
 

Шановне студентство! 

Прийміть мої найкращі вітання та 

побажання з нагоди Дня студента! 

     Ви майбутнє нації, провідник соці-

альних змін, економічного й техніч-

ного прогресу. Ваша творча уява, 

ідеали, енергія і потенціали мають 

важливе значення для забезпечення 

подальшого розвитку суспільства. 

Студентство завжди було важливим 

чинником у вирішенні соціально-

політичних проблем. Нині роль моло-

ді, студентів у здійсненні соціальних 

перетворень зросла ще більше. 

                                                                                           

Бажаю вам реалізувати свій творчий     

потенціал, адже саме вам належить 

вирішувати, яким буде майбутнє  

нашої країни.                                     

Бажаю успіхів у навчанні, здоров’я, 

щастя, радості й кохання. Нехай у 

ваших серцях завжди сяє вогонь мо-

лодої завзятості, надії та любові, доб-

ра й людяності! 

Зі святом вас!                                                                    

 

З повагою О.І. Щербак,  

директор КППК ім.А.Макаренка, 

член-кореспондент    НАПН України, доктор 

педагогічних наук, заслужений працівник 

освіти України  

ВІТАННЯ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ О.І ЩЕРБАК З НАГОДИ ДНЯ СТУДЕНТА 
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З ІСТОРІЇ КОЛЕДЖУ 

     Навчальний заклад засновано у 

1944 році як Київський індустріаль-

ний технікум для підготовки майст-

рів виробничого навчання. На визво-

лених від нацистської окупації тери-

торіях СРСР відновлюється система 

профтехосвіти, а кадрів для неї не 

вистачає. Перший набір    становив 

138 юнаків та дівчат –   випускни-
ків ремісничих училищ  багатьох 
міст України за двома фахами 
“Обробка металів різанням” та 
“Металорізальні верстати”. Пер-
шим директором технікуму (1944 - 
1946 рр.) був Гаврило Лук’янович 
Головін. 

     В 1962 році  КІТ був реорганізо-

ваний у технікум напівпровідниково-

го приладобудування, а в 1967 у  

Київський індустріально-

педагогічний технікум. Саме у ці 

роки спеціальність майстра вироб-
ничого навчання, викладача спе-
ціальних предметів з технічної 
переформувалась в педагогічну. 

     З цього часу колектив техніку-
му творчо відповідає на виклики 
часу, йде в авангарді розвитку 
системи профтехосвіти УРСР. У 
1972 р. започатковано підготовку 
фахівців  за спеціальністю 
“Технологія зварювального вироб-
ництва”, налагоджено тісну спів-
працю з Інститутом електрозварю-
вання ім. Е.О. Патона Академії 
наук УРСР (нині Національна ака-
демія наук України). Проводяться 
конкурси за професіями, науково-

практичні конференції за участю 
науковців всесвітньо відомого па-
тонівського інституту. 

     Саме в 1973 з Інституту елект-
розварювання ім. Е.О. Патона  
переходить до нашого технікуму 
на викладацьку роботу молодий 
фахівець Ольга Іванівна Щербак. 
Вона пройде по всіх щаблях про-
фесійного зростання і в 1987 році 
очолить наш навчальний заклад. 
Це під її орудою технікум стане 
коледжем, пройде крізь рифи  
сучасної непростої української 
історії.  

     В 1990 р. наш  навчальний за-

клад перший в Україні отримав 
статус Київського індустріально-
педагогічного коледжу, що діє в 
системі неперервної ступеневої 
педагогічної освіти та готує фахів-
ців за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями бакалавра, молодшого 
спеціаліста, кваліікованого робіт-
ника за напрямами підготовки  
“Педагогічна освіта”, “Економіка і 
підприємництво”,“Правознавство”. 

     З 1992 р. у коледжі розпоча-
лась експериментальна робота, в 

рамках якої відпрацьовувалась 
модель підготовки педагога ново-
го типу, котрий поєднує функції 
майстра виробничого навчання і 
викладача спеціальних дисциплін 
– педагога професійного навчан-
ня. Практика підтвердила доціль-
ність поєднання таких функцій.  

      У 1999 р. заклад переймено-
вано в Київський професійно-

педагогічний коледж, а 15 верес-
ня 1999 р. коледжу було присвоє-
но ім’я Антона Макаренка.  

      На базі коледжу проведено 6 
міжнародних науково-практичних 
конференцій спільно з Інститутом 
педагогічної освіти і освіти дорос-
лих НАПН України з проблем під-
готовки педагога професійної 
школи (1999, 2001, 2003, 2005, 
2007), видано вісім збірників нау-
кових праць «Педагог професійної 
школи». 

      Стратегія розвитку навчально-
виховного процесу коледжу базу-
ється на розумінні виняткової важ-
ливості самостійної навчальної 
діяльності студентів, адже в умо-
вах динамічної ринкової економіки 
виникає потреба в оволодінні фа-
хівцем кількома професіями. Без 
належної самоосвіти неможливо 
домогтися успіху. Сучасні тенден-

ції світового розвитку демонстру-
ють перехід від інформаційного до 
розвивального навчання. На це і 
орієнтована повсякденна підтрим-
ка молоді збоку керівництва на-
вчального закладу, творчих педа-
гогів. 

     В свої 70 ми почуваємося на-
прочуд впевнено, маємо масу тво-
рчих планів та ідей на майбутнє, 
сили і майстерності для їх вико-
нання. З ювілеєм вас, коледжа-
ни! 

Редакційна колегія.  

                        

У номері: 

1 Вітання з Днем 

 студента 

1 З історії коледжу 

2 Увічнення  

славного імені 

2 Наказ директора 

коледжу 

2 Виступ              

О.І. Щербак 

3 3 жовтня — 

День працівника 

освіти 

3 Студенти гуртожи-

тку на екскурсії 

3 Наші ювіляри 

4 Я — громадянин 

України і цим пи-

шаюсь 

4 З Днем юриста, 

коледжани 

4 Тетяна Монтян: 

нова візія педаго-

гічної класики 

Антона Макаренка 

А.С. МАКАРЕНКО 



ВИСТУП О.І ЩЕРБАК З НАГОДИ ПРИСВОЄННЯ ЦЕНТРУ  ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА 

Зязюн Іван Андрійович 

(1938—2014) талановитий вчений, 

засновник гуманістичної освіти, 
педагогіки добра і педагогічної 

майстерності, знаний в усьому світі 

макаренкознавець, продовжував і 

розвивав педагогічні ідеї А.С. Ма-

каренка. Завдяки його зусиллям,  
науково-педагогічній сміливості й 

прозорливості, величні думки     

А.С. Макаренка про майстерність 
Вчителя одержали своє втілення у 

практичній сфері, зокрема у діяль-

ності Київського професійно-
педагогічного коледжу,  який но-

сить ім’я Антона Макаренка. 

Відданість і бережливе 
ставлення  академіка Івана Зязюна 

до спадщини     А.С. Макаренка 

викликають глибоку повагу і нади-
хають нас жити за відомим макаре-

нківським  принципом: «Якомога 

більше вимог до людини, і разом з 
тим якомога більше поваги до неї», 

пам’ятаючи макаренківське 

«Вчителя необхідно готувати так, 
як ми готуємо музиканта, піаніста – 

індивідуально. Його техніку ми 

повинні довести до того, щоб учи-

тель став майстром, а майстерність 

необхідно довести до рівня техні-

ки». 

Нам пощастило зустріти 

Івана Андрійовича, на життєвому 
шляху. Зустрічі з ним – це завжди 

хвилини навчання мудрості,  педа-

гогічної майстерності, людяності.  

Довготривала плідна 

співпраця розпочалася з моменту 

створення Інституту педагогіки і 
психології професійної освіти АПН 

України (нині Інститут педагогічної  

освіти і освіти дорослих НАПН 
України) піднімала на новий науко-

вий щабель діяльність коледжу, в 

якому живуть і продовжуються 
науково-педагогічні  ідеї Антона 

Семеновича Макаренка.  

Фундаментальні наукові 
праці Зязюна І.А. з філософії, непе-

рервної професійної освіти, з теорії 

і практики педагогічної майстернос-

ті надихають викладачів коледжу та 
майбутніх педагогів професійної 

школи успішно і наполегливо впро-

ваджувати його ідеї у своїй педаго-

гічній діяльності . 

Постійна творча плідна 

співпраця нашого коледжу з Інсти-
тутом  та МОН сприяла проведен-

ню на базі навчального закладу 

спільних міжнародних науково-
практичних конференцій, зокрема: 

«Теоретичні та методичні засади 

розвитку професійно-педагогічної 
освіти у контексті європейської 

інтеграції» (2003, 2005 рр. ), 

«Теоретичні та методичні засади 
розвитку педагогічної освіти: педа-

гогічна майстерність, творчість, 

технології» (2007 р.), «Освіта доро-
слих у контексті сталого розвитку» 

(2014р. ) та ін.  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

імені АНТОНА МАКАРЕНКА 

Н А К А З 
03.09.14                                                                                                                № 155-д 

м. Київ 

Про присвоєння імені академіка Івана Зязюна 

Центру педагогічної майстерності коледжу 

 Враховуючи видатні заслуги перед педагогічною наукою і практикою академіка Національної академії педагогічних наук України, докто-
ра філософських наук, професора Івана Андрійовича Зязюна, засновника теорії педагогічної майстерності та наукової школи з проблем педагогічної 

майстерності, відомого у світі макаренкознавця та з метою вшанування пам’яті гуманіста, яскравої особистості, відомого українського вченого-

педагога. 

Н А К А З У Ю: 

 Прийняти ініціативу педагогічного колективу Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка про присвоєння 

Центру педагогічної майстерності коледжу імені академіка Національної академії педагогічних наук України Івана Андрійовича Зязюна і надалі 

іменувати його – Центр педагогічної майстерності імені академіка Івана Зязюна. 

Директор коледжу                                                                                                                                  О.І. Щербак  

 

2 

     13 березня 2014 року у стінах Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Анто-
на Макаренка був відкритий Центр педагогічної 

майстерності. Ця подія зайвий раз підкреслила 

роль коледжу у налагодженні плідних зв’язків 
між педагогічною наукою і практикою упрова-

дження найновіших технологій професійного 

зростання педагога. 

     А у вересні 2014 року  в  Центрі педагогічної 

майстерності коледжу було урочисто присвоєне 

ім’я Івана Андрійовича Зязюна. 

     Іван Андрійович  Зязюн — відомий вчений, 
засновник гуманістичної освіти, педагогіки 

добра, знаний макаренкознавець. Завдяки таким 

педагогам, як Зязюн ідеї Макаренка продовжу-
ють жити і доводити свою користь в умовах вже 

ХХІ сторіччя. 

     Адже, сьогодні діяльність педагога полягає 
не стільки в трансляції знань, скільки в організа-

ції процесу їх здобуття; в умінні організовувати 

процеси виховання та розвитку особистості. 
Освітньо-педагогічна парадигма переорієнтову-

ється з інформаційної (передачі знань) на особи-

стісно-діяльнісну (формування системи компе-

тентностей у суб’єктів навчання).  

     Основною метою діяльності Центру є усвідо-

млення педагогами суті педагогічної майстерно-

сті; формування потреби неперервного профе-

сійного розвитку; розробка критеріїв оцінюван-

ня рівнів педагогічної майстерності, технологій 

саморозвитку з урахуванням індивідуальних 

якостей спеціаліста. 

     Наш коледж багато років поспіль співпрацю-
вав з Іваном Андрійовичем у розробці педагогі-

чної спадщини А.С. Макаренка. Саме величні 

ідеї А.С. Макаренка про майстерність Вчителя, 
самоорганізацію учнівського колективу одержа-

ли своє втілення у практичній  діяльності Київ-

ського професійно-педагогічного коледжу,  

який має честь носити ім’я Антона Макаренка.  

     Ця плідна співпраця з МОН і Інститутом 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України, розпочата ще за життя І.А. Зязюна 

задала ту високу планку, яка і визначає високий 

педагогічний і науковий рівень діяльності нашо-

го коледжу. 

І. В. Бредіхін 

 

 УВІЧНЕННЯ СЛАВНОГО ІМЕНІ 
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3 ЖОВТНЯ - ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ 

     Сьогодні у Київському професійно-

педагогічному коледжі імені Антона Макаренка 

навчаються майбутні юристи, комерсанти,  
бухгалтери, секретарі керівника, оператори 

комп’ютерного набору, кухарі. Усі вони       

прийшли на святковий концерт, щоб привітати 
своїх наставників: адміністрацію, викладачів,       

майстрів виробничого навчання, обслуговуючий 

персонал зі святом – Днем працівника освіти. 

     Під час концерту директор коледжу Ольга 

Іванівна Щербак побажала, у цей нелегкий для 

всієї України час, всім коледжанам позитиву: 

— думаю, що саме завдячуючи цій особливій 

якості, наголосила Ольга Іванівна — вмінню 

знаходити позитив  — викладач, учитель,    

педагог може виховати справді щасливе       

покоління людей,  які будуть дарувати іншим 

свою любов і працювати на благо рідного    

народу та держави. Дивлячись на нашу молодь, 

на вас, шановні колеги, я точно знаю, що всі 

страхи і незгоди ми переживемо. Зможемо, 

якщо знайдемо навколо себе таких людей ( а 

вони є) як наші вчителі, позичимо у них їхні 

життєві принципи: 

любити, хотіти, учитись, працювати.     

Особливе вітання від студентів   пролунало 

ветеранам коледжу: Олександру Григоровичу 

Шовтюку, Василю Вікторовичу   Залевсько-

му, Катерині Єгорівні Власенко, Олегові 

Олександровичу Денисюку,Тетяні Михайлів-

ні Горишняк, Ользі Василівні Щепіло, Ользі 

Григорівні Вороніній,  Наталії Григорівні 

Слезенок, Васил Петровичу Бєльченку, Вік-

тору  Володимировичу Слюсарю, Володими-

ру Михайловичу Іванчуку, Віктору                 

Володимировичу Шустю, Василю Богданови-

чу Федоренку, Олександру Миколайовичу 

Сергієнку, Івану Васильовичу Дячишину: 

Ветеранам освітянської ниви бажаємо, 

Хай сонечко щедро вам світить в віконце. 

А лихо усяке повз дім проліта, 

Здоров’я міцного і Божої ласки 

Сьогодні ми зичим на довгі літа. 

     

  Під час концерту ведучі нагадали, що 

наш навчальний заклад вже більше ніж 70 років 

готує майстрів виробничого навчання і педаго-
гів для системи профтехосвіти всієї   України. 

Людям нелегкої, але такої почесної професії, 
учасники художньої самодіяльності виголосили 

величальні слова подяки, побажали миру, добра 

та Божого благословення на многії і благії літа. 

 

М.С. Лозова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

СТУДЕНТИ ГУРТОЖИТКУ ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ ІЗ КИЄВОМ 

  У неділю, 28 вересня 2014 року, 

відбулася перша в цьому учбовому 

році київська екскурсія студентів 
гуртожитку КППК ім. А. Макарен-

ка. Ми побували в Свято-

Михайлівському Золотоверхому 
монастирі. Були в самому соборі, 

там саме проходило богослужіння  і 

студенти мали можливість насоло-
дитися чудовим співом. монахів  

монастиря.  

 Побували 

ми і в музеї історії 

Михайлівського  
Золотоверхого собо-

ру. Там зібрана бага-

та колекція архео-

логічних знахідок, 

зроблених на тери-

торії монастиря, 

фотографії, макети, 

старовинні книги. 

Особливо вразила 

шиферна плита із 

зображенням свято-

го вершника. Це недавня знахідка 

раритету   ХІ сторіччя! Також ми 

піднялись на дзвінницю собору, 

де багато фотографувались, 

розглядали чудові київські 

краєвиди. 

     Майже всі будівлі і сам Свято-

Михайлів монастир були зруйно-

вані у 1930-х роках більшовиць-

кою владою. І лише у роки неза-

лежності  відновлені, як рестав-

раційні копії. Тепер цей зразок 

українського бароко ХVІІІ сторіч-

чя радує киян і чисельних турис-

тів, які приїздять до Києва. 

     На площі перед Михайлівсь-

ким монастирем ми оглянули 

лам’ятник княгині Ользі, св. Апо-

столу Андрію, св. рівноапостоль-

ним Кирилу і Мефодію роботи 

великого українського митця 

Івана Кавалерідзе. Цей витвір 

знаного в усьому світі скульптора 

був споруджений у 1911 році. На 

площі також можна побачити 

пам’ятник голодомору 1932 – 

1933 років. 

     Але екскурсія почалась не у 

верхньому місті, а з Подолу, точні-

ше із Поштової площі. Там ми по-
бували в церкві Різдва Христового 

(1814, арх. арх. А. Меленський). 

Вона стоїть на місці, старої, дере-

в’яної, яка була побудована в 

1654 році. В цій церкві в 1861 

році відспівували Тараса Шевчен-

ка. Тоді  зібралось кілька тисяч 

людей., незважаючи на урядову 

заборону, виголосили промови 

Драгоманов і Антонович. На 

цьому місці фактично виникає 

стара київська «Громада».  

     Через дорогу розташований 
фунікулер (1905). Це маленька 

залізниця, яка всього за півтори 

гривні  довезе  вас з нижнього міс-

та,  Подолу. у верхнє. 

      На Подолі ми побачили ще 

стару Поштову станцію. Навкруг 
неї іде реконструкція площі. Так що 

незабаром цей куточок Києва стане 

ще красивішим. 

Олена Дзюземова, гр.95з (Піт) 

На фото: студенти біля 

шиферної плити  ХІ сторіччя 

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ ТА НОВИХ ПЕДПРАЦІВНИКІВ НАШОГО КОЛЕДЖУ 

Наші ювіляри 

 

жовтень 
Дринь Анатолійй Петрович—22.10. 

Ханова Олена Володимирівна—31.10. 

листопад 

Загляда Тетяна Олександрівна—18.11. 

  Нові педпрацівники 

Третяк Катерина Олександрівна 

Войтенко Юлія Віталіївна 

Коливушка Людмила Григорівна 

Шатохіна Ірина Олегівна 

Іванова Наталія Флор’янівна 

Постоловщенко Ольга Леонідівна 

Бредихін Ігор Володимирович 



 
4 

ТЕТЯНА МОНТЯН: НОВА ВІЗІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КЛАСИКИ АНТОНА МАКАРЕНКАТЕТЯНА МОНТЯН: НОВА ВІЗІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КЛАСИКИ АНТОНА МАКАРЕНКА   

 

З ДНЕМ ЮРИСТА, КОЛЕДЖАНИ З ДНЕМ ЮРИСТА, КОЛЕДЖАНИ   

З  2000 року в коледжі на 

базі юридичного відділення 
працює Юридична клініка  «Bona 

fides» (добра совість, благий 

намір). 

 За час роботи клініки 

існували різні напрямки її діяль-

ності. Це робота громадської прий-

мальні на базі коледжу, співпраця 

із жіночим центром, консультації в 

системі ПТО, «Практичне право» , 

профілактичні бесіди серед молоді 

та дітей і ін. Сьогодні клініка пра-

цює в таких напрямах: прийом 

соціально незахищених верств 

громадян; практичне право 

(зокрема складання позовних заяв, 

інших процесуальних документів); 

виїзні консультації (за поперед-

ньою домовленістю); співпраця з 

громадськими організаціями; спів-

праця з державними установами; 

співпраця за окремими програма-

ми; популяризація правових знань. 

Юридичні послуги надаються 

у всіх галузях  права, окрім 

кримінального. 
Активно триває робота і 

цього року. Юридичні консультації 

розпочалися символічно – з нагоди 
Дня Юриста, 08.10.14р. Щотижня 

студенти-клініцисти надають кон-

сультації за попереднім записом з 

13.30 до 15.00.  

16.10.2014 р. відбувся 

круглий стіл з практичного засто-

сування законодавства про права 

споживачів. Юридичною клінікою 
«BONA FIDES» було виготовлено 

запрошення для усіх бажаючих та 

роздано напередодні заходу серед 

різних верств населення.  

Круглий стіл включив в 

себе такі питання, як повернення 
недоброякісного товару; подання 

позовної заяви: підстави та строки; 
особливості виконання рішень 

про захист прав споживачів; 

Запитання аудиторії 

були цікавими, вмотивованими та 

по темі. Відповіді на них давали як 

викладачі, так і студенти-

клініцисти. У відповідях часто 
робилися посилання на приклади із 

життя, цікаві факти та незбагненні 

випадки.  

Як висновок, круглий 

стіл виконав свою основну мету, а 

саме:  

привернув увагу до питання захис-

ту прав споживачів; допоміг студе-
нтам проявити свої знання та поді-

литися ними з присутніми; надав 

цікаву інформацію для відвідувачів 
круглого столу; студенти-

клініцисти дали відповіді на питан-

ня:  

Хто несе відповідальність за не-

якісний товар або послуги? 

 Як боротися з недобросовісними 

продавцями та виробниками?  

Які документи необхідно мати, 

щоб звернутись за захистом  своїх 

прав споживача? 

 Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка 

м.Київ- 135 вул. В. Чорновола, 24тел. 236-11-11, 236-97-78  

факс: (044)236-97-65, 236-34-51 

e - mail: kppk@cyfra.net 

web-site: kppk.com.ua                                                                       

РЕДАКЦІЙНА РАДА: Голова — директор коледжу О.І. Щербак, 
заст. голови—заст. директора — В.П. Кондратьєва,  

ЧЛЕНИ РАДИ: гол. редактор — І.В. Бредіхін, літературний редактор —

М.С. Лозова, технічний редактор — М.М. Колос. Комп’ютерний набір і 
верстка — Р. Альмужний, Т.Данилюк. 

ТИРАЖ: 50 шт. 

Я - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ І ЦИМ ПИШАЮСЬ 

30 вересня 2014 року в 

холі КППК ім. А. Макаренка серед 

студентів та викладачів учасники 
гуртка правового виховання, на 

чолі з викладачем М.І. Мойсієнко, 

провели захід, присвячений вихо-
ванню молоді нашого навчального 

закладу. 

Мета заходу – підвищен-
ня свідомості серед студентства у 

досить нестійкий для держави час. 

Лозунг  – «Я громадянин

(громадянка) України і я цим пиша-
юсь». Участники гуртка підготува-

ли буклети з цікавою та змістовною 

інформацією про українців, якою 
слід пишатися та роздали їх учням і 

викладачам коледжу зі словами: «Я 

громадянин(громадянка) України і 
я цим пишаюсь». Досить приємно 

було чути у відповідь: «Я теж», 

«Слава Україні», «Дякуємо».  

Молоді люди заставили 

нас задуматись над питанням прос-

тим і складним одночасно. Змусили  

з більшою чіткістю сформувати 

свою патріотичну позицію. 

М. І. Мойсієнко 

    14 жовтня на свято Покрова Божої Матері, 

яке співпадає з днем вшанування українського 

козацтва в КППК ім. А. С. Макаренка виступи-

ла з лекцією Тетяна Миколаївна Монтян. Адво-
кат, правознавець, блогер, правозахис-

ник,громадський діяч, вона не просто вразила 

всіх присутніх рівнем і якістю свого викладу. 
Сама тема її лекції - «Антон Семенович Мака-

ренко та його методологія створення ефектив-

них суспільних інституцій» примусила кваліфі-
ковану аудиторію ловити кожне слово лектор-

ки.  

   Т. М. Монтян виявила, що педагогічний дис-
курс Макаренка співпадає з дискурсом такої 

нової наукової дисципліни, як інституціалізм. 

Засновник інституціалізму Еленор Острах, яка 
написала книгу «Керування спільним» в 1991 

році, в 2009 отримала за неї Нобелівську пре-

мію по економіці. Книга Острах вчить, як керу-

вати спільною власністю так, щоб у виграші 

були всі. Саме цього «виграшу для всіх» так не 
вистачає сучасному українському суспільству, 

саме цьому нас можуть навчити Макаренко і 

Острах. Монтян наголошує на неабиякій актуа-
льності ідей Антона Семеновича у сучасному 

глобалізованому постмодерному світі.  

   Колективістська педагогіка Макаренка – це 
ліки для занадто захопленою ідеєю індивідуаль-

них свобод України. Нам треба вчитися жити, 

враховуючи інтереси всіх і кожного. На цьому 
шляху ідеї великого педагога стануть в нагоді. 

Тож прийшла пора перечитати Макаренка. 

Глобалізований світ реанімує педагогічну спад-

щину Макаренка. 

ТИЖДЕНЬ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 


