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П а квітневому (1985 р.) Пленумі ЦК КПРС була вису
нута концепція прискорення соціально-економічного р оз
витку країни. На X X V II з 'їз д і партії, в рішеннях ї ї наступ
них Пленумів, у постановах ЦК КПРС і Радянського ур яду,
у виступах М. С . Горбачова вона одерж ала всебічне науково-теоретичне обгрунтування і конкретизацію . Ця кон
цепція стосується всіх галузей життя і суспільного вироб
ництва. Вона є клю чем до розв'язання всіх наших проб
л ем : найближчих і перспективних, економічних та соціаль
них, політичних й ідеологічних, внутрішніх і зовнішніх
(1, 2 5 )* .
Вирішальну роль у прискоренні соціально-економічного
розвитку країни відіграє людський ф актор, в активізації
якого найважливішою ланкою є загальноосвітня школа.
С ам е тут закладаю ться основи всебічно, гармонійно р оз
виненої особи,
Непереверш еним майстром високоефективної системи
комуністичного виховання, видатним новатором, творцем
інтенсивної педагогіки був Антон Семенович М акаренко.
В центрі його практичної і теоретичної діяльності завжди
перебували проблеми формування нової радянської люди
ни, яка повинна бути освіченою, кваліфікованою , дисциплі
нованою, політично розвиненою й відданою робітничому
класові. У неї треба виховати почуття обов'язку і поняття
честі, вміння підкорятися товаришу й наказувати йому, вмін
ня бути ввічливим, суворим, добрим і нещадним — залежно
від умов ж иття та боротьби. Нова людина має бути актив
ним організатором , наполегливою й загартованою, вміти
володіти собою й впливати на інших. Вона повинна бути ве
селою , бадьорою , підтягнутою , здатною боротися й б уд у
вати, любити ж иття. Вона має бути щасливою.
А. С. М акаренко вважав, що дивитися на молоде поко
ління тільки як на об'єкт виховної роботи принципово не
правильно. Успішне формування особистості дитини перед
бачає створення таких умов, використання тако ї виховної
*
Бібліографічні посилання подано у кінці брошури. В дужкак
перша цифра вказує на порядковий номер публікації, а друга — її
сторінку.
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техно логії, коли підопічні водночас стаю ть вихователями.
У практиці видатного педагога чітко організований колек
тив колонії відігравав головну роль у формуванні позитив
них якостей дітей.
Виховання — справа надзвичайно складна й різноманітна.
Найнебезпечнішим м оментом тут, вважав А . С . М акарен
ко, є страх перед цією складністю й різноманітністю , що
може виявлятися у двох ф о р м ах: по-перше, «в прагненні
постригти всіх під один номер, втиснути людину в стандарт
ний шаблон, виховати вузьку серію лю дських типів», а подр уге, в пасивному слідуванні за кожним індивідуум ом ,
в безнадійній спробі впоратися з мільйонною масою вихо
ванців за допомогою розрізненої мороки з кожною лю ди
ною зокрем а. Останнє видатний педагог називав гіпертро
ф ією «індивідуального» підходу (9, 311).
Успіш не здійснення комуністичного виховання передба
чає створення єдиних, сильних, впливових колективів. Ш ко
ла повинна являти собою єдиний колектив, кожний окремий
член якого має відчувати свою залеж ність від нього, бути
відданим інтересам колективу, відстоювати ці інтереси.
С ам е том у Н. К. Крупська вважала, що вчителю соціаліс
тичної школи набагато більш е потрібний організаторський,
ніж викладацький талант. Він повинен зум іти організувати
спільну працю дітей, захопити їх спільною об'єдную чою
ідеєю ,— інакше школа мож е виродитися у заклад, де за
мість того, щоб навчатися самостійно працювати, діти бу
дуть учитися ледарю вати і вимагати, щоб усі їм служили
і їх потішали (2, 108).
Провідним принципом радянської школи є органічне
поєднання навчання з продуктивною працею учнів. З алу
чення ш колярів до неї має важливе значення не тільки з
економічної точки зору (хоча й такий аспект треба врахо
вувати), а насамперед том у, що це — основний шлях вихо
вання всебічно розвинених людей (К. М аркс). Ф ізична пра
ця дає зм огу запобігти гіподинам ії, яка нині є основною
переш кодою для повноцінного фізичного розвитку особи.
Не можна залишати поза увагою й той ф акт, що вміла орга
нізація продуктивної праці учнів водночас становить і най
істотніший ф актор морального загартування кожного з них.
Тіло, серце й розум людини настійно вимагають праці.
Уникаючи праці, особа тим самим втрачає справжню доро
гу до всебічного, гармонійного розвитку і щ астя.
Не можна не враховувати і того, що тільки в умовах
добре організованої продуктивної праці можна забезпечи
ти справжнє ш кільне самоврядування. Д ля нормального
функціонування учнівського колективу вкрай необхідна
4

цілком конкретна, реальна трудова діяльність, на основі
якої формувалися б певні стосунки м іж окремими його
членами, виховувалася б діловитість і персональна відпові
дальність за доручену справу. О собливої актуальності це
набуває нині, коли відповідно до настанов X X V II з 'їз д у пар
т ії в країні відбувається дальш а дем ократизація суспіль
ства, поглиблюється соціалістичне самоврядування народу.
В новій р едакц ії Програми Комуністичної партії Радянського
С о ю зу увага акцентується на посиленні колективістського
характеру праці, на дальш ом у утвердж енні колективізму як
основоположного принципу комуністичної моралі (1, 195).
У р еалізац ії цих завдань безпосередню участь бере за
гальноосвітня ш кола, всі ланки народної освіти. Сам е тут
у кожної особи закладається міцний ф ундам ент комуніс
тичної моралі, ф орм ую ться основи соціалістичної грома
дянськості.
Зр азко м високоефективного розв'язання згаданих зав
дань і нині є педагогічна діяльність А . С. М акаренка. В його
науково-теоретичній спадщині дається глибоке і всебічне
обгрунтування провідних принципів, системи, організацій
них форм і м етодів комуністичного виховання. Вся скарб
ниця педагогічних ідей Антона Семеновича спрямована в
майбутнє. І чим далі просуваємося ми в комуністичному
будівництві, тим більш ою мірою усвідом лю єм о велич та
значимість цих ідей. Ж иття підтвердж ує справедливість ви
со ко ї оцінки, яку дав комуні ім. Ф . Е. Д зерж инського
О. М. Горький ще у 1928 році, назвавши ї ї вікном у
комунізм .
Основні напрями реформи загальноосвітньої і проф е
сійної школи спрямовую ть педагогічну гром адськість на
більш повне використання спадщини А. С. М акаренка з пи
тань розвитку учнівських колективів, всемірного піднесення
їх ініціативи й сам одіяльності. В макаренковській педагогіч
ній технології приховується важливий резерв значного вдос
коналення навчально-виховного процесу в загальноосвітній
школі відповідно до настанов партії на перебудову як
об'єктивну необхідність розвитку нашого суспільства.
РАННІЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ
ВИДАТНОГО ПЕДАГОГА
Народився А . С. М акаренко 1(13) березня 1888 року в
м. Білопілля С у м сько ї області у с ім 'ї маляра-полірувальника залізничних майстерень. У 1896— 1900 pp. навчався у м іс
цевому двокласному залізничному училищі. В 1901 р. сім'я
М акаренків переїхала в м. Крю ків, що було приміською
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частиною м. Кременчука Полтавської області. Цього ж
року, блискуче склавши екзамени, Антон вступив у другий
клас Кременчуцького чотирикласного училища з 6-річним
строком навчання. В 1904 р. він закінчив з відмінним атес
татом училище і став слухачем річних педагогічних курсів.
У 1905 р. одержав право на викладання в сільських дво
класних училищах М іністерства народної освіти. Спочатку
працював помічником учителя двокласного залізнично
го училища в м. Крю кові, а потім викладав у цьому ж учи
лищі російську мову, малювання і креслення.
Початок педагогічної діяльності А . С . М акаренка збігся
з роками перш ої російської револю ції (1905— 1907 p p .). Ре
волюційна хвиля захопила і Антона Семеновича. Він брав
активну участь у громадсько-політичному житті свого краю,
читав першу легальну більшовицьку газету «Новая жизнь»,
твори О. М. Горького, написані в дусі марксистсько-ленін
сько ї м е то до ло гії. Пізніш е А . С. М акаренко відзначав, що
«Максим Горький був організатором марксистського сві
товідчуття. Якщо розуміння історії приходило до нас інши
ми ш ляхами, шляхами більш овицької пропаганди й револю 
ційних подій, шляхами нашого буття зокрем а, то Горький
учив нас відчувати цю історію , заражав нас ненавистю й
пристрастю і ще більшим впевненим оптимізмом, великою
радістю вимоги: «Хай сильніше гряне буря» (10, 268— 269).
Вчительська діяльність А. С. М акаренка з самого почат
ку була досить успішною. Працюючи в Крю ківському учи
лищі (1905— 1911 pp.), він виявляв багато ен ер гії й ініціа
тиви в організації різноманітної виховної роботи з дітьми,
залучаючи до цього і місцеве населення. З його активною
участю влаштовувалися шкільні свята, були створені учнів
ський табір, батьківський комітет, до складу якого входили
передові робітники.
У 1911 р. А . С. М акаренко переїхав на станцію Долинська колиш ньої Херсонської губернії (нині Кіровоградська
область). У ш колі, де Антон Семенович почав працювати,
директором був його добрий знайомий по спільній роботі
у Крю ківському училищі М. Г. Компанцев. Крім учитель
ських обов'язків, А. С. Макаренко виконував ф ункц ії «на
глядача» в гуртож итку учнів. Уже в цей період зареком ен
дував себе хорошим організатором і керівником позакласної роботи. О собливо багато уваги педагог приділяв
позакласному читанню своїх вихованців, діяльності літературно-драматичного гуртка, худож ньому вихованню учнів.
У 1914— 1917 pp. А. С . Макаренко навчався в Полтав
ському учительському інституті (з піврічною перервою —
з 20 вересня 1916 по квітень 1917 р .— період служби в ар

м ії). Оволодівав знаннями він надзвичайно старанно. О соб
ливий інтерес виявляв до істор ії, літератури, психології й
педагогіки. Неодноразово виступав на студентських конф е
ренціях з доповідями на педагогічні теми. Писав вірші, опо
відання, фейлетони. За великий змістовний твір «Криза су
часної педагогіки», що являв собою р езультат піврічної
праці, був нагороджений золотою м едаллю .
Закінчивши учительський інститут, А . С. М акаренко звер
нувся до адм іністр ац ії М осковського університету з про
ханням дозволити йому складати вступні екзамени до вузу,
але такого дозволу не одерж ав. Пізніш е у колі друзів Ан
тон Семенович неодноразово висловлював жаль з приводу
того, що йому так і не вдалося здобути більш повної
освіти.
Восени 1917 р. А . С . М акаренко протягом вересня-жовтня працював учителем зразкового училища при Полтавсь
кому учительському інституті, де і зустрів Велику Ж овтне
ву соціалістичну револю цію , яка відкрила перед ним широ
кі перспективи і забезпечила належні умови для розвитку
його педагогіки, що за своїм спрямуванням перебувала у
повній відповідності з ідеями марксизм у-ленінізму.
СТВОРЕННЯ А. С. МАКАРЕНКОМ
СИСТЕМИ КОМУНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
З січня 1918 р. по травень 1919 р. А . С . М акаренко пра
цював інспектором (директором ) Крю ківського вищого по
чаткового залізничного училища *. У ж е в цей період до 
сить яскраво виявилися організаторські здібності й педаго
гічний талант Антона Семеновича.
У травні 1919 р. внаслідок нападу григор'євських банд,
а потім денікінщини Крю ківське училище фактично припи
нило своє існування. А . С. М акаренко переїхав у Полтаву,
де працював завідую чим 2-м міським початковим учили
щ ем з вересня 1919 р. по вересень 1920 р.
У вересні 1920 р. А . С. М акаренко на пропозицію Пол
тавської губнаросвіти почав роботу по організації колонії
для безпритульних дітей. У напівзруйнованому приміщенні
*
Вищі початкові училища виникли в Росії згідно з положенням
від 25 червня 1912 р. Вони складалися з 4-х класів з річним курсом
навчання в кожному. Існували чоловічі, жіночі й невелика кількість
вищих початкових училищ зі змішаним складом. Д о них приймалися
діти віком 10— 13 років. Навчатися тут могли і ті, хто закінчив почат
кову школу. Випускники навчальних закладів звичайно вступали до
вчительських семінарій або технічних училищ.
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колиш ньої колонії для малолітніх злочинців у 6-ти кілом ет
рах від Полтави розпочалися нове його життя і діяльність.
Перші 6 вихованців прибули сюди 4 грудня 1920 р. Посту
пово їх кількість зростала. Цей період у житті колонії був
надзвичайно важким і в м атеріальном у, і в кадровому від
ношенні. Справа ускладню валася тим, що колишній досвід
організації таких закладів не відповідав вимогам і умовам
того часу, а нового ще не було. Не існувало й літератури та
посібників, за якими можна було б навчати і виховувати
підростаю че покоління в комуністичному дусі. Стара педа
гогіка фактично виявилася непридатною. Треба було ство
рювати принципово нову науку, яка б базувалася на справ
ді науковій, марксистсько-ленінській м ето до ло гії. А. С. М а
каренко глибоко вивчав теоретичну спадщину В. І. Леніна
і у своїй практичній діяльності неухильно керувався ї ї по
ложеннями. Надзвичайно велике значення для створення
м акаренковської системи виховання мала промова вождя
на III Всеросійському з 'їз д і РКСМ (1920 p.), яку педагог знав
майже напам'ять. Виступаючи перед робітниками Першого
М осковського шарикопідшипникового заводу
(жовтень
1936 р .), Антон Семенович говорив про те, що із творів
Леніна він виписав всі місця, від першого до останнього
рядка, що стосувалися виховання, в том у числі й такі, які,
здавалося б, ніякого відношення до виховання і не мали.
А. С. М акаренко висловлював тверде переконання в том у,
що на основі праць М аркса і Леніна необхідно створити
нову педагогіку.
На становлення А. С. М акаренка як педагога великий
вплив справив О . М. Горький, завдяки яком у він зум ів «про
никнути в таємниці й секрети нової радянської педагогіки»,
що перебуває «в горьківському руслі оптимістичного реа
л ізм у» (10, 265). Антон Семенович неухильно дотримувався
принципів горьківського оптимізму, захоплювався вмінням
великого письменника «проектувати кращ е в людині». В о д
ному із листів до О лексія Максимовича А . С. М акаренко
зазначав, що його «виняткова віра в людину, щось єдине
в усій всесвітній літературі», надихала і колектив колонії на
творчість та сам овідданість; «ця віра стала й вірою наших
хлопців, вона створю є в нашій колонії здоровий, веселий і
дружний тон, з якого дивую ться всі, хто у нас буває»
(1 0 ,2 8 6 ).
28
березня 1921 р. колонії було присвоєно ім'я М акси
ма Горького, що стало одним із найважливіших виховних
факторів.
О. М. Горький у свою чергу з великою увагою стежив
за втіленням у життя макаренковської виховної системи і
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високо оцінював її. Звертаючись до видатного педагога,
він писав: «...Дивовижний Ви чолов'яга, саме з таких, яких
Русь потребує» (10, 309).
Розвиток виховної системи у колонії здійснювався від
«авторитарно-вимогливого тону до робітничого сам овряду
вання». Значна частина господарських і адміністративних
турбот були справою рук вихованців. У серпні 1923 р. пе
дагогічна рада визнала можливим передати їм навіть саме
завідування господарстом . З середини літа цього ж року
як вищий господарський орган почала функціонувати рада
командирів. Великого значення набули засідання товарись
кого суд у. Покарання в колонії у згаданий період фактич
но вже не застосовувалися, навіть догани й зауваження ста
ли р ідкістю . Загальну атм осф ер у стосунків у колонії 1923 р.
Антон Семенович характеризував так: «Тон веселий, ж иттє
радісний, простий. Стосунки чудові. Робочий настрій з по
мітною часткою паф осу» (11, 31).
А . С. М акаренко завжди приділяв велику увагу розвит
ку самоврядування «з найбільшою формальною рівністю
становища вихователів і вихованців». У доповідній записці
Головсоцвиху НКО УРС Р від 8 серпня 1925 р. він зазначав:
«Уся система самоврядування має бути побудована за ти
пом не демократичного народовладдя (як це дуж е часто
пропонується в нашій літер атур і), а демократичного цент
р алізм у, з якнайширшим розвитком м ето ду повноважень
і доручень і з найменшим вживанням дій і рішень «натовпного» типу» (11, 43). Таким чином, Антон Семенович по
слідовно дотримувався принципів соціалістичного самовря
дування на противагу традиційно використовуваному в шко
лах С Ш А та
З а хідн о ї
Європи
самоврядуванню , що
функціонувало за зразком бурж уазно-дем ократичної рес
публіки.
Найголовнішими завданнями виховання А. С. М акаренко
вважав: вироблення дисциплінованості, працездатності, чес
ності, політичної свідом ості. Досягнення цього є необхід
ним м інім ум ом , що відкриває широкі перспективи в усіх
напрямах. У ж е в цей час Антон Семенович розробляв і
реалізував відповідну інструм ентовку виховного процесу,
яка згодом чітко визначилася в логіку паралельної д ії.
У згаданій доповідній записці педагог підкреслю вав: «За
гальна система виховних впливів має бути організована
так, щоб вплив живих діячів (вихователів) не передавався
безпосередньо дітям , а спрямовувався виключно на ство
рення «мертвих» дж ер ел впливу, організуючи таким чином
цілісний вплив колективу» (11, 43).
А . С . М акаренко висунув і обгрунтував принципово важ2, М. Д . Ярмаченко
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ливе положення, згідно з яким «тільки організація школи
як господарства зробить її соціалістичною» (11, 11). Він
вважав, що господарство повинно стати основним фоном
педагогічної роботи колонії. В самому ж господарстві на
вчально-виховного закладу мають переважати педагогічні
завдання, а не вузькогосподарські, будь-який окремий гос
подарський процес треба розглядати як явище педагогічне.
Проте превалювання виховних завдань мож е мати місце
тільки з точки зору педагога-організатора. Вихованці ж і
рядові вихователі повинні всерйоз переживати господар
ську турботу. «Сум а цих переживань,— писав А. С. М ака
ренко,— і становить той основний фон, на якому пишеться
суто педагогічний малюнок. Виховання і перевиховання,
якщо воно повинно спрямовуватися паралельно загально
му руху нашого суспільства, не може набрати інших ф орм ,
крім форми колективного господарювання, форми повної
комуни. Трудовий процес, з нашої точки зору, є процесом
педагогічно нейтральним... Тільки праця в умовах колектив
ного господарювання для нас цінна, але цінна тільки том у,
що в ній у кожний момент присутнє економічне піклування,
а не тільки трудове зусилля» (10, 225— 226). Антон Сем ено
вич вважав, що переживання господарської турботи може
дати могутній поштовх, з одного боку, для формування
потрібних нам якостей колективу, а з другого — для логіч
ного виправдання норм поведінки особи в колективі. Госпо
дарські справи стали відправною точкою процесу вихован
ня в колонії ім. О . М. Горького. Всі ф орми ї ї життя та орга
нізації виводилися з господарства й господарювання, в тому
числі господарські вимоги до вихователя та вихованця, д і
яльність господарсько-активних загонів, точна дисципліна,
праця, викликана господарською метою , ігнорування вузькоіндивідуальних рис колоністів, господарська позиція у
ставленні до навколишнього світу. Все це і забезпечувало
блискучі успіхи в діяльності колонії ім. О . М. Горького.
Вирішальною умовою успіху всієї виховної системи в ко
лонії було послідовне здійснення найважливішого принци
пу соціалістичної педагогіки, що полягає в органічному по
єднанні навчання з продуктивною працею учнів. Велика
заслуга А. С. М акаренка полягала в том у, що він розробив
для цього конкретну педагогічну технологію , яка виявила
ся надзвичайно еф ективною . «П аралелізм роботи і знання
як вимога,— писав Антон Семенович,— визначає зм іст ос
вітньої роботи; зовнішньо цей паралелізм мож е бути ви
ражений лише в стосунках праці та інтересу дітей. Те, що
не виражене в дитячому інтересі, очевидно, не б уде пара
лельним їх життю , їх праці. В яких би солодких форм ах
10

ми не запропонували його дитині, ця солодкість буд е лише
в уявленні вчителя, в його задоволенні щ одо «вдало» про
веденого уроку.
Йдучи назустріч інтересу дитини і рахуючись з логікою
ї ї життя до колонії і в колонії, ми виявляємося якраз на
шляхах новітньої педагогіки» (11, 19).
Ті, хто відвідував колонію ім. О. М. Горького, часто ста
вили А. С. М акаренку таке «убивче запитання»: «Чому ваші
вихователі виконують надто багато господарських обо
в'язків, адж е у них не залиш ається часу для суто педа
гогічної роботи?». Антон Семенович у відповідь зазначав,
що «виховує не сам вихователь, а середовищ е», яке в ко
лонії, «завдяки зусиллям спрямовую чого педколективу, ор
ганізується в найбільш вигідний спосіб навколо централь
ного п ун кту— процесу господарю вання...» (10, 226— 227).
А . С. М акаренко був глибоко переконаний у том у, що «ре
альна логіка колонії — це логіка господарства. Праця зу
мовлю ється господарством, яке має відзначатися розвит
ком, м огутністю , прибутковістю , веселим тоном... Логіка
господарства і логіка праці разом даю ть залізну логіку
комуни» (11, 54).
Вихователь брав участь у господарстві нарівні з вихо
ванцями і лише завдяки вищому рівню знань, працездат
ності й відповідальності мав деяку перевагу в справі його
організації. М ета педагога як живого діяча полягала у ре
гулюванні зовнішніх щодо нього і дітей господарських та
побутових явищ. Звичайно, над господарством природно
надбудовувалися різні явища життя, де вихователь мав
певне значення, але й воно не могло характеризуватися як
вплив людини на людину.
Така ж логіка застосовувалася і до вихованця. Д ітей,
яких приймали до колонії, ознайомлювали насамперед з
общинно-господарськими вимогами. А . С. М акаренко вва
жав, що «педагогічна поза навіть у найменшій мірі не по
винна ... бути помітна колоністові. Усяке педагогічне
устремління має бути добре сховане в кабінеті організато
ра. В живому побуті комуни вихованець не повинен відчу
вати себе об'єктом виховання, він повинен відчувати тільки
дотик точної логіки нашого спільного господарства і вимоги
здорового р озум у, які пред'являю ться до нього з боку на
шого побуту» (10, 227— 228).
Свобода від педагогічної нарочитості давала зм огу всьо
м у колективу функціонувати в одній площині зам ість си
стеми паралельного розвитку, з одного боку, колективу
вихованців, а з друго го — педагогів (такий подвійний роз11

виток, як правило, призводить до відособлення колективів,
а іноді й до протиставлення їх). Водночас ця свобода, як
свідчив досвід А. С. М акаренка, визначала свободу в само
відчутті вихованця, дозволяла йому більш просто й р адіс
но переживати своє дитинство. Згадана обставина виявила
ся особливо важливою, адж е нею зумовлю валися часто
зовсім несподівані й цікаві еф екти в галузі тону, дисциплі
ни та роботи.
Істотно важливим було й те, що педагоги колонії
ім. О. М. Горького не нагадували вихованцям про їх «вчо
рашній день», про колишні «справи». Навіть сер ед дітей не
велися розмови про минуле. Господарський робочий тон,
швидкий біг колонійської машини, загальна зайнятість і гор
дість своїм трудовим ж иттям аж ніяк не спонукали займа
тися цим.
Головну одиницю колективу в колонії являв собою р із
новіковий загін, до складу якого входило 10— 15 вихован
ців. У нього була своя спальня, свій стіл у їдальні, свій одяг.
Доручення дітям розподілялися лише через загони, тобто
давалися загонам, а вони вже визначали конкретних вико
навців.
Усі командири загонів становили Раду командирів, чле
ни якої збиралися щ осуботи, а у випадку необхідності —
і в будь-який інший час. Найважливіші ф ун кц ії цього управ
лінського органу полягали в розподілі роботи м іж загона
ми, призначенні їхніх командирів, інших посадових осіб
(комірник, комендант, завгосп, городник) та ін.
Загальне управління справами колонії протягом дня по
кладалося на двох чергових— вихователя і вихованця (д о 
биралися вони за взаємною симпатією ), які стежили за ро
ботою всіх загонів, майстерень, конюшні, свинарні та ін.
Чергові також обчислювали прибуток колонії за день і ви
трати. Ж оден докум ент без підпису одного з них був не
дійсним.
Усі вихователі брали участь у діяльності одного із заго
нів або у клубній роботі (у вечірній час).
У 1925 р. почалося листування колоністів з О. М. Горь
ким, що мало на них величезний виховний вплив. А . С. М а
каренко в одному із листів до великого письменника
8 вересня 1925 р. писав: «Ваші листи роблять у нас чуде
са, в усяком у разі, роблять роботу кількох вихователів. Про
бачте за такий «робочий» погляд на Вас, але ж Ви самі
цього хотіли. Треба бути худож ником , щоб зобразити наші
настрої після Ваших листів. З зовнішнього боку начебто ні
чого протоколю вати. Сидить за столом голова і проголо
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ш ує: «Слухається пропозиція Максима Горького». А в цей
час зал ніяк не м ож е настроїтися на діловий лад. Очі у всіх
стрибаю ть, почуття теж стрибаю ть, і все це хоче дострибну
ти до Вашого портрета і щ о-небудь зробити таке... Вночі
в куренях м рію ть про те, як Вас зустрічатим уть, коли Ви
приїдете, яку Вам дадуть кімнату, чим годуватим уть. А д ж е
наші хлопці завжди були самотніми: батьки, матері, д ідусі,
бабусі — все це порозгублю вано давно, мало хто пам'ятає
про них. А любов у них вимагає виходу, і ось тепер таке
несподіване й велике щ астя— можна любити Вас. Раніше
у нас був ш еф великий письменник М аксим Горький, адже
з хлопців більш е половини не могли Вас відчувати, як пись
менника. А тепер у них ш еф жива людина, велика теж , але
не письменник, а людина велика й щ едро ласкава щодо
нас...» (10, 293).
У кінці травня 1926 р. колонія ім. О . М. Горького пере
їхала в Куряж (приміська зона Харкова) у складі 130 вихо
ванців і служ бовців, у том у числі 70 комсомольців. Було
перевезено інвентар, корів, свиней та інше майно, кілька
ящиків з матеріалам и горьківського м узею .
У Куряж і почалося створення політично міцного, свідо
мого ядра колективу, основу якого становили «старі» горьківці. Залучення всіх вихованців до абсолютно реальної,
конкретної праці, точне дотримання певних правил і тр а
дицій, чітко організоване самоврядування сприяли досить
швидкому оздоровленню всієї атм осф ери в Куряж і, пози
тивно позначилися на вихованні дітей.
У 1926/27 навчальному році члени колективу колонії
ім. О. М. Горького власними силами зробили ремонт своїх
приміщень, спрямовували зусилля на організацію еф екти в
ного виробництва, всіляко дбали про вдосконалення на
вчально-виховного процесу.
На цей час школа колонії стала повною семирічкою . Під
керівництвом і з безпосередньою участю А . С. М акаренка
були складені нові програми, детально розроблені плани
занять, за якими працювали вчителі, груповоди і предм ет
ники. Було також введено посаду завуча. Засідання педа
гогічної ради набули характеру глибоко продуманих сем і
нарів з найважливіших питань педагогіки, зокрем а тео р ії
навчання. Сам Антон Семенович завжди був у курсі най
новіших подій у ш кільному житті й педагогіці і повсякден
но дбав, щоб вихователі, вчителі також не відставали від
життя, постійно підвищували рівень своїх знань.
Найзнаменнішим моментом у житті колонії була підго
товка до зустрічі, а потім і сама зустріч з О . М. Горьким.
8 і 9 липня 1928 р. основоположник літератури соціалістич13

ного реалізм у весь час перебував сер ед вихованців коло
нії, багато розмовляв з ними, вникав у всі галузі життя і
виробництва. А . С . М акаренко у 1936 р. писав: «Ці дні були
найщасливішими днями і в моєму ж итті, і в житті дітей.
Я, м іж іншим, вважав, що О лексій Максимович — гість ко
лоністів, а не мій, том у постарався, щоб його спілкування
з колоністами було найбільш тісним і райдужним. А ле ве
чорами, коли діти йшли спочивати, мені вдавалося побувати
з О лексієм Максимовичем у близькій бесіді. Бесіда торка
лася, звичайно, тем педагогічних. Я був страшенно радий,
що всі колективні наші знахідки зустріли цілковите схва
лення О лексія Максимовича, в том у числі й пресловута
«воєнізація», за яку ще й зараз покусую ть мене деякі кри
тики і в якій О лексій Максимович за два дні зум ів р озгля
нути те, що в ній було : невеличку гру, естетичний до даток
до трудового ж иття, життя все-таки важкого і досить убо
гого. Він зрозум ів, що цей до даток прикрашає життя коло
ністів, і не пошкодував за цим» (10, 275).
Відвідання великим письменником колонії ім. О. М. Горь
кого і комуни ім. Ф . Е. Д зерж инського було одним із свід
чень визнання м акаренковської системи комуністичного ви
ховання. Проте це не послабило нападок на неї з боку
Наркомосу і педагогічного «олімпу» республіки. Як зазна
чав А . С. М акаренко, ситуація ускладню валася тим, що пе
дологічна точка зору «виступала від імені м арксизм у, і пот
рібно було багато м уж ності, щоб цьому не вірити, щоб
великому
авторитету
«визнаної» науки протиставити
свій, порівнюючи, вузький до свід» (10, 274).
Після в ід 'їзд у О лексія Максимовича з Харкова А. С. М а
каренко
залишив
колонію
і
повернувся
в комуну
ім. Ф . Е. Д зерж инського, де й продовжував свою педаго
гічну діяльність. Згадую чи про ці складні у своєм у житті
дні, Антон Семенович писав: «Мою безпритульну педаго
гіку негайно «підібрали» сміливі й педологічно невразливі
чекісти й не тільки не дали їй загинути, але дозволили вис
ловитися до кінця, давши їй зм огу брати участь у блискучій
організації комуни імені Д зерж инського» (10, 275— 276).
А . С. М акаренко був зв'язаний з комуною ім. Ф . Е. Д зе р 
жинського вже з перших днів ї ї існування. Більш е того,
з ним радилися навіть при підготовці проектної докум ента
ції, а також при будівництві відповідних споруд та їх облад
нанні. Цілком логічним було і те, що Антона Семеновича
в кінці 1927 р. (з 20 жовтня) запросили керувати цим за
кладом за сумісництвом. Урочисте відкриття комуни від
булося 29 грудня 1927 року. Першими ї ї вихователями і ви
хованцями також були представники колективу колонії
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ім. О . М. Горького. Протягом 8-ми місяців А. С. М акаренко
очолював водночас і колонію, і комуну, працюючи по три
дні на тиж день то в одном у, то в іншому закладі.
7 червня 1928 р. Раднарком республіки прийняв поста
нову про затвердж ення організації тр удо вої комуни
ім. Ф . Е. Д зерж инського. Комуна проголош увалася сам о
стійною одиницею, що діє на засадах госпрозрахунку. Вона
існувала на кошти від своїх майстерень і виробництва рад
госпу «Червоні зорі», переданого в розпорядження кому
ни ще в січні 1928 р. ї ї підприємства були звільнені від за
гальнодержавних, республіканських і місцевих податків.
Д іяльність комуни була досить успішною, хоча й не
завжди рівною. Зо кр ем а, ї ї трудовий сектор на перших
порах тупцював на місці. Проте уж е на початку 1930 р.
комунари стали брати участь у справжньому виробництві.
Це забезпечило можливість уж е в квітні 1930 р. ввести зар
плату для вихованців, а з червня цього ж року комуна пе
рейшла на повний госпрозрахунок. У вересні 1930 р. тут
почав працювати власний р о б ітф ак Харківського машинобу
дівного інституту.
Самоврядування в комуні було дуж е ефективним, що
дало зм огу А . С. М акаренку з 16 жовтня 1930 р. повністю
скасувати посади вихователів. На цей час організованість
комунарів істотно зросла, і вони могли вже цілком самос
тійно проводити виховну роботу.
7
січня 1932 р. відбувся урочистий пуск першого в краї
ні заводу електр о свер дел комуни ім. Ф . Е. Дзерж инського,
а вже 11 січня з'явилося перше електросвердло. Поступо
во виготовлення цього надзвичайно важливого для народ
ного господарства інструм енту (раніш е його купували на
валю ту за р убеж ем ) збільш увалось і було доведено в цьо
му році до 7 тис. електросвердел.
У кінці грудня 1932 р. заверш илося будівництво ще од
ного заводу комуни по виробництву фотоапаратів типу «Лій
ка» (Ф Е Д ). 28 грудня була випущена перша в СРСР серія
плівкових ф отоапаратів.
Таким чином, у комуні ім. Ф . Е. Д зерж инського була
створена міцна матеріальна база, що давала можливість з
максимальною еф ективністю залучати вихованців до про
дуктивної праці. Все життя у комуні будувалося відповідно
до основного принципу соціалістичної школи, що, як уж е
зазначалося, передбачає органічне поєднання навчання з
продуктивною працею. Комунари щоденно трудилися по
4 години на своїх заводах і протягом 4— 5 годин навчалися
у ш колі. Кожен день у них був досить напруженим. Прак15

тично весь час вихованців чітко, досить продумано й ра
ціонально планувався. Тому особливого перевантаження
вони не відчували. Більш е того, діти брали активну участь у
культурно-масових заходах, щоденно група з їх числа у
кількості ЗО осіб бувала в театрі. Режимом дня передба
чався і вільний час, який використовувався вихованцями за
власним р озсудом .
У комуні було два духових оркестри. Один великий —
чисельністю до 40 осіб (вважався кращим оркестром на
Україні), а другий— молодий, маршовий. Взимку ф ункціо
нувало в середньом у 10 різних гуртків.
Усе життя і діяльність комунарів організовувала комсо
мольська організація, до якої входило у 1932 р. 200 ком
сомольців. У ї ї складі було чотири цехові ланки. Піонер
ська організація охоплювала 100 чоловік.
Працюючи на заводі, вихованці одерж ували зарплату
за підрядним розрахунком . Щ омісячний заробіток комуна
ра становив від 20 до 200 карбованців. З цього заробітку
він оплачував своє утримання за минулий місяць (приблиз
но 60— 70 крб.). Якщо ж заробітку не вистачало, викорис
товувався виробничий прибуток. На утримання школи та
культурних установ комуни також йшли відрахування від
цього прибутку.
Решта зарплати ділилася на дві рівних частини. Одна
вносилася в ощ адну касу на ім ’я вихованця, причому о д ер 
жати ї ї можна було тільки при виході із комуни. Д р уга —
видавалася на руки. На ці гроші він м іг купити, що хоче
(крім одягу та спиртних напоїв).
Багато уваги в комуні ім. Ф . Е. Д зерж инського приділя
лося і навчальній роботі. Вихованці розуміли, що одне із
важливих їх завдань полягало у зд о б утті ш ирокої освіти.
Усунення розриву м іж фізичною і розумовою працею було
найбільшим досягненням комуни. Воно давало зм огу е ф е к
тивно розв'язувати виховні, пізнавальні й розвиваючі зав
дання у їх взаєм о д ії, що позитивно впливало на загальне
вдосконалення особи.
Важливу роль у формуванні творчих здібностей комуна
рів відігравала вільна майстерня. Тут ремонтували й виго
товляли нові ключки для хокею , лижі, технічні іграшки, р із
ні м оделі та ін. Робилося все це за власними кресленнями
і ескізами.
Успіхи комуни були разючими. В день ї ї п'ятиріччя,
29 грудня 1932 p., колегія Д ерж авного політичного управ
ління УРСР преміювала А . С. М акаренка грамотою та імен
ним золотим годинником. Правління трудком уни нагоро16

дило Антона Семеновича грамотою , значком, а Наркомос
У Р С Р — Почесною грамотою .
Чисельність членів комуни ім. Ф . Е. Д зерж инського де
далі зростала. Якщо на початку 1934 р. було 370 вихован
ців, то вже у кінці його — 510. Надзвичайно ефективно ве
лася виробнича, навчальна, позаш кільна, громадська і ком
сомольська робота.
У цьому ж році в комуні була організована школа-десятирічка, створені спеціальні курси по підготовці у вищі нав
чальні заклади і курси типу фабзавуча, метою яких було
підвищення кваліф ікац ії й технічних знань комунарів. Це
забезпечувало сприятливі умови для вступу вихованців до
вузів або для успіш ної праці на виробництві.
За постановою педагогічної ради комуни вихованцю,
який здобув середню освіту, видавалася одноразова допо
мога при вступі до вузу. Залеж но від успішності й дисцип
лінованості були встановлені три категор ії допомоги: для
перш ої категор ії — 600, д р уго ї — 400 і тр етьо ї — 300 крб.
На початку 30-х років комуна ім. Ф . Е. Д зержинського
міцніла і розвивалася в різних напрямах. Вихованці активно
працювали над освоєнням програми випуску електросвер
дел, фотоапаратів. У 1934 р. вони домоглися виконання
програми по електросвердлах — 20 тис. і по фотоапара
т а х — ЗО тис. ш тук на рік. Річний промфінплан комуни досяг
у цей час 20 мільйонів карбованців. Величезна робота була
проведена у галузі житлово-побутового та культурного бу
дівництва. Виросли нові корпуси спалень, бані, пральні,
будинків інженерно-технічних працівників, господарські бу
дівлі. Комуна стала одним із провідних педагогічних закла
дів ф а їн и . Вона була добре відома не тільки в СРС Р, а й у
Європі, Америці та інших континентах світу. Понад 200 де
легацій з різних країн побувало в комуні. Всі відвідувачі
давали високу оцінку ї ї досягненням.
Водночас А. С. М акаренко багато уваги приділяв і своїй
творчій діяльності в галузі літератури. За два місяці 1930 р.
він написав книгу «Марш ЗО року», в якій розповів про жит
тя колективу комуни ім. Ф . Е. Д зержинського протягом
початкового періоду ї ї існування. У 1932 р. було створено
повість «Ф Д -1», яка за задум ом Антона Семеновича мала
являти собою продовження «Педагогічної поеми». О днак
потім, за порадою О . М. Горького, відмовився від цього
задум у, і «Ф Д -1» було написано як самостійний твір, близь
кий за стилем до «П едагогічної поеми».
Здійснилася мрія А . С . М акаренка стати письменником:
4 червня 1934 р. його прийняли в члени Спілки письменни
ків СРСР. І хоча літературні твори Антона Семеновича не
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віддільні від педагогіки, все ж їх написання потребувало
значної кількості часу і фізичних зусиль, переосмислення
педагогічної діяльності з точки зору специфічних вимог
худо ж ньої літератури. А . С. М акаренку доводилося робити
це в надзвичайно складних умовах, бо керівництво ком у
ною ім. Ф . Е. Д зерж инського забирало д уж е багато часу.
Тому Антон Семенович використовував для написання л іте
ратурних творів переважно нічні години. Вікна кімнати,
в якій жив педагог, щоденно світилися до пізньої ночі. Ре
зультативність його творчої праці, як відомо, була дуж е
високою.
У 1935 р. комуна досягла зеніту в своєм у розвитку. Кіль
кість ї ї вихованців зросла до 600 осіб. Успішно функціону
вала загальноосвітня ш кола, розгорталася і зміцнювалася
система позаш кільної роботи. Високою еф ективністю від
значалася виробнича діяльність комунарів. С е р е д них було
багато ударників праці й раціоналізаторів.
ОСТАННІ РОКИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ
А. С. МАКАРЕНКА
1 липня 1935 р. А . С . М акаренко був переведений у
Київ, де працював в апараті Народного ком ісаріату внут
рішніх справ УРСР на посаді заступника начальника відділу
трудових колоній.
Приступивши до нової для нього управлінської роботи,
А . С . М акаренко вирішив написати конкретні реком ендації
щ одо організації виховного процесу в дитячих установах,
спираючись при цьому на особистий досвід роботи у коло
нії ім. О . М. Горького та в комуні ім. Ф . Е. Д зерж инського.
Ф актично це була його перша велика завершена науковопедагогічна праця, опублікована в 1936 р. невеликим тира
ж ем як відомче видання під назвою «М етодика організа
ц ії виховного процесу». Реком ендації були розраховані на
широке коло педагогів дитячих будинків і трудових коло
ній. В них на високому рівні науково-теоретичного узагаль
нення розкриті найважливіші питання і положення соціаліс
тичної педагогіки.
Напружену управлінську роботу в держ авному апараті
А . С. М акаренко поєднував з практичною діяльністю у Бро
варській трудовій колонії, яка створю валася в 1935 р. на
його очах і з його активною допом огою . У період з 10 ж овт
ня 1936 р. і до початку лю того 1937 р. він за сумісництвом
працював завідую чим колонією.
Робота в цьому закладі будувалася за тими ж принци
пами, що і в колонії ім. О . М. Горького та в комуні
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ім. Ф . Е. Д зерж инського. Головними засобами виховання і
тут виступали дитячий колектив, самоврядування й праця.
Ж иттям колонії керувала рада бригадирів; черговими по
навчальних приміщеннях, жилих корпусах, кухні, їдальні,
клубу були вихованці. Всі діти вчилися і брали участь у су
спільно корисній праці, зокрем а на чавуноливарному заводі,
в механоскладальній майстерні і в підсобному господарстві.
Вибір п р о ф есії здійснювався виключно на добровільних
засадах.
На початку лю того 1937 р. А. С. М акаренко переїздить
у М оскву. Звільнившись від безпосередньої педагогічної
роботи і служби в апараті НКВС У РСР, він багато уваги
приділяв узагальненню і пропаганді свого новаторського,
надзвичайно результативного досвіду. Антон Семенович
чітко форм улю є основні, провідні положення принципово
нової педагогіки. Його особлива заслуга полягала в глибо
кій розробці системи, принципів та м етодів комуністичного
виховання дітей і м о лоді.
У 1937 р. на замовлення р едакц ії радіопередач «Педа
гогічна
пропаганда для батьків» Всесоюзного радіо
А . С. М акаренко підготував цикл лекцій з найбільш акту
альних питань сімейного виховання. Транслювання циклу
почалося 1 вересня і закінчилося в грудні 1937 р. Ці лекції
спонукали батьків замислюватися над своїми сімейними
справами, бачити особливості своєї сім 'ї, робити із власних
спостережень правильні висновки. Вони були пройняті гли
бокою комуністичною цілеспрямованістю й відповідальніс
тю за виховання підростаючого покоління, пристрасним
бажанням допомогти батькам добре виховувати своїх
дітей.
У січні 1938 р. А . С . М акаренко прочитав цикл лекцій
для відповідальних працівників Н аркомосу Р Р Ф С Р («М ето
ди виховання», «Дисципліна, режим покарання та заохочен
ня», «П едагогіка індивідуальної д ії» , «Трудове виховання.
Взаємини, стиль, тон у колективі»). Ці л екц ії є найбільш
систематизованим (хоч і далеко не повним) викладом по
глядів Антона Семеновича з питань радянської педагогіки,
зокрем а комуністичного виховання підростаю чого поко
ління.
Водночас у 1936— 1938 pp. А . С. М акаренком написано
багато статей, присвячених проблемам виховання, які були
опубліковані у центральній періодичній пресі. Вони викли
кали значний резонанс не тільки сер ед педагогів, а й широ
кої гром адськості. Особливо численними були відгуки на
статтю «Проблеми виховання в радянській ш колі», надру
ковану 23 березня 1938 р. у газеті «Правда». ї ї особлива
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значимість зумовлю валася тим, що Антон Семенович на
креслював шляхи р еалізац ії своїх педагогічних ідей у
шкільній практиці.
Найістотнішим недоліком
загальноосвітньої
школи
А. С. М акаренко вважав те, що вона «являє собою у педа
гогічному секторі розпорош ену масу одинаків-вчителів і в
учнівському — масу розрізнених класів, тільки механічно
зв'язаних сусідством у спільному ш кільному будинку. Ш ко
ли як єдиного колективу, як цілісного закладу не знають у
нас ні педагоги, ні діти, ні сім 'я, ні радянська гр ом ад
ськість. І сам е в цьому криється корінь лиха» (10, 353). На
ж аль, згаданий недолік притаманний і сучасній загальноос
вітній ш колі. Надзвичайно актуальною і нині є дум ка А нто
на Семеновича про те, що нормальна робота школи не
можлива без згуртованого педагогічного колективу, який
до дер ж ується єдиної методики і відповідає не тільки за
«свій» клас, а за всю ш колу в цілому.
Творча діяльність А . С. М акаренка в останній рік його
життя була дуж е насиченою. Він часто виступав з лекція
ми перед учителями, вихователями, батьками, писав статті
на педагогічні й громадсько-політичні теми, продовжував
інтенсивно працювати над новими художніми творами.
К. Чуковський згадував, що у цей період вся квартира
в Лавруш инському провулку «була сповнена творчими за
думами Антона Семеновича. Він говорив, що ...напише
таку-то п'єсу, такий-то сценарій, такий-то роман, говорив
про свої майбутні лекц ії, кінокартини, газетні статті. О б 
личчя у нього було см ертельно стом лене, і Галина С тахіївна крадькома поглядала на нього з занепокоєнням»
(19, 551— 552).
Стан здоров'я видатного педагога викликав певну три
вогу і раніше. Правда, сам Антон Семенович ніколи не жа
лівся на погане самопочуття, але це помічали ще його спів
робітники по комуні ім. Ф . Е. Д зерж инського.
У вересні 1938 р. А . С. М акаренко лікувався у підмос
ковному санаторії, а в листопаді цього ж р о к у — в Кисло
водську. Навіть тут він напружено працює: пише повісті,
статті, сценарії, виступає перед гром адськістю . 13 березня
1939 р. з метою лікування і оздоровлення Антон Сем ено
вич переїж дж ає в Будинок творчості Спілки письменни
ків СРС Р, що знаходився у дачному селищі Голіцино.
1 квітня 1939 р. на станції Голіцино Білорусько-Балтій
сько ї залізниці у вагоні приміського поїзда, яким збирався
їхати в М оскву, А . С. М акаренко раптово помер. Причина —
тяж ке захворювання серця.
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5
квітня 1939 р. «Литературная газета» у зв 'язку з кон
чиною видатного педагога писала: «Весь його образ доро
гий нам. Чутливий психолог, пристрасний проповідник, нат
хненний худож ник, борець за кращі ідеали лю дства, який
так гостро відчував см ак ж иття, він самим своїм існуванням
збагатив наше життя. Як письменник він залишив нам до 
рогоцінний портрет чудового лю дського колективу: його
колонії».
Рано обірвалося життя А . С. М акаренка. Залишилися не
реалізованими численні задум и і творчі плани педагога (не
створена «М етодика комуністичного виховання», не напи
сані 3 частини «Книги для батьків», а також плановані ху
дожні твори, не заверш ена робота над кіносценаріями, не
здійснилася мрія попрацювати у масовій загальноосвітній
ш колі). Проте створена Антоном Семеновичем революцій
на за своєю суттю педагогіка нового суспільства зробила
його ім ’я безсмертним . Творча спадщина А. С. М акаренка
відкрила нові горизонти для дальш ого розвитку і вдоско
налення те о р ії й практики комуністичного виховання, для
справжнього розквіту соціалістичної педагогіки.
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ
ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ А. С. МАКАРЕНКА
Керуючись ленінськими настановами, А . С. М акаренко
сф орм улю вав принципово важливі методологічні положен
ня про те, що «справжня педагогіка — це та, яка повторює
педагогіку всього нашого суспільства» і будується згідно з
великими вимогами наш ої партії до людини і колективу
(9, 408), що педагогічна наука має перебувати «в прямому
відношенні і до нашої револю ції, і до того, що зветься
реалізм ом , і до п'ятирічки, і до індустріалізації» (5, 632).
Особливо актуальним і значимим є положення Антона
Семеновича про те, що «треба по-справжньому перетво
рити педагогіку в активну, цілеспрямовачу, політичну нау
ку» (9, 347— 348).
А . С. М акаренко досить критично ставився до традицій
ної педагогіки, для якої завжди на першому плані були пи
тання дидактики, а виховні проблеми відсувалися на другий
план. Антон Семенович вважав це принциповою помилкою,
оскільки виховання є ширшим явищ ем: воно включає в себе
і навчання. А. С. М акаренко мріяв написати підручник пе
дагогіки «завтраш нього дня» за іншою схем ою : спочатку
про виховання, потім про вчителя і закінчити його дидакти
кою. На жаль, ця мрія не збулася.
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Теорія виховання, на дум ку Антона Семеновича, є на
самперед наука практично доцільна. Ми не м ож ем о ф о р 
мувати нову людину, не маємо права проводити цю ро
боту, не ставлячи перед собою певну політичну м ету. Б ез
цільні виховні д ії в кінцевому підсум ку призводять до апо
літичності. Найважливішою, визначальною якістю особи
педагог вважав почуття відповідальності, яке виховується
найважче, але якщо воно вже сф орм оване, здатне творити
чудеса.
Науково-теоретична спадщина А . С . М акаренка, вся його
педагогічна діяльність пройнята вірою у великі можливос
ті вихованців. Він виходив з того, що радянська педагогіка
має орієнтуватися не на негативні, а на позитивні риси осо
би. «Бачити хорош е в людині завжди важко,— писав Антон
Семенович.-1— В живих буденних рухах лю дей, тим більше
в колективі скільки-небудь нездоровом у, це хорош е бачи
ти майже неможливо, воно надто прикрите дрібного щ о
денною боротьбою , воно губиться в поточних конф ліктах.
Хорош е в людині доводиться завжди проектувати, і педа
гог це зобов'язаний робити. Він зобов'язаний підходити
до людини з оптимістичною гіпотезою , нехай навіть і з
певним риском помилитися» (10, 271).
Ж иттєдайним
дж ерелом
педагогічного
оптимізму
А. С. М акаренка була, звичайно, не тільки безм еж на віра
в людину, віра у силу й могутність виховної роботи. Таким
дж ерелом було для нього саме наше життя, натхненний
пафос соціалістичного творення, спрямованість народутворця у світле комуністичне майбутнє, окриленість вели
кими ідеями партії Леніна.
Видатний педагог переконливо довів, що найважливі
шим інструментом у комуністичному вихованні є трудовий
колектив. С ам е том у головні зусилля треба спрямовувати
на формування і збереження колективу, на створення сти
лю, тону й традицій у його житті та діяльності. Принципово
важливим є те, що «дитячий колектив рішуче не хоче жити
підготовчим життям до якогось майбутнього життя, він не
хоче бути явищем тільки педагогічним, він хоче бути пов
ноправним явищем суспільного життя, як і кожний інший
колектив. О крем і члени колективу не розглядаю ть себе як
«зародок майбутніх осіб» (6, 383).
Аналізую чи виховні проблеми, А . С . М акаренко дійшов
висновку, що нормальна робота школи неможлива без
згуртованого учительського колективу, без
«колективу,
який шанує свою гідність і відчуває своє колективне облич
чя» (9, 114).
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Здійснюючи комуністичне виховання, не можна покла
датися лише на окремого педагога, оскільки це означатиме
свідом о йти на те, що майстер своєї справи виховуватиме
добре, а малокваліфікований працівник — незадовільно.
Звичайно, від останніх треба звільнятися, але «кращ е мати
5 слабких вихователів, об'єднаних у колектив, запалених
однією дум кою , одним принципом, одним стилем, які пра
цюють єдино, ніж 10 хороших вихователів, які працюють
кожен по-своєму, хто як хоче» (9, 163).
Найнебезпечнішим у колективі є індивідуалізм і чвари
м іж окремими його членами, гонитва деяких осіб за тим,
щоб «відзначитися своїми власними досягненнями». На
першому плані завжди мають бути інтереси всього колек
тиву. Лише за такої умови набирають бажаного приємного
відблиску й успіхи окремих підрозділів та осіб.
А . С. М акаренко підкреслю вав, що ідеалістичні пере
житки в педагогіці пов'язані з культом чужого нам індиві
дуалізм у. Він вважав, що всі прогалини у формуванні осо
бистості людини можна звести до однієї ф орм ули: «вихо
вання ж адібності». Пожадливість, скупість у всіх ї ї проя
вах — найогидніша і найреакційніша властивість, яка в ум о
вах соціалізм у дуж е легко «співпадає з тенденцією контр
революційною». Починається ж вона там, де потреба однієї
людини стикається з потребою іншої, де радість або втіху
треба відібрати у сусіда силою, хитрістю або крадіж кою .
Утриманство, горлохватство, обман, безвідповідальність та
багато інших негативних якостей такого ти п у — пряме по
родження особистої ж адібності. Одним із найтемніших за
кутків останньої є байдуж ість, яка, як правило, виступає в
єдиному комплексі з культом власної особи. Сліпа, без
принципна, зоологічна любов батьків до своїх дітей, особ
ливо в однодітних сім 'ях, ф о р м ує нерідко вже у ранньому
віці глибоко антисоціальну «розумну» ф ілософ ію нестрим
ного его їзм у, викоренити яку в більш зрілі роки надзвичай
но важко. У таких випадках доводиться ламати уж е сф о р 
мований динамічний стереотип, що, як вказував І. П. Пав
лов, завжди є дуж е складним, а іноді й занадто болісним
процесом.
Надзвичайно важливо навчити дітей правильно ставити
ся до своїх товаришів і до оточуючих взагалі. В основі цих
стосунків мають лежати чуйність, уважність, доброзичли
вість, поважання інтересів інших л ю д е й — не тільки близь
ких, а й зовсім незнайомих.
Водночас Антон Семенович ріш уче виступав проти р із
них проектів «ідеалістичного альтруїзм у, якоїсь м іф ічної
«доброти» та безкорисливості», які в бурж уазному сус
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пільстві є ш колою «витонченої святенності» (8, 79). Про
«добро» в бурж уазном у суспільстві написано багато літе
ратури, з допом огою якої завуальовується справжня — хи
жацька, експлуататорська суть капіталізм у. Д о «добра» ві
ками закликали з амвонів священики, і все ж воно не стало
буденним, звичним для людей явищем, а являло собою
лише переш коду і для успіш ної роботи, і для доброго на
строю . «Там, де добро отіняло світ своїми м'якими крила
ми, гасли усм іш ки, вмирала енергія, припинялась боротьба,
і у всіх починало пекти під грудьм и, а обличчя ставали нуд
но-кислими. В світі починалося б езладд я» (8, 82). Ід е ї хрис
тиянської моралі, «нудна, сіренька, бездіяльна, причепуре
на християнська доброчесність, «доблесть» помірності,
«гер оїзм » поміркованості й непротивленства» виявилися
надзвичайно живучими і в літер атур і, і в роботі деяких пе
дагогів (10, 123).
А. С . М акаренко вважав, що в діяльності вихователів
«рецептура доброго серця» здебільш ого призводить до
святенництва, а том у, здійснюючи комуністичне виховання
наших дітей, ми не м ож ем о «будувати свої плани в р оз
рахунку на добрі серця».
Д о педагогічної справи ми маємо підходити як до ви
робництва, а вихователя розглядати як «робітника, якому
ввіряється серйозна ділова ф ункц ія, ставиться точне, хай і
важке, але все ж посильне завдання, яке не вимагає від
нього гіп е р тр о ф ії серця чи іншого якого-небудь не менш
важливого органа, не позбавляє його можливості бути лю 
диною, мати своє особисте життя і спокійну старість» (5,
636). Не можна робити головну ставку на педагогічні та
ланти, не помічати того, що вчителі й вихователі — це зд е 
більш ого звичайні радянські лю ди, люди реального, д іло 
вого мислення, які, пристосовуючись до процесу виробни
цтва, до його реальних умов, стаю ть на шлях пошуків, на
магаю ться глибоко осмислити суть сво єї діяльності, знайти
ту робочу настанову, яка дає їм зм огу добре виконувати
свої ф ун кц ії й не вимагає водночас від них непотрібного
надлю дського напруження. Д ля таких учителів і виховате
лів необхідна реальна педагогічна теорія, а не «наука» з
палаючими очима і розкуйовдж еною ш евелю рою , із закли
ком до чудес (5, 637). М айстерність ви хователя— це не
якесь особливе мистецтво, що потребує таланту; нею м ож 
на і сл ід оволодіти.
Одним
із
найпоширеніших
педагогічних
помилок
А . С. М акаренко вважав переконання у том у, що діти є лише
об'єктами виховання. «Ні, діти,— писав він,— це живі жит
тя, і життя прекрасні, і том у треба ставитись до них, як до
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товаришів і громадян, треба бачити і поважати їх права і
обов'язки, право на радість і обов'язок відповідальності»
(7, 134).
Велику увагу приділяв педагог проблемі дисципліни, яка
завжди була переважно ф орм ою пригнічення і викликала
опір, протест дитячого колективу. Він розглядав дисциплі
ну не як м ето д, не як засіб ефективного виховання, а як
результат його. Засобом же виховання, на дум ку Антона
Семеновича, є правильний режим, що характеризується до 
цільністю , точністю , загальністю й визначеністю.
П роблем у дисципліни А . С . М акаренко вважав найго
ловнішою ділянкою політичного виховання. П едагог був
глибоко переконаний у том у, що «дисципліна в нашому с у 
сп іл ь ств і— це явище моральне й політичне» (9, 120). Вона
завжди має бути дисципліною свідомою . Антон Семенович
зазначав, що дисципліна «утримання або гальмування» —
найгірший вид морального виховання. В радянському дитя
чому колективі дисципліна «повинна мати один характер —
прагнення вперед. Це дисципліна перемоги, дисципліна по
долання» (10, 245). Пишатися можна лише такою дисцип
ліною, яка кудись веде, чогось вимагає від людини, чогось
більш ого, ніж утримання. В радянській школі має панувати
така дисципліна, «яка є в нашій партії і в усьом у нашому
суспільстві, дисципліна р уху вперед і переборення пере
ш код, особливо таких переш код, які є в самих лю дях»
(9 ,3 1 4 ).
Представники тео р ії «вільного виховання» виступали
взагалі проти покарань, які, на їх д ум ку, виховують «раба».
Принципово по-іншому підійшов до цього питання А. С. М а
каренко. Він наголош ував, що покарання є природним,
простим і логічно доцільним виховним засобом . Більше
того, «кара — це не тільки право, але й обов'язок в тих ви
падках, коли кара необхідна...» (9, 142).
У практиці видатного педагога застосовувалися такі по
карання, в яких водночас виявлялася і повага до людини,
і вимогливість до неї. Антон Семенович постійно керував
ся принципом «якомога більш е вимоги до людини і яко
м ога більш е поваги до неї» (9, 133).
Провідним у системі комуністичного виховання А . С . М а
каренко вважав політичне виховання. Він чітко розм еж о
вував політичну освіту і виховання. Педагоги, які зводять
свою діяльність лише до політичної освіти, допускаю ть,
на його погляд, велику помилку, оскільки «знання самі по
собі не роблять ще лю дину політично вихованою» (10,
239— 240).
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Політичне виховання полягає в забезпеченні постійних
зв’язків м іж навчальним закладом і навколишнім світом .
Ці зв'язки мож уть здійснюватися двом а ш ляхами: налаго
дження контактів з політичними організаціями і встанов
лення д іл о в о ї (комерційно-виробничої) взаєм о д ії з вироб
ничими, споживчими та розподільчими установами.
Уж е в перші роки після Великого Ж овтня предм етом
всебічного наукового вивчення стала проблема колективу,
ї ї дослідж енням тією чи іншою мірою займалися А . В. Луначарський, Н. К. Крупська, С. Т. Ш ацький, В. М. Бехтерев,
О . С. Залужний, М. М. Пистрак та інші. Питанням колекти
вістського виховання приділялася велика увага і в перших
докум ентах Радянського ур яд у, що визначали сутність со
ціалістичної системи народної освіти і комуністичного ви
ховання («Положення про єдину трудову ш колу Р Р Ф С Р »,
«Основні принципи єдиної тр удо во ї школи», «Д екларація
про соціальне виховання» Наркомосвіти У РСР, «Кодекс за
конів про народну освіту УРСР» та ін.). В «Основних прин
ципах єдиної тр удо вої школи» (1918 р .) підкреслю валося,
що у «вихованні найчудовішим завданням є створення
шкільного колективу, згуртованого радісним і міцним това
ришуванням» (16, 142).
Велика заслуга у розробці те о р ії колективу належить
Н. К. Крупській. Вона, зокрем а, глибоко обгрунтувала важ
ливе для соціалістичної педагогіки положення про те, що
«лише в колективі особистість мож е найбільш повно і все
бічно розвинутись. Колектив не поглинає особистості ди
тини, а впливає на якість виховання, на його зм іст» (4, 194).
Н. К. Крупська відзначала, що в радянській школі «пи
тання самоврядування такі ж важливі, як і питання зм істу
викладання» (3, 320). Надія Костянтинівна ріш уче виступала
проти «адміністративно-дисциплінарного ухилу» в самовря
дуванні, проти того, щоб використовувати його для своє
рідних міліцейських функцій на допом огу вчителю і керів
ництву школи. Самоврядування в радянській школі має
спрямовуватися на розвиток колективістських засад у житті
й діяльності м олоді, на формування у неї почуття високої
відповідальності за доручену справу і за стан справ усьо
го колективу, тобто на виховання комуністичної моралі.
А . С. М акаренко послідовно реалізував марксистськоленінські положення щ одо колективного виховання, забез
печив їх дальший розвиток та конкретизацію . Велике вчен
ня м арксизм у-ленінізм у і директивні настанови Радянського
ур яду в галузі комуністичного виховання він переклав на
мову конкретної педагогічної діяльності, визначив і ретель
но вивірив основні педагогічні закономірності, розробив
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систем у м етодів, засобів та прийомів, спрямованих на ф о р 
мування в підростаю чого покоління комуністичного світо
гляду й моралі.
Вчення А . С. М акаренка про колектив є вагомим внес
ком у педагогічну науку. Він ріш уче засудж ував спроби
підводити під поняття «колектив» будь-які ланки з позитив
ним соціальним статусом і переконливо доводив, що «тіль
ки соціальна єдність, побудована за соціалістичним прин
ципом, мож е бути названа колективом» (9, 421).
Колектив учителів і колектив учнів, вказував Антон С е
менович,— це не два, а один колектив, і до того ж колек
тив педагогічний. Ф орм ування такого єдиного колективу,
вважав педагог,— найголовніша умова правильного вихо
вання (9, 214). Іільки створивши згуртований шкільний ко
лектив, можна пробудити в дитячій свідомості могутню
силу гр ом адської думки як регулю ю чого і дисциплінуючо
го виховного фактора.
О рганізація колективу має починатися з вирішення пи
тання про первинний колектив. На чолі останнього повинен
бути єдиноначальник, який водночас є і уповноваженим від
свого колективу в загальноколективному органі. Різновіко
вий характер первинного колективу, що нагадує сім 'ю , найвигідніший у виховному плані. Тут «створю ється піклування
про молодш их, повага до старш их, найніжніші нюанси то
вариських взаємин» (9, 238).
Найважливішу організаційно-виконавську роль у керо
ваних А . С . М акаренком колективах відігравала рада
командирів, склад якої систематично змінювався. Рада пред
ставляла всю колонію чи комуну, а не якийсь один ї ї під
розділ. У своїх рішеннях вона завжди виходила із загальноколективних інтересів, не допускаючи ніяких випадків це
хівщини й цехового рвацтва. Завдяки цьому вдавалося
уникати будь-якого розколу колективу, ворожнечі, невдо
воленості, заздрощ ів та пліток.
Рада командирів не мала ніяких ознак бюрократичного
органу. Вона не складала навіть планів своєї роботи. Ні
коли й нікому не писала звітів та інформацій. Цей орган
управління працював над завданнями і темами, які виника
ли щоденно.
Надзвичайно велике місце в діяльності очолюваних
А . С . М акаренком установ відводилося ком ітету комсомо
лу. Не підміняючи численних робочих органів колективу,
він виконував у ньому керівні й спрямовуючі ф ункц ії, був
фактично найголовнішим політичним органом.
Усі найважливіші організаційні заходи комуни проводи
лися у кабінеті директора, куди мав право в будь-який час
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зайти, сісти на вільний стілець і слухати все, про що мови
лося, той чи інший вихованець. Д иректор, вважав А . С. М а
каренко, як «найвідповідальніша особа в ш колі, як уповно
важений держ авою керівник» (9, 356) має бути централь
ною ф ігур ою в школі та мікрорайоні. Головна його тур бо
т а — керівництво органами учнівського самоврядування.
Великого значення в очолюваних Антоном Семеновичем
закладах надавалося загальним зборам колективу, які
завжди були діловими і не забирали у вихованців багато
часу. Питання стилю й тону дитячого колективу, що тради
ційно ігнорувалися педагогічною теорією і практикою, р оз
глядалися як найважливіші у системі комуністичного вихо
вання. Учнівський актив був «тим здоровим і необхідним
у виховному дитячому закладі резервом , який забезпечує
наступність поколінь у колективі, зберігає стиль, тон і тра
диції колективу» (9, ЗО).
Одним із найголовніших виховних принципів, висунутих
А . С. М акаренком, був принцип паралельної педагогічної
д ії. Він вважав, що вплив окр ем о ї особи на іншу людину
(«парна педагогіка») є ф актором вузьким і обмеж еним,
«Парна педагогіка» надто перебільш ує вплив педагога на
учня, практично зводить весь процес виховання до різно
манітних моральних повчань і напучувань, до «нестямних»
сентенцій, до засилля суто вербальних, формально-бю рократичних методів та прийомів. Вона неминуче породжує
нещирість, брехливість і дводуш ність. Це педагогіка оби
вательсько-міщ анського типу, яка абсолютно не відповідає
вимогам соціалістичного суспільства.
Спираючись на власний досвід, А. С. М акаренко дійшов
висновку, що комуністичне виховання вимагає принципово
іншої логіки, відповідно до якої центральне місце відво
диться не окремій особі, якою б авторитетною вона не
була, а колективу. П едагог діє на особу через колектив, на
нього і повинен спрямовуватися організований вплив. Така
педагогічна логіка зум овлю є зовсім інші взаємини між ви
хователем та дитиною, опосередковані колективом. Вона й
дістала назву педагогіки паралельної д ії.
А. С. М акаренко сф орм улю вав принципово важливе по
ложення радянської педагогіки про те, що «дисципліну
вання окр ем о ї особи і цілковита свобода ї ї — не наша м у
зика. Радянська педагогіка повинна мати цілком нову логі
ку: від колективу до особи. О б'єктом радянського вихо
вання може бути цілий колектив. Виховуючи колектив, ми
м ожемо сподіватися, що знайдемо таку ф о р м у його орга
нізації, при якій окрема особа буде й найбільш дисциплі
нована, і найбільш вільна» (5, 629).
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Важливим елем ентом макаренковської виховної техно
ло гії була система перспективних ліній. Видатний педагог
зазначав, що людина не мож е жити на світі, якщо в неї по
переду немає нічого радісного. Сам е ця завтрашня радість
і є справжнім стимулом лю дського життя. Виховна робота
якраз і полягає у своєчасному використанні вже наявних
перспектив та в поступовій заміні їх більш цінними й прак
тично значимими. Принципово важливим є накреслення
нових перспектив. При цьому завжди в центрі уваги повин
ні бути колективні перспективи, які наповнюють пульс ін
дивідуальних перспектив, роблять їх реальними і життєвими.
Вважаючи колектив головним інструментом у системі
комуністичного виховання, А. С. М акаренко водночас не
ігнорував і ролі кожного окремого його члена. Навпаки,
він постійно підкреслю вав, що сама проблема особистості
мож е бути розв'язана тільки в соціалістичному суспільстві
в процесі грандіозної револю ційної творчої праці.
А . С . М акаренко послідовно й творчо реалізував м арк
систсько-ленінське вчення і положення директивних до ку
ментів Комуністичної партії і Радянського ур яду щодо по
єднання навчання з продуктивною працею учнів. На кон
кретному прикладі колонії ім. О. М. Горького і комуни
ім. Ф . Е. Д зерж инського (1920— 1935 p p.) він переконливо
довів велику життєву силу вчення класиків марксизму-ленінізму про формування нової людини, про ї ї всебічний і
гармонійний розвиток. Реальна продуктивна праця .була в
очолюваних Антоном Семеновичем установах тією своє
рідною віссю, навколо якої оберталося все життя колек
тиву. Вона являла собою ф ундам ент системи високоеф ек
тивного комуністичного виховання і в колонії, і в комуні.
Видатний педагог надавав великого значення чіткій ор
ганізації трудового виховання. Колоністи і комунари були
розбиті на різновікові загони, які зм агалися м іж собою за
краще виконання виробничих і господарських завдань. Такі
загони стали головною первинною ланкою колективу.
В результаті аналізу власного досвіду Антон Семенович
дійшов висновку, що праця без напруження, без гром ад
ської і колективної турботи виявляється малодійовою у ви
хованні, швидко стає автономною механічною дією . Вирі
шальну роль у макаренковській системі відігравала не пра
ця як така, а залучення дітей до керівництва господарством.
В очолюваних А . С . М акаренком установах широко за
стосовувалися різні засоби стимулювання праці вихованців.
Ефективно використовувалася і їхня матеріальна заінтере
сованість у р езультатах сво єї діяльності. Велика увага при
ділялася виробленню у кож ної дитини позитивного став29

лення до праці. Досягненню ц ієї мети сприяли такі засоби
і прийоми: формування у кожного члена колективу почуття
відповідальності за загальну справу; розкриття вихованцям
радісної перспективи у зв'язку з виконаним трудовим зав
данням; добре продумана організація, що забезпечує вияв
дітьми самодіяльності й активності; привнесення у звичай
ну буденну працю елементів барвистості, романтики, гри;
використання позитивного прикладу і соціалістичного зм а
гання. Колоністами та комунарами глибоко усвідом лю вала
ся суспільна корисність будь-якої праці, в том у числі й по
самообслуговуванню .
Істотного значення надавав А . С. М акаренко питанням
фізичного та естетичного виховання дітей і м олоді. Визна
чаючи основні завдання радянської школи, він виходив з
того, що треба виховувати здорове покоління, яке здатне
свідомо, енергійно й успішно брати участь у будівництві
нового суспільства і в захисті справи пролетарської рево
лю ції. П едагог підкреслю вав, що хоч би якого значення
ми не надавали виробництву і ш колі, на першому місці має
стояти завдання — виростити здорове покоління. «Дохлі»
виробничники і будівники нам не потрібні, неврастеніки
лише зіпсую ть нашу справу (11, 190).
У колонії ім. О. М. Горького і в комуні ім. Ф . Е. Д зе р 
жинського широко практикувалися різноманітні ігри, еле
менти воєнізації, туристичні походи, працювала велика
кількість різних спортивних секцій, часто проводилися р із
номанітні спортивні змагання, під час яких наголос робився
на досягненнях колективу, а не на успіхах окремих осіб.
Тут не було боротьби за персональне чемпіонство, р еко р д
сменство. Спорт будувався на колективістських началах і не
розглядався як самоціль.
М огутніми засобами естетичного виховання були хор,
оркестр, театр, кіно, клубна робота, читання худо ж ньої лі
тератури, заняття образотворчим мистецтвом. Ф ор м уван
ню почуття прекрасного у дітей сприяла також велика кіль
кість квітів як у приміщеннях, так і на всій тер ито рії колонії
і комуни. Комуна ім. Ф . Е. Д зерж инського мала чудовий
квітник площею в 1 га, кращу на весь Харків оранжерею.
А . С. М акаренко великого значення надавав красі ге
роїчних справ, красі трудового подвигу, естетиці благород
них вчинків. Він формував у своїх вихованців уміння зна
ходити задоволення в самому процесі й результатах праці,
в усвідомленні принесеної користі, виконаного обов'язку.
С л ід зауважити, що виховні заходи у практиці А . С . Ма
каренка були справді масовими. Вони не тільки охоплюва
ли всіх, але й активізували д ії кожного з учасників.
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Естетичне виховання педагог пов'язував з усіма іншими
компонентами комуністичного виховання, зокрем а з р озу
мовим, моральним і фізичним. А. С. М акаренко дбав не
тільки про залучення дітей до занять співами, музикою , хо
р еогр аф ією , літературою , відвідування кіно й картинних га
лерей, а й про красу їх одягу, мови і рухів, побуту, праці
й відпочинку. Антон Семенович високо цінував художню
простоту, природність, почуття міри. Він органічно не тер
пів
грубощ ів,
безтактності,
розхлябаності,
хизування,
в чому б вони не виявлялися,— в роботі, рухах, розмові,
вчинках. П едагог велику увагу приділяв забезпеченню ор
ганічного зв'язку внутріш ньої і зовніш ньої краси людини,
єдності морального й естетичного. Естетичне виховання в
макаренковській системі сприяло інтелектуальном у зро с
танню особи, розвитку її емоційно-вольової сф ери. Воно
допомагало формувати високі естетичні смаки і кращі лю д
ські ідеали, до яких вихованці прагнули не лише у період
перебування в колонії чи комуні, а й усе своє наступне
ж иття.
Важливе місце в науково-теоретичній спадщині А. С. М а
каренка посідаю ть проблеми сімейного виховання. Тут ви
рішальним ф актором успіху, як вважав педагог, є активне,
постійне, цілком свідом е виконання батьками свого гро
мадянського обов'язку перед радянським суспільством .
Справжній вихователь не може існувати поза його діяль
ністю як громадянина, поза його самопочуванням як осо
бистості. Власна поведінка батьків відіграє надзвичайно
важливу роль у вихованні дітей.
Значним внеском у педагогічну науку є вчення А . С. Ма
каренка про батьківський авторитет. При соціалізм і батьки
є уповноваженими суспільства у вихованні майбутніх гро
мадян, вони відповідаю ть за це перед держ авою . На цьо
му базується їх батьківська влада і авторитет в очах дітей.
Особливо цікавим є глибокий аналіз Антоном Семенови
чем різних типів фальш ивого батьківського авторитету
(придуш ення, відстані, чванства, педантизму, резонерства,
любові, доброти, друж би, підкупу, вченості, краси та ін.).
А . С. М акаренко був глибоко переконаний у том у, що
основою авторитету батьків є і може бути лише їхнє життя
й робота. Якщо вони виконують свою справу чесно й сум 
лінно, завжди відповідально ставляться до своїх дій і вчин
ків, то це й робить їх авторитетними в очах власних дітей.
У таких випадках не треба придумувати щось особливе і
штучне. Справжній авторитет батьків базується на їх актив
ній громадській діяльності, на знанні життя дитини, на до 
помозі їй і на відповідальності за виховання громадянина.
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Коріння авторитету «в поведінці батьків, включаючи сюди
всі відділи поведінки, інакше кажучи, все батьківське і ма
терине ж и ття — роботу, дум ку, звички, почуття, прагнен
ня» (8, 146).
А. С. М акаренко рішуче виступав проти ід е ї «безтур 
ботного дитинства», вважаючи, що вона чужа нашому сус
пільству і мож е завдати великої шкоди майбутньому. Ан
тон Семенович виходив з того, що громадянином Радян
сько ї країни мож е бути лише трудящ ий. І саме в том у, що
він трудящ ий, і полягає його честь, його радість та його
лю дська гідність. Щ асливе, радісне дитинство зовсім не
рівнозначне неробству, споживацтву, безтурботності. Нав
паки, воно включає посильне трудове навантаження кожної
дитини з раннього віку і до змужніння.
Надзвичайно багатою й різноплановою була і творчість
А. С. М акаренка. Його «Педагогічна поема», «Прапори на
баш тах», «Марш ЗО року», «Книга для батьків», численні
п'єси, сценарії, оповідання увійшли до золотого ф о нду ра
дянської літератури.
А . С. М акар ен ко— один із перших радянських письмен
ників, який звернув увагу на специф іку дитячої літератури,
вважаючи, що для неї має бути притаманною насамперед
висока худож ність. Остання повинна виявлятися у своєрід
них ф о р м ах, властивих лише дитячій книзі. Худож нє вико
нання літератури для дітей Антон Семенович вважав над
звичайно складною справою, що потребує належ ної пись
менницької кваліф ікац ії.
Розкриваючи стильові особливості
дитячої
книги,
А. С. М акаренко говорив про те, що ї ї сю ж ет по можли
вості має прагнути до простоти, а ф абула — до складності.
Якогось «психологічного» розцвічування сю ж ету, зайвого
синтезу і узагальнення не повинна містити дитяча книга.
Ф аб ула ж, тобто схема подій, зовнішніх зіткнень та бороть
би, навпаки, мож е бути якою завгодно складною і дійо
вою. Діти лю блять рухи, п одії, зміни й пригоди. Тому в
призначеній для них книзі не треба боятися найскладніш ої
фабули, найвитонченішого переплетення подій. Особлива
роль тут відводиться зображенню характерів. У дитячих
книгах мають діяти виразні, визначені, відверті, цільні
люди.
У своїй художній творчості, натхненій великими ідеями
марксизм у-ленінізм у, високими почуттями гром адянськості
і радянського патріотизму, А . С. М акаренко прославляв
красу соціалістичного будівництва, створену ним нову лю 
дину, ї ї високі ідейність та моральне обличчя. І як педагог,
і як літератор Антон Семенович глибоко правдивий та при
32

страсний, його твори пройняті партійністю й вірою у торж е
ство комуністичних ідеалів.
О держ авш и орден Трудового Червоного Прапора за
визначні заслуги в галузі літератури (1939 р.), А . С. М ака
ренко наголосив насамперед на усвідомленні ним почуття
власної відповідальності за доручену справу. Він писав:
«Я відповідаю за те, щоб у моїй роботі був безпосередній,
політичний бойовий вплив, тим сильніший, чим більш е моє
худож нє обдаровання.
Я відповідаю за те, що в своїй роботі я буду чесний і
правдивий, щоб у м оєму худож ньом у слові не було ви
кривлення перспектив і обману. Там, де я бачу перемогу,
я повинен перший піднести прапор торж ества, щоб обра
дувати бійців і заспокоїти малодуш них і відсталих. Там, де
я бачу прорив, я повинен перший ударити на сполох, щоб
м уж ність мого народу встигла якнайраніше прорив лікві
дувати. Там, де я бачу ворога, я повинен перший намалю
вати його викривальний портрет, щоб ворога було якнай
швидше знищено» (10, 117— 118).
А. С. М акаренко не лише закликав письменників глибше
проникати в суть суспільних подій, перетворюючи мисте
цтво в «орган худож нього народного зору», розвідника
майбутнього і відповідальну ділянку єдиного «ф ронту со
ціалістичного наступу», а й в першу чергу сам був зразком
для наслідування. Худож ні твори, літературно-критичні
статті, р ецензії, науково-педагогічні книги, л екц ії і виступи
Антона Семеновича завжди відзначалися високою гром адян
ською відповідальністю , партійною принциповістю, справж
нім соціалістичним гум анізм ом . Всі вони спрямовані на ут
вердження комуністичної моралі, націлені в майбутнє.
У цьому і полягає їх неминуща сила й значимість.
Педагогічне та літературно-худож нє органічно переплі
талися у діяльності А . С. М акаренка. їх практично не мож 
на розмеж увати і в його творчості. Відомий радянський
літературознавець В. Єрм ілов зазначав, що найхарактерні
шою особливістю всієї творчості М акаренка було повне
злиття педагогічної сторони з естетичною. Він одним із
перших сер ед педагогів не лише зрозум ів та відчув, а й
зробив необхідні практичні і теоретичні висновки з того іс
торичного ф а кту, що вперше перемогла й утвердилася
така соціальна дійсність, закони, суть яко ї не ворожі, а спів
звучні і педагогіці, і по езії. Головною метою педагогічної
й літер атур но ї праці, справою всього його життя стала ре
алізація завдання — застосувати до виховання дітей і юна
цтва моральні норми, звичаї, усто ї, тр адиц ії нової дійснос
ті, нового суспільства (12, 133).
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ
А. С. МАКАРЕНКА В ПРАКТИКУ
СУЧ А С Н О Ї ШКОЛИ
Педагогічна система А. С . М акаренка — принципово
нове явище в педагогічній те о р ії й практиці. Вона була пер
шою і досить вдалою спробою створити справді соціаліс
тичну ш колу, що ф орм ує нову лю дину, людину з комуніс
тичною свідом істю й мораллю .
У колонії ім. О . М. Горького та в комуні ім. Ф . Е. Д зе р 
жинського найбільш яскраво й результативно були втілені
марксистсько-ленінські педагогічні принципи і використано
величезний виховний зм іст, що дає в розпорядження педа
гога наша радянська дійсність.
Педагогічна система А . С . М акаренка була настільки но
ваторською й оригінальною, що не відразу була прийнята.
Перші твори Антона Семеновича окремі рецензенти п ідда
ли гострій критиці. Д еякі опоненти, як зазначала в 1937 р.
одна з перших критиків «П едагогічної поеми» Н. Четунова,
не могли ї ї зрозум іти «без перекладача», без додаткових
роз'яснень і тлумачень (18, 256— 280).
І все ж новаторська педагогіка А. С . М акаренка уж е за
його життя не лише здобула ш ироку популярність, а й д іс
тала практичне впровадження. Антон Семенович неодно
разово виступав на різних педагогічних нарадах і конф е
ренціях, по радіо, у періодичній пресі, зокрем а в газетах
«Правда», «Известия», «Литературная газета» та інших, д і
лячись своїм досвідом комуністичного виховання дітей і
м олоді. Це позитивно впливало на педагогічну теорію й
практику, на становлення та розвиток методики комуністич
ного виховання в нашій країні.
Впровадженню в ш кільну практику ідей А . С. М акарен
ка на початку 40-х років сприяв диспут з актуальних вихов
них питань, проведений «Учительской газетой» влітку
1940 р. У кінці диспуту газета «Правда» дала високу оцінку
спадщині видатного педагога і закликала радянське вчи
тельство до ї ї творчого використання. Ц ьому сприяли та
кож Українська республіканська і Всесоюзна наукові кон
ф е р е н ц ії з педагогічних проблем, що відбулися в Києві
(1940 р .) і в Москві (1941 p.).
Педагогічна спадщина А . С. М акаренка поступово стала
широко вивчатися в середніх і вищих педагогічних навчаль
них закладах, на курсах перепідготовки вчительських кадрів
та в системі сам оосвітньої діяльності працівників народної
освіти. Його ід е ї всебічно висвітлю ю ться на педагогічних
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читаннях (від місцевих до всесою зних), на різних наукових
і науково-практичних конференціях та семінарах.
Процес впровадження творчої спадщини А . С. М ака
ренка в широку педагогічну практику включав кілька
етапів.
Спочатку мало місце загальне захоплення його твора
ми і прагнення копіювати окремі м етоди, прийоми і орга
нізаційні форми виховної роботи (учнівські Ради команди
рів, чергові з гвинтівкою біля ш кільного прапора, штучно
надумані спеціальні церемоніали та ін.). Проте цей етап не
був тривалим. Творчо працюючі педагоги почали осягати
суть макаренковської системи у цілом у. Вони, зокрем а, на
магалися реалізувати в конкретних умовах школи вчення
Антона Семеновича про колектив і закономірності його
ефективного функціонування. Д ехто з учителів до сяг по
мітних успіхів у вихованні учнів. З'явився р яд статей та до 
повідей у ж урналах, на «Педагогічних читаннях», де роз
кривалося те нове, цікаве й корисне, що вдалося внести у
навчально-виховну практику під впливом ідей видатного
радянського педагога.
На жаль, усе це не дістало належного втілення в педа
гогічній тео р ії. Д еякі науковці, «визнавши» А. С. М акарен
ка під тиском гр ом адської думки, обмежилися лише циту
ванням його окремих висловлювань і положень, що не мог
ло не позначитися негативно на самій шкільній практиці.
Значна увага приділялася вивченню і творчому розвит
ку спадщини А . С. М акаренка в 50-ті роки. О днак головна
увага при цьому відводилася організаційно-методичним
проблемам. З ’явилося багато праць з питань створення і
згуртування колективу, учнівського самоврядування, шкіль
ної дисципліни, методики постановки педагогічних вимог
та ін.
Впровадженню теоретичної спадщини А. С. М акаренка
в широку педагогічну практику сприяло опублікування ма
совими тиражами його праць. Так, у 1946 р. побачив світ
перший збірник вибраних педагогічних творів (М .: Учпед
гиз, 1946, 303 с.). У 1948 р. було видано збірник, до якого
ввійшли неопубліковані твори, статті і стенограми виступів
А . С . М акаренка (М .: Учпедгиз, 1948, 304 с.). У 1949 р. на
друковано вибрані педагогічні твори в 4-х книгах (кн. 1.—
Лекции о воспитании детей. 163 с., кн. 2.— Книга для роди
телей. 347 с., кн. 3. Ф лаги на башнях. 475 с., кн. 4.— Педа
гогические произведения. 592 с.). У 1950— 1952 pp. А кад е
мією педагогічних наук Р Р Ф С Р під редакцією І. А . Каїрова, Г. С. М акаренко, Є. М. М единського були видані твори
А . С . М акаренка в 7-ми том ах. У 1953— 1955 pp. «Радянська
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школа» опублікувала їх українською мовою. З деякими до 
повненнями і змінами цей семитомник було перевидано
у 1957— 1958 pp. видавництвом АПН РРФ С Р.
Пош товхом до значної активізації роботи по освоєнню
педагогічної спадщини А. С. М акаренка стало прийняття
в 1958 р. Закону про ш колу, що націлював працівників на
родної освіти на втілення в життя ленінського принципу
поєднання навчання з продуктивною працею учнів.
Одним із найактивніших пропагандистів ідей А . С . М ака
ренка був В. О. Сухомлинський. Не лише у своїх численних
публікаціях, але й у практичній діяльності він послідовно
втілював положення педагогічної спадщини Антона С е м е
новича, сприяв ї ї впровадженню і поширенню.
Н езадовго до своєї см ерті Василь О лександрович пи
сав: «Немає іншого педагога-практика, якого б я любив і
поважав так, як А. С. М акаренка. Тридцять два роки я пра
цюю в школі і тридцять два роки прагну осмислити тео р е
тичні висновки з його практики. Я захоплююсь його ж агу
чою нетерпимістю до пустослів'я і базікання, сміливістю
педагогічної відваги. Лю блю за гуманність — справжню, ви
могливу гуманність, за глибоку віру в людину. За те, що у
тяж кі роки становлення радянської школи він врятував со т
ні дітей і своїм досвідом довів, що радянська педагогіка —
справді лю дська педагогіка. Д ля мене він не якийсь недо
сяжний зразок, а др уг, соратник у боротьбі за людину, яка,
почавшись із залпів «Аврори», триває ось уж е більш е пів
століття.
Я шукав у його книгах істини, в яких мав надзвичайну
потребу. Весь мій скромний педагогічний д о с в ід — р езуль
тат цих пошуків» (17).
В.
О. Сухомлинського надзвичайно турбувало те, що
школах дуж е мало уваги приділяю ть практичному впрова
дженню ідей та системи видатного педагога. Турбувало і
навіть обурю вало те, що деякі «вчені» «проходять» через
творчість А. С. М акаренка як через м істок для досягнення
ступенів та звань, а потім забуваю ть і про нього, і про
ш колу...
Василь О лександрович зазначав, що найзагрозливіша
«тактика» — це замовчування творчої спадщини, байду
жість до великого педагога, спроба «перетворити М акарен
ка в м узейну ікону» (13). Він піддавав різкій критиці і тих
учителів, які намагалися механічно переносити окрем і при
йоми з макаренковської практики у свою шкільну діяль
ність. Через низьку педагогічну культуру, зазначав Василь
О лександрович, такі вчителі не одерж ую ть бажаних ре'X
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зультатів і тоді розводять руками, що ж, М акаренко, мов
ляв, застарів, час нині не той...
В.
О . Сухомлинський не тільки поділяв і пропагував ід е ї
А. С. М акаренка, а й вважав своїм завданням відшукати
шляхи їх р еалізац ії в практичній роботі школи. Розвиток
педагогічної те о р ії Антона Семеновича, на його погляд,
має полягати в том у, щоб розглядати у світлі ц ієї теор ії
нові явища, які виникають на сучасному етапі.
Творча спадщина А . С. М акаренка не обм еж ується ча
совими рамками ї ї створення, тобто 20— 30-ми роками на
шого століття, а, як уж е зазначалося, вся спрямована в
майбутнє. Узагальнення і висновки Антона Семеновича не
тільки мож уть, але й повинні застосовуватися в сучасних
умовах, коли, у відповідності з вимогами Основних напря
мів реформ и загальноосвітньої і проф есійної школи, іс
тотно вдосконалю ється система комуністичного виховання
учнівської молоді.
Ми і сьогодні сприймаємо А. С. М акаренка як нашого
бойового соратника на педагогічному ф ронті, який послі
довно виступав проти всього відсталого й віджилого у тео
р ії виховання. Боротьба за «макаренковську лінію» в педа
гогіці і нині є найактуальнішим завданням працівників на
родної освіти. Більш е того, саме тепер, коли радянський
народ реалізує р еф о р м у загальноосвітньої і професійної
школи, коли в країні здійсню ється повсюдна революційна
перебудова, ця боротьба набуває нового, ще глибшого
смислу.
Звичайно, мова не йде про сліпе копіювання в деталях
і ф актах педагогічного досвіду А . С. М акаренка, а про твор
че застосування його ідей та положень згідно з вимогами
сьогодення, конкретними умовами і завданнями, що вини
кають у період вдосконалення соціалізм у.
Кращі радянські вчителі глибоко вивчають науково-пе
дагогічну спадщину Антона Семеновича, вміло використо
вують її у практиці навчання й комуністичного виховання
підростаю чого покоління. І все ж у багатьох випадках макаренковська педагогіка в загальноосвітніх навчально-ви
ховних закладах реалізується недостатньо, а то й зовсім
цього не робиться. Поясню ється такий стан речей насам
перед тим, що багато працівників народної освіти поверхо
во обізнані з творчою спадщиною видатного революціоне
ра у педагогіці, обм еж ую ться знанням окремих його ідей
та влучних висловлювань, не підносяться до рівня педаго
гічної техно логії, до цілісного використання настанов і по
рад. Тим часом саме макаренковська педагогіка могла б
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внести вагомий вклад у справу перебудови загальноосвіт
ньої і проф есійної школи.
Щ о ж сл ід робити для впровадження макаренковської
виховної техно логії в практику сучасної школи? Насампе
ред керівникам школи, всім членам учительського колек
тиву треба глибоко вивчити спадщину Антона Семеновича.
Найбільш повно вона представлена у 8-томному виданні
педагогічних творів (М .: П едагогика, 1983— 1986 гг.). Можна
також з успіхом використати сем итомне видання творів
А.
С.
М акаренка
російською
мовою
(М .:
Изд-во
АПН Р С Ф С Р , 1950— 1952 гг. і 1957— 1958 гг.) та українською
мовою (К .: Рад. ш кола, 1953— 1955 pp.). «Радянською шко
лою » здійснено два видання «Избранных произведений»
А . С . М акаренка в трьох томах (1983— 1984 pp. та 1985 р .)
масовим тираж ем (175 тисяч примірників).
У 1987 році в бібліотеці «О гонька» як до даток до одно
йменного ж урналу надруковано тиражем півтора мільйона
примірників збірку творів А. С. М акаренка в 4-х том ах
(М .: Правда, 1987).
Д уж е важливо, щоб вивчення спадщини мало глибокий,
системний характер. З цією метою доцільно організувати
в школі спеціальний семінар (М акаренковські читання), в
ході якого б протягом року (а можливо, і більш тривалого
часу) всі ї ї працівники не лише прочитали б, а й глибоко
проаналізували твори видатного педагога, розібралися в
певних ідеях та положеннях, в сутності педагогічної техно
л о гії, відш укали б шляхи ї ї р еалізац ії в конкретних умовах
даного навчально-виховного закладу, класу тощ о.
Завершую чи таке вивчення, варто проаналізувати працю
А . С. М акаренка «М етодика організації виховного проце
су», в якій чітко визначені основні напрями й параметри
педагогічної діяльності: організаційна будова колективу;
самоврядування в загоні; органи самоврядування; загальні
збори; рада колективу; санком ісія; актив; дисципліна і ре
ж им ; покарання та засоби впливу; матеріальна частина; нові
вихованці; культробота; перспектива; стиль роботи з колек
тивом; діяльність вихователів.
А. С. М акаренко, узагальнюю чи до свід роботи в кому
ні ім. Ф . Е. Д зерж инського, у своїх реком ендаціях намагав
ся дати максимально конкретну м етодику виховного про
цесу в навчально-виховних закладах, якою могли б скорис
татися всі педагоги.
У центрі м акаренковської методики — ід е ї про перспек
тивні лін ії життя і діяльності колективу та особистості, що
ф о р м ується. Постановка й реалізація суспільно цінних перс
пектив даю ть зм огу добиватися гармонійного розвитку лю38

дини в єдності її ідейно-моральних та вольових якостей, по
чуттів, потреб і інтересів. Найважливішим у виховній діяль
ності є гармонізація колективних та індивідуальних перс
пектив.
Глибокий педагогічний і гуманістичний смисл має макаренковська методика «паралельної д ії» , яка виходить з
того, що взаємовідносини вихованця і вихователя повинні
будуватися не стільки у спеціальній педагогічній площині,
скільки в площині тр удового виробничого колективу, на
фоні інтересів не лише вузькопедагогічного процесу, а бо
ротьби за кращу установу.
М акаренковська методика спрямована проти адм ініст
ративного характеру управління у виховному закладі. Вона
великого значення надає морально-психологічному, емо
ційному стану колективу, справжньому співробітництву ви
хователів та вихованців, їх впевненості у своїх силах і го
товності до доцільних дій. Необхідні умови для цього —
захищ еність особи в колективі, повага до неї у поєднанні
з розумною вимогливістю, опора на ї ї ініціативу, сам о ді
яльність з широким використанням елементів зовнішньої
естетики, сим волізації, урочистості, ф о р м колективних дій,
що супроводж ую ться ігровим оф орм ленням.
Чіткі практичні р еком ендац ії і вимоги до конкретних
службових осіб та членів виборного активу з числа вихован
ців поєднуються тут з порадами щ одо умов їх застосуван
ня і м ож ливої еф ективності залеж но від рівня розвитку
колективу та інших ф акторів.
Впровадження м акаренковської педагогічної техноло
гії в практику сучасної загальноосвітньої школи варто по
чати з розв'язання таких основних проблем : 1) визначити
конкретні шляхи поєднання навчання з продуктивною пра
цею учнів, звернувши особливу увагу на вид виробництва
та використання госпрозрахункових начал у його організа
ц ії; 2) послідовно втілювати в життя макаренковські наста
нови щодо структури і функціонування учнівського колек
тиву як основного ф актора комуністичного виховання;
3} забезпечити справді діловий, демократичний стиль у сто
сунках педагогів та учнів, їх тісне співробітництво; 4) ство
рити сприятливі умови для формування у ш колярів різно
манітних нахилів та інтересів (організувати різнотипні уч
нівські гуртки, творчі об'єднання, колективи худо ж н ьої са
модіяльності, комплексну вільну майстерню для розвитку
технічної творчості та ін.); 5) спланувати виховну роботу з
дітьми за місцем проживання, залучивши до неї широку
батьківську гр ом адськість; 6) подбати про розум не й ціка
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ве проведення учнями дозвілля, організувавши належним
чином позакласні і позашкільні виховні заходи.
Науково-педагогічна спадщина А. С. М акаренка е ф е к 
тивно використовується певною частиною працівників на
родної освіти, зокрем а вчителями.
Так, досить вдало реалізую ться педагогічні ід е ї А. С. М а
каренка в Сахнівській середній школі Корсунь-Ш евченківського району Черкаської області, яку очолює народний
учитель СРС Р, депутат Верховної Ради С РС Р О лександр
Антонович Захаренко. Виховна робота здійсню ється тут в
п'яти центрах. Перший — освітній, куди входять навчальні
кабінети, бібліотека і теплиця. Другий — навчально-ідеологічний, що включає музей революційної, бойової й тр уд о 
вої слави, планетарій, обсерваторію , Ленінський зал. Тре
тій — спортивно-оздоровчий, до складу якого входять зи
мовий та літній плавальні басейни, спортивний зал, ігрові
майданчики. Четвертий центр — трудового навчання й ви
ховання, тут до послуг учнів навчально-виробничі майстер
ні, виробничий цех, табір праці й відпочинку. П'ятий — культурно-виховний, де в розпорядженні ш колярів лекційний
зал, зал балету і ритміки, гуртки худо ж н ьо ї сам одіяльності.
О. А. Захаренко у всій своїй діяльності послідовно ке
рується педагогічними настановами А . С. М акаренка. Так,
видатний педагог вбачав велику виховну силу в згуртова
ності шкільного колективу, що об'єднує єдністю цілей і зав
дань учителів та учнів. Сам е такий колектив створено у С ах
нівській ш колі. В центрі його уваги перебуваю ть питання
розвитку учнівського самоврядування. Колектив школи
живе різностороннім і цікавим життям. О соблива увага тут
приділяється організації суспільно корисної, продуктивної
праці учнів. У IV — V класах діти беруть у ній участь не мен
ше 1 години на день протягом навчального року і 3 го
д и н — влітку. В V I— VIII класах ш колярі працюють по 1,5 го
дини, а в л ітк у — до 4 годин. З IV класу кожен учень о д ер 
жує трудову книжку, з якій ф іксується ступінь його участі
у суспільно корисній діяльності.
Трудове навчання старшокласників здійсню ється у С ах
нівській школі з основних сільськогосподарських проф есій:
юнаки — механізатори широкого проф ілю , дівчата — тваринники-механізатори. Крім того, хлопці оволодіваю ть на
вичками столярної, токарної й слю сарної справи, а дівча
та — обслуговую чої праці. Вивчення сільськогосподарських
машин у школі починається з VII класу на факультативних
і гурткозих заняттях. У IX класі учні вже озброєні практич
ними навичками водіння трактора чи автом обіля. Систем а
тична участь у суспільно корисній діяльності допомагає
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ш колярам поступово осмислити й усвідомити значимість
суспільного виробництва у житті сучасної людини. Працю
ючи пліч-о-пліч із старшими як помічники комбайнерів,
трактористів, на ремонті сільськогосподарської техніки,
операторами машинного доїння, учні беруть приклад з пе
редовиків, вчаться сумлінно ставитися до роботи, оволоді
вають різноманітними практичними вміннями та навичками.
Понад 20 років учні, вчителі, батьки тр удяться на будів
ництві. Спорудили пам'ятник В. І. Леніну за проектом ко
лишнього випускника школи, тепер скульптора, музичний
фонтан, краєзнавчий музей з актовим залом , планетарій,
обсерваторію , спортивний комплекс, тир, трудовий центр,
майстерні, приміщення для занять учнів І— III класів, музич
ної школи, різних гуртків та ін. Зводять велику теплицю і
кролеф ерм и.
Значна увага приділяється розвитку творчих здібностей,
нахилів і пізнавальних інтересів учнів у позаурочний час.
У школі ф ункціоную ть 25 предметних гуртків і 9 технічної
творчості й домоводства. Тут учні мають зм огу глибше
оволодіти технікою , взяти участь у раціоналізаторстві й ви
нахідництві.
Двері школи відкриті до пізнього вечора (як правило,
до 23 години). У кабінетах і майстернях діти під керівни
цтвом наставників працюють, вчаться, розширю ю ть свої
знання. За зразком макаренковських зведених загонів у
школі дію ть 20 бригад, до складу яких входять учні І—
X класів, учителі, батьки, колишні ї ї випускники. Керую ть
бригадами самі ш колярі й наставники-шефи. Щ оденно після
уроків при безпосередній участі директора школи члени
кож ної з них тр удяться по дві години. П ід час канікул
бригади працюють позмінно, протягом усього світлового
дня. Десятикласники становлять виробничу бригаду, що діє
за принципом повного самоврядування. Найважливішим
органом останнього у школі є рада бригадирів, яку очолює
один із членів ком ітету комсомолу школи.
Сахнівські учні вміють також цікаво й змістовно відпо
чивати. Вони є учасниками відомого на всю округу духо 
вого оркестру, худо ж н ьої школи, вокально-інструменталь
ного ансамблю , лялькового театр у, балетної с т у д ії та ін.
Ш кола стала справжнім центром культурно-освітнього
життя села. Тут з великою винахідливістю проводяться ве
чори відпочинку, звітні концерти, шкільні свята.
О . А . Захаренко завдання педагогічного колективу ф о р 
м улю є просто і коротко: бачити й відчувати перспективу,
боротися з самозаспокоєнням, шукати нові форми роботи
з учнями, які б відповідали духові часу. Принципово важ
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ливо, що директор не сліпо копіює А . С . М акаренка, а, ке
руючись його педагогічною логікою , прагне максимально
враховувати особливості свого села, запити та інтереси уч
нів, програмує й визначає перспективні шляхи входження
кожного з них у велике життя. У школі вже багато років
немає правопорушників і невстигаючих. Вона з кожним ро
ком вдосконалює навчально-виховний процес, а слава ї ї
примножується. Сахнівську ш колу по праву називають «зо
лотим ф ондом практичної педагогіки, каталізатором твор
чої дум ки радянських учителів» (15, 48).
Д осить еф ективно впровадж ується макаренковська пе
дагогіка в Середньоберезівській середній школі Косівського району Івано-Ф ранківської області, яку понад 15 років
очолює відомий на Прикарпатті педагог Василь Іванович
Білавич.
Середньоберезівські учні також беруть активну участь
у суспільно корисній, продуктивній праці. Вони самі з допо
могою дорослих збудували свою нову чудову ш колу, ін
тенсивно розвивають і зміцню ю ть підсобне господарство.
Вдало використовую ться тут елементи госпрозрахунку, в
результаті чого школа щ ороку одерж ує близько ЗО тисяч
карбованців чистого прибутку. Це сприяє зміцненню ї ї навчально-матеріальної бази, поліпшенню харчування, соці
ально-побутового й культурного обслуговування учнів.
У школі дію ть 10 добре устаткованих кабінетів тр удо 
вого навчання: майстерня по дереву, м еталу, кузня, клас
токарної справи, клас правил вуличного руху і техніки б ез
пеки, монтажно-демонтажна майстерня, клас тваринництва,
клас агротехніки, кабінет обслуговую чої праці та окремі
робочі кабінети. Крім верстатного обладнання, школа має
8 тракторів, комбайн, різні навісні й причіпні механізми до
них. У школі є також своя тваринницька ф е р м а: кілька ко
рів, що забезпечую ть учнів м олоком, кілька десятків сви
ней, овець, багато домаш ньої птиці.
Тут цікаво проводяться олімпіади з трудового навчан
ня, конкурси за проф есіями. Принципово важливим є те,
що школа, добиваючись високої продуктивності праці й за
безпечуючи високі врож аї, служить зразком і для місцево
го колгоспу. Вона виступає пропагандистом передової аг
рономічної думки сер ед сільського населення.
Проте не лише працею славиться Середньоберезівська
школа. На високому рівні перебуває й навчальна робота, яка
органічно поєднується з трудовою діяльністю дітей, з над
звичайно багатим місцевим краєзнавчим м атеріалом . Щ о
річно 20— ЗО ї ї випускників вступають до вищих і середніх
спеціальних навчальних закладів.
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У школі чітко функціонує учнівське самоврядування.
Виробнича бригада об'єднує близько 250 учнів IV — X кла
сів. Вона складається із хліборобів, буряківників, картопля
р ів — 7 ланок (понад 100 чоловік), овочівників — 1 ланка
(15 осіб), садівників — 4 ланки (60 ш колярів), м еханізато
р ів — 1 ланка (15 учнів), тваринників — 2 ланки (ЗО чоло
вік), заготовлювачів к о р м ів — 1 ланка (15 осіб). За брига
дою закріплено 70 га зем лі, де вирощують картоплю, кор
мові буряки, овочі й фрукти та ін.
У С ередньоберезівську ш колу ходять діти із семи сіл,
що знаходяться на відстані 3— 10 кілом етрів. Учнів підво
зять до школи і назад до до м у 4 автобусами, які утрим у
ються за рахунок спецкош тів, що надходять з навчально-виробничого комплексу школи.
Велика увага приділяється естетичному вихованню учнів.
Працюють сту д ії народних і бальних танців, шкільний кіно
театр (2 безплатних сеанси на тиждень з обов'язковим обго
воренням переглянутих ф ільм ів). На всю область славить
ся шкільний ансамбль пісні й танцю «Веселка». Ф ункціону
ють також 3 хорових і 3 танцювальних колективи (для
м олодш их і старших учнів), музична студ ія. Істотного зна
чення надається спортивно-масовій роботі. Систематично
проводяться змагання на перш ість школи з гандболу, бас
кетболу, волейболу, ф утб о лу. Д ію ть різноманітні науковотехнічні гуртки: авіамодельний, радіотехнічний, моделю ван
ня сільськогосподарських машин, о д ягу, меблів та інші.
Середньоберезівська школа являє собою центр вихов
ної роботи серед населення кількох сіл свого мікрорайону.
Вона активно впливає на зміцнення цих сіл і місцевого кол
госпу ім. Ярослава Галана. Абсолю тна більш ість сільської
інтелігенції й колгоспних інженерно-технічних та агрономіч
них кадрів — недавні випускники школи. Все це переконли
во показує, яких великих успіхів у комуністичному вихован
ні дітей і молоді можна добитися, якщо вміло, з глибоким
знанням справи застосовувати макаренковську педагогічну
технологію , якщо будувати роботу школи на справді науко
вих основах.
Близько 20 років успішно реалізується система А. С. М а
каренка в М амлю тській санаторній ш колі-інтернаті Північ
но-Казахстанської області Казахської РСР, якою керує та
лановитий педагог заслужений учитель Казахської РСР
Григорій Максимович Кубраков. Використовуючи цільний
досвід і теоретичну спадщину Антона Семеновича, ця шко
ла забезпечила тісний зв'язок, взаємопроникнення і діалек
тичну єдність усіх компонентів навчально-виховного проце
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су. В кожному із п'яти основних видів діяльності (навчання,
продуктивна праця, діяльність за інтересами, гром адська й
фізкультурно-оздоровча робота) активну участь бере ко
жен учень і кожний співробітник. На цьому базується міцно
згуртований єдиний шкільний колектив. У школі вдалося
створити такий психологічний клімат, який позитивно впли
ває на «самопочуття людини в колективі, характер ї ї колек
тивних зв'язків і реакцій, її дисциплінованість, готовність до
д ії і гальмування, здатність такту і орієнтування, принципо
вість і емоціональне перспективне устремління» (9, 444).
Г. М. Кубраков писав, що «побудовані на нормах моралі
дорослих, внутріколективні стосунки педагогів і школярів
знімаю ть проблему «двох моралей». Єдина мораль для
всіх — закон, і порушити його не мають права ні дорослі,
ні діти. Сам е ця обставина забезпечує «інтенсивний розви
ток соціально-моральної дорослості» учнів у потрібному
нам напрямі — досягнення єдності ідейно-політичного, мо
рального, трудового виховання, формування особи ком у
ністичного типу» (14, 81).
Успішно впроваджується макаренковська педагогічна
технологія у практику сучасної школи у Вінницькій області
(Ямпільська СШ № 1, Качківська, Клем бівська, Довжоцька
та Писаревська середні школи Ям пільського району, Вапнярська С Ш Томаш пільського району). Д ля подання допо
моги педагогічним працівникам у створенні й забезпеченні
еф ективної діяльності різновікових загонів за місцем про
живання на матеріалі Качківської та Вапнярської середніх
шкіл організатором позакласної і позаш кільної роботи
С. Г. Карпенчук були опрацьовані й видані Вінницьким об
ласним інститутом удосконалення вчителів «М етодичні ре
ком ендації по впровадженню в практику роботи сучасної
школи методики А. С . М акаренка щ одо організації різно
вікових загонів за місцем проживання» (Вінниця, 1987). Тут
досить чітко визначені такі основні принципи та умови за
безпечення ефективності виховних впливів на дітей у м ікро
районі: 1) організую чої й керівної ролі школи у вихованні
учнів; 2) єдності й взаєм озв'язку виховних заходів у м ікро
районі з навчально-виховною діяльністю школи; 3) взаємо
д ії державних установ, с ім 'ї та гром адськості; 4) наступ
ності колективної і диф еренційованої виховної роботи з
дітьми і дорослим населенням; 5) зв'язку виховання з жит
тям ; 6) врахування вікових, індивідуально-психологічних
особливостей дітей та підлітків; 7) самостійності, сам оді
яльності ш колярів у дитячих і юнацьких об'єднаннях; 8) опо
середковане педагогічне керівництво об'єднаннями через
органи самоврядування.
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Методичні р еком ендац ії включають чіткі поради щ одо
створення різновікових загонів у зоні піонерської і комсо
м ольської д ії, функцій різновікового загону та його коман
дира. Визначаються головні напрями діяльності організато
ра позакласної і позаш кільної виховної роботи, класного
керівника, старш ої піонервожатої, ш кільного бібліотекаря
та вчителів-предметників. Тут же аналізую ться основні ета
пи роботи по впровадженню макаренковської технології
організації і функціонування різновікових загонів у навчаль
но-виховному закладі.
Заслуговую ть на увагу поради щ одо планування та най
важливіших ф орм діяльності різновікових загонів, типових
доручень їх членів, засобів забезпечення гласності у робо
ті загонів та ін.
Створення у зазначених школах різновікових загонів за
м ісцем проживання дало відчутні позитивні результати.
Діяльність таких загонів значно полегш ує здійснення педа
гогічним колективом виховних функцій, забезпечує сприят
ливі умови для більш ефективного функціонування учнів
ського самоврядування.
У республіці нагромаджено цінний досвід організації
продуктивної праці учнів під час літніх канікул. Д ля прикла
ду можна взяти м. Горлівку Д онец ької області, де вже
близько 20 років дію ть літні табори праці й відпочинку. Тут
склалася чітка і досить еф ективна система виховної робо
ти із школярами, в основі якої лежить вдале використання
настанов А. С. М акаренка.
Старшокласники кожного із трьох адміністративних ра
йонів міста об'єднані в трудові республіки: «Корчагінську»
Ц ентрально-міського р ай о н у— базовий радгосп «Червоний
партизан»,
«Райдужну» Калінінського району — радгосп
«Горлівський», «Д руж ба» М икитівського району — радгосп
«40 років Ж овтня». Всі вони входять у Сою з трудових рес
публік Горлівки. Близько 9 тисяч старш окласників міста по
закінченні навчального року стаю ть учасниками літньої тр у
дової чверті, яка проходить під девізом : «Мій тр уд влива
ється в тр уд м о єї республіки».
У складі Со ю зу трудових республік поряд із звичайни
ми сільськогосподарськими бригадами і ланками є близько
80 ремонтно-будівельних бригад школярів.
Учні — мешканці горлівських
республік — самостійно
вирішують майже всі питання виробничої, гром адсько-полі
тичної та культурно-м асової роботи, реглам ентую ть і спря
мовую ть внутріш ньотабірне життя. Принцип самоврядуван
н я — головний принцип ж иттєдіяльності членів Со ю зу тр у
дових республік. У його статуті записано:
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«Здесь у нас закон один —

Самоуправление.
Все вопросы коллективно.
Сообща решаются.
Равнодушным, неактивным
Быть не разреш ается!»

Загальне керівництво Сою зом трудових республік здійс
нюється генеральною радою , членами яко ї є представники
партійних, радянських, профспілкових, комсомольських та
інших громадських організацій. Вищий орган самоврядуван
ня С о ю зу — міський зліт трудових об'єднань старш окласни
ків. Загальне керівництво в кожній республіці здійснює
велика рада, до складу якої входять наставники містечок,
члени малих рад, керівники громадських організацій. Керів
ні ф ун кц ії в трудових містечках виконують малі ради міс
течок, а в ремонтно-будівельних загонах — відповідні шта
би. Основну виробничу одиницю являє собою бригада, а
первинний виробничий колектив — ланка. У С о ю зу тр удо
вих республік є своя пісня «И вновь продолж ается бой»
(м узика О. П ахм утової, слова М. Добронравова) і д е віз:
«Мы — твой резерв, любимая страна!» Республіки також
мають свою ем блем у, девіз і пісню.
Кожного літа учні Горлівки виконують величезний обсяг
польових та будівельних робіт. їх щоденна участь протягом
4 годин у суспільно корисній, продуктивній праці вміло по
єднується з різноманітною ідейно-політичною, культурномасовою і спортивною роботою , з цікавим і розумно орга
нізованим дозвіллям . У кінці місячної зміни передовикам
виробництва вручаються стрічки «Юний герой праці», «Май
стер «Золоті руки», «Чемпіон республіки», призи «Золота
сапка». Учні відзначаю ться також дипломами за трудові
успіхи, за подання допомоги відстаючим, за активну участь
у культурно-масовій та спортивній роботі.
Щ оденно на ранковій лінійці краще містечко одерж ує
різні нагородні знаки (13 видів), що прикріплюються до спе
ціальної стрічки. Кращ ому містечку зміни вручається чер
вона стрічка з відповідним написом, а містечку, яке доби
валося найбільших успіхів у виробничій і громадській діяль
ності протягом усього літа — перехідний Червоний прапор
райкому комсомолу. Республіка — переможниця соціаліс
тичного змагання — нагородж ується перехідним Червоним
прапором м іського ком ітету комсомолу.
Традиційними в Сою зі трудових республік стали: під
биття в кінці тр удо во ї чверті підсумків роботи на міському
зльоті СТР; зустрічі з комсомольцями-ветеранами, з д еле
гатами комсомольських з'їзд ів ; участь у конкурсах на приз
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«Золота сапка», бального танцю і сам оробок; мітинги солі
дарності, фестивалі друж би, свята ком сом ольської пісні,
вечори «Хліб — усьом у голева», «Малі олімпійські ігри»
та ін.
Республіка «Райдужна» нагадує казкове місто, що скла
дається з 5 містечок. Всі вони мають добротні кам'яні з
шиферним покриттям будівлі, в яких кожна кімната поф ар
бована у свій колір. Д іє чудовий літній театр , розрахований
на 600 осіб. Поблизу знаходиться впорядкований танцю
вальний майданчик. їдальня із скла й бетону, з білосніжни
ми плитками на підлозі, яку прозвали «Ласунка», могла б
прикрасити будь-яке місто. Стадіон республіки має найсу
часніший інвентар і обладнання для занять різними видами
спорту. На всій тер ито рії республіки красиві асфальтовані
доріж ки. Є тут і свої бульвари, які купаються в квітах,
фруктовий сад. Все це, звичайно, не мож е не захоплювати.
Тому не дивно, що ш колярі з великою радістю живуть і
працюють у своїй республіці.
Аналогічних прикладів можна навести багато. В кожній
області є такі вчительські колективи, які глибоко усвідоми
ли макаренковську педагогіку, послідовно ї ї впроваджую ть
і добиваю ться вагомих результатів у навчанні й комуністич
ному вихованні учнівської м олоді. І все ж науково-теоре
тична та методична спадщина Антона Семеновича ще не
стала загальним надбанням. Тому глибоке оволодіння нею
і на сучасному етапі є одним із актуальних завдань радян
ських педагогів.
Не зайвим б уде щ е раз підкреслити:
відкриття
А . С. М акаренка в педагогіці набагато випередили свій час.
Нині для їх р еалізац ії складаю ться надзвичайно сприятливі
умови. Про це свідчать і положення багатьох партійних до 
кументів, якими передбачається зростання ролі трудових
колективів у вихованні радянських лю дей, і спеціальна стат
тя Конституції СРС Р, що законодавчо закріплю є виховні
ф ун кц ії колективів у соціалістичному суспільстві. Про це
свідчать весь зм іст і дух Основних напрямів реформи за
гальноосвітньої і проф есійної школи, що проводиться в на
шій країні.
Відкриття А . С . М акаренка повністю відповідають виз
наченому X X V II з'їзд о м КПРС курсу на прискорення соціально-економічного розвитку країни і докорінну перебудо
ву в усіх сф ер ах життя суспільства з метою примноження
м огутності нашої країни, піднесення на якісно новий рівень
матеріального і духовного життя радянського народу.
Науково-теоретична спадщина видатного радянського
педагога вся пройнята глибокою партійністю, почуттям ви
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со ко ї відповідальності за виховання підростаю чого поколін
ня. Це й забезпечує ї ї практичну значимість та актуальність.
Глибоке оволодіння всією педагогічною гром адськістю
творчою спадщиною А . С. М акаренка — одна із важливих
умов успішного розв'язання тих складних завдань, які ста
вить перед сучасною школою сам е життя.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ
I М атеріали XXVI I з 'їзд у Комуністичної партії Радянського С о ю зу.—
К.: Політвидав України, 1986.
2 К р у п с ь к а Н. К. Д о питання про вільну ш колу.— Пед. твори:
В 10-ти т. Т. І.— К .: Рад. школа, 1963.
s К р у п с ь к а Н. К. Організаційний і виховний вплив школи.— Пед.
твори: В 10-ти т. Т. 3.— К : Рад. школа, 1963.
4 К р у п с ь к а Н. К. Піонеррух як педагогічна проблема.— Пед. тво
ри: В 10-ти т. Т. 5.— К.: Рад школа, 1964.
5 М а к а р е н к о А. С. Твори: В 7-ми т. Т. 1.— К .: Рад. школа, 1953.
6 М а к а р е н к о А. С. Твори: В 7-ми т. T. 2.— К .: Рад. школа, 1953.
7 М а к а р е н к о А. С. Твори: В 7-ми т. Т. 3.— К .: Рад. школа, 1954.
8 М а к а р е н к о А. С . Твори: В 7-ми т. T. 4.— К .: Рад. школа, 1954.
s М а к а р е н к о А. С. Твори: В 7-ми т. T. 5.— К .: Рад. школа, 1954.
10 М а к а р е н к о А. С. Твори: В 7-ми т. Т. 7.— К .: Рад. школа, 1955.
11 М а к а р е н к о А. С. Пед. соч.: В 8-ми т. Т. 1.— М .: Педагогика, 1983.
12 Е р м и л о в В. О своеобразии произведения А. С. М акаренко //
Знамя.— 1954.— № 8.
13 Неизвестные письма В. А. Сухомлинского. Письмо к М. П. Павловой
от 15.ХІ.1963 г. // Коме, правда.— 1972.— 16 ноября.
14 К у б р а к о в Г. М. По пути М акаренко.— А лм а-А та: Мактеп, 1982.
15 К у с ы й Ю . А ., О м е л ь я н е н к о В. Л. Ш кола гражданственности.—
К .: Знание, 1986.— № 8.
16 Народное образование в С С С Р : Сб. документов. 1917— 1973 гг.—
М .: Педагогика, 1974.
17 С у х о м л и н с к и й
В. А. П едагог — коллектив — личность // Лит.
газ.— 1970.— 28 окт.
II Ч е т у н о в а
Н.
Педагогическая
поэма // Лит. критик.— 1973.—

№ 10—11.
19 Ч у к о в с к и й К. И. Современники. Портреты и этю ды.— М .: М оло
дая гвардия, 1962.

ЗМІСТ
Ранній період життя і творчості видатного педагога . . . .
5
Створення А. С. М акаренком системи комуністичного виховання .
7
Останні роки життя і діяльності А. С. М а к а р е н к а ......................................18
Основні складові педагогічної спадщини А . С . М акаренка . . . ......... 21
Впровадження творчої спадщини А. С. М акаренка в практику су
часної ш к о л и .....................................................................................................................................34
Бібліографічні п о с и л а н н я ...................................................................................................... 48

