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school schedule, annual scheme in educational work. The conditions and ways of introduction of 
the perspective lines in the work of physical culture teachers were disclosed, both at the lessons 
and in the extracurricular classes and out-of-school activities. Close perspective is as an aim to 
organize happiness, which should call for live and convert it into the reality, according to the 
concept of A. Makarenko, during the lessons of physical culture which is connected to the 
motivation towards the achievements of pupils. The usage of the differentiated approach to the 
pupils would make close perspective for each pupil more individual, which envisages their 
dependency on chosen forms, methods and means of physical education. The contents and forms 
of the organization of middle perspective, determined by A. Makarenko, helps to disclose the 
assistance of the artistic holiday, organized by physical culture teacher. Such a perspective is a 
joint event, but somewhat removed in time. The primary condition is participation of all the 
members of the class in the building of the middle perspective – every participant gets personal 
role according to his causes and interests. Other forms of building the middle perspective were 
disclosed in the physical-curative and mass-sport activity of the teacher. The distant perspective, 
according to A. Makarenko, should be serious and have a high aim, which is risen to the pupils, 
that is connected with their future and can be introduced in the voluntary activity process in the 
physical and sport sphere. Practical acquirements of pupils-volunteers help them to plan 
perspectives, reach success, become an active participant of the social events and in such a way 
to prepare them for the future life. The perspective principle helps lead the educational activity 
effectively, form the motivation in achievements and the next day’s happiness of the pupils. The 
perspective of further surveys are the broadening of the joint range of creative things and socially 
directed projects in the sphere of school physical culture and children’s and youth sport. 

Key words: principle of perspective lines, close, middle, far perspective, teacher of 
physical culture, educative, physical-curative, mass-sport, volunteer activity. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ СЬОГОДЕННЯ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МАКАРЕНКІВСЬКОЇ СПАДЩИНИ 

 
Управлінська, так само ѐк і творча, спадщина А. С. Макаренка досі не може 

залишити лядину байдужоя і маю багато прихильників у наш час. Управлінців, 
науковців, учителів-новаторів захопляять організований ним педагогічний процес, 
безпрецедентний за масштабами та результатами соціальної реабілітації, головними 
умовами ѐкого ю ефективний вплив праці на зростаячу особистість вихованцѐ, її 
систематичність, послідовність використаннѐ новітніх технологій, урахуваннѐ нахилів 
кожного, а також поюднаннѐ з навчаннѐм. Макаренко  розглѐдав педагогічний процес ѐк 
головний компонент соціалізації – цілісне й безперервне ѐвище, що даю підставу 
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розглѐдати його педагогіку ѐк стратегічно перспективну і  довів, що соціальний розквіт 
суспільства здійсняютьсѐ засобами всебічного розвитку лядини. 

Ключові слова: макаренківська спадщина, управлінський аспект, наукові 
досѐгненнѐ, новаторська практика, оригінальні творчі висновки, вихованнѐ 
громадѐнина-патріота, самоврѐдуваннѐ, чинники управлінського впливу. 

 
Постановка проблеми. В історії світової науки ю імена, ѐкі 

визначаять перехід наукового знаннѐ в ѐкісно новий стан, акумуляячи 
досѐгненнѐ своїх попередників, та власними здобутками відкриваять нові 
методи наукового знаннѐ, залишаять ѐскравий шлѐх, гідний длѐ 
наслідуваннѐ низкоя наступних поколінь. Саме до когорти таких 
першопроходців і належить видатний український діѐч, науковець, 
практик, письменник, публіцист, керівник, учитель, вихователь, 
письменник, публіцист і наставник Антон Семенович Макаренко. 

Його педагогічну спадщину становлѐть понад 150 творів різноманітного 
спрѐмуваннѐ: романи, повісті, оповіданнѐ, п’юси, сценарії, педагогічно-
публіцистичні статті, у ѐких висвітлено новаторську практику, теоретичні 
положеннѐ, управлінські аспекти, методи наукового пізнаннѐ та сфор-
мульовано оригінальні творчі висновки, ѐкі, окрім власних здобутків, поюд-
нуять надбаннѐ народної педагогічної мудрості, адже вийшовши з глибин 
народу, Антон Семенович тонко відчував можливості народних виховних 
засобів і мудро вплітав їх до своїх навчально-виховних заходів, обстоявав їх у 
своїх творах та повсѐкденній діѐльності. Особливо вдало він використовував 
скарби народної педагогіки в розв’ѐзанні управлінських проблем. 

Управлінський аспект педагогічної діѐльності А. С. Макаренка маю 
багато складників і полѐгаю в органічному поюднанні навчаннѐ, розуміннѐ й 
вихованнѐ дисципліни, гармонійного розвитку особистості, широкого 
діапазону у формуваннѐ самостійності та самоврѐдуваннѐ, вихованнѐ в 
колективі з продуктивноя працея. У своїй практиці він послідовно керувавсѐ 
відомими положеннѐми основоположників, ѐкі привели педагога до 
висновку, що працѐ без освіти, без громадѐнського й суспільного вихованнѐ, 
ѐкі йдуть попереду, не приносить бажаного виховного результату. 

Аналіз актуальних досліджень. Тематиці механізмів управліннѐ 
установами, підприюмствами, закладами присвѐчені дослідженнѐ 
зарубіжних учених А. Берлі, Б. Блек, Дж. Блізі, Дж. Капріо, Б. Трікер, 
Д. Сіммонс, О. Уільѐмсон та ін.; визначеннѐ сутності і структури механізму 
менеджменту та структуризації формуваннѐ організаційно-економічного 
механізму управліннѐ підприюмством вивчалисѐ багатьма вітчизнѐними та 
закордонними авторами, серед ѐких: О. Волков, М. Грещак, 
О. Гребешкова, М. Денисенко, О. Добикіна, С. Жданов, С. Касьѐняк, 
О. Коцяба, В. Рижиков, А. Садюков, В. Склѐренко, В. Цурик. Механізмам 
керівництва загальноосвітнім навчальним закладом присвѐчені 
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дослідженнѐ В. Бегеѐ, Є. Березнѐка, В. Бондарѐ, Г. Єльникової, О. Козлової, 
В. Кричевського, В. Маслова, Н. Островерхової, В. Пікельної та ін. 

Метою статті ю виокремленнѐ чинників управлінського впливу на 
колектив через призму макаренківської спадщини. 

Методи дослідження. З метоя досѐгненнѐ мети в роботі 
використані теоретичні методи дослідженнѐ, ѐкі містѐть вивченнѐ й аналіз 
творчої та управлінської діѐльності видатного педагога А. С. Макаренка, 
узагальненнѐ наукових і навчально-методичних джерел щодо 
впровадженнѐ макаренківської спадщини в освітній процес сьогоденнѐ.  

Виклад основного матеріалу. Педагогічна наука сьогодні сприѐю 
процесу управліннѐ, реалізації кадрової політики, формування у виробничих, 
наукових, педагогічних та управлінських колективах здорового морального 
клімату. Антон Семенович Макаренко передав багатий досвід длѐ майбутніх 
поколінь, адже його творча біографіѐ ю своюрідноя моделля розвитку 
педагогічної науки, що вклячаю власний досвід, особистий підхід до 
управліннѐ навчально-виховним процесом, відображаю притаманні йому 
поглѐди, підходи, дослідженнѐ, віруваннѐ й уподобаннѐ. 

У працѐх А. С. Макаренка приділено увагу багатьом аспектам, що в наш 
час ю актуальними длѐ управлінської діѐльності: визначено зміст, форми і 
методи управліннѐ навчально-виховним процесом у світлі новаторських 
педагогічних ідей А. Макаренка та досвіду його роботи в колонії щодо 
розкриттѐ здібностей кожної дитини; проаналізовано процеси змін 
управлінської парадигми відповідно до розвитку суспільства в цілому; 
окреслено шлѐхи й засоби підготовки вихованців шкіл-інтернатів до 
самостійної трудової діѐльності, до справжніх взаюмних стосунків між 
лядьми; визначено, покроково, етапи організації та проведеннѐ виробничих 
зборів; розкрито способи підвищеннѐ ефективності управлінської діѐльності у 
сфері профілактики правопорушень; констатовано, що найбільш 
поширеними напрѐмами розвитку лідерських здібностей керівника ю 
самоосвіта і самооцінка, розширеннѐ світоглѐду, зміна способу мисленнѐ, 
накопиченнѐ досвіду у вирішенні завдань, взаюмовідносини всередині 
організації; доведено істинність тези про сутність майстерності керівника 
школи, ѐка полѐгаю в тому, щоб «зберігаячи строгу супідрѐдність, 
відповідальність, дати широкий простір суспільним силам школи, 
громадській думці, педагогічному колективу, шкільному друку, ініціативі 
окремих осіб і розгорнутій системі шкільного самоврѐдуваннѐ» *9, 177+. 

А. С. Макаренко вважав, що мета вихованнѐ випливаю з наших 
соціальних потреб, з нашого суспільного життѐ і під метоя вихованнѐ 
розумів програму лядської особистості, програму лядського характеру, 
при цьому в понѐттѐ «характер» він вкладав весь зміст особистості, тобто і 
характер зовнішніх проѐвів та внутрішньої переконливості, і політичне 
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вихованнѐ, і знаннѐ, і вважав, що педагоги повинні мати таку програму 
лядської особистості, до ѐкої повинні прагнути. 

Головну мету власної управлінської діѐльності А. С. Макаренко вбачав у 
поступовому цілеспрѐмованому вихованні вчителѐ-новатора, учителѐ-
дослідника, ѐкий, застосовуячи напрацяваннѐ видатних педагогів минулого 
та найновіші педагогічні технології, міг би ефективно працявати над 
розкриттѐм здібностей кожної дитини та підготовкоя її до реальної дійсності, 
до трудової діѐльності, до справжніх гуманних стосунків між лядьми *1, 84+. 

Концепціѐ нової української школи ставить перед учителем-
новатором завданнѐ: замість запам’ѐтовуваннѐ фактів та визначень понѐть, 
учні повинні набувати компетентностей – динамічну комбінація знань, 
умінь, навичок, способів мисленнѐ, поглѐдів, цінностей, інших особистих 
ѐкостей, що визначаю здатність  дитини успішно соціалізуватисѐ, провадити 
професійну та подальшу навчальну діѐльність. Тобто формуютьсѐ ѐдро 
знань, на ѐке будуть накладатись вміннѐ цими знаннѐми користуватисѐ, 
цінності та навички, що знадоблѐтьсѐ випускникам української школи у 
професійному та приватному житті. 

Особистісно-оріюнтована модель управлінської діѐльності керівника, 
ѐка проѐвлѐютьсѐ в позитивному, доброзичливому ставленні учасників 
навчально-виховного процесу до педагогів і школи, турботу дітей одне про 
одного, формуваннѐ активного члена соціуму, в змозі забезпечити такі 
високі рівні взаюмодії вчителѐ та учнів, ѐк співробітництво і співтворчість. 
Яскравим прикладом такого рівнѐ відносин були відносини, ѐкі склалисѐ в 
колективах, очоляваних А. Макаренком, бо саме там, де педагогічний 
колектив живе змістовним цілеспрѐмованим духовним життѐм, де 
педагоги працяять захоплено і творчо, там ю справжній учнівський 
колектив, здатний долати труднощі, розв’ѐзувати серйозні завданнѐ, 
виховувати високі громадські почуттѐ. 

Червоноя ниткоя в макаренківській спадщині простежуятьсѐ 
концептуальні положеннѐ теорії соціальної психології, де системо-
утворявальним чинником в управлінській діѐльності А. С. Макаренка 
виступаю феномен соціальних відносин. Він визначаю лядину ѐк продукт 
соціальних відносин і через індивідуальне вихованнѐ, шлѐхом формуваннѐ в 
дитини досвіду суспільних відносин, створявав здоровий колектив, а, відтак, 
соціально здорову особистість. Його головноя метоя було: вихованнѐ 
особистості в колективі ѐк метод спільний длѐ всіх і в той самий час ѐк такий, 
що даю можливість розвиватисѐ кожному. 

Концепціѐ нової української школи, спираячись на макаренківські 
чинники, визначаю, що кожна дитина – неповторна, наділена від природи 
унікальними здібностѐми, талантами та можливостѐми, тому місіѐ нової 
української школи – допомогти розкрити й розвинути здібності, таланти та 
можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і 
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батьками. Школа, працяячи на засадах педагогіки партнерства, у своїй 
діѐльності використовую такі принципи цього підходу: 

• повага до особистості; 
• доброзичливість і позитивне ставленнѐ; 
• довіра у відносинах та стосунках; 
• діалог-взаюмодіѐ-взаюмоповага; 
• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та 

відповідальність за нього, горизонтальність зв’ѐзків); 
• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність 

прийнѐттѐ зобов’ѐзань, обов’ѐзковість виконаннѐ домовленостей) [12]. 
Особистісний підхід у сучасній українській школі ґрунтуютьсѐ на 

макаренківському досвіді, ѐкий спрѐмований на визнаннѐ дитини найвищоя 
цінністя й забезпечую створеннѐ відповідних умов длѐ становленнѐ учнѐ ѐк 
особистості, ѐка живе повноцінним життѐм, у ѐкої збалансовані тенденції до 
самореалізації, саморозвитку й самозбереженнѐ. Його особливістя ю 
розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей дитини, що потребую 
особливої уваги до процесу засвоюннѐ програмового матеріалу, а ознаками – 
зосередженнѐ на потребах дитини; діагностична основа навчаннѐ; 
переважаннѐ навчального діалогу; ситуаціѐ вибору і відповідальність; 
співпрацѐ, співтворчість між дітьми й педагогом; турбота про фізичне, 
психічне, соціальне та духовне здоров’ѐ кожного вихованцѐ; пристосуваннѐ 
методики до навчальних можливостей і освітніх потреб дитини; 
стимуляваннѐ розвитку й саморозвитку дитини; перенесеннѐ засвоюного в 
нову життюву ситуація.  

Макаренківська теоріѐ та практика визначаю, що основними 
способами спілкуваннѐ дорослого з дитиноя в такому разі ю: запрошеннѐ, 
співпрацѐ, розуміннѐ, визнаннѐ дитини такоя, ѐкоя вона ю, уміннѐ стати на 
її позиція. Найважливішими завданнѐми навчально-виховної роботи, ѐка 
реалізую особистісно оріюнтований підхід до дитини і в наш час, ю: навчити 
жити в змінному, плинному світі, адаптуватисѐ до змін, відчувати смак 
свободи, самоактивності, власної творчості, розвинути базис особистості 
культури, навчити бути частиноя суспільства, тобто, сучасна школа не 
тільки навчаю – школа творить (формую) особистість, ѐка здатна вчитисѐ і 
ѐка хоче вчитисѐ, при чому вчитисѐ не просто заради процесу, а у 
співвідношенні зі своїми особистісно значущими потребами *3, 185+. 

Ми поділѐюмо думку науковців, що особливо цінними у спадщині 
А. С. Макаренка ю взаюмовідносини між особистістя та колективом, і перше, 
що викликаю симпатія – це повноцінний, без будь-ѐких відтінків фальші, 
демократичний стиль відносин, де основний принцип керівника – ѐкомога 
більше вимагати від особистості, але разом із тим і проѐвлѐти більше поваги 
до неї. Побудована А. С. Макаренком система розвитку та становленнѐ 
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колективу забезпечила створеннѐ колективу з високим рівнем виконавчої 
дисципліни, постулатами ѐкого користуятьсѐ керівники й сьогодні: 

- перша стадіѐ – керівник бере на себе всі повноваженнѐ; 
- друга стадіѐ – створеннѐ діювого ѐдра, ѐке свідомо підтримую всі  

вимоги керівника колективу; 
- третѐ стадіѐ – передбачаю колегіальне вирішеннѐ всіх питань 

життѐ колективу демократичним способом – на основі прийнѐттѐ рішеннѐ 
більшістя голосів; 

- четверта стадіѐ – ю найвищоя стадіюя самовихованнѐ, коли 
кожен член колективу, виходѐчи з інтересів колективу, сам бере на себе 
обов’ѐзки і не тільки виконую їх, а ще й сам себе контроляю. Дотриманнѐ 
керівниками всіх вимог побудови колективу об’юдную всіх у колектив і ю 
рушіюм його розвитку. 

В основу вихованнѐ особистості А. С. Макаренко ставив колективну 
праця, ѐка тісно й органічно поюднана з навчаннѐм, спортом, дозвіллѐм. 
Повсѐкденна педагогічна практика та управлінська діѐльність вимагаять 
зосередженнѐ на проблемах змісту і стимулів трудової діѐльності учнів, 
проблемах організації трудових колективів дітей, проблемах трудової 
дисципліни й педагогічного впливу в умовах суспільно корисної праці 
школѐрів, прагнучи, щоб знаннѐ, набуті в класі, учні втілявали в 
конкретних корисних справах, адже працѐ – основа життѐ, основа 
вихованнѐ. Вона – не тільки джерело багатства, а й найкращий архітектор 
розуму, тіла і здоров’ѐ лядини *2, 1+. 

Особливістя концепції трудового вихованнѐ в А. С. Макаренка ю 
підхід до професійного навчаннѐ й вихованнѐ на основі господарської, 
соціально-економічної та управлінської діѐльності; він розглѐдаю праця не 
лише з точки зору виробництва, але й з точки зору психолого-
педагогічного значеннѐ, ѐкі й нині не втратили свого значеннѐ – це 
інтелектуальна насиченість трудового і професійного навчаннѐ. У 
трудовому вихованні А. С. Макаренко робить акцент на таких принципах: 
працѐ повинна бути творчоя, радісноя; важлива користь праці в 
моральному й духовному розвиткові лядини; у праці виховуятьсѐ 
правильні стосунки між лядьми; працѐ маю позитивний вплив на фізичний 
розвиток лядини; працѐ маю важливе значеннѐ в особистому житті 
лядини: побудові кар’юри, створенні матеріальних цінностей. 

Трудове вихованнѐ учнів та студентів здійсняютьсѐ у процесі 
різноманітних видів їх діѐльності: навчанні, науково-дослідній роботі, 
виробничій практиці, суспільній, громадській та побутовій праці. 

Навчальна працѐ ю основним видом трудової діѐльності учнів, 
вихованців, студентів, а тому виступаю основним засобом трудового 
вихованнѐ, у процесі ѐкого вони здобуваять знаннѐ, набуваять умінь та 
навичок, спонукаю до подоланнѐ труднощів, уміннѐ проѐвлѐти воля й 
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наполегливість, самостійності, проѐву розумових напружень, а 
впровадженнѐв у навчальний процес активних та інноваційних методів 
навчаннѐ і вихованнѐ, активна пошукова діѐльність сприѐять перетворення 
навчальної праці на творчу розумову діѐльність, ѐка надаю відчуттѐ 
задоволеннѐ від досѐгнутих результатів, формую професійні ѐкості майбутніх 
фахівців. Навчальна працѐ ю засобом надбаннѐ інтелектуальних здібностей, 
фактором усебічного розвитку особистості, надбаннѐм професійних знань і 
методів професійної діѐльності, необхідноя умовоя реалізації соціальної, 
виробничої, суспільно-політичної та культурної активності молоді. 

Навчальна працѐ тісно пов’ѐзана з науково-дослідноя роботоя, ѐка 
даю можливість лядині формувати такі ѐкості, ѐк здатність творити, вона 
розвиваю творче мисленнѐ, індивідуальні здібності, дослідні навички, 
дозволѐю здійснявати підготовку ініціативних фахівців, розвиваю наукову 
інтуїція, творчий підхід до сприйнѐттѐ знань та практичне застосуваннѐ їх 
длѐ вирішеннѐ завдань і наукових проблем. 

Реалізована в комплексі науково-дослідна діѐльність учнівської та 
студентської молоді забезпечую розв’ѐзаннѐ таких завдань, ѐк формуваннѐ 
наукового світоглѐду, оволодіннѐ методологіюя й методами наукового 
дослідженнѐ; наданнѐ допомоги їм у прискореному оволодінні 
спеціальністя; розвиток творчого мисленнѐ та індивідуальних здібностей у 
розв’ѐзанні практичних завдань; прищепленнѐ навичок самостійної 
науково-дослідної діѐльності; розвиток ініціативи, здатності застосовувати 
теоретичні знаннѐ у своїй практичній роботі; залученнѐ найбільш здібних 
молодих лядей до розв’ѐзаннѐ наукових проблем, що маять суттюве 
значеннѐ длѐ науки і практики; постійне оновленнѐ і вдосконаленнѐ своїх 
знань; розширеннѐ теоретичного кругозору і наукової ерудиції у 
профоріюнтації до майбутньої професії та становленні майбутнього фахівцѐ. 

Здобуті в навчальній діѐльності знаннѐ та наукові пошуки 
доповняятьсѐ засобом виробничої практики, ѐка даю великі можливості у 
вихованні професійно-трудової культури майбутніх фахівців, розкриваю зміст і 
характер сучасних вимог до майбутньої самостійної трудової діѐльності, 
поглибляю пізнаннѐ специфіки обраної спеціальності, дозволѐю знайомитисѐ 
з новітніми методами праці та вчить працявати у трудових колективах. 

Корисним чинником управлінського впливу на виховний процес ю 
суспільна та громадська діѐльність – це звичний спосіб існуваннѐ 
небайдужої активної лядини, можливість прожити свою життѐ не даремно, 
з користя длѐ себе і длѐ суспільства та ю невід’юмноя складовоя 
життюдіѐльності молоді. Цей вид праці маю добровільний характер і 
вклячаю в себе сукупність напрѐмів та форм громадської та суспільної 
роботи учнівської і студентської молоді: студентські клуби, спортивні секції, 
лекторські групи, трудові та волонтерські загони, загони вожатих, він 
формую в молоді відповідальне ставленнѐ до трудової діѐльності, уміннѐ 
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працявати в колективі, підтримувати коректні стосунки з лядьми, ю 
успішноя школоя розвитку лідерських ѐкостей, школоя становленнѐ 
особистості. Длѐ багатьох молодих лядей участь у громадському житті та 
суспільній праці ю початком громадської діѐльності. Також невід’юмноя 
складовоя трудового вихованнѐ ю побутова працѐ, ѐка, у першу чергу, 
передбачаю підтримку чистоти, порѐдку, роботу із самообслуговуваннѐ. 

Важливим елементом трудового вихованнѐ ю формуваннѐ позитивної 
трудової мотивації та дисципліни праці, ѐкі проѐвлѐютьсѐ у виробленні 
творчого характеру праці, а тому особлива увага в управлінській та 
педагогічній діѐльності Антона Семеновича приділѐютьсѐ формування 
особистісних ѐкостей майбутніх фахівців, де ідеѐ вихованнѐ 
дисциплінованості, ѐк категоріѐ морального та політичного впливу, пронизую 
всі сфери їх діѐльності. Справжнѐ дисципліна не може бути умовоя роботи, 
вона може бути тільки результатом усіюї роботи та всіх методів *2, 203]. 
Макаренківське понѐттѐ «дисципліна точності» ю особливим стереотипом у 
праці, діѐх, у характері мисленнѐ та психологічних функцій, що проѐвлѐютьсѐ в 
економічному використаннѐ часу, умінні довести розпочату справу до кінцѐ, 
моральній поведінці особистості та всього колективу. 

Цінними й актуальним длѐ сьогоденнѐ в педагогічній діѐльності 
А. Макаренка ю розкриттѐ сутності вихованнѐ патріота-громадѐнина, 
особистості, ѐка повинна підкорити свої інтереси колективній справі, повинна 
працявати на благо Батьківщини. На думку А. Макаренка, метоя 
загальнолядського значеннѐ ю вихованнѐ патріотизму, колективізму, 
соборності, чесності, дбайливості, ощадливості, відповідальності, 
працездатності, щирості, прѐмоти, поваги до іншої лядини, її інтересів *4, 13+. 

Патріотизм (від грецького paths – батьківщина) – це лябов до 
Батьківщини, до себе, до інших лядей, своюї нації, її духовних і 
матеріальних цінностей та надбань, відданість їй і своюму народу. Сьогодні 
це почуттѐ ю особливо актуальним длѐ кожного українцѐ. Лядина стаю 
громадѐнином тільки тоді, коли маю почуттѐ лябові до Батьківщини, готова 
оберігати її честь і славу, примножувати її багатства, а за необхідності – 
віддати власне життѐ за її свободу й незалежність.  

Вихованнѐ патріотизму в управлінській діѐльності – це 
цілеспрѐмована й систематична діѐльність із ознайомленнѐ дітей із 
ѐвищами суспільного життѐ, участь у національних і державних свѐтах, 
формуваннѐ в підростаячого поколіннѐ патріотичної свідомості, почуттѐ 
вірності своїй Батьківщині, організації практичної діѐльності дітей у праці, 
грі, творчій діѐльності, спостереженні, засобами мистецтва. 

Наш складний час ставить перед закладами освіти, дитѐчими 
колективами, сім’юя високе завданнѐ – виховати громадѐнина-патріота, 
відданого своїй країні, готового віддати свою життѐ за її свободу й 
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незалежність. І це нам вдалосѐ, адже від Майдану і протѐгом уже чотирьох 
років українські сини та доньки віддаять свою життѐ за вільну Україну. 

Основним напрѐмом і головним чинником патріотичного вихованнѐ 
ю родинне вихованнѐ, що формую уѐвленнѐ про сім’я, родину, рід, 
знайомить із традиціѐми та культуроя українського народу, історіюя 
країни, її державними символами, формую знаннѐ про лядство і світ в 
цілому. Ефективними методами патріотичного вихованнѐ ю запрошеннѐ 
членів родини на шкільні заходи, зустрічі з батьками на їх робочому місці, з 
цікавими лядьми, екскурсії вулицѐми рідного міста, до визначних місць та 
історичних пам’ѐток, вивченнѐ культури, традицій і побуту українського 
народу. Знайомство з традиціѐми, народноя мудрістя та творчістя, 
українськими народними промислами, забезпечуять етнізація дитини 
через наповненнѐ вихованнѐ національним змістом, що забезпечую 
формуваннѐ в особистості національної самосвідомості, її природне 
входженнѐ в духовний світ свого народу, нації, формуять самосвідомість, 
національне самовизначеннѐ особистості. 

Вихованнѐ громадѐнина-патріота здійсняютьсѐ в юдності з різними нап-
рѐмами виховної роботи. Аналіз педагогічної спадщини А. Макаренка свід-
чить про те, що в центрі своюї виховної системи він ставив трудове, моральне, 
патріотичне вихованнѐ, підготовку молодого поколіннѐ до життѐ; багато 
важливих проблем, зокрема: колектив і особистість, свобода й обов’ѐзки, 
авторитет, влада і такт, свідома дисципліна, повага тощо *13, 15–16]. 

На основі аналізу теоретичної спадщини А. Макаренка можна 
стверджувати, що повноцінний громадѐнин-патріот длѐ нього – це лядина, 
ѐка активно демонструю позитивні моральні цінності в ділових і 
міжособистісних стосунках із лядьми; той, хто працяю осмислено, відчуваю 
себе господарем своюї країни; ѐкий володію економічноя грамотністя, умію 
управлѐти виробничим колективом; готовий долати об’юктивні й 
суб’юктивні труднощі на шлѐху до соціально-ціннісної мети; сім’ѐнин, ѐкий 
успішно виховую власних дітей; адекватно оціняю своя соціальну 
значущість і тому володію почуттѐм власної гідності *10, 8+. 

Патріотичне і трудове вихованнѐ, маячи різні напрѐми в розв’ѐзанні 
своїх завдань, між собоя тісно пов’ѐзані, адже одніюя з головних 
характеристик патріотизму ю його діювий характер, що виѐвлѐютьсѐ у 
слугуванні лядини Батьківщині через призму трудової діѐльності. Отже, А. 
Макаренко пов’ѐзував трудову діѐльність із розвитком патріотичної 
свідомості дітей, патріотичних почуттів і розуміннѐ свого обов’ѐзку перед 
Батьківщиноя і ці чинники були і ю актуальними сьогодні:  

 вихованнѐ правової культури, поваги до Конституції України, 
Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та 
історичних свѐтинь;  
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 утвердженнѐ у свідомості громадѐн об’юктивної оцінки ролі 
українського війська в українській історій, спадкоюмності розвитку 
української армії у відстояванні ідеалів свободи та державності України і її 
громадѐн; 

 успадкуваннѐ патріотичних, духовних і культурних надбань 
українського народу, що сприѐю набуття соціального досвіду, ѐкий ю 
нероздільноя частиноя в патріотичному вихованні молоді;  

 самореалізації особистості, забезпеченнѐ сприѐтливих умов длѐ її 
повноцінного, всебічного та гармонійного розвитку;  

 формуваннѐ психологічної та фізичної готовності молоді до 
виконаннѐ громадѐнського й конституційного обов’ѐзку, відстояваннѐ 
національних інтересів і незалежності держави, а також, мотивації молоді 
до державної та військової служби;  

 створеннѐ умов длѐ розвитку професіоналізму, громадѐнської 
активності, високої мотивації до праці ѐк основи конкурентоспроможності 
громадѐнина й держави;  

  забезпеченнѐ духовної юдності поколінь через вихованнѐ поваги 
до батьків, лядей похилого віку, турбота про молодших та лядей із 
особливими потребами;  

  сприѐннѐ розвиткові фізичного, психічного та духовного здоров’ѐ, 
задоволеннѐ естетичних і культурних потреб особистості. 

Статтѐ 40 Закону України «Про вищу освіту» наділѐю студентське 
самоврѐдуваннѐ повноваженнѐми щодо управліннѐ закладом вищої освіти 
з метоя його ефективної діѐльності. Ми розглѐдаюмо систему 
студентського самоврѐдуваннѐ ѐк цілісний структурований механізм, ѐкий 
даю змогу студентам через самоорганізовану діѐльність брати участь у 
керівництві справами свого колективу у взаюмодії з усіма органами 
управліннѐ закладом, захищати власні права та інтереси, сприѐю 
гармонійному розвитку особистості майбутнього фахівцѐ, виховуячи 
лідерські ѐкості, соціальну активність [6, 7], а сама ідеѐ центрального 
органу самоврѐдуваннѐ в колективі – ради командирів – це відкриттѐ А. С. 
Макаренка, ѐким він заслужено пишавсѐ і ѐке високо цінував: «Рада 
командирів допомагала мені працявати протѐгом 16 років, і ѐ тепер 
відчувая вдѐчність, серйозну й вагому шану до цього органу, ѐкий 
поступово змінявавсѐ, але завжди залишавсѐ лише ѐкимось одним тоном, 
одним обличчѐм, одним рухом» *8, 256+.  

На законодавчому рівні сьогодні затверджені вимоги, що винѐтково 
за погодженнѐм з органом студентського самоврѐдуваннѐ може бути 
ухвалено: 

- відрахуваннѐ осіб, ѐкі навчаятьсѐ в закладі вищої освіти, та їхню 
поновленнѐ на навчаннѐ; 
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- переведеннѐ осіб, ѐкі навчаятьсѐ в закладі вищої освіти за 
контрактом за рахунок коштів фізичних та яридичних осіб, на навчаннѐ за 
державним замовленнѐм; 

- призначеннѐ заступників: декана факультету, директора інституту, 
керівника закладу вищої освіти; 

- поселеннѐ осіб, ѐкі навчаятьсѐ в закладі вищої освіти, у гуртожиток 
і виселеннѐ з нього [5]. 

У цьому контексті переконливим сьогодні ю макаренківське 
твердженнѐ, що самоврѐдуваннѐ виступаю потужним виховним 
потенціалом длѐ особистісного зростаннѐ студентів, розвитку в них 
організаторських, лідерських, комунікативних, морально-етичних ѐкостей. 

У макаренківській системі самоврѐдуваннѐ складна система 
колективних залежностей виховую вміннѐ керувати та підкорѐтисѐ і маю 
значущість регулѐрно діячих інститутів тільки тоді, коли: 

● адміністраціѐ закладу в жодному разі не підмінѐю органів 
самоврѐдуваннѐ й самостійно не вирішую питань, ѐкі належать до їхньої 
компетенції, навіть ѐкщо рішеннѐ керівництва вочевидь більш правильне і 
результативніше; 

● кожне рішеннѐ органів самоврѐдуваннѐ неодмінно маю бути 
виконано невідкладно та бездоганно;  

● ѐкщо адміністраціѐ вважаю за неможливе виконаннѐ помилкового 
рішеннѐ того чи іншого органу самоврѐдуваннѐ, вона маю апелявати до 
загальних зборів, а не просто скасовувати рішеннѐ. Оскільки орган 
самоврѐдуваннѐ один, він маю залишатисѐ в очах вихованців верховним 
органом комуни, а ѐкщо вихователі не впливаять у цьому органі так, щоб 
постанови були корисні длѐ справи, то виправлѐти це безсиллѐ 
застосуваннѐм формальних прав шкідливо; 

● головним методом роботи адміністрації маю бути вплив у самих 
органах самоврѐдуваннѐ; 

● робота в органах самоврѐдуваннѐ не повинна віднімати у 
вихованців забагато часу, щоб вони (вихованці) не вважали тѐгарем свої 
обов’ѐзки і не перетворявалисѐ на «чиновників»; 

● облік роботи всіх органів самоврѐдуваннѐ маю бути точно 
визначений, і всі їхні рішеннѐ слід записувати *7, 273–274]. 

Студентське самоврѐдуваннѐ розповсяджуютьсѐ на всі види 
діѐльності: навчальну, наукову, трудову, громадську, спортивну, культурну, 
художня. Діюву роботу з підвищеннѐ успішності, покращеннѐ дисципліни, 
залученнѐ до активного студентського життѐ здійсняять студентські 
директорати, деканати та старостати: призначеннѐ стипендій, наданні 
студентам місць проживаннѐ в гуртожитках, організаціѐ побуту студентів. 

Длѐ цивілізованого суспільства завжди були, ю й будуть актуальними 
проблеми профілактики правопорушень, не винѐтком ю і початок третього 
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тисѐчоліттѐ, де росту злочинності сприѐю недостатнѐ результативність 
профілактичної діѐльності ѐк органів внутрішніх справ, що ю наслідком 
відтоку кваліфікованих кадрів і зниженнѐ професійного рівнѐ працівників, а 
також послабленнѐ виконавчої дисципліни, невирішеності багатьох 
проблем правового, кадрового, фінансового, матеріально-технічного 
забезпеченнѐ, соціального захисту особового складу, так і профілактично-
виховна діѐльність у закладах освіти *11, 3+. 

Особистісно оріюнтоване управліннѐ профілактикоя правопорушень у 
закладах освіти спрѐмоване на забезпеченнѐ особистісного зростаннѐ 
учасників освітнього процесу, стабільність та комфорт у всіх видах діѐльності. 
Його метоя ю: постійне моделяваннѐ умов вихованнѐ на основі створеннѐ 
ситуації успіху, завдѐки ѐким спостерігаютьсѐ зростаннѐ особистості, 
з’ѐвлѐятьсѐ мотиви до самовизначеннѐ, самоактуалізації та самореалізації; 
залученнѐ учасників освітнього процесу до колективного управліннѐ 
профілактичноя роботоя та самоуправліннѐ на відповідних рівнѐх, що 
передбачаю відповідальність за результати та наслідки власної діѐльності. 

Вибір способу поведінки в молодої лядини існував завжди, але 
сьогодні в умовах поширеннѐ бездоглѐдності та безпритульності, 
пов’ѐзаних із соціальним сирітством, кризоя сімейних взаюмин, 
збільшеннѐм числа деструктивних  сімей, послабленнѐм виховної функції 
сім’ї, вільної пропаганди алкоголя, тятяну, поширеннѐ ВІЛ/СНІДу та 
наркоманії, діти та молодь складніше піддаятьсѐ реабілітаційним заходам, 
часто не прагнуть змінити вироблений стиль життѐ, а іноді цей вибір 
зробити непросто й часто він робитьсѐ не на користь дитини. 

На нашу думку, у пошуках комплексних заходів щодо профілактики 
правопорушень ми все частіше повинні звернутисѐ до безпрецедентного 
досвіду успішної соціалізації безпритульних дітей у закладі інтернатного типу, 
ѐкий мав місце на початку 20-х років у педагогічній практиці А. С. Макаренка. 
У цьому закладі А. С. Макаренко працявав не просто з дітьми, позбавленими 
батьківського піклуваннѐ, а з малолітніми правопорушниками, ѐкі 
переживали соціальну депривація та мали складний психічний стан ще й 
тому, що саме суспільство вимагало їх ізолѐції. Проте виховний процес на ця 
категорія дітей був здійснений таким чином, що жоден із трьох тисѐч його 
вихованців не мав рецидиву асоціальної поведінки. 

Як вдумливий керівник дитѐчого закладу, Антон Семенович розумів, 
що його вихованцѐм допоможе лише така система організації вихованнѐ, 
ѐка навчить їх працявати, боротисѐ за власну честь і гідність, чинити опір 
негативним проѐвам. Він був переконаний, що длѐ їхнього порѐтунку 
повинен бути з ними непохитно вимогливим, суворим і твердим. 

Макаренко спочатку вважав, що його завданнѐ – виправити душі у 
правопорушників, але поступово він підвищую вимоги і до своюї справи, і до 
себе, і до своїх вихованців, оскільки він переконуютьсѐ, що ніѐких 
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правопорушників немаю, ю ляди, що потрапили у важке становище, і життѐ 
кожного з них ю дитѐчим горем маленької, кинутої на самоті лядини, ѐка 
вже звикла не розраховувати ні на ѐке співчуттѐ, а тому длѐ їх порѐтунку він 
був непохитно вимогливим, суворим. Макаренко поступово «лікую» їх 
душі, янаки й дівчата отримуять  все необхідне длѐ входженнѐ до 
суспільства, вони стаять щирими, гарѐчими і благородними лядьми. 

Модель учнівського колективу, ѐка виникла на основі спільної 
діѐльності і спільних цілей, чіткої демократії життѐ дітей, високого 
динамізму  взаюмовідносин учнівського та вчительського колективу, 
створена видатним педагогом, ю неперевершеноя й сьогодні, вона 
допомагаю оновити виховну роботу в сучасних шкільних колективах. 
Форми організації дітей, запропоновані та створені А. С. Макаренком, 
перенесені у практику роботи сучасної школи, ґрунтуятьсѐ на 
справжньому піклуванні про доля дітей, реалізуятьсѐ через засоби 
колективного виробленнѐ рішень та свідомої дисципліни, в атмосфері, ѐка 
формую почуттѐ господарѐ у своюму колективі і країні. 

Важливим уроком длѐ нас ю висновок видатного педагога про те, що 
управлінський процес полѐгаю не в красивих словах і деклараціѐх, а у 
відповідальності, повсѐкденній реальній роботі зі створеннѐ нормальних 
умов длѐ здорового побуту, навчаннѐ, праці, освоюннѐ професії, фізичного 
зростаннѐ й духовного росту молодої лядини. Його управлінська 
діѐльність увібрала в себе кращі досѐгненнѐ класичної педагогіки. 
Вирішуячи складні педагогічні проблеми, він дав дороговказ лядству 
вірити в педагогіку, її випереджальну функція в розвиткові дитини. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Значимість 
науково-практичного доробку А. С. Макаренка полѐгаю не лише в 
отриманні об’юктивної оцінки розвитку теорії управліннѐ певного періоду, 
а й у необхідності використаннѐ його ідей длѐ вирішеннѐ управлінських 
проблем сьогоденнѐ, спрѐмованих на: вихованнѐ особистості, організація 
колективу та культури колективної праці, формуваннѐ громадської думки, 
вихованнѐ громадѐнина-патріота, поюднаннѐ поваги з вимогливістя, 
вихованнѐ дисциплінованості, використаннѐ змаганнѐ, розумних і 
мотивованих видів заохочень, профілактику правопорушень, створеннѐ 
позитивних традицій, розбудову системи самоврѐдуваннѐ. Управлінська 
теоріѐ і практика А. С. Макаренка доводить необхідність впливу всіх 
педагогічних чинників, спрѐмованих на досѐгненнѐ ціюї мети.  

У подальшому плануютьсѐ проведеннѐ педагогічного дослідженнѐ 
щодо аналізу ефективності реалізації управлінського процесу в умовах 
конкретного закладу вищої освіти з використаннѐм методів 
А. С. Макаренка.  
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РЕЗЮМЕ 

Пшеничная Любовь, Скиба Ольга. Управленческий аспект современности через 
призму макаренковского наследиѐ. 

Управленческое, как и творческое, наследие А. С. Макаренко и сегоднѐ не 
оставлѐет человека безразличным и имеет в наше времѐ много сторонников. 
Управленцы, научные работники, учителѐ-новаторы заинтересованы созданным им 
педагогическим процессом, беспрецедентным за масштабами и результатами 
социальной реабилитации, главными условиѐми которого на развиваящуясѐ 
личность воспитанника эффективно влиѐет коллектив и труд, его системность, 
последовательность использованиѐ новейших технологий, с учётом способностей 
каждого участника, в комплексе с обучением.  

Макаренко рассматривал педагогический процесс как главный компонент 
социализации – целостного и непрерывного ѐвлениѐ, что позволѐет рассматривать 
его педагогику как стратегическуя перспективу и доказал, что социальный расцвет 
общества осуществим только благодарѐ всестороннему развития человека. 

Ключовые слова: макаренковское наследие, управленческий аспект, научные 
достижениѐ, новаторскаѐ практика, оригинальные творческие выводы, воспитание 
гражданина-патриота, самоуправление, средства управленческого влиѐниѐ. 

 
SUMMARY 

Pshenychna Liubov, Skyba Olha. Managerial aspect of modernity through the prism 
of Makarenko’s heritage. 

Ukrainian state development on a democratic and humanistic basis requires 
improvement of the pedagogical education system. For Makarenko, education and 
upbringing issue is also crucial in the personality development and our society moral 
relations, and this position becomes a key in relation to the definition of Makarenko’s 
pedagogy as exclusively humanistic, innovative, historically promising. 

In A. S. Makarenko’s writings and management great attention is paid to many 
aspects that are relevant for management activity in our time: content, management forms 
and methods of the educational process in the light of A. Makarenko’s innovative 
pedagogical ideas and his working experience in the colony on the disclosure of the child’s 
abilities are determined; the processes of changes in the management paradigm are 
analyzed in accordance with the society development as a whole; pupils’ ways and means of 
preparation at boarding school for independent labor activities, real mutual relations 
between people are outlined; stages of production meetings organization and holding are 
defined; ways of increasing the efficiency of administrative activity in the field of offenses 
prevention are revealed; it has been stated that the most widespread directions of leader’s 
abilities development are self-education and self-esteem, expansion of outlook, change of the 
way of thinking, accumulation of experience in solving problems, interrelations within the 
organization; the truth of the thesis about the essence of the school manager’s mastery is 
proved, which is that “maintaining a strict subordination, responsibility, giving a wide space 
to the public forces of the school, public opinion, pedagogical staff, school printing, individual 
initiative and the expanded system of school self-government”. 

A. S. Makarenko’s creative and management legacy still can not leave the person 
indifferent and has many supporters in our time. Managers, scientists and innovative teachers 
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take over the pedagogical process organized by them, unprecedented in scope and results of 
social rehabilitation, the main conditions of which are the effective influence of the work on the 
growing pupils’ personality, its systematic, the consistency of the latest technologies usage, the 
consideration of its inclinations, as well as combination with education. Makarenko considered 
pedagogical process as the main socialization component – a holistic and continuous 
phenomenon, which gives grounds for considering his pedagogy as strategically promising and 
proves that social flourishing of the society is carried out by means of comprehensive human 
development. 

Key words: Makarenko’s heritage, management aspect, scientific achievements, 
innovative practice, original creative conclusions, patriot’s education, self-governance, 
managerial influence factors. 

 
 
  




