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Вже традиційно до дня народження Антона Мака-
ренка у коледжі проводяться заходи до вшанування 
видатного педагога, письменника. 

У 2021 році педагоги циклових комісій соціально-

гуманітарних та психолого-педагогічних дисциплін: 
Н. С. Гомеля, В. Г. Данькевич, В. П. Кондратьєва, 
М. М. Колос, Л. В. Яковенко, А. М. Бєлоусько, 
О. В. Ханова, Л. Ю. Чернова, О. М. Штапір провели 
ряд цікавих заходів. Це випуск фотогазети «Великі 
ідеї не вмирають», перегляд відеофільму «Його велич-
не ім’я – Антон Макаренко», флешмоб «Антон Мака-
ренко – цитата дня», відео-екскурс «А. С. Макаренко. 
Педагогічна спадщина», виховна година «Ефективна 
економіка Антона Макаренка в дії». У всіх заходах 
активну участь брали студенти. Зокрема, відеофільм 
«Його величне ім’я – Антон Макаренко» презентували 
разом із викладачем Л. Ю. Черновою і студенти: Руде-
нко Ольга, Маленко Марія, Пузійчук Марина, Ярош 
Дарина, Мороз Тетяна, Шимко Катерина, Черніговець 
Дар’я, Снісар Костянтин, Луганська Олена, Пудовкіна 
Емма, Федорова Анастасія, Гризовський Степан, Чер-
нявський Денис, Романенко Васелина, Пилипенко 
Богдан, Плаксюк Дмитро, Бовсунівський Микола, 
Осипенко Вікторія, Поліщук Ірина, Жила Юлія.  

24 березня 2021 року в Макаренківських педагогіч-
них читаннях з нагоди 133-ї річниці від Дня народжен-
ня Антона Семеновича Макаренка, які проводили  
НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти», Центральний інститут післядипломної освіти 
та Київський професійно-педагогічний коледж імені  
Антона Макаренка брали участь О. І. Щербак,  
Н. С. Гомеля, В. Г. Данькевич. 

Щорічно з метою розвитку і впровадження ідей 
видатного педагога у освітній процес, до дня наро-
дження Антона Макаренка, у коледжі кращим студен-
там денної форми навчання урочисто вручають премії 
імені Антона Макаренка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2021 році за активну участь у громадському жит-
ті коледжу, роботу у студентському науковому това-
ристві, зразкову поведінку та успіхи у навчанні премії 
імені Антона Макаренка Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка приз-
начені наступним студентам: Білик Марині (гр. 67Ю 

3/9), Тригубченко Юлії (гр. 51 М 2/9), Ягельській Алі-
ні (гр. 4 БЮ 1), Євтушок Катерині (гр. 37 БМ 1),    
Мудрак Анастасії (гр. 22 А (ЗВ. Буд.), Тимошенко 
Віталію (гр. 100 БЗ 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премія імені Антона Макаренка Київського профе-
сійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 
запроваджена у 2013 році з нагоди відзначення педаго-
гічною громадськістю України 125-тої річниці від дня 
народження Антона Семеновича. 

Вітаємо лауреатів премії та бажаємо їм подальших 
творчих здобутків. 

Ольга ЩЕРБАК 
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Березень – особливий місяць для Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, адже щороку 13 
числа ми вшановуємо пам’ять видатного педагога, ім’я якого 
носить наш заклад освіти ось уже понад 20 років.  

Спадщина Антона Макаренка настільки багатогранна, що 
навіть визначила окрему галузь педагогіки, присвячену             
вивченню науково-педагогічної та літературознавчої діяльності 
педагога, його біографії – МАКАРЕНКОЗНАВСТВО. А у вересні 
1991 року була створена Міжнародна макаренківська асоціація 
(ММА) – наукова спільнота, що об’єднує окремих осіб та органі-
зації, зацікавлених у дослідженні, пропаганді й творчому впрова-
дженні педагогічної спадщини А. С. Макаренка. Сьогодні члена-
ми ММА є науковці 14 країн.  

Президент ММА – Нікола Січіліано де Куміс – італійський 
макаренкознавець, професор Першого римского університету La 
Sapienza. Цей університет у свій час закінчила Марія Монтесорі, а 
в 2009 році там видали "Педагогічну поему". 

Президент Української асоціації Антона Макаренка – Микола 
Іванович Степаненко – ректор Полтавського національного педа-
гогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор філологіч-
них наук, професор. 

Відповідальний секретар Міжнародної макаренківської асоці-
ації – Андрій Володимирович Ткаченко – доктор педагогічних 
наук, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджмен-
ту імені І.А.Зязюна ПНПУ імені В. Г. Короленка. 

Члени ММА активно продовжують працювати над пошуками 
невідомих текстів чи сторінок життя Антона Макаренка. І ось 
нещодавно, 23 лютого 2021 року, Андрій Ткаченко зробив допис: 
"Сьогодні, нарешті, тримав у руках два зовсім незнайомі (!) дослі-
дникам поетичні твори всесвітньо визнаного педагога-

письменника! Сказати, що це видатна подія –  нічого не сказати! 
Це сенсація вітчизняного і міжнародного макаренкознавства, без 
перебільшення. Далеко не кожен рік знаходяться нові тексти Ан-
тона Семеновича, а тим паче –  зразки такої нетипової для нього 
жанрової форми. І це лише невелика частка того скарбу, що має у 
своїй "макаренківській" колекції Віктор Васильович Бажан". 

Цікавий контекст: перший із віршів, "Ночь", датований 14 — 
27 грудня 1920 року, тобто написаний у найдраматичніший      
момент історії Полтавської трудової колонії ім. М. Горького. У 
грудні 1920 року до колонії були направлені за 
збройні розбійні напади перші 10 вихованців 
віком від 15 до 18 років – найважчі, найбільш 
небезпечні, зовсім некеровані молодики, про 
яких Макаренко написав у своїй "Педагогічній 
поемі": "Довгими зимовими вечорами в колонії 
було моторошно ... Колонія все більше і більше 
нагадувала "малину" - злодійське кубло, а у 
ставленні вихованців до вихователів все більше 
і більше простежувався тон постійного знущан-
ня і хуліганства.  

При виховательках уже почали розповідати 
сороміцькі анекдоти, грубо вимагали подачі обіду, кидались тарі-
лками в їдальні, демонстративно грали фінами і глумливо розпи-
тували, скільки у кого є добра …".  

Ось так, фінки і вірші – зворушливий колорит часу, у якому 
жив і працював Антон Макаренко.  

 Другий вірш (без назви) – написаний у Москві 16 жовтня 
1922 року, тобто за два дні після того, як здійснилася давня мрія 
Макаренка щодо здобуття вищої освіти – його було зараховано до 
Центрального інституту організаторів народної освіти імені        
Є. О. Літкенса. До речі, вже 27 листопада педагог змушений був 
покинути навчання – керівництво полтавської освіти зажадало 
повернути завідуючого для порятунку колонії імені Горького, що 
починала повільно руйнуватися. 

 Невідомі вірші Антона Макаренка є ще одним доказом бага-
тогранності, оригінальності, самобутності особистості видатного 
педагога. Різнобічно обдарований, Макаренко  гарно малював, 
писав прозу, любив музику і сам грав на скрипці і мандоліні.  
Антон Семенович привабливо читав і розповідав. В яку б то не 

було пору року він організовував для дітей ігри та розваги, прово-
див з ними екскурсії, походи, разом з вихованцями брав участь у 
театральних дійствах. 

Окрім того, Макаренко був фундаментально освіченим, мав 
енциклопедичні знання. На підтвердження цієї тези наведемо 
кілька цитат автобіографічного характеру.  

У 1922 році 30-ти річний Антон Макаренко заповнив анкету, 
бажаючи продовжити свою професійну освіту. Нагадаємо, що на 
той час Антон Семенович вже мав диплом учительського інститу-
ту і великий досвід самоосвіти, який власне і привертає увагу в 
наведеній нами анкеті.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, педагог писав про себе: "Астрономію знаю добре... ґру-
нтовні знання маю з загальної біології. Декілька разів прочитав 
усього Дарвіна..., загальні положення та новітня філософія, хімія 
мені добре відомі... географію знаю прекрасно,  особливо промис-
лове життя світу та порівняльну географію. Вільно себе почуваю 
в галузі економічної політики... Історія – мій улюблений предмет. 
Майже напам'ять знаю Ключевського і Покровського. Декілька 
разів прочитав Соловйова... Прекрасно ознайомлений з історією 
Французької революції... читав усе, що маємо російською мовою, 
з психології... З філософією знайомий дуже несистематично. Чи-
тав Локка, "Критику чистого розуму" Канта, Шопенгауера, Ніцше 
та Бергсона... Люблю вишукану літературу. Більш за все шаную 
Шекспіра, Пушкіна, Достоєвського. З новітньої літератури знаю і 
розумію Горького та Олексія Толстого...". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведена вище сукупність автобіографічних рядків дозволяє 
нам стверджувати, що фундаментальна освіченість, неперервна 
самоосвіта, висока професійна компетентність, поглиблена педа-
гогічна рефлексія, різнобічна творча самореалізація визначили 
цілісність особистості педагога Антона Макаренка, що дало мож-
ливість йому сформувати цілісну педагогічну систему, яка вже 
стала класикою світової педагогічної науки, а її мета –            
проєктувати все краще в людині. Педагог своїм життям і діяльніс-
тю довів, що, змінюючи себе внутрішньо – можна змінити суспі-
льство. 

 

Макаренкознавець Віта ДАНЬКЕВИЧ 

У ПОШУКАХ НЕВІДОМОГО МАКАРЕНКА 



РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ МАКАРЕНКА У КОЛЕДЖІ 

Свідченням міжнародного визнання одного із 
найвеличніших вітчизняних педагогів – Антона Макаренка – 
стало рішення організації ЮНЕСКО про занесення його імені до 
списку найвидатніших педагогів ХХ століття. 

Провідною у педагогічній системі А. С. Макаренка є ідея 
демократизації процесу навчання і виховання, тобто «педагогіка 
співробітництва», що підтверджується його словами «Виховання 
в тому і полягає, що більш доросле покоління передає свій досвід, 
свою пристрасть, свої переконання молодшому поколінню». 

Педагогіка співробітництва – це перехід від педагогіки 
вимоги до педагогіки стосунків, спільна розвиваюча діяльність 
дорослих і дітей, що втілює гуманістично-особистісний підхід до 
дитини. А. С. Макаренко визначив формулу справжнього 
педагогічного гуманізму так: «Як можна більше вимогливості до 
людини і як можна більше поваги до неї».  

Ідеї та принципи «педагогіки співробітництва» живуть і 
примножуються у Київському професійно-педагогічному коледжі 
імені Антона Макаренка, де поєднується демократія і дисципліна,  
а навчання направлене на продуктивну працю. Велика увага у 
коледжі приділяється вихованню економічного мислення, 
розвитку індивідуальних здібностей студентів. 

Педагогіка співробітництва в нашому коледжі, реалізується 
за наступними напрямами: «кожний студент володіє талантами та 
здібностями»; «навчання без примусу»; «спільна науково-

дослідна робота викладачів та студентів». 
Велику увагу викладачі приділяють розвитку індивідуальних 

якостей студентів, залучаючи їх до участі в предметних 
олімпіадах, конкурсах художньої самодіяльності, спортивних 
змаганнях, естафетах. Цікавим досвідом прояву особистісного 
бачення ідей Макаренка є щорічна участь всього коледжанського 
колективу у Всесвітньому Дні Гідності. 

Навчання без примусу сприяє підвищенню пізнавального 
інтересу студентів до вивчення дисциплін, розвитку творчого 
мислення, створення атмосфери інтелектуальної і психологічної 
підтримки. Цей принцип реалізується через проведення 
нетрадиційних занять: урок-прес-конференція; урок-дискусія; 
урок-подорож, урок-захист проектів. 

У коледжі на «Економіко-правовому» відділенні  працює 
юридична клініка «Bona Fides», заснована в 2000 році. Клініка 
безкоштовно надає інформаційно-консультативні послуги, а 
також кваліфіковану правову допомогу соціально незахищеним 
верствам населення. Студенти старших курсів проводять  
юридичні консультації, бесіди з правових питань.  

Для набуття практичних знань та вмінь, необхідних для  
фахівців спеціальностей «Маркетинг», «Облік та аудит» 
студенти, починаючи з другого курсу, два дні на тиждень 
навчаються в Модельному навчальному центрі навчально-

тренувальної фірми «Спокуса». Тут створені певні модельні 
відділи для опанування знань та вмінь, необхідних для роботи в 

офісі: відділ продажу, відділ купівлі, відділ маркетингу, 
бухгалтерія, відділ кадрів.  

Студенти засвоюють навички маркетингової діяльністі і на 
заняттях із загальоосвітніх дисциплін. Викладач Лозова Марія 
Степанівна провела відкрите заняття з української літератури на 
тему «Український поетичний модернізм», у якому було 
застосовано метод проектів.  

 

Майбутні маркетологи академічних груп 52М 1/9 та 48Об 1/9 
рекламували сучасні видання творів українських поетів на 
умовній виставці-продажі.  

З ініціативи студентів і науково-педагогічних працівників 
коледжу було створено Наукове студентське товариство, робота 
якого спрямована на спільну науково-дослідну діяльність. 
Співпраця реалізується через: організацію пошукових експедицій  
місцями, де жив і працював Антон Семенович Макаренко в 
Харкові, Куряжі, Києві; організацію та проведення конкурсів 
педагогічної майстерності за участю викладачів і студентів 
коледжу та науковців відділу змісту і технологій навчання 
дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
Національної академії педагогічних наук України. 

Отже, сьогодення диктує нові форми реалізації досвіду        
А. С. Макаренка, що у коледжі сприймається не тільки як 
історична цінність, універсальна система виховання, а й як 
надійний путівник до розуміння багатьох проблем сучасної 
молоді, як джерело створення ефективної системи взаємодії 
педагога і учня. 

 

Ніна ГОМЕЛЯ   
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     - Статті публікуються в порядку обговорення. 
Автори надрукованих матеріалів відповідають 

за добір і точність наведених фактів і даних та інших 
відомостей. 
    - Редакція залишає за собою право редагувати та 
скорочувати текст. Рукописи не рецензуються і не 
повертаються. 
 

РЕДАКЦІЙНА РАДА: Голова — директор коледжу 
О. І. Щербак, 
заст. голови — заст. директора — В. П. Кондратьєва,  
ЧЛЕНИ РАДИ: гол. редактор — М. С. Лозова,  
 техн. редактор —   М. М. Колос. графічний редактор 
— О.О. Руденко, комп’ютерний набір і верстка —   
М. М. Колос.  
ТИРАЖ: 25 шт. 

У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 16 грудня 
2020 року №1585 – затверджено План заходів першого етапу (до 
2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року 
«Сильна мова – успішна держава». У документі говориться про 
необхідність неухильного дотримання закладами освіти законо-
давства щодо впровадження в освітній процес української мови 
на всіх рівнях здобуття освіти та проведення заходів, спрямова-
них на популяризацію української літератури та мови.  

Адміністрація коледжу, педагогічні та науково-педагогічні 
працівники постійно підвищують свій рівень володіння українсь-
кою мовою. Популяризації українського слова сприяють просвіт-
ницькі заходи, які проводять бібліотекарі коледжу. Впродовж 
навчального року ними були проведені і висвітлені на сайті коле-
джу заходи до Дня української писемності та мови, Дня Героїв 
Небесної Сотні, Дня народження Тараса Григоровича Шевченка, 
до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Для покращення 
якості викладання навчальних дисциплін та з метою утвердження 
державної мови в освітньому процесі, викладачі циклових комісій 
коледжу організовують та проводять тижні науки, конкурси, 
олімпіади. Вже традиційно викладачі циклової комісії філологіч-
них дисциплін проводять акцію «Прикрась життя українською», 
завдяки чому всі учасники освітнього процесу мають можливість 
поринути в чарівний світ українського слова. Всі заходи сприя-
ють піднесенню престижу української мови серед молодого поко-
ління. 

9 листопада 2020 року – у день Преподобного Нестора Літо-
писця, День української писемності та мови — здобувачі освіти і 
весь педагогічний колектив коледжу вже вп’яте долучилися до 
масштабного національного флешмобу «Всеукраїнський радіоди-
ктант національної єдності». Також вже п’ятий рік поспіль у ко-
леджі була проведена Студентська науково-практична конферен-
ція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», 
мета якої – популяризувати вивчення рідної мови, розвивати заці-
кавленість та навчально-дослідницьку діяльність, активізувати 
процес самостійності юних науковців до подальшої участі у нау-
ково-практичних конференціях, круглих столах, форумах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У грудні 2020 року Данилюк Олександр, студент групи 52М 
1/9, виступив із доповіддю «Актуальні питання зародження укра-
їнської писемності» на IV Міжнародній науково-практичній кон-
ференції «Пріорітети сучасної науки».  

18 лютого 2021 року за ініціативи Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбу-
вся щорічний вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у кон-
тексті сталого розвитку суспільства – 2021» до Міжнародного дня 
рідної мови UNESCO. Одним із співорганізаторів вебінару цього-
річ став Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона 
Макаренка. Викладач Валентина Броннікова, кандидат педагогіч-
них наук, виступила на вебінарі з доповіддю «Розвиток традицій 
рідномовного навчання у Київському професійно-педагогічному 
коледжі імені Антона Макаренка».                                               

Щорічно до Дня української писемності та мови викладачі цикло-
вої комісії філологічних дисциплін  проводять І етап Міжнарод-
ного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, до Міжнаро-
дного Дня рідної мови – І етап Всеукраїнської олімпіади з україн-
ської мови, юні шевченкознавці беруть участь у І етапі Міжнаро-
дного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка. Викладачі циклової комісії          
В. Б. Броннікова, Н. О. Чистова, М. С. Лозова залучають здобува-
чів освіти до участі у Всеукраїнській дистанційній олімпіаді 
«Всеосвіта» з української мови та Всеукраїнській інтернет-

олімпіаді «На Урок» з української мови та літератури, де юні 
мовознавці посідають призові місця. У минулому році сертифіка-
ти переможців Всеукраїнської олімпіади «Всеосвіта Осінь — 
2020» отримали Колишко Гліб, Жабко Олександра, Матяж Мак-
сим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою розвитку творчих здібностей та виявлення обдаро-
ваної молоді щорічно проводиться конкурс читців української 
поезії. Юні декламатори на Конкурсі читців доводять, що справж-
ня поезія торкається серця й душі – тому є вічною. Переможці 
першого етапу беруть участь у Міському конкурсі. Цьогоріч місь-
кий конкурс відбувся у новому, онлайн-форматі, коледж на ньому 
представляла Коробка Дарина, студентка групи 69 Ю, з віршем 
Лесі Українки «Де поділися ви, голоснії слова?..» З метою розвит-
ку творчих здібностей та виявлення обдарованої молоді прово-
диться конкурс творчих робіт, есе та авторських віршів «Моє 
слово про мову». Талановиті поети-початківці презентують    
власні поезії.  

Квіти – Україні 
Марія Дяченко, студентка групи 70 Ю. 

Всі квіти тобі, Україно:  
Волошки, як небо вгорі, 
Ромашки, біліші від снігу, 
Як схід твій і захід зорі, 
Жоржини, піони, любисток, 
Тобі я завжди піднесу 

Й калину, неначе намисто, 
На шию тобі почеплю. 
Волошки – то очі Вкраїни, 
Що в житі-пшениці ростуть, 
А мальви – вуста України, 
Що краще з роками цвітуть. 
Вінок України-матусі – з калини, 
А стрічки – з верби. 
Бо знаєш же ти, рідна ненько, 
З козацької ми ще доби. 
І м’ята, й полин, що на полі, 
Жоржини, любисток нам любі в дворі. 
Ми діти завидної долі, 
щасливої навіть зорі. 
 

Валентина КОНДРАТЬЄВА, Валентина БРОННІКОВА 


