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 «Лише той Учитель, 

 хто живе так, як навчає» 

              (Г.С. Сковорода) 

 

За всіх часів професія вчителя була 

дуже важливою. Завдяки педагогічній діяльності не переривається 

зв'язок поколінь. Без неї складно уявити розвиток суспільства чи 
окремої людини. У процесі взаємодії вчителя і учня народжуються 

нові ідеї, формуються духовні і матеріальні цінності, творчий 

потенціал особистості. 
 Освіта є запорукою майбутнього країни, важливою складовою їі 

національної безпеки. Саме тому кожна держава опікується 

проблемами освіти. Державна національна програма "Освіта. 

Україна XXI ст." визначила стратегію розвитку освіти в Україні, 

пріоритетні напрями та шляхи створення системи безперервного 

навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, 
забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення 

особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу 

як найвищої цінності нації.  
Педагогічна діяльність є особливим видом соціальної діяльності, 

яка спрямована на передавання новим поколінням накопичених 

людством досвіду і культури, створення умов для їх особистісного 
розвитку. 

 

Професійна компетентність та лідерські здібності юнацтва та 
молоді залежать від якості освітнього процесу на всіх етапах. Лише 

справжні професіонали прагнуть передати молодому поколінню свої 

знання, вміння, достукатись до серця дітей і навчити бути 
ЛЮДИНОЮ. Саме таким присвячено методико-бібліографічні 

матеріали Харківської обласної бібліотеки для юнацтва «ТРИ 

КОЛОССА східноєвропейської педагогічної думки». Акцентуємо 
вашу увагу на діяльності видатних педагогів ХХ сторіччя: Януш 

Корчак, Антон Макаренко, Василь Сухомлинський. Вони віддали 

життя дітям, їх становленню як особистості. Їх долі були пов'язані з 
Україною. На долю кожного випало чимало випробувань: революції, 

війни та протистояння поглядам керуючої влади держави. Відданість 

своїй справі пронесли крізь життя.  
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Януш Корчак, Антон Макаренко, Василь Сухомлинський 

Януш Корчак : «Діти перш за все!» 

Людина, яка стала легендою ще за життя, педагог-новатор, 

зачинатель діяльності на захист прав дитини і повної рівноправності 

дітей, класик дитячої літератури,.  

Януш Корчак – справжнє ім'я Генрик Ґольдшмідт, відомий 

також як Старий Доктор або Пан Доктор. За його власними словами 

«лікар за освітою, педагог волею випадку, письменник за 
покликанням і психолог із необхідності».  

І. Юні роки майбутнього лікаря-педагога. 

Януш Корчак народився у Варшаві 22 червня 1878 року в 

заможній єврейській родині відомого адвоката Юзефа Ґольдшмідта. В 

сім років хлопчика віддали до російської школи (Польща на той 
час входила до складу Російської імперії). Коли 

Генріку виповнилося 11 років, його батько 

тяжко захворів. Хлопець важко переживав 
хворобу батька, замкнувся в собі. Але він багато 

читав, вивчав мови, почав писати вірші. В 

чотирнадцять років написав свій перший 

роман «Сповідь метелика», у якому дитячі мрії 

розбиваються, зітнувшись з реальністю... 

...Хвороба батька прогресувала, лікарняні 
рахунки розорювали сім'ю і, щоб якось 

допомогти матері, Генрік був змушений 

підробляти, навчаючи дітей із заможних родин. 
Саме тоді він зрозумів, що йому подобається навчати, виховувати і 

просто спілкуватися з дітьми. Коли Генріку було 18 років, батько 

помер. 
Всі ці негаразди заважали хлопцеві в навчанні, але він успішно 

закінчив школу і у 1898 році став студентом-медиком на медичному 

відділенні Імператорського Університету у Варшаві. Наступного року 
вперше поїхав за кордон — у Швейцарію, де знайомився, зокрема, з 

педагогічною діяльністю Й. Г. Песталоцці. Наприкінці 1899 року 

ненадовго заарештований за діяльність у читальнях Варшавського 
Благодійного Товариства. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%86%D1%96_%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85
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У студентські роки знайомився на власному досвіді з життям 

убогих районів. Належав до масонської ложі «Зоря моря» 

Міжнародної федерації Le Droit Humain, що мала на меті «примирити 
всіх людей, розділених релігійними бар'єрами, й шукати істину, 

зберігаючи пошану до іншої людини». 

«Література — це лише слова, а медицина — це справи», — 
писав Генрік Ґольдшмідт. Під час навчання в інституті він 

продовжував писати, згодом отримав не лише професію, а й нове ім'я. 

Свою п'єсу «Куди?» він відправив на літературний конкурс під ім'ям, 
яке взяв у головного героя роману Ю. Крашевського «Історія про 

Янаша Корчака та прекрасну мечниківну». П'єса отримала премію, 

але під час друку списку нагороджених в типографії помилилися, і 
Янаш став Янушем. Так з'явився письменник Януш Корчак. 

Атестат зрілості Корчак отримав у віці 20 років. 

ІІ.Військовий Лікар. Громадський діяч. 

 У 1903 році Корчак почав працювати в дитячій лікарні. 23 

березня 1905 отримав диплом лікаря, а вже у червні 1905 року як 
лікаря Корчака призивають у російську армію, і він бере участь у 

російсько-японській війні. Служив у Харбіні. У маньчжурських дітей 

вчився китайської мови. 
 У березні 1906 повернувся до Варшави.  

 Після війни він повертається до лікарні і продовжує навчання, 

проходить стажування в провідних лікарнях Берліна, Парижа, 
Лондона. Як лікар Старий Доктор належав, зокрема, до 

Варшавського товариства гігієни та Товариства літніх таборів (ТЛТ). 

У 1907-1908 рр. виїздив у табори ТЛТ для єврейських і польських 
дітей. 

Януш Корчак не полишає й письменницьку справу: видає «Дитя 

салону» (1906). Книгу дуже добре сприйняли читачі й критики. 
Завдяки розголосу, здобутого своїми публікаціями, став популярним 

педіатром у Варшаві. 

 Одночасно працює лікарем і вихователем в літньому таборі для 
бідних дітей. Під враженням цього літа він пише веселу повість 

«Літо в Михалувці», де доводить, що немає різниці між польськими 

та єврейськими дітьми, що без розуміння дорослими дітей, їх 
природи, дитина не може бути по-справжньому щасливою. 

 Як активна небайдужа людина 1909 року вступив у 

єврейське товариство «Допомога сиротам». І невдовзі цим 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1909
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товариством було збудовано «Дім сиріт» для бідних єврейських 

дітей, який очолив ставши директором сиротинця. 

 Корчак придумав прапор та дорожню пісню для свого Будинку. 
Тут відмічалися свята, яких не було в календарі: День Першого 

Снігу, Свято Найдовшого Дня та інші. Але найголовніше — тут не 

було жодного примусу та криків з боку вихователів, лише бесіди та 
любов. 

Гроші на його будівництво збирав сам Корчак, він же 

проектував приміщення, намагаючись привнести в дитячі кімнати 
якнайбільше затишку і комфорту. 

Створений у 1911 році на кошти небайдужих заможних людей, 

«Дім сиріт» став справжнім домом не тільки для 200 дітей, але й для 
самого Корчака – до самої смерті. Пан Доктор керував сиротинцем 

упродовж 30 років. 

У 1912 році діти 

переїжджають в новий Дім 

сиріт, побудований на 

Крохмальній вулиці. 

Здавалося, що мрії Корчака про 

дитячий будинок зі щасливими 
дітьми починають 

здійснюватися... Головною 

вихователькою була 
С.Вільчинська — панна/пані 

Стефа.  

Але в серпні 1914 року 
Польща опинилася в самому епіцентрі Першої світової війни, і лікар 

Ґольдшмідт знову був змушений одягнути військову форму. Служив 

молодшим завідувачем дивізійного лазарету, головним чином в 
Україні. 

 Наступного 1915 року під час короткої відпустки, проведеної у 

Києві, познайомився з Мариною Фальською, польською громадською 
діячкою, що на той час керувала виховним будинком для хлопчиків-

поляків.  

1917 року Корчака відкликали працювати лікарем у дитячих 
притулках Києва. Весною 1917 року він приїздить до Києва, де на 

той час розташовувався притулок з польськими дітьми, яких 

вивезла перед самою окупацією з Варшави співробітниця Червоного 
Хреста Марина Фальська. Діти жили в просторому будинку біля 
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Дніпра, але вихователька не могла впоратися з малими розбишаками, 

саме тому Корчак з'явився дуже вчасно.  

В буремні 1918-21 роки: Януш Корчак у ранзі капітана 
російської армії в червні 1918 повернувся до Варшави, але не 

надовго, вже восени того ж року був мобілізований у відроджену 

польську армію. Під час польсько-радянської війни (1919-1921) був 
лікарем у військових шпиталях Лодзі та Варшави. Хворів на тиф. За 

жертовну працю отримав звання майора Війська Польського. 

«Наш Дім» на Бєлянах. 

З 1919 року Корчак із 

Мариною Фальською разом 

працювали над створенням 
ще однієї інституції опіки 

над дітьми — сиротинця 
для польських дітей «Наш 

Дім», що спершу містився у 

Прушкові під Варшавою, а 
з 1928 року — у 

столичному районі 

Бєляни. Співпраця з Фальською тривала до 1936 року. У 
«Нашому Домі» також використовувалися новаторські педагогічні 

методи. 

Обидва сиротинці, призначені для дітей віком 7-14 років, 
втілювали у життя концепцію самоврядної спільноти, що створювала 

власні інституції (сейм, суд, газета, система чергування, нотаріальний 

відділ, позичкова каса). 
За свою освітньо-виховну діяльність Корчак отримав 

Офіцерський Хрест Ордену Відродження Польщі, яким його 

нагороджено в День незалежності Польщі — 11 листопада 1925року. 

ІІІ. Педагог-новатор. Письменник.  

Лікар вирвав дитину з пащі у смерті, завдання вихователів —  

дати їй жити, завоювати для неї право бути дитиною. 

Януш Корчак 

Педагогічну концепцію Корчака можна звести до одної простої 

істини: ТРЕБА ЛЮБИТИ ДІТЕЙ. А як це робити – про це змушують 
замислитися його книги та особистий приклад. У книгах Януша 

Корчака ви не знайдете порад щодо «догляду та виховання» або 

рекомендацій щодо «вирощування слухняних геніїв». Він вчить 
батьків слухати своє серце. Чи не тому педагогіку Корчака називають 
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педагогікою серця? Чого тільки варта організована ним дитяча 

республіка… 

«Дім сиріт» жив за особливими правилами… 

Дитяче самоврядування. У притулку діяв дитячий товариський суд 

(а при ньому ще й рада), рішення якого були обов’язковими і для 

керівництва будинку. Причому «підсудними» могли стати не лише 
діти, але й вихователі. Дитячий суд був судом без покарань, оскільки 

у дитячій республіці вважалося: «Якщо хтось зробив щось погане, 

краще за все простити його. Якщо зробив погане, бо не знав, що це 
погано – тепер знатиме. Якщо зробив погано неумисно – у 

майбутньому буде обережнішим. Якщо зробив погано, бо йому важко 

звикнути – намагатиметься більше не робити цього. Якщо зробив 
погано, бо його підмовили – більше не послухається». 

Поведінка. Бійки у цій громаді не заборонялися, але вводилися 
обмеження: сильний не може бити слабшого, не можна 

використовувати небезпечні предмети – виховувалася «шляхетність 

поєдинку» (як у аристократів), і ганебними були помстливість і 
жорстокість. 

Праця. Прибирання діти робили самостійно, усі володіли навичками 

самообслуговування. 
Система стимулів самовиховання теж була розвинутою. 

Наприклад, існували «списки раннього вставання» та «списки бійок», 

«списки подяк» та «вибачень», поштові скриньки для спілкування з 
вихователями та товаришами, «шафа знахідок» (усі ці педагогічні 

прийоми рекомендують і сучасні психологи). 

Симпатії. Особливо цікаві «плебісцити доброти та антипатії» – щось 
на зразок таємного голосування, коли діти оцінюють ставлення одне 

до одного, і таким чином виявляються симпатії та антипатії у групі. 

Наприклад, кожну дитину одногрупники оцінювали за шкалою: 
«товариш», «мешканець», «байдужий мешканець», «обтяжливий 

новачок», і т. п. 

Але найголовніше: у «Домі сиріт» не було жодних криків та 

примусу з боку вихователів – тільки особистий приклад, авторитет, 

бесіди та любов. 

Любов – це… Корчак вважав, що виховання, у першу чергу, – це 
процес постійного пізнання дитини і розвитку її природних 

здібностей плюс повага до її особистості. Він писав про те, чого нам 

сьогодні так не вистачає – про любов до дітей. Причому не любові-
виховання-доглядання, а любові-розуміння, любові-самовідданості, 
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любові-прийняття. А ще – відвертості, мудрості та моральності, 

дбайливого ставлення до великого серця маленької людини. А ще 

розуміння того, що діти мають право на власну думку і навіть на 
протест. Януш Корчак підкреслював: «Треба вчити дитину впізнавати 

неправду, цінувати правду, і не тільки любити, але й ненавидіти, не 

тільки поважати, але й зневажати, не тільки погоджуватися, але й 
обурюватися, не тільки підкорятися, але й бунтувати». Адже діти – 

це, в першу чергу – люди. Більше того, діти, на переконання педагога, 

насправді мудріші за дорослих – чистіші і глибші: «Дитина у сфері 
почуттів перевершує дорослого, у нього немає гальм. У сфері ж 

інтелекту дитина не поступається дорослому, просто йому не 

вистачає досвіду… Не узагальнюйте, не абсолютизуйте, немає «дітей 
взагалі», у процесі виховання ми маємо справу із конкретними 

індивідами. І тому кожен із них потребує індивідуального підходу». 
Тому у спілкуванні з дітьми дорослі повинні не опускатися до їх 

рівня, як заведено вважати, а навпаки – «підніматися до їх почуттів»: 

«Підніматися, ставати навшпиньки, тягнутися. Щоби не образити». 
І, наостанок, варто навести слова Корчака, у яких відображена уся 

глибина його мудрості: «Ми не даємо вам Бога, бо кожен має сам 

знайти його у своїй душі. Не даємо Батьківщини, бо її ви маєте 
надбати працею свого серця і розуму. Не даємо любові до людини, бо 

немає любові без прощення, а прощення є тяжкою працею, і кожен 

має взяти її на себе. Ми даємо вам одне – даємо прагнення до 
кращого життя, якого немає, але яке колись буде, до життя по 

правді та справедливості. І, може бути, це прагнення приведе вас до 

Бога, Батьківщини та Любові». Ці слова Януш Корчак казав дітям, 
прощаючись із ними коли йшов у 1919 році на війну.  

Саме в Києві в маленькій підвальній кімнатці на вулиці 

Інститутській Корчак пише свою знамениту педагогічну книжку «Як 

любити дітей». В цій книжці він наголошує на рівності прав дітей і 

дорослих: «Дитина переважає нас силою почуттів. За інтелектом 

вона щонайменше рівна нам, їй не вистачає лише досвіду». Корчак 
закликає до розуміння дорослими дітей і дітьми — дорослих. 

Кожне грубе слово, необдуманий вчинок, несправедливе 

покарання можуть нанести дитині глибоку, а інколи і 

невиліковну рану. Потрібно спілкуватися з дітьми на рівних, 

прислуховуватися до них, бути одночасно і дорослими, і дітьми. 

До цієї ж теми письменник повертається згодом в невеличкій 
педагогічній повісті «Коли я знову стану маленьким», в якій старий 
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вчитель за допомогою доброго гнома вдруге переживає дитинство, і 

коли знову стає дорослим, не забуває відчуття, пережиті в цей час.За 

Корчаком, почуття — це світ дитинства, дитина живе і відчуває 

почуттями. Кожен дорослий, навіть підліток, повинен, 

знаходячись поруч з дитиною, згадати себе таким, яким він був у 

її віці. Ця «робота спогадів» — обов'язок кожного дорослого по 
відношенню до всіх дітей. Батьки повинні слухати своїх дітей серцем. 

Може тому, вже згодом, педагогіку Корчака назвуть педагогікою 

серця. 
Після підписання мирного договору Корчак повертається до 

Варшави, до своїх дітей. Він продовжує працювати в своєму Домі 

Сиріт. Ще до війни Корчак впроваджує тут дитяче самоврядування, 
відкриває найвищий орган управління — дитячий Сейм. В дитячому 

будинку видається газета «Малий Пшегльонд», де самі діти 
пишуть статті та обговорюють своє життя. Працює дитячий суд, 

який міг судити не лише вихованців, але й дорослих (сам Корчак 

декілька раз потрапляв під суд, і навіть одного разу був визнаний 
винним). Кодекс завбільшки тисячі статей для суду розробляв сам 

лікар, і більшість із них передбачала пробачення винного: «Якщо 

хтось зробив щось погане, краще за все простити його. Якщо зробив 
погане, бо не знав, що це погано — тепер знатиме. Якщо зробив 

погано неумисно — у майбутньому буде обережнішим. Якщо зробив 

погано, бо йому важко звикнути — намагатиметься більше не 
робити цього. Якщо зробив погано, бо його підмовили — більше не 

послухається». 

Одночасно з працею в Домі сиріт Корчак пише книги для дітей і 
про дітей. Найвідоміші з цих книг: «Право дитини на повагу», 

написана в 1929 році, задовго до Декларації прав дитини ООН, 

«Жартівлива педагогіка» (1939), 
«Банкрутство малого Джека» (1924), 

«Коли я знову стану маленьким» (1925). 

Найголовніше місце в творчому 

здобутку Корчака посідає філософська 

казка «Король Мацюсь Перший» та її 

продовження «Мацюсь на безлюдному 

острові» (1923). В цих казках хлопчик-

король Мацюсь мріє переробити світ, 

зробити його більш чесним і 
справедливим, але йому не вистачає 
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досвіду, у нього немає помічників, а заздрісників та зрадників — 

вдосталь, через це хлопчик робить багато помилок і спричиняє горе 

та страждання іншим людям. В другій книзі Мацюсь спокутує свою 
вину — він переживає полон, добровільне вигнання, а повернувшись 

на батьківщину, відмовляється від корони і живе простим життям. У 

фіналі Мацюсь гине з вини найкращого друга, якому зробив багато 
добра. 

Король Матиуш Первый - Корчак Януш Аудиосказка 

https://www.youtube.com/watch?v=ms5gT1NAcoI 
Вважається, що Корчак в цій книзі зобразив себе двічі: в образі 

Мацюся, що взяв на себе відповідальність за долю дітей, і в образі 

Старого Лікаря — єдиної людини, яка по-справжньому любила 
Мацюся. Корчак навіть розмістив в першому виданні книги своє фото 

у віці приблизно десяти років і підписав його: «Коли я був хлопчиком, 
якого ви бачите на фото, я бажав зробити все, про що говориться в 

цій книзі».Під псевдонімом Старого Доктора Корчак вів передачі на 

радіо, де розповідав казки та вів розмови про дітей та їх виховання. 
Він опікувався двома дитячими притулками, працював експертом в 

органах опіки і в окружному суді по справах неповнолітніх. У 1933 

році Януша Корчака нагороджують Срібним Хрестом незалежної 

Польщі. Але через рік уряд Польщі скасовує договір про національні 

меншини, який гарантував польським українцям, євреям та 

представникам інших національностей рівні з поляками права. 
Припиняються виступи Корчака по радіо, йому забороняють 

працювати консультантом в суді.  

...Європа стрімко наближалась до війни. Багато євреїв в цей час 
емігрують з Польщі. Корчак також готує еміграційні документи, але 

він вагається, не може залишити дітей. 

1 вересня 1939 року німецькі війська 

вступили до Польщі, почалась Друга 

Світова війна. Наприкінці жовтня – на 
початку листопада 1940 року Дім Сиріт 

було переміщено у єврейське ґетто на 

вулицю Хлодну у Варшаві. Під час 
збройних дій, пов'язаних із переселенням, 

Корчака було арештовано на робочому 

місці. Гітлерівці ув'язнили Корчака у 
тюрмі на Пав'яку, але за кілька тижнів його 

звільнили під заставу. 

https://www.youtube.com/watch?v=ms5gT1NAcoI


 

12 

Корчак робив все можливе, щоб зробити життя дітей менш 

жахливим. Здається, Будинок жив повсякденним життям, до 

останнього дня проводилися уроки, йшли репетиції п'єси 
Рабіндраната Тагора «Пошта», проводилися щоденні медичні огляди 

дітей, їх зважування (найважчим для лікаря Корчака було те, що діти 

катастрофічно худли). Корчак правдами і неправдами знаходив їжу, 
лікував хворих, ночами упорядковував записи своїх тридцятирічних 

спостережень за дітьми. 

5 серпня 1942 року, 
за наказом гітлерівців, 

Будинок Сиріт — 

дорослі і діти — 
вишикувався на вулиці. 

Корчак та його діти 
почали свій останній 

шлях. Діти йшли 

колонною по чотири, 
попереду йшов Корчак, 

тримаючи двох 

найменших — 
хлопчика і дівчинку. 

Над колонною розвивався зелений з конюшиною прапор Мацюся. 

Невідомо, що говорив Старий Доктор своїм дітям, але вони були 
спокійні. Коли дитячий будинок вже був у вагонах, до Корчака, за 

споминами очевидців, підійшов комендант і спитав, чи не він написав 

книгу «Банкрутство маленького Джека», яка дуже сподобалась йому 
в дитинстві. Комендант запропонував Корчаку залишитися, але діти 

повинні були їхати. Корчак відмовився... Людина, яка цінила життя 

дітей більш ніж своє, яка поважала їх, не змогла залишити своїх 

дітей у найстрашнішій для них подорожі до табору смерті 

Треблінка. ...Життя дітей тривало. І до останньої секунди Корчак 

намагався зменшити страждання дітлахів, які йому довірилися. 8 

серпня Корчак і діти увійшли до газової камери... Дитиною Корчак 

багато читав. Через багато років у щоденнику, писаному в гетто, він 

згадував: «Я впав у шал, безумство читання. Світ зник з-перед моїх 

очей, існувала лише книжка».Кажуть, на стінах бараків концтабору 

Треблінка залишилися дитячі малюнки, більш нічого...  
Маленьких євреїв відправляли до концентраційного табору 

Треблінка, що увійшов в історію війни як один з найжорстокіших 
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таборів смерті. За кількістю жертв (їх число коливається в діапазоні 

750-810 тисяч) він поступається лише Освенциму. 

Сучасне сприйняття педагогічної думки Я.Корчака. 

Нині Корчака щораз більше визнають за предтечу цілої низки 

педагогічних течій, а його розуміння прав дитини є вихідною точкою 

для багатьох сучасних авторів. Ідеї Корчака використовують в 
«ідеології нормалізації» освіти розумово неповносправних дітей. 

Корчаків підхід на виховання дітей вплинув на повоєнні 

законодавчі ініціативи, пов'язані з питаннями дітей. Значну роль 

у них відіграла Польща, що була активним учасником підготовки 

Декларації прав дитини, прийнятої 1959 року, а також ініціювала 

появу «Конвенції про права дитини», прийнятої Генеральною 

Асамблеєю ООН 1989 року. 

26 липня 2016 року у Коростишеві Житомирської області 

створено Міжнародний навчально-виховний комплекс імені 

Януша Корчака. 

10 педагогічних заповідей Корчака: 
1.Не сподівайся, що твоя дитина буде 

такою, як ти, або такою, як ти хочеш. 

Допоможи їй стати не тобою, а собою. 
2. Не вимагай від дитини плати за все, 

що ти для неї зробив. Ти дав їй життя — 

як вона може віддячити тобі? Вона дасть 
життя іншій, та — третій, і це 

необоротний закон вдячності. 

3. Не зганяй на дитині свої образи, щоб у 
старості не їсти гіркий хліб. Бо що посієш, те й пожнеш. 

4. Не будь зверхнім до проблем дитини. Життя дано кожному по 

силах, і, будь певний, для неї воно важке не менше, ніж для тебе, а 
може й важче, бо у неї немає досвіду. 

5. Не принижуй дитину! 

6. Не забувай, що найважливіші зустрічі людини — це її зустрічі із 
дітьми. Звертай на них більше уваги — ми ніколи не можемо знати, 

кого зустрічаємо в дитині. 

7. Не картай себе, якщо не можеш чогось зробити для своєї дитини. 
Картай, якщо можеш — але не робиш. Пам’ятай: для дитини 

зроблено недостатньо, якщо не зроблено усе. 

8. Дитина — це не тиран, який заволодіває усім твоїм життям, не 
тільки плід плоті і крові. Це та дорогоцінна чаша, яку Життя дало тобі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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на збереження і розвиток у ній творчого вогню. Це вивільнена любов 

матері та батька, у яких буде зростати не «наша», а «своя» дитина — 

душа, віддана їм на збереження. 
9. Умій любити чужу дитину. Ніколи не роби чужій того, чого не 

хотів би, щоби робили твоїй. 

10. Люби свою дитину будь-якою — неталановитою, нещасливою, 
дорослою. Спілкуючись із нею, радій, бо дитина — це свято, яке поки 

що із тобою. 

ІV. Пам'ять і шана Великої ЛЮДИНИ. 

...Пам'ять про Корчака жива. На місці його загибелі в Треблінці 

стоїть великий камінь, на якому 

короткий напис: «Януш Корчак та 

його діти». 1978 рік (рік його 

сторічного ювілею) ЮНЕСКО 
оголосило роком Корчака. Його ідеї 

надихали багатьох педагогів, одним 

із яких був видатний український 
вчитель Василь Сухомлинський.  

У тому ж 1978 році польською 

секцією Міжнародної ради з дитячої 
та юнацької літератури була заснована міжнародна літературна 

премія його імені до 2000 року вручається раз на два роки 

письменникові дитячих книг або 
книг про дітей. 20 листопада 2012 

року, у Всесвітній день дитини, у 

Києві на будинку, який 

знаходиться за адресою вул. 

Володимирська, 47, де у роки 

Першої світової війни працював 

педагог встановлено пам'ятну 

меморіальну дошку Янушу 

Корчаку авторства Івана 

Григор'єва.http://kiev-

foto.info/ru/k/767-yanush-korchak-

memorialnaya-doska 

Проект здійснювався за ініціативи 

Польського Інституту в Києві за 

підтримки ряду українських 
партнерів, перш за все, українського суспільства Януша Корчака, 

http://kiev-foto.info/ru/k/767-yanush-korchak-memorialnaya-doska
http://kiev-foto.info/ru/k/767-yanush-korchak-memorialnaya-doska
http://kiev-foto.info/ru/k/767-yanush-korchak-memorialnaya-doska
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видавництв «Дух і Літера», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», Центру 

дослідження історії та культури східноєвропейського єврейства. У 

різних містах Польщі, в Азербайджані, Ізраїлі, Білорусії та інших 

країнах встановлено пам'ятники Янушу Корчаку. 
Пам'ятник Янушу Корчаку розташований у Варшаві, в 

Парку Свєнтокшиському, поруч з Палацом Культури і 

Науки. 

Меморіальний музейний комплекс «Яд ва-Шем»  

Ієрусалим 1978 

Кенотаф Янушу Корчаку на єврейскому цвинтарі 

Варшави 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

«Дім сиріт» 

Поляки і білоруси щорічно 23 березня запускають в повітря 
паперового змія в пам'ять про великого гуманіста. Його ім'ям 

називають школи і вулиці.  

У Києві (Україна) 7 липня 2016 р ім'ям Януша Корчака названа 
колишня вулиця Баумана. 

В Ізраїлі: 
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- у багатьох містах є вулиця, названа на честь Януша Корчака; 

- в місті Холон є школа, названа ім'ям Януша Корчака; 

- в місті Бат-Ям встановлений монумент пам'яті Януша Корчака 
і його дітей. 
 

Януш Корчак – видатний польський педагог, письменник, лікар і 

громадський діяч, який відмовився врятувати своє життя тричі. 
У перший раз це сталося, коли Януш прийняв рішення не емігрувати 

до Палестини перед окупацією Польщі, щоб не залишати «Будинок 

сиріт» напризволяще напередодні страшних подій. 
Вдруге - коли відмовився бігти з варшавського гетто. 

А в третій - коли всі мешканці «Будинку сиріт» вже піднялися в 

вагон поїзда, що відправляється в табір, до Корчаку підійшов офіцер 
СС і запитав: 

– Це ви написали «Короля Матіуша»? Я читав цю книгу в дитинстві. 

Гарна книга. Ви можете бути вільні. 
– А діти? 

– Діти поїдуть. Але ви можете залишити вагон.- Помиляєтеся. Не 

можу. Не всі люди - мерзотники. 
 

Героїчному життю і мученицькій загибелі Корчака присвячені 

численні дослідження і твори: 

Фільми: 

«Корчак», режисер А.Вайда, сценарій  — А. Холланд. Польща-ФРН-

Великобританія. 1990. 
«Януш Корчак», режисер С. Винокур, сценарій—Авраам Коен. 

Ізраїль. 2004. 

Мультфільм:«Розкажіть казку, доктор» - радянський мультфільм, 
© ЕКРАН, 1988р. 

Режисер: Аїда Зябликова. У мультфільмі дві сюжетні лінії, одна 

побудована за мотивами повісті Януша Корчака «Король Матіуш 
Перший», інша розповідає про реальні події під час Другої світової 

війни. Януш Корчак добровільно залишився зі своїми вихованцями і 

загинув разом з ними в німецькому концтаборі. Мультфільм 
складається з 3 частин. 

Расскажите сказку, доктор. Все серии подряд смотреть онлайн | 

Золотая коллекцияhttps://www.youtube.com/watch?v=tJ5W69ZCpDc 
Театр 

-П'єса Джефрі Хатчера «Діти Корчака» (Korczak’s Children) -

Вистава «Дорога в небо» (The Road to the Heaven) - документальна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=tJ5W69ZCpDc
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містерія про будинок сиріт Януша Корчака. Автор п'єси і режисер - 

Федір Володимирович Сухов. Прем'єра відбулася в Москві 1998 року. 

Вистава відновлена 14 квітня 2012 року проти 70-річчя від дня 
депортації Варшавського гетто в серпні 1942 року. 

-Вистава «Коли я знову стану маленьким» в Великому 

Драматичному Театрі в Санкт-Петербурзі. Режисер - Євген Ібрагімов. 

Джерела: 
Биография Януша Корчака: Старый доктор и его дети 

https://real-books.ru/zarubezhnye-pisateli/yanush-korchak/biografiya-

doktora.html 

Вікіпедія Януш Корчак 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%88_%D0%9A%D

0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA  

Тронка Януш Корчак. Виховання серцем 
https://tronkablog.wordpress.com/2011/05/03/%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%8

8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA-

%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D

1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BC/  

 

Антон Макаренко : «Навчити людину бути щасливою не 

можна, але виховати його так, щоб він був щасливим, можна» 
Педагогічні досягнення висунули Макаренка в число відомих 

діячів радянської і світової культури та педагогіки. 

Провідним в педагогічній теорії Антона Семеновича є 

вчення про колектив, як основний і вирішальний фактор виховання 

всебічно розвиненої особистості. Це основне положення своєї 
педагогічної теорії Макаренко поширює і на сім’ю: “...Сім’я повинна 

бути тільки колективом. Втрачаючи ознаки колективу, сім’я втрачає 
більшу частину свого значення, як організації виховання і щастя”, – 

пише А. С. Макаренко в “Книзі для батьків”. Тому педагог 

неодноразово висловлювався проти так званої “системи однієї 
дитини” в сім’ї, бо виховувати колективність можна лише в такій 

родині, дє є кілька дітей. 

Другою основою виховання в педагогічній системі А. С. 
Макаренка є праця. Великою заслугою педагога є те, що він 

розглядав працю не лише з точки зору продукування матеріальних 

цінностей, а й з точки зору його психолого-педагогічного значення. 
Визначний педагог довів це на практиці можливість поєднання 

навчання з продуктивною працею. У комуні ім. Ф. Е. Дзержинського 

https://real-books.ru/zarubezhnye-pisateli/yanush-korchak/biografiya-doktora.html
https://real-books.ru/zarubezhnye-pisateli/yanush-korchak/biografiya-doktora.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%88_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%88_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://tronkablog.wordpress.com/2011/05/03/%d1%8f%d0%bd%d1%83%d1%88-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%86%d0%b5%d0%bc/
https://tronkablog.wordpress.com/2011/05/03/%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%88-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BC/
https://tronkablog.wordpress.com/2011/05/03/%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%88-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BC/
https://tronkablog.wordpress.com/2011/05/03/%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%88-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BC/
https://tronkablog.wordpress.com/2011/05/03/%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%88-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BC/
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вихованці працювали по чотири години в день, а решту часу 

відводили навчанню в школі-десятирічці. 

Третьою основою в педагогічній теорії А. С. Макаренка є 
виховання свідомості, почуття обов’язку і відповідальності. 

Почуття обов’язку перед Батьківщиною, уміння враховувати кожен 

крок своєї діяльності і поведінки з точки зору інтересів суспільства 
він ставив вище за все.  

Свідченням міжнародного визнання А.С. Макаренка стало 

відоме рішення ЮНЕСКО оголосити 1988 рік – роком Макаренка з 

нагоди 100-річчя від дня його народження. Тоді ж були названі 

імена чотирьох педагогів, що визначили спосіб педагогічного 

мислення в ХХ столітті. Це – Джон Дьюї, Георг Кершенштейнер, 
Марія Монтессорі і Антон Макаренко. 

Антон Макаренко: «Виховання дітей починається з 

народження ... їхніх батьків» 

Дитинство. Юність. 1(13) березня 1888 в містечку Білопілля 

Харківської губернії в сім'ї старшого маляра залізничних майстерень 
Семена Григоровича Макаренка 

народився син Антон, Тося, як його 

називали батьки. Родині Макаренко 
жилося важко. Ледве-ледве вдавалося 

звести кінці з кінцями. Батько працював в 

майстернях з зорі до самого вечора, але 
заробітки були мізерними. Маленький 

Тося з дитинства засвоїв тверде правило: 

людина повина трудитися. Батько завжди 
був прикладом для сина. Через багато 

років, коли Семена Григоровича вже не 

буде в живих, А.С. Макаренко воскресить 
багато рис характеру і навіть зовнішнього 

вигляду дорогого йому людини в одному з 

героїв повісті «Честь»: та ж чесність, та ж 
прямолінійність, та ж принциповість, та ж законна гордість своєю 

приналежністю, до робітничого класу. А мати, Тетяна Михайлівна! 

Скільки тепла вміщав серце цієї жінки, скільки енергії, сили, 
справжньої мужності виявляла вона у боротьбі з труднощами. У 

будинку Макаренка завжди відчувалася справжня дружба, взаємна 

повага, турбота один про одного. Сюди любили заходити друзі, які у 
Макаренка було багато. Їх зустрічали весело, привітно, пригощали, 
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чим могли, підтримували дружньою порадою, підбадьорювали 

жартом. Антон ріс жвавим, допитливим хлопчиком. Навчившись 

читати в п'ятирічному віці, він все своє життя не розлучався з 
книгою. Любив він часто розпитувати батька про те, на що сам ще не 

міг дати відповіді. Питання, що задаються Антоном, були самими 

різними: і чому птахи на зиму відлітають на південь, і чому господар 
квартири ніде не працює, а грошей у нього багато, живе, як пан? .. 

Чому? .. Чому? .. Як відповісти на всі «чому? »Сина, якщо Семен 

Григорович не отримав ніякої освіти: рано осиротів, він вже 
хлопчиком змушений був працювати. А ось синові Семена 

Григорович і Тетяна Михайлівна твердо вирішили дати освіту. І 

Антон в 1895 році вступив вчитися спочатку в Білопільську школу, а 
потім у 1901года в Кременчуцьке чотирикласне училище. І у 

Білопіллі, і в Кременчуці Антон вчився відмінно, помітно 
виділяючись серед однокласників глибиною знань, широтою 

кругозору. 1904 р. по закінченні училища продовжує навчання на 

однорічних педагогічних курсах, що готували вчителів початкової 
школи.  

Перші педагогічні кроки. Провчившись ще рік на спеціальних 

педагогічних курсах, Антон Семенович Макаренко отримав 
свідоцтво, яке засвідчувало його звання вчителя початкових училищ з 

правом викладання у сільських 

двокласних училищах Міністерствах 
народної освіти. Це було в 1905 році. 

Здобута освіта, найнижча фахова в 

тодішній Росії, і статус вчителя-
підмайстра, не задовольняють 

допитливого юнака; працюючи з вересня 

1905 р. помічником учителя двокласного 
залізничного училища, він мріє 

продовжити навчання. Його бажання 

здійснюється восени 1914 р., коли 
молодого Макаренка приймають 

казенним стипендіатом до Полтавського 

учительського інституту. Навчання на 
півроку переривається службою в армії, з 

якої його демобілізують через 

короткозорість.  
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У червні 1917 р. він 

закінчує інститут із золотою 

медаллю і починає керувати 

залізничним училищем у 

Крюкові.  
А.С.Макаренко з педагогами 

та учнями  Крюківського 

залізничного училища 

З вересня 1919 р. до 

вересня 1920 р. А. С. 

Макаренко завідує 
початковою школою в Полтаві, де у цьому ж році організовує 

поблизу міста трудову колонію ім. М. Горького для неповнолітніх 

правопорушників. 
Макаренкові-педагогу уже в цей період були притаманні пошуки 

нових форм роботи у школі, енергійність та ініціативність (він 

проводить вечірні заняття з робітниками). Молодий педагог постійно 
прагнув до поповнення знань, до самоосвіти. Він самотужки 

одержував знання з біології, перечитував твори Ч. Дарвіна, І. І. 

Мечникова, К. О. Тимирязєва; великий потяг мав до історії, 
філософії, але його особливою пристрастю була художня література – 

твори В. Шекспіра, О. С. Пушкіна, Ф. М. Достоєвського, К. Гамсуна, 

Л. М. Толстого, М. Горького та ін. Антон Семенович не тільки 
обожнював літературу, а й мав потаємне бажання писати. Ще в 

період навчання в інституті датується його перша літературна спроба 

– оповідання “Дурний день”. Працюючи з колишніми 
правопорушниками, Антон Семенович керується принципом, що 

немає дітей морально дефективних (маючи на увазі занедбалість і 

невихованість дитини), а є діти, які тимчасово потрапили в біду, 

тобто ігнорував протиправне минуле вихованців. 

Система перевиховання базувалася на «щеплення» дітям любові до 

праці, а на перше місце А. Макаренко ставив принцип авансування в 
людині доброго. Він не приймав особисті справи новоприбулих 

безпритульних: нова людина - нове життя! Все погане залишалося в 

минулому. У колонії не було охорони, зборів та карцеру. Новачки 
потрапляли в дружну, згуртовану команду, де найсуворішим 

покаранням був бойкот, до якого вдавалися вкрай рідко. Результат 

такого інноваційного підходу виявився вражаючим: жоден з 3000 
безпритульних не повернувся в злочинне середовище. Подібних 
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результатів ні до, ні після не змогло домогтися жодне виправно-

освітня установа! 

Для подальшого розвитку колективу вихованців, А.С.Макаренко у 
травні 1926 р. здійснює злиття колонії ім. М. Горького і вкрай 

занедбалої дитячої установи у селищі Куряж поблизу Харкова. Цей 

ризикований крок підтвердив правоту педагога щодо необхідності 
перспективи руху в житті колективу.  

Боротьба з ідейними опонентами. Вражаючі успіхи Антона 

Семеновича в перевихованні «важких» дітей не давали спокою 
заздрісникам. Так, всім відома Н. К. Крупська, будучи в ті часи 

заступником народного комісара освіти РРФСР, жорстко 

розкритикувала методи виховання Макаренко, заодно звинувативши 
його в постійному рукоприкладстві.  

- Іскру нелюбові до Макаренко "викарбувала", сама того не 
підозрюючи, журналістка, яка приїхала в колонію робити репортаж. 

Вона написала гарну статтю, але вказала, що хлопчики скаржилися 

на рукоприкладство, – розповідає професор Харківського 
національного педагогічного університету, макаренковед Михайло 

Гетманец. – Піднявся галас, але сам Макаренко відреагував спокійно, 

заявивши: "Розповіді вихованців про покарання – це дитячий 
фольклор". Насправді цього не було. Та й сама Крупська в колонії не 

була і нічого не перевіряла. Звільнення Макаренка ненадовго 

відстрочив приїзд 

Максима Горького до 

Курязької колонії. 

Педагога і письменника 
пов'язувала давня дружба, 

тому з кадровими 

рішеннями вирішили 
почекати: мовляв, приїде 

Горький, а його друга 

зняли! Але під час візиту 
письменника Макаренко 

примудрився налаштувати проти себе харківських комсомольців 

тим, що просто не підпускав нікого до відомого гостю. Всі прагнули 
підійти до письменника, заговорити, сфотографувати, взяти 

інтерв'ю. Антон Семенович, щоб не турбували дідка, поставив 

охорону зі своїх хлопців. 
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Миттю в одній з харківських газет 

з'явилася злісна карикатура, підписана 

"Чемпіон хуліганства". На ній 
Макаренко зобразили з величезними 

кулаками, а від нього розбігаються в 

різні боки люди. Картинка була 
забезпечена єхидною заміткою про те, 

що педагога виховали в свинарнику. 

Після виступу дружини Леніна 
Макаренко з колонії ім. Горького 

звільнили. І ще довго на життя самого 

Антона Семеновича і його близьких 
позначалися наслідки травневого 

«викриття», освітлене в 
«Комсомольской правде». Цим і пояснюється відсутність праць 

Макаренко в педагогічному видавництві. 

 А ось завдяки високій оцінці виховної діяльності Антона 
Семеновича з боку керівника НКВС В. А. Балицького, А. С. 

Макаренко зміг продовжити свою роботу в колонії ім. 

Дзержинського. 
 

По-справжньому розкрити педагогічний талант Макаренко зміг 
лише на посаді завідувача Курязької колонії під Харковом. 

До того моменту місто стало першою столицею Радянської 

України, і там терміново потрібно було приборкати безпритульний. 
Заради цього педагог перекочував до Харкова з малолітніми 

правопорушниками з Полтави, а всі події, пережиті їм тут, пізніше 

лягли в основу знаменитої "Педагогічної поеми" Дзержинського. 
Історична довідка. За дорученням Полтавського губнаросвіти 

організував трудову колонію для неповнолітніх правопорушників в 

селі Ковалівка, поблизу Полтави, в 1921 р колонії було присвоєно ім'я 
М. Горького, в 1926 р колонія була переведена в Курязький монастир 

під Харковом; завідував нею з жовтня 1927 р по липень 1935 був 
одним з керівників дитячої трудової комуни ОДПУ імені Ф. Е. 

Дзержинського в передмісті Харкова, в яких продовжив на практиці 

втілювати розроблену ним педагогічну систему.  
На десятиліття установи до Харкова прибула виїзна редакція газети 

"Комсомольская правда", після чого вийшов цілий збірник 

друкованих матеріалів про життя комуни. 
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До Макаренко приходили діти, які настільки вже були зіпсовані, що 

не могли жити в нормальному суспільстві: злодії, хулігани, дівчинки-

повії. Батьки привозили своїх дітей, коли вже самі не могли з ними 
впоратися. А Макаренко - міг. Він досяг такої майстерності у 

вихованні дітей, що міг з упевненістю сказати: «Виховання - легка 

справа». Підтвердженням цих слів Макаренко може служити той 
факт, що в колонії ім. Дзержинського він повністю відмовився від 

вихователів, і під його опікою виявилося 600 колишніх 

правопорушників. Були вчителі в школі, інженери на заводі, але 
дитячий колектив в 500-600 чоловік жив до певної міри самостійно. 

Саме тут він розгортає успішний навчально-трудовий експеримент, 

у ході якого було налагоджено справжнє виробництво комунарами 
необхідної країні 

передової техніки: 

фотоапаратів “ФЕД” і 

електричних свердел. 

Вихованці не лише 
заробляли кошти на 

власне утримання, а й за 

колективним рішенням 
надавали матеріальну 

допомогу комунарам-

випускникам. Комуна 

стала справжнім взірцем виховання морально-стійких, 

працьовитих та щасливих юнаків і дівчат. Він збагачував своїх 

вихованців новими ідеями, готував їх до творчого трудового життя, 
організовував нові людські відносини і взаємини, створюючи їх у 

боротьбі зі старим світом, який відживає, але все ще сильний своїм 

багатовіковим досвідом. Саме тому наукові положення і поняття, 
вироблені А. С. Макаренком, зберігають всю свою актуальність і 

сучасність.  

Творчий шлях Антона Семеновича Макаренка є одним із 
повчальних прикладів служіння педагога своїй справі. Його творчість 

пройнята глибокою любов’ю до дітей, відданістю ідеалам. А. С. 

Макаренко – педагог-новатор. Він шукав засоби і форми виховання 
особистості, створював новий педагогічний стиль, не завершуючи, 

проте, на свою діяльність старого періоду педагогічної культури. 

Горький цікавився педагогічною діяльністю Макаренко, надавав 
йому всіляку підтримку. З 1 липня 1935р. переведений до Києва, в 
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центральний апарат НКВС УРСР. Його призначили на посаду 

помічника начальника трудових колоній Народного комісаріату 

внутрішніх справ УРСР.  
Під час листування з М. Горьким педагог висловлює пристрасне 

бажання присвятити себе літературі і оселитися в Москві. Він 

просить звільнити його від адміністративно-педагогічної роботи. 
Проте нарком внутрішніх справ України В. А. Балицький, високо 

цінуючи його, як організатора дитячих установ, не одразу 

погоджується на це. І у жовтні 1936 р. доручає Макаренку очолити 
занедбалу в педагогічному відношенні трудову колонію № 5 під 

Києвом, у Броварах. Вже через місяць стан справ у закладі змінився 

на краще, хоча це коштувало педагогу здоров’я. 

Літературно-педагогічна спадщина педагога-новатора 

Паралельно з напруженою роботою в комуні на початку 30-х років 
А. С. Макаренко починає публікувати свої перші літературно-

педагогічні твори. У становленні Макаренка-письменника велика 

роль належить М. Горькому, який запропонував йому написати 
книжку про його виховні досліди, про погляди на етику людини 

соціалістичного майбуття.  

Започаткував свою літературну працю в Харкові: вийшла друком 
перша невелика книжка “На велетенському фронті” (у 

співавторстві з М. Фере). Другою була повість “Марш 30-го року” 

(1932р.), тоді ж створено п’єсу “Мажор”. В той час А. С. Макаренко 
розпочав роботу над всесвітньо відомим 

твором “Педагогічна поема”, де в художній 

формі відобразив реальну історію колонії. 
Першим рукопис прочитав М. Горький і вже 

у 1933р. вийшла перша частина цього твору, 

в 1934р. – друга і в 1935р. – третя. Член 
Спілки радянських письменників (з 1934р). 

Згодом, узагальнивши набутий виховний 

процес, педагог видав “Методику організації 
виховного процесу” (1936р.). У 1937р. 

виходить перший том “Книги для батьків”, 

наступного року – художньо-педагогічний 
роман про життя комуни імені 

Ф.Е.Дзержинського “Прапори на баштах”. У 30-ті роки А.С. 

Макаренко написав також низку педагогічних, публіцистичних, 
суспільно-політичних статей та оповідань. Його творчість була 
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високо оцінена сучасниками, доказом чого стало прийняття педагога 

в червні 1934р. до Спілки радянських письменників. Літературна 

діяльність захопила Антона Семеновича, хоча ще певний час він 
поєднував її з педагогічною.  

Нарешті, наприкінці січня 1937 р. Антон Семенович переїздить до 

Москви й цілком віддається письменництву та громадсько-
педагогічній діяльності. Він зустрічається з учителями, ділиться з 

ними своїм досвідом, читає цикл лекцій на радіо. Надто напружена 

робота ще більше підриває його здоров’я.  
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 

31 січня 1939 нагороджений орденом 

Трудового Червоного Прапора. Незадовго до 
смерті, в лютому 1939 р подав заяву про 

прийняття його кандидатом у члени ВКП (б). 
1 квітня 1939 р. А. С. Макаренко раптово 

помирає від серцевого нападу у вагоні 

приміського електропотягу.  
Похований видатний педагог у Москві на 

Новодівичому цвинтарі.  

Цікаво, що за 20 років життя при 
Радянській владі Макаренко так і не вступив в партію. Письменник 

помер всього за три дні до співбесіди по цієї відповідальної справи. 

Призначено воно було на 4 квітня 1939 року. 

Пам'ять жива. 

Антон Семенович Макаренко залишив багату педагогічну 

спадщину, написавши понад 150 творів (романів, повістей, сценарій, 
науково-педагогічних статей). За його творами зняті художні фільми:  

Педагогическая поэма (1955), 

https://www.youtube.com/watch?v=AIrGNQ9ZdJ0 ; 

Флаги на башнях (1958), 

https://www.youtube.com/watch?v=-qP4-uzSfB8 ;  

Большие и маленькие (1963), полная версія 

https://www.youtube.com/watch?v=b6cECSdELYE  

Этюды о нравственности (1973), на русском языке Автор 

сценария Михаил Рубинштейн Режиссер Феликс Соболев Оператор 
Николай Мандрич "Каким станет человек главным образов зависит 

от того, каким вы сделаете его до пятого года жизни", - говорил 

мудрый педагог Антон Макаренко. Уроки доброты и сочувствия в 

https://www.youtube.com/watch?v=AIrGNQ9ZdJ0
https://www.youtube.com/watch?v=-qP4-uzSfB8
https://www.youtube.com/watch?v=b6cECSdELYE
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детском садике. Приз и диплом Всесоюзного кино-фестиваля, 

Ашхабад, 1973. 
Сегодня с Макаренко (1978), на украинском и русском языках 

Автор сценария Валентина Проценко Режиссер Людмила Михалевич 

Оператор Натан Ширман Рассказ про последователей Антона 

Семеновича Макаренко. Приз "За воспитание подрастающего 
поколения" республиканского кино-фестиваля, Ворошиловград, 1979. 

Про життя і діяльність письменника і педагога знято фільм «Разом 

із Макаренком» (1987р.), на украинском и русском языках Автор 
сценария Борис Хандрос, Анатолий Борсюк Режиссер Анатолий 

Борсюк Оператор Александр Фролов Умозрительный монолог 

выдающегося педагога Антона Семеновича Макаренко про 
прекрасный мир человека, человека, который был уже практически 

выброшен на обочину жизни. 
 

Макаренко розробив і здійснив систему виховання «важких 

дітей», поєднавши у своїй педагогічній методиці теорію виховного 

колективу і практику трудового виховання. Здійснив реформування 
загальноосвітньої та професійної школи. 

Ім'я видатного педагога Антона Макаренка присвоєно деяким 

навчальним закладам:  
-Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка  

- Киівський професійно-педагогічний коледж ім. А.С. Макаренка  

- Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка  
-ВКНЗ СОР«Лебединське педагогічне училище ім. А.С.Макаренка»  

- Школа № 47 ім. А. С. Макаренка (м. Київ)  

- Школа № 50 ім. А. С. Макаренка, (м. Львів)  
- Школа № 100 ім. А. С. Макаренка (м. Харків)  

- УВК «Школа-ліцей» № 3 ім. А. С. Макаренка (м. Сімферополь)  

- Школа-iнтернат ім. А. С. Макаренка (м. Бiлопiлля)  
- Полтавська обласна гімназія-інтернат для обдарованих дітей 

ім. А. С. Макаренка (с. Ковалівка, Полтавська область) 
 

Педагогічний досвід Макаренка аналізують і вивчають як в Україні, 
так і у всьому світі. На Заході спадщина Макаренка 

використовувалась в католицьких монастирях, лютеранських 

общинах, світських комунах та поселеннях, для роботи з 
маргінальною й проблемною молоддю. Європа цінить 

макаренківський досвід за відповідальність, господарність, 

ретельність, відсутність каст управлінців і підлеглих, за почуття 
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власної гідності вихованця, за його свідому громадянськість, за 

подолання антигромадських нахилів. 
-МІЖНАРОДНА МАКАРЕНКІВСЬКА АСОЦІАЦІЯ / INTERNATIONAL 

MAKARENKO’S SOCIETY – ММА/IMS виникла в 1991 году в Полтаві 
за ініціативою дослідників творчості А.С. Макаренка, його 

вихованців, педагогів з СРСР, Німеччини, Китаю, Польщі, США, 

Франції, Чехії. 
- Його ім'я занесено у «Календар великих людей та історичних 

подій». В 1993 р. Міжнародне бюро освіти ЮНЕСКО визначило 100 

педагогів-філософів (Джон Дьюї, Георг Кершенштейнер, Марія 
Монтессорі, П.П. Блонський, С. Френе, Рудольф Штайнер,  

В.А. Сухомлинський, Я. Корчак, Антон Макаренко, В.І. 

Вернадський, К.Д. Ушинський, К. М. Вентцель, І.П. Іванов, В. І. Ленін, 
А.В. Луначарський, Н.К. Крупська, О.С. Газман, Л.І. Новикова, В.А. 

Караковский, Г.Н. Волков та ін.), які створюють "Галактику Пайдейї", 

що відображають різні культури, епохи й цивілізації. Серед них – 
А.С. Макаренко. 

- Не випадково 2000 р. Німецьке товариство наукової педагогіки 

внесло макаренківську «Педагогічну поему» до списку 10 найбільш 
значних книг по педагогіці ХХ століття.  

- А в 2003 р. редакцією журналу «Народное образование» 

запроваджено Міжнародний конкурс ім. А. С. Макаренка, який 

проводиться щороку 1 квітня – в День пам’яті великого педагога. 

Науково-теоретична спадщина А. С. Макаренка є науковим 

підгрунтям для нинішніх і майбутніх поколінь педагогів. Вона 
ретельно вивчається у Сумському державному педагогічному 

університеті ім. А. С. Макаренка та інших вищих педагогічних 
закладах.  

Перелік музеїв педагогу й письменнику Антону Семеновичу 

Макаренко. 

1. Музей А.С. Макаренка (Сумська область, м. Білопілля, вул. 

Шевченка, 27) Музей в рідному місті педагога відкрито 25 жовтня 

1969 року 
2. Державний музей-заповідник А. С. Макаренка (Полтавська 

область, Полтавський район, с. Ковалівка, вул. Макаренка, 1)  

Музей у селі Ковалівка, де з 1921 по 1926 рік розміщувалась дитяча 
трудова колонія імені Максима Горького, якою керував 

А. С. Макаренко, було відкрито 25 лютого 1988 року до 100-річчя від 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90._%D0%A1._%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
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дня народження педагога. А також ліцей-інтернат ім. А. С. Макаренка 

для обдарованих дітей. 

3. Педагогічно-меморіальний музей Антона Семенровича 

Макаренка (Полтавська область, м.Кременчук, вул.Макаренка, 44) 

Перший музей педагога був відкритий 8 липня 1951 року в 

батьківському будинку, де Антон Макаренко мешкав у 1905—1911, 
1917—1919 роках 

4. Центр-музей Антона Макаренка при виправній колонії длдя 

неповнолітніх ім. А. Макаренка (Харківська область, Дергачівський 
район, с. Подвірки, вул. Макаренка, 1) 

Музей у селі, де у 1926—1928 роках розміщувалась дитяча колонія 

імені Максима Горького на чолі з Антоном Макаренком, був 
відкритий до 100-річчя з дня народження педагога 13 березня 1988 

року. 
5. Педагогічний музей А.С. Макаренка (Москва, вул. Поклонна, 16) 

Заснований на громадських засадах вихованцями А. С. Макаренка 

та московськими педагогами у 1983 році. 

Музеї у навчальних закладах: 

Шкільний музей ім. А. С. Макаренка у Харківській 

загальноосвітній школі I—III ступенів № 100 ім. А. С. Макаренка. 
Музей був відкритий 13 березня 1987 року.  

Педагогічно-меморіальний музей А. С. Макаренка Долинської 

загальноосвітньої школи № 2 Кіровоградської області. У 1963 році 
була відкрита невеличка експозиція, присвячена 75-тій річниці від 

дня народження А. С. Макаренка в одній із класних кімнат. У січні 

1978 року відкрили музей на першому поверсі основного приміщення 
школи (в трьох класах та рекреації).  

Кімната-музей А. С. Макаренка Полтавського національного 

університету імені В.Г. Короленка.  
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ Музеї Антона Макаренко 

На батьківщині педагога, м. Білопіллі, у 
1979р. було відкрито пам’ятник.  

Погруддя А.С. Макаренку http://bilopillya-

meria.gov.ua/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE

%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D

0%B5%D1%8F/%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B

0%D1%81%D0%BD%D1%96-

%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/
http://bilopillya-meria.gov.ua/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/
http://bilopillya-meria.gov.ua/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/
http://bilopillya-meria.gov.ua/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/
http://bilopillya-meria.gov.ua/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/
http://bilopillya-meria.gov.ua/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/
http://bilopillya-meria.gov.ua/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/
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Меморіальна дошка на будинку по вулиці 

Леонтовича, 6-а у Києві, в якому мешкав 

Антон Макаренко у 1935-1937рр. 

 

 

"  
Заохочувальна відомча 

відзнака Міністерства 

освіти і науки України.  
Має третій (найвищий) ступінь серед відзнак, 

запроваджених МОН України. 

 Медаль «А.С. Maкаренко» відновлено після 
десятирічної перерви -нею відзначали українських 

педагогів, починаючи з 1964 року – аж до 1993-го. 
 

Джерела:  
-Последние издания книг Антона Семёновича Макаренко - LiveLib 

https://www.livelib.ru/author/236124-anton-makarenko  

-Светская хроника и ТВ | Из жизни звезд  

Юрий ЗИНЕНКО («КП» - Харьков») (14 марта 2013) 8191  

https://kp.ua/culture/384041-anton-makarenko-polzhyzny-luibyl-popadui-s-

razreshenyia-ee-muzha  
-МЕЖДУНАРОДНАЯ МАКАРЕНКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ / NTERNATIONAL 

MAKARENKO’S SOCIETY – ММА/IMS http://makarenko-

museum.narod.ru/lib/Intern_Makarenko_Assoc.htm  
 

В. О. Сухомлинський :  
«Несу любов до дитини через все життя...» 

Сухомлинський створив оригінальну 
педагогічну систему, що грунтується на 

принципах гуманізму, на визнанні 

особистості дитини найвищою цінністю, 
на яку повинні бути орієнтовані процеси 

виховання і освіти, творча діяльність 

згуртованого колективу педагогів- 
однодумців та учнів. Сухомлинський 

будував процес навчання як радісну 

працю; велику увагу він приділяв 
формуванню світогляду учнів; важлива 

роль у навчанні відводилася слову вчителя, художньому стилю 

викладу, твору разом з дітьми казок, художніх творів.  

https://www.livelib.ru/author/236124/latest-anton-makarenko
https://www.livelib.ru/author/236124-anton-makarenko
https://kp.ua/culture/
https://kp.ua/rubric/stars/
https://kp.ua/culture/384041-anton-makarenko-polzhyzny-luibyl-popadui-s-razreshenyia-ee-muzha
https://kp.ua/culture/384041-anton-makarenko-polzhyzny-luibyl-popadui-s-razreshenyia-ee-muzha
http://makarenko-museum.narod.ru/lib/Intern_Makarenko_Assoc.htm
http://makarenko-museum.narod.ru/lib/Intern_Makarenko_Assoc.htm
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Його життя – виховання дітей, особистості. Він виховував у 

дітях особисте ставлення до навколишньої дійсності, розуміння своєї 

справи і відповідальності перед рідними, товаришами і суспільством 
і, що головне, перед власною совістю. 

В. Сухомлинський: «Сім'я - це та первинна середа, де людина 

повинна вчитися творити добро». 
Народився Василь Олександрович 

Сухомлинський 28 вересня 1918 р. в  

с. Василівка Олександрійського повіту 
Херсонської губернії (тепер 

Кіровоградська область) у селянській 

родині. Він був другою дитиною в 
сім’ї, яка мала чотирьох дітей. Умови, в 

яких зростав майбутній педагог, були 
дуже складними: революція, зміна 

урядів, громадянська війна, невдалі 

спроби колективізації, голодомор 
1933р., насильницька колективізація. В 

ці роки село в Україні виживало 

завдяки віковим патріархальним 
традиціям з їх відданістю народній 

моралі, родині, природі.  

Батько Олександр Омелянович був помітною людиною в селі: 
і тесля, й член правління колгоспу, й учитель праці, й сількор, й 

активний учасник сільської самодіяльності. Бабуся і мама були 

обдарованими, творчими натурами, носіями народних традицій, і це 
значною мірою вплинуло на особистість майбутнього педагога. 

Протягом 1926–1933 років хлопець навчається в семирічній 

школі. Учителі та учні спостерігали ранні прояви його творчої натури 
– він гарно малює, пише вірші, грає на народних музичних 

інструментах. У цей же час проявляються і педагогічні нахили юнака: 

він часто в оточенні дітей, заміняє вчителя, допомагає 
однокласникам. 

Природні здібності Василя Сухомлинського, підтримані у 

шкільні роки, визначили його життєвий шлях: у 1934р. він вступає на 
підготовчі курси учительського інституту в Кременчуці, а потім 

навчається в ньому на факультеті української мови і літератури. 

На обрання професії, напрям творчості Василя Олександровича 
значною мірою вплинув той факт, що він зростав хворобливою 
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дитиною, і це, з одного боку, привело до самоаналізу, заглиблення у 

світ власних відчуттів і переживань, а з другого – викликало його 

пильну увагу до тих, хто потребував допомоги, до менших, слабших, 
беззахисних. 

Через хворобу в 1935 р. юнак 

залишає заняття в інституті і розпочинає 
роботу в школі, яку (за винятком двох 

воєнних років) не залишає до кінця 

свого життя. Він працює вчителем у 
сільських школах рідного району і 

навчається заочно в Полтавському 

педагогічному інституті. По закінченні 
навчання у 1938 році 

В.О.Сухомлинський продовжує працювати в школі завучем у 
районному центрі Онуфріївці. Робота в школі у поєднанні з 

самостійним оволодінням педагогічними знаннями давала простір 

для педагогічної творчості, вироблення самостійного підходу до 
проблем навчання й виховання. 

Війна пройшла крізь його життя і долю. Учасник важких боїв, 

тяжко поранений під Ржевом, людина, що розгубила своїх рідних, 
Василь Олександрович писав про неї болем своїх незагойних ран, 

вважав її уроки джерелом виховання патріотизму, громадянськості. 

Після поранення та численних госпіталів В. О. Сухомлинський 
був комісований 1942р.. У невеличкому селищі Ува в Удмуртії він 

працював директором школи до 1944 р. Це були нелегкі роки для 

педагога. Нічого не знав про своїх рідних – батька, матір, двох братів 
і сестру. В усі-усюди писав листи, розшукуючи їх. У цей же час 

Василь Олександрович знайомиться зі своєю майбутньою дружиною 

Ганною Іванівною Дев’ятовою, працівником Наркомосу Удмуртії. В 
1944 р. вони одружилися. І як тільки було звільнено Україну, 

подружжя їде на Батьківщину.  

Повернення на Батьківщину. З 1944 по 1948 р. педагог працює 
завідувачем Онуфріївського районного відділу народної освіти. Добір 

кадрів, відбудова шкіл, організація харчування, безпосередня 

допомога дітям-сиротам. Одначе ця адміністративна діяльність його 
не задовольняла, не давала простору для творчої, ініціативної натури. 

При першій же нагоді він проситься на роботу в школу – до дітей, до 

живої справи. 
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З 1948 р. до кінця свого життя Василь Олександрович працював 

у середній школі в Павлиші. Саме тут, за сім кілометрів від села, де 

народився, він був удома. Тут реалізувався як педагог, як особистість, 
як письменник-мораліст. Життя в Павлиші додавало йому сил, 

почуття внутрішньої свободи. Тут він міг висловлювати свої погляди, 

відстоювати свої переконання, виявляти свої особистісні якості. Тут 
діяв самостійно, часто всупереч офіційним вказівкам. 

Перший період його діяльності (1948—1956) у Павлиші, 

підготовчий, характеризується організаційним становленням 
навчально-виховного процесу, створенням матеріальної бази, 

формуванням педагогічного і дитячого колективів. Очевидно, цей 

початок з нуля став певним поштовхом до наступного розвитку 
педагогічних новаторських та реформаторських ідей. У ці роки 

особистісне, предметне стає визначальним у науковій біографії 
Василя Олександровича. Він не служить своєму часові, а живе в 

ньому, навіть випереджає його. 

Щоденне спілкування 
з дітьми поставило перед 

директором велику 

кількість педагогічних 
проблем, які вимагали 

теоретичного осмислення, 

практичної перевірки. Він 
вивчає засоби підвищення 

грамотності та успішності 

учнів, замислюється над 
удосконаленням форм навчання, над взаємозв’язком між умовами й 

результатами навчання. Свої міркування оприлюднює на сторінках 

спочатку районної та 
обласної преси, а згодом у 

республіканських та 

всесоюзних засобах масової 
інформації. 

В центрі його уваги 

перебувають питання 
організації і керівництва 

всією навчально-виховною 

роботою школи. В 1955 р. 
Василь Олександрович 
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захищає кандидатську дисертацію на філософському факультеті 

Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка «Директор 

школи – керівник навчально-виховної роботи». 

Педагог постійно у роздумах, творчому пошуку, наполегливій 

самовідданій праці. Від середини 50-х до середини 60-х років Василь 

Олександрович розробляє свою педагогічну систему. Рушієм 
творчого процесу для нього стає невдоволеність наявними на той час 

у педагогіці і практиці роботи школи авторитарно-догматичними 

структурами виховання і схоластичним, відірваним від життя змістом 
освіти. Це особливий етап життя педагога, час сподівання на 

радикальні зміни. 

Пошуки педагога збігалися з загальним напрямом 
демократизації суспільства, вони були підтримані на 

загальнодержавному рівні – в 1957 р. його було обрано членом-
кореспондентом Академії педагогічних наук РРФСР, в 1958 р. 

присвоєно звання Заслуженого учителя школи УРСР, а в 1960 р. 

нагороджено орденом Леніна. 

Він звертається до тем і проблем, які раніше не були предметом 

педагогічної рефлексії в структурі радянської ідеологеми.  

Так, в 1961 р. виходить його книга «Духовний світ школяра», в 1962 

– «Людина неповторна», в 1963 – «Моральний ідеал молодого 

покоління», в 1965 р. – «Виховання особистості в радянській школі». 

Ці твори послужили поштовхом для подальших творчих шукань. 
У розвитку Василя Сухомлинського як педагога-мислителя 

фатально далися взнаки процеси, які зводили нанівець здобутки 

«Хрущовської відлиги» початку 60-х років. Повернена в своє 
звичайне річище авторитарності й схоластики школа, ще більше 

заідеологізована й заполітизована педагогіка.  

За такої ситуації Василь Олександрович продовжував 
експериментувати, що, зрештою, призвело до особистісної драми і 

драми його ідей, з одного боку, а з іншого – через глибокий духовний 

катарсис поставило поряд з видатними педагогами-гуманістами 
модерної доби. 

В цілісному вигляді гуманістичні педагогічні ідеї В. О. 

Сухомлинського вперше викладені в «Етюдах про комуністичне 
виховання» (1967). Ось найголовніші з них: довіра й повага до 

дитячої особистості, погляд на навчальну діяльність школярів як на 

насичений творчими відкриттями процес пізнання та самопізнання, 
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обмеження сфери впливу колективу на особистість, виховання без 

покарань, велика роль слова та особистості вчителя для дитини. 

Ці погляди Сухомлинського на виховання викликали обурення з боку 
офіційної педагогіки; «Етюди…» були піддані нищівній критиці 

(Б. Ліхачов, В. Кумарін, Л. Гордін, В. Коротов), а сам Василь 

Олександрович звинувачений у проповіді «абстрактного гуманізму». 
Позбавлений можливостей відстоювати свою позицію в педагогічній 

пресі через відмову друкувати статті, в умовах цькування В. О. 

Сухомлинський продовжує розвивати свої ідеї в таких 
загальновідомих творах, як «Серце віддаю дітям» (1968 – НДР, 1969 – 

Україна), «Павлиська середня школа» (1969), «Народження 

громадянина» (1970). 
Ось основні ідеї, які розвинув Василь Олександрович у цих та 

інших працях: 
 любов до дитини; 

 розвиток творчих сил кожної окремої особистості в умовах 

колективної співдружності на основі етико-естетичних 
цінностей, інтересів, потреб, який спрямований у кінцевому 

підсумку на творчу працю; 

 культ природи, природа як найважливіший засіб виховання 
почуття прекрасного і гармонії; 

 розробка демократичних педагогічних засобів і методів 

навчання й виховання (повага, заохочення, опора на позитивне, 
моральне покарання); 

 звернення до внутрішнього світу дитини, опора на її сили, 

внутрішні потенції, підтримка і розвиток того здорового, що є в 
кожній особистості; 

 розвиток ідеї «радості пізнання», тобто емоційне сприйняття 

процесу навчання; 
 демократизація структури управління навчально-виховним 

процесом у школі (психологічний і педагогічний семінари, 

школа для батьків тощо). 
В останній період життя В. О. Сухомлинський все голосніше та 

емоційніше обстоює народні імперативи й цінності, спирається на 

українську етнопедагогіку, вводить її в усі ланки педагогічного 
процесу, особливо наголошуючи на значенні рідної мови, слова, 

пісні, поезії, казки. Розширюючи педагогічний простір, він починає 

сам створювати для павлиських дітей казки, оповідання, притчі, які 
лежать у площині української ментальності, українського 
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світосприйняття, й широко застосовує їх у навчально-виховному 

процесі. В ці роки Василь Олександрович з особливим значенням 

говорить про роль рідної мови у вихованні, пристрасно й палко 
освідчуючись їй у любові («Слово рідної мови» (1965); «Джерело 

невмирущої криниці» (1970)). 

Гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського, які глумливо відкидалися 
консервативним крилом офіційної педагогіки, з ентузіазмом і радістю 

сприймалися вчителями, батьками, широкою педагогічною 

громадськістю. Павлиська школа, якою керував і де експериментував 
педагог, поступово перетворювалася в педагогічну «Мекку» – до неї 

їхали не лише з України та багатьох інших куточків СРСР, але й з-за 

кордону. 
Зірка Василя Олександровича згасла на злеті – на 52 році життя.  

Він був сповнений задумів, мрій, творчих пошуків. Про це свідчать 
твори, що побачили світ в 70-ті роки: «Методика виховання 

колективу» (1971), «Розмова з молодим директором школи» (1973), 

«Листи до сина» (1978).  
Праці, над якими він працював до останнього дня – «Як виховати 

справжню людину» (1989), «Хрестоматія з етики» (1990), присвячені 

формуванню духовності як визначальної, провідної якості 
особистості через морально-етичне виховання, прищеплення 

цінностей. В. О. Сухомлинський увів етику в структуру педагогічної 

науки, наповнив її педагогічним змістом, культовими засадами як на 
основі соціальних реалій, так і народної та класичної культури. Він 

вибудовує виховний процес як прищеплення «культури почуттів», 

«культури бажань» краси і любові, створює «філософію для дітей», 
основою яких виступають написані ним художні мініатюри, а 

педагогічна аргументація закладається в моральних повчаннях книги 

«Як виховати справжню людину». 

Як учений Василь Олександрович, на відміну від багатьох його 

сучасників і попередників, був учителем-практиком, творцем 

експериментальної та авторської школи, де апробовувалися 
педагогічні ідеї і до якої зверталася мисляча інтелігенція. Зрештою, 

В.О.Сухомлинський впливав на поширення власних педагогічних 

поглядів і своїм способом життя, і власною моральністю. Його 

особистість була незвичною для педагогічної науки того часу: 

виходець із села, аскетизм і скромність у роботі й побуті, 

невтомність у праці надавали ідеям Василя Олександровича 
особливої ваги і звучання.. 
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Спадщина В.О. Сухомлинського розійшлася по всьому світу, 

живе своїм життям. Це стосується його 48 книг, 500 наукових 

статей, більше як 1500 оповідань і казок для дітей.. На початок XXI 
ст. вийшло 65 його творів тиражем близько 15 млн. примірників. 

Вони перекладені на 59 мов народів світу.  

Найпопулярніша книга «Серце віддаю дітям», яку жодне 
видавництво не хотіло публікувати й випустило в 1969 р. тільки тому, 

що вона вийшла роком раніше в НДР, має 55 видань на 32 мовах 

народів світу. Книга його життя – «Серце віддаю дітям» (Державної 
премії УРСР – 1974, посмертно) 

Ідеї Сухомлинського, які не знайшли свого повного 

застосування в свій час, значно вплинули на подальший розвиток 
педагогічної науки і практики – вони лягли в основу широкого руху 

«педагогіки співробітництва», популярного наприкінці 80-х – на 
початку 90-х років XX ст. Ці ідеї ввійшли органічною частиною в 

сучасну реформовану початкову школу України, за ними працюють 

різні навчальні заклади, проводяться щорічні Всеукраїнські 
педагогічні читання «Василь Сухомлинський і сучасність». 

Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського глибоко вивчається 

в Україні та багатьох країнах світу. Створена і активно працює 
Українська асоціація імені Василя Сухомлинського (1991), 

Міжнародне товариство послідовників Сухомлинського (Німеччина, 

Марбур, 1990), Всекитайське товариство прихильників 
В.О.Сухомлинського (1998). В Павлиській середній школі, що носить 

його ім’я, з 1975 р. функціонує педагогічно-меморіальний музей В. 

Сухомлинського. 
 

Музеї:  

-Музей В. О. Сухомлинського при комунальному вищому 
навчальному закладі «Олександрійський педагогічний коледж імені 

В. О. Сухомлинського»; 

-Музей Василя Олександровича Сухомлинського при Українському 
колежі імені Василя Сухомлинського; 

-Аудиторія педагогіки імені Василя Сухомлинського у педагогічному 
коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка; 

-Музейна кімната Василя Сухомлинського при Луцькій гімназії №14. 

Педагогічний музей України Національної академії  педагогічних 

наук України http://pmu.in.ua/pedagogichno_memorialni_musei/ 

http://pmu.in.ua/pedago_memor_mus_ukraini/musei_syhomlinskogo_pri_oleksandriskomy_koledgi/
http://pmu.in.ua/pedago_memor_mus_ukraini/musei_syhomlinskogo_pri_oleksandriskomy_koledgi/
http://pmu.in.ua/pedago_memor_mus_ukraini/musei_syhomlinskogo_pri_oleksandriskomy_koledgi/
http://pmu.in.ua/pedago_memor_mus_ukraini/ukrainskii_kolezh_imeni_suhomlinskogo/
http://pmu.in.ua/pedago_memor_mus_ukraini/ukrainskii_kolezh_imeni_suhomlinskogo/
http://pmu.in.ua/pedago_memor_mus_ukraini/auditoria_pedagogiki__pegagogi_koledzh_lnu/
http://pmu.in.ua/pedago_memor_mus_ukraini/auditoria_pedagogiki__pegagogi_koledzh_lnu/
http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/juvilei_pedagogiv/mus_kimnata_syhomlinskogo_luck_gimnasium_14/
http://pmu.in.ua/pedagogichno_memorialni_musei/
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Медаллю «Василь Сухомлинський» 

нагороджуватимуть педагогів, які працюють у 

загальносередній ланці освіти. 

Про Життя і творчість педагога 

В.Сухомлинського відеоматеріали та сайти. 

Маленька Батьківщина великого педагога 
https://www.youtube.com/watch?v=Bf0SenUsyWQ  

Солнце В А Сухомлинского ч 1 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxBN7Lajc9I  

В.А.Сухомлинский – документальный фильм. 

Часть 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzVgKZACf7o  

Музей В.А. Сухомлинского.  
https://www.youtube.com/watch?v=9GTziudi3Hg  

Сайт Казки Сухомлинського https://suchomlinskiy.io.ua/  

Сайт Виховання.Розвиток.Освіта.Дозвілля  

Твори Василя Сухомлинського http://ditky.info/publ/suhomlynskiy/21    
 

Джерело: 

Біографія видатного педагога Василя Олександровича Сухомлинського 

http://dnpb.gov.ua/ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b

0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-

%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d

1%84%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-

%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b2%d0%b8%

d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%96-

%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8/%d1%81%d

1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%

ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-

%d0%be/%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%

d1%8f-%d0%b2-%d0%be-

%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d

1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be/  
  

Пропонуємо Вам використати матеріали в підготовці масових 

заходів таких як: інформаційна година до ювілею педагога «Він 

серце віддав дітям» (до 100-річчя від дня народження В.О. 
Сухомлинського), усний журнал або медіа-презентація «Вчителі–

герої–письменники: Януш Корчак, Антон Макаренко, Василь 

Сухомлинський», «Прометеї знань, добра й любові» (з розділами 
Доля Людини, Доля Педагога, Доля письменника); вечір-портрет 

https://www.youtube.com/watch?v=Bf0SenUsyWQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZxBN7Lajc9I
https://www.youtube.com/watch?v=mzVgKZACf7o
https://www.youtube.com/watch?v=9GTziudi3Hg
https://suchomlinskiy.io.ua/
http://ditky.info/publ/suhomlynskiy/21
http://dnpb.gov.ua/ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8/%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be/%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://dnpb.gov.ua/ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8/%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be/%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://dnpb.gov.ua/ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8/%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be/%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://dnpb.gov.ua/ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8/%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be/%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://dnpb.gov.ua/ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8/%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be/%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://dnpb.gov.ua/ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8/%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be/%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://dnpb.gov.ua/ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8/%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be/%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://dnpb.gov.ua/ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8/%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be/%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://dnpb.gov.ua/ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8/%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be/%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://dnpb.gov.ua/ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8/%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be/%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://dnpb.gov.ua/ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8/%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be/%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://dnpb.gov.ua/ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8/%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be/%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://dnpb.gov.ua/ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8/%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be/%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be/
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«Старий Доктор: Януш Корчак», «Майстри педагогіки: Корчак, 

Макаренко, Сухомлинський»;інформ-досьє «Вчителі від Бога…», 

тематичні (віртуальні) виставки «Вчитель – вінець знань», 
«Професія всього життя», «Добрий порадник!» (виставка-портрет).  

 

ТРИ КОЛОССА 

східноєвропейської педагогічної думки 

(виставка-присвята) 
 

І. Розділ:«Пан Доктор»: Януш Корчак 

          (доля та книги педагога-письменника) 
Цитата: «Не чекай, що твоя дитина буде такою як ти 

                 або такою,як ти хочеш. Допоможи її стати  

                 не тобою, а собою.» 

 

ІІ. Розділ: Батько Курязьких комунарів: Антон Макаренко 

              (життя та творчість педагога) 

Цитата: «Не може бути виховання,якщо не створена  
            центральне наставлення про цінність людини.» 

 

ІІІ. Розділ: «Педагогічний сад Василя Сухомлинського» 

Цитата: «Вільний час учителя — це корінь, який  
                 живить джерела педагогічної творчості». 
 

«Вільна педагогічна нарада» 

(рольова гра-диспут) 

Дійові особи: Януш Корчак, Антон Макаренко, Василь Сухомлинський.  
Учасники: всі ролі виконуються підлітками, учнями старших класів.  

Мета: привернути увагу учнів до чемності та освіти на сучасному рівні в 

середовищі молоді, навчити юних мешканців спілкуватися, висловлювати 

свої думки з певної проблеми. 

Матеріал : портрети педагогів, роздрукувати принципи Корчака, 

Макаренка, Сухомлинського.  

Захід розраховано на групу активних учнів старших класів, 

визначившихся в майбутній професій, тих, хто присвятить своє життя 
вихованню та навчанню підростаючого покоління. Ролі розподіляють 

самі учасники. Корчак відкриває нараду і оголошує тему «Імідж 

сучасного вчителя. Нові принципи навчання й виховання молоді», 

Макаренко пропонує свої методи, потім висловлюється Сухомлинський. 

Далі пропонується обговорити точки зору та висловити своє бачення.  
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Януш Корчак: Шановні колеги та юні друзі! Дозвольте розпочати 

нашу педагогічну нараду. На порядку денному «Імідж сучасного 

педагога». Питання до молоді: «Ви сучасний вчитель. Які риси 

притаманні педагогу сьогодення, на ваш погляд?  

(Молодь відповідає та розгортає тему в діалозі)  
Януш Корчак: «Наведу одну просту істину: ТРЕБА ЛЮБИТИ 

ДІТЕЙ». Чи погоджуєтесь з цим принципом? Чи може, на ваш погляд, 

людина без любові й поваги до дітей працювати вчителем? Надамо 

слово колегам Антону Макаренко та Василю Сухомлинському.  
Антон Макаренко: Хочу навести свою тезу : «Виховує все: люди, 

речі, явища, але насамперед і найбільше — люди. З них на першому 

місці — батьки і педагоги».  

Працюючи з колишніми правопорушниками, Я керувався 

принципом, що немає дітей морально дефективних (маючи на 

увазі занедбалість і невихованість дитини), а є діти, які 

тимчасово потрапили в біду, тобто ігнорував протиправне 
минуле вихованців. Система перевиховання базувалася на 

«щеплення» дітям любові до праці, а на перше місце ставив принцип 

авансування в людині доброго. 
Чи згодні з цими думками майбутні колеги? 

(молодь веде дискусію) 

Януш Корчак: А зараз надаємо слово Василю Сухомлинському? 

Василь Сухомлинський: Погоджуюсь з колегами, але хочу додати : 

«Вчитель — це перший, а потім і головний світоч в інтелектуальному 

житті школяра; він пробуджує в дитини жадобу знань, повагу до 

науки, культури, освіти». Про риси вчителя скажу так: «...Щоб відкрити 

перед учнями іскорку знань, учителю треба ввібрати море світла, ні на 
хвилю не відходячи від променів вічно сяючого сонця знань людської 

мудрості.» 

Януш Корчак: А зараз вислухавши думки «метрів педагогіки» та 

ваші міркування, дорогі учасники педагогічної наради. Прошу вас 
окреслити образ вчителя та Чому Ви обираєте долю вчителя за 

схемою … 
Для того, щоб аргументувати думку у виразній і стислій формі, переконати 

інших, пропонуємо застосувати метод ПРЕС (PRES). 

Я нагадую вам етапи методу ПРЕС: 

1)Я вважаю, …2) Тому, що…3) Наприклад…4)Тому,…Отже, захист вибору. 
 

По завершенню зачитується характеристика та нагороджується 

активні учасники грамотами «Справжній вчитель», «Відданний професії 

«Вчитель». 
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