
ПЕДАГОГ СВІТОВОГО 

РІВНЯ  
(ДО 130-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ   

А. С. МАКАРЕНКА) 

        Наші діти – це наша старість. 
Правильне виховання – це наша 
щаслива старість, погане виховання – 
це наше майбутнє горе, це – наші 
сльози, це - наша провина перед 
іншими людьми, перед усією країною. 

А. С. Макаренко 



ПЕДАГОГ І ПИСЬМЕННИК 

         Український радянський педагог і письменник, один із засновників 

системи дитячо-підліткового виховання  Антон Семенович Макаренко 

народився 13 березня 1888 року  в місті Білопілля Харківської губернії (нині 

районний центр Сумської області України).  Вищу педагогічну освіту здобув 

у Полтавському вчительському інституті (1912-1917 рр.), який закінчив із 

золотою медаллю. 

             У своїй педагогічній практиці він здійснив дослід, який немає прикладів у 

світовій педагогіці: масове перевиховання дітей-правопорушників в 

трудовій колонії  ім. М. Горького (1920-1928 рр., під Полтавою, з 1926 року в 

Куряжі поблизу Харкова) і дитячій комуні ім. Ф. Е. Дзержинського (1927-

1935 рр., в передмісті Харкова). Розробив теорію і методику виховання в 

колективі, теорію сімейного виховання. 

            А. С. Макаренко – один з найвідоміших педагогів, який своїм педагогічним 

доробком збагатив світову педагогіку. Про його міжнародне визнання 

свідчить те, що рішенням ЮНЕСКО (1988 р.) він увійшов до четвірки 

педагогів ХХ століття, які визначили спосіб педагогічного мислення, це – 

Джон Дьюї, Георг Кершенштейнер, Марія Монтессорі і Антон Макаренко. 

 



РОЗДІЛ 1:  

“СЛІД В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ” 

         Ваша власна поведінка – вирішальна річ. Не думайте, 

що ви виховуєте дитину тільки тоді, коли з нею 

розмовляєте або повчаєте її, або наказуєте їй. Ви 

виховуєте її в кожний момент свого життя, навіть 

тоді, коли вас немає дома. Як ви одягаєтеся, як 

розмовляєте з іншими людьми і про інших людей, як ви 

радієте або сумуєте, як поводитесь з друзями або 

ворогами, як ви смієтеся, читаєте газету, - все це має 

для дитини велике значення… 

А. С. Макаренко 



       А. С. Макаренко / уклад.:  

П. Г. Лисенко, І. С. Убийвовк. – 

Вид. 2-ге, переробл. і доповн. -  

К. : Рад. шк., 1978. – 159 с. 

       У книзі розміщено 

матеріали з біографії 

видатного педагога, дається 

виважена оцінка його 

педагогічної та літературної 

діяльності. 



       Нежинский Н. П.  

А. С. Макаренко и современная 

школа / Н. П. Нежинский. – К. : 

Рад. шк., 1970. – 311 с. 

          Автор аналізує проблеми 
виховання дітей в світлі 
педагогічної спадщини  

     А. С. Макаренка. 
Висвітлюються такі 
питання як: педагогічний 
колектив і колектив учнів, 
сімейне виховання, 
формування духовного світу 
учнів, суспільно-педагогічні 
проблеми. 



       Козлов И. Ф. Педагогический 

опыт А. С. Макаренко : кн. для 

учителя  / И. Ф. Козлов ; сост. и авт. 

вступ. ст. В. М. Коротков. – М. : 

Просвещение, 1987. – 158 с. 

        Викладено основи педагогічної 

системи А. С. Макаренка, 

проведено аналіз роботи 

створених ним навчальних 

закладів для підлітків-

правопорушників. Автор 

розкриває методологічні 

принципи спадщини видатного 

педагога ХХ століття. 



       Ярмаченко Н. Д. Педагогическая 

деятельность и творческое наследие 

А. С. Макаренко : кн. для учителя /  

Н. Д. Ярмаченко. – К. : Рад. шк., 

1989. – 190 с. – (Педагогическая 

библиотека) 

         В книзі висвітлюються 
актуальні положення 
педагогічної спадщини  

    А. С. Макаренка про 
колектив як найважливішу 
умову виховання, про 
поєднання  навчання та 
праці. 



       Нежинский Н. П.  

А. С. Макаренко и педагогика 

школы / Н. П.Нежинский. – К. : 

Рад. шк., 1976. – 260 с. – 

(Педагогическая библиотека) 

          Автор висвітлює творчий 
шлях А. С. Макаренка, його 
педагогічний досвід, розкриває 
актуальні питання шкільної 
педагогіки: організація і 
діяльність педагогічного та 
учнівського колективів, 
педагогічна техніка і 
майстерність, проблеми 
сучасної сім’ ї та виховання 
дітей. 



       Антон Семенович 

Макаренко (1888-1939) // 

Фіцула М. М. Педагогіка : 

підручник / М. М. Фіцула. – К. 

: Академія, 2000. – С. 537-540. 

– (Альма-матер) 

        Подається аналіз творчого 

доробку та біографічні дані 

видатного педагога. 



       Выдающийся советский 

педагог А. С. Макаренко // 

Константинов Н. А. и др. 

История педагогики : учебник / 

Н. А. Константинов,  

Е. Н. Медынский,  

М. Ф. Шабаева. – М. : 

Просвещение, 1974. – С. 397-401. 

            Висвітлено біографію 

видатного педагога та 

основні положення його 

системи педагогічних 

поглядів. 



       Антон Семенович Макаренко 

(1888-1939) // Гончаров Н. К. 

Очерки по истории советской 

педагогики / Н. К. Гончаров. – К. 

: Рад. шк., 1970. – С. 221-240. 

          Викладено біографічний 

матеріал та проводиться 

аналіз  педагогічної системи  

     А. С. Макаренка. 



       Антон Семенович Макаренко // 

Хрестоматия по истории советской 

школы и педагогики : учеб. пособие / 

под. общ. ред.:  А. Н. Алексеева,   

Н. П. Щербова ; сост. и авт. вводных 

очерков М. И. Анисов. – М. : 

Просвещение, 1972. – С. 253-283. 

             Розділ книги присвячений 

проблемам шкільного 

виховання, які були висвітлені в 

працях А. С. Макаренка. 

Подаються біографічні дані 

видатного педагога. 



РОЗДІЛ 2:  

“ПЕДАГОГІЧНИЙ СПАДОК” 

       Виховання дітей потребує 

найсерйознішого тону, найпростішого і 

щирого. В цих трьох якостях полягає 

найвища правда вашого життя. 

Щонайменша брехливість, 

легковажність прирікають виховну 

роботу на невдачу. 

А. С. Макаренко  



       Макаренко А. С. Коллектив и 

воспитание личности : сборник /  

А. С. Макаренко. – М. : Педагогика, 

1972. – 332 с.  

        Зміст збірника розкриває 

основні положення теорії 

шкільного виховання, 

розробленої  А. С. Макаренко. 



           Макаренко А. С. 

Методика виховної роботи /  

А. С. Макаренко. – К. : Рад. шк., 

1990. – 365 с. 

          В книзі розміщено педагогічні 

роботи А. С. Макаренка з 

питань теорії і методики 

організації виховного процесу в 

школі та проблем виховання 

дітей в сім’ї. 



      Макаренко А. С. С любовью 

и тревогой : сборник /   

А. С. Макаренко. – К. : Укр. 

сельхоз. акад., 1989. – 366 с. 

          В збірник увійшли витяги та 

фрагменти статей наукового і 

художньо-педагогічного спадку 

А. С. Макаренка, які найбільш 

повноцінно розкривають його 

методику виховання. 



      Макаренко А. С. 

Воспитание гражданина : 

сборник / А. С. Макаренко. – 

М. : Просвещение, 1988. – 300 с. 

– (Педагогические раздумья) 

            У збірці зібрано всі 

найважливіші роботи  

     А. С. Макаренка з 

громадянського виховання 

молоді. 



      Макаренко А. С. О воспитании / 

сост. и авт. вступ. ст. В. С. Хелемендик. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Политиздат, 1990. - 415 с. – (Б-чка 

семейного чтения) 

         В книгу увійшли найбільш 

важливі і значимі твори  

     А. С. Макаренка про колективне 

виховання, всебічний розвиток 

особистості, батьківський 

авторитет та про майстерність 

виховання. 



       Макаренко А. С. Избранные произведения : 

в 3-х т. / А. С. Макаренко. – К. : Рад. шк., 1983. 

        Т. 1: Педагогическая поэма / вступ ст.  

Н. Д. Ярмаченко. – 517 с. 

         Т. 3:  Общие проблемы педагогики. -  576 с. 

           Трьохтомник містить 

найвидатніші твори  

      А. С. Макаренка стосовно 

питань шкільного, 

колективного і сімейного 

виховання. Автор ділиться 

своїм педагогічним досвідом. 

Також вміщено 

публіцистичний матеріал 

та переписку видатного 

педагога. 



РОЗДІЛ 3:  

“ЛІТЕРАТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ” 

           Я пишу для того, щоб в міру моїх сил 

сприяти зростанню нашої… культури. Як 

умію, я пропагую цю культуру в художній формі. 

А. С. Макаренко 



       Макаренко Антон. 

Педагогическая поэма : роман 

/ А. Макаренко ; худож.  

В. Савадов. – К. : Веселка, 

1986. -604 с. : ил. 

          Роман присвячений 

життю і праці в 20-ті роки 

дитячої трудової колонії імені  

     О. М. Горького, де 

формувалась передова 

педагогічна система  

     А. С. Макаренка. 



       Макаренко А. С. Марш 30 

року. ФД-1 : з історії комуни 

імені Ф. Е. Дзержинського : 

повісті / А. С. Макаренко. – К. 

: Рад. шк., 1972. – 252 с. 

           В книзі вміщено художні 

твори, що відображають 

життя і досвід комуни імені 

Ф. Е. Дзержинського з 1928 по 

1933 роки. 



       Макаренко А. С. Вибрані 

твори : в 2-х т. Т. 1. Педагогічна 

поема . – К. : Держ. вид-во худ. 

літ., 1950. – 532 с. 

          У першому томі двотомника 

розміщено твір, присвячений 

життю і праці в 20-ті роки 

дитячої трудової колонії імені  

     О. М. Горького. 



       Макаренко А. С. Флаги на башнях : 

повесть в 3-х ч. / А. С. Макаренко ; послесл.  

Ю. Б. Лукина. – М. : Высш. шк., 1986. – 431 с. 

         Повість присвячена роботі 

колонії імені О. М. Горького. 

          “Я хотел изобразить тот 

замечательный коллектив, в 

котором мне посчастливилось 

работать, изобразить его 

внутреннее движение, его судьбу, 

его окружение”, - А. С. Макаренко. 
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