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А.С. Макаренко залишив багату педагогічну спадщину: понад 150 творів 

(романи, повісті, оповідання, п’єси, сценарії, педагогічно-публіцистичні статті), в 

яких висвітлено новаторську практику, теоретичні положення та сформульовано 

оригінальні творчі висновки. Визначальною є й педагогічна діяльність педагога-

експериментатора з неповнолітніми правопорушниками. 

Тяжким наслідком імперіалістичної та громадянської війн стали безпритульні 

діти, які на початку 20-х рр. досягали кількості п’яти мільйонів. Голодні, обірвані 

сироти та діти, що з певних причин були позбавлені родини заповнюють вокзали, 

ринки, інші людні місця, здобувають їжу як можуть, часто і кримінальним 

шляхом. Саме тому, одним з першочергових завдань радянської влади була 

ліквідація дитячої безпритульності. В усій країні починають відкриватися дитячі 

будинки, колектори, колонії, комуни. Не виключенням стає і Полтавська губернія. 

Так, у 1919 р. в м. Полтава створюється «Ліга порятунку дітей», почесним 

головою якої став В.Г. Короленко [7, с.10]. Згодом, відкриваються дитячі 

інтернати (станом на 15.04.1921 р. їх нараховувалося 15 у м. Полтава та 60 – 

загалом в губернії), колектори (станом на 15.04.1921 р. – 2 у губернії), 1 

«приемник детства», 3 колонії [2, с.2].  

Аналіз архівних матеріалів дозволяє стверджувати, що у Полтавській губернії 

в 20-ті рр. існували такі типи дитячих колоній: 

1) постійні трудові сільськогосподарські колонії з програмою навчання, 

наближеною до місцевих народних шкіл; 

2) колонії-дачі для ослаблених дітей, рекомендовані комісією лікарів, в яких 

все ж таки здійснювалася посильна праця під постійним наглядом лікаря; 

3)  колонії-санаторії з санаторним режимом [2, с.3]. 

У 1920 р. Полтавським губернським відділом народної освіти відкрита на 

хуторі Триби, що за 6 км. від Полтави, трудова колонія для неповнолітніх 

правопорушників. Ім’я Максима Горького присвоєне їй у березні 1921 р. З 

листопада 1921 р. колонія переїздить до с. Ковалівка, а восени 1926 р. переведена 

в селище Куряж, що за 8 км. від Харкова. З вересня 1920 р. до вересня 1926 р. 

трудову колонію очолював А.С. Макаренко [8, с.369]. 

«Після революції, – писав А.С. Макаренко, – доля доручила мені «найнижчий 

відділ людства – безпритульних … але я терпляче привчав їх до праці і до школи, 

навколо себе вони бачили нове, радянське суспільство, нову свободу, нові шляхи 

людини» [6, с. 265].  

Так, відповідно протоколу №5 засідання президії Руновщанського 

райвиконкому від 27.03.1925 р. зазначено, що А.С. Макаренко в трудовій колонії 
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мав перевиховувати 120 злочинців. Серед них: 50% вихованців  порушували 

право приватної власності, 40% – перебували в бандах, 10% – до колонії були 

крадіями [4, с.41]. 

Розпочавши новаторський педагогічний експеримент, А.С. Макаренко зумів 

перетворити потенційних злочинців на організованих, свідомих і активних членів 

суспільства. Він створив виховну методику, основою якої було виховання в 

колективі й через колектив, і заперечення тези про незмінність природжених 

властивостей дитини (поведінка дітей, на його думку, є наслідок їхнього 

виховання). 

До неповнолітніх правопорушників А.С. Макаренко ставився як до дітей, що 

потрапили в біду, і весь свій талант педагога спрямовував на повернення їх до 

повноцінної суспільно корисної діяльності. Поєднуючи загальну і професійну 

освіту, готував колоністів до практичної діяльності [1, с.313-314; 4, с.41].  

Основоположним науковим доробком А.С. Макаренка є теорія виховання 

дітей і молоді в колективі, для колективу і через колектив. Діяльність колективу 

багатоаспектна і різноманітна за змістом. Вона має організовуватись за 

«принципом паралельної дії», що передбачає вплив на окрему особу через 

колектив, і «принципом індивідуальної дії» – вплив вихователя безпосередньо на 

одного вихованця. Антон Семенович вказував і на необхідність створення 

міцного педагогічного та загальношкільного колективів, без яких неможлива 

нормальна робота школи. Саме цей методичний інструментарій був вирішальним 

у перевихованні неблагополучних малолітніх дітей, підлітків, юнаків [1, с.316]. 

Завдання всебічного розвитку дітей в колонії А.С. Макаренко вбачав у 

поєднанні фізичного, розумового, морального, естетичного, трудового виховання 

і професійного навчання. Його виховні ідеї відповідали змісту і завданням 

тогочасної радянської педагогіки. Водночас вони є свідченням обізнаності 

українського педагога з працями видатних вітчизняних і зарубіжних філософів, 

педагогів, психологів [1, с.314]. 

Великого значення педагог надавав фізичному вихованню. Він накреслив 

широку програму фізичного загартування, яка передбачала створення відповідних 

санітарно-гігієнічних умов, додержання правильного режиму життя і харчування, 

використання природних факторів, організацію відпочинку, заняття гімнастикою, 

акробатикою, тенісом, волейболом, футболом, верховою їздою, парашутним 

спортом, стрільбою, лижами, плаванням. Великого значення Антон Семенович 

надавав естетичному оформленню різних видів фізичного виховання і масової 

фізкультурно-спортивної роботи [5, с.377]. У колонії був встановлений суворий 

порядок: до відбою в спальні заборонялося заходити. Кожний ранок починався з 

огляду спальних кімнат санітарною комісією – завідуючим колонії, черговим, 

двома колоністами, котрі були членами санкомісії. Перевірявся комісією, також, і 

зовнішній вигляд колоністів [7, с.44]. 

Працюючи багато років у колонії, А.С. Макаренко приділив багато уваги 

розумовому вихованню дітей і молоді, удосконаленню педагогічного процесу в 

школі, поліпшенню в ній навчально-виховного процесу [5, с.378]. 

Загальноосвітня школа в колонії імені М. Горького працювала за навчальними 

планами і програмами Наркомосу України. У зміст навчання А.С. Макаренко 
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вносив і деякі зміни, зокрема запровадив вивчення основ промислового і 

сільськогосподарського виробництва, організував роботу вихованців у різних 

навчальних майстернях, цехах, підсобних підприємствах, в яких колоністи 

набували добру загальноосвітню і професійну підготовку. 

Восени 1922 р. в колонії почали використовувати комплексний метод 

навчання, при якому учні вивчали матеріали за темами, наприклад «Ліс», «Сад», 

«Море». Проте, у 1923 р. педагоги колонії повернулися до предметної системи 

викладання. У вересні 1924 р. у школі колонії вивчали письмо, читання, 

арифметику, історію (суспільствознавство), географію, малювання, основи 

сільського господарства. З 1925 р. почали діяти групи з підготовки колоністів до 

робітничих факультетів [7, с.37]. 

У вересні 1922 р. в колонії працювало 32 людини, з них: 11 вихователів 

(включаючи і А.С. Макаренка), 8 інструкторів і учителів ремесел, 13 

представників технічного персоналу [7, с.40]. Працювали майстерні: чоботарська, 

швецька, корзиноплетіння, механічна, кузня, столярня, слюсарня [7, с.42]. 

На утримання колонії на місяць державою виділялося 1460 крб. (1922 р.) з 

них: 1) заробітна плата технічного персоналу (25 чоловік) – 600 крб.; 2) 

канцелярські витрати – 10 крб.; 3) господарчі витрати – 100 крб.; 4) витрати на 

харчування – 500 крб.; 5) соціальне забезпечення – 250 крб. На 9 місяців уряд 

виділяв 13140 крб. Варто зазначити, що наприклад, на утримання дитячого 

технікуму державою виділялося значно більше коштів на місяць при однакові 

кількості персоналу та вихованців – 5440 крб., з них: 1) заробітна плата 

технічного персоналу (25 чоловік) – 600 крб.; 2) канцелярські витрати – 40 крб.; 3) 

господарчі витрати – 300 крб.; 4) витрати на харчування – 3000 крб.; 5) соціальне 

забезпечення – 1500 крб. На 9 місяців – 48960 крб. [3, с.84 зв.-85]. Отже, ми 

бачимо, що на навчально-виховний процес, харчування, соціальні витрати 

трудова колонія імені М. Горького отримувала менше коштів, а тому праця 

колоністів була одним з виходів із цієї скрутної матеріальної ситуації. 

У школі колонії А.С. Макаренко сам давав зразкові уроки, часто відвідував 

уроки інших учителів. На обговорення педагогічної ради школи ставив важливі 

методичні питання, багато працював над вивченням передового педагогічного 

досвіду. Як педагог і психолог він глибоко аналізував усі явища виховного 

процесу: підготовку вчителя до уроків, процес навчання на уроках, пояснення 

нового матеріалу і перевірку знань учнів, поведінку учнів на уроках, засвоєння 

навчального матеріалу, вияв здібностей, професійних нахилів [1, c.315]. 

Антон Семенович виступав проти частої зміни складу педагогів. На його 

думку, сталість педагогічного колективу повинна бути однією з найголовніших 

турбот органів народної освіти, керівників шкіл і громадських організацій. 

Надаючи великого значення особистості педагога-вихователя, А.С. Макаренко 

висував до нього певні вимоги. Зокрема, він повинен мати добру 

загальноосвітню, професійну і педагогічну підготовку, бути ініціативним, 

активним, енергійним, життєрадісним, гуманним і чуйним, вимогливим до себе і 

до вихованців, працювати творчо, «з вогником», уміти аналізувати свою роботу і 

вивчати досвід інших фахівців, не боятися труднощів, мати педагогічний такт. 

Щоб стати добрим педагогом, треба багато працювати над собою [1, с.316]. 
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Життя дітей і молоді, їхня мораль і 

етика, підкреслював Антон Семенович, 

повинні відповідати сучасним вимогам 

життя. Великого значення він надавав 

вихованню у колоністів свідомої 

дисципліни, яку розумів як «дисципліну 

боротьби і подолання труднощів» і 

розглядав у тісному зв’язку з вихованням 

волі, мужності та характеру [5, с.379]. 

А.С. Макаренко визначив методи 

дисциплінування: переконання, пояснення, 

громадська думка, авторитет старших, 

приклад педагогів, добрі традиції школи, 

чіткий режим і внутрішній розпорядок у 

школі, різні форми морального заохочення 

і покарання [1, c.315]. У колонії існувало 

правило – не питати у колоніста про його минуле [7, с.12]. Життя кожного 

виховання в колонії починалося з «чистого листа». 

Особливе місце у навчально-виховній діяльності колонії посідає трудове 

виховання правопорушників, підготовка їх до самостійного життя і практичної 

діяльності. Трудове виховання, на його думку, – це важливий засіб всебічного 

розвитку людини, формування активних будівників соціалізму. «Тільки участь у 

колективній праці дас змогу людині виробити правильне моральне ставлення до 

інших людей, родинну любов і дружбу до кожного трудящого, обурення і осуд у 

ставленні до ледаря, до людини, яка ухиляється від праці» [1, с.316]. 

Усі колоністи поділялися на загони за видом праці – ковалів, теслярів, 

столярів, чоботарів, конюхів та інших. Кожен день учні навчались в школі та поде 

кілька годин працювали. Очолювали загони командири, котрих обирали на три-

шість місяців. Усі важливі питання, що стосувалися життя колективу, вирішувала 

рада командирів. Вищим органом самоврядування була загальна рада [7, с.12]. 

Землеробство і скотарство здійснювалося в колонії на науковій основі: 

колоністи використовували сортові зерна й елітні породи тварин (наприклад, 63 

свині англійської породи) [4, с.41], підтримували зв’язок із Полтавською 

дослідницькою станцією, впроваджували прогресивну систему засівання, 

складали науково обґрунтований раціон для відгодовування тварин [7, с.14]. 

Ковальня, котра існувала в колонії, була одночасно і навчальною майстернею, і 

важливим аспектом господарського життя. У ній під керівництвом досвідченого 

майстра постійно працював загін ковалів, які забезпечували колонію металевими 

виробами [7, с.15]. 

Згодом в колонії започатковували свої традиції і однією з них було свято 

першого снопа. Коли дозрівав врожай, усі колоністи святково, із прапором і 

оркестром виходили на поле, здійснювали перше скошування, в’язали перші 

снопи, спочатку на орендованому [4, с.41], а потім на власному млині молотили 

зерно і випікали хліб нового врожаю. В цей день був святковий обід, а увечері – 

концерт [7, с.15]. 
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Великого значення в колонії надавалося естетичному вихованню, засобами 

якого були: краса природи краю, пісні, музика, образотворче мистецтво, художня 

література, театр, додержання в усьому чистоти й охайності, естетичне 

оформлення шкільних кімнат, гарний одяг учнів і учителів тощо [6, с.388-389]. 

Під керівництвом В. Терського в колонії працював образотворчий гурток, в 

якому вихованці навчалися малювати, пиляти, вирізати, стругати, створювати 

навчальні посібники, моделі, згодом – виготовляти ескізи, декорації для вистав [7, 

с.19]. 

Особливого ставлення надавалося діяльності самодіяльному театру. 

Спектаклі відбувалися в амбарі, в якому була влаштована сцена і одночасно 

розміщувалося більш ніж п’ятсот глядачів. Вистави відбувалися часто, кожного 

тижня колоністи давали прем’єру нової вистави (п’єси Шекспіра, Мольєра, 

Гоголя, Островського, Чехова, Горького та інших). Декілька п’єс для театру 

написав і сам А.С. Макаренко. Репетиції театральної трупи відбувалися у вільний 

від навчання і роботи час. На спектаклі запрошували і місцевих мешканців [7, 

с.19-20]. 

У 1925 р. у «Білому будинку» колонії влаштували кімнату відпочинку, так 

званий «клуб». В цій кімнаті грали на роялі, виступали запрошені з Полтави та 

Харкова актори, співав І.С. Козловський, який працював у ті часи в Полтавському 

оперному театрі [7, с.44]. 

Колоністи і вихователі збиралися в «клубі» кожен вечір, при цьому співали, 

танцювали, грали в різні ігри, влаштовували інсценування, слухали лекції та 

доповіді вихователів на прохання вихованців. Більш за все їм подобалося читати 

твори М. Горького, оскільки його дитинство нагадувало колоністам їхні власні 

долі [7, с.12]. На стіні кімнати відпочинку і зараз висить девіз горьківців: «Не 

пищати!». Поруч знаходилися портрети педагогів, робітників колонії, їх короткі 

характеристики й анкетні листи [7, с.45-46]. 

Варто зазначити, що територія колонії не була огороджена і покинути її 

колоністи могли у будь-який момент, проте це траплялося рідко [7, с.12]. 

За декілька років А.С. Макаренко разом з колективом педагогів і вихованців, 

переборюючи величезні труднощі, досяг великих успіхів у роботі трудової 

колонії: було створено господарську базу, працювала школа, а головне – було 

створено міцний працездатний і творчий колектив вихованців і педагогів [5, 

с.373-374]. 

Отже, досвід діяльності А.С. Макаренка і педагогів трудової колонії для 

неповнолітніх правопорушників імені М. Горького багатий і різноманітний, він 

має бути вивчений і впроваджений у сучасну систему освіти України. 
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