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«Для виховання потрібно 
не багато часу, а розумне 

використання 
обмеженого часу» 

 
Антон Макаренко 

(1888 – 1939) 
 

     Антон Семенович Макаренко (1888—1939) — один із 
найвідоміших педагогів, який збагатив світову педагогіку, 
уніс великий доробок у теорію виховання. 
    До основних принципів виховання Антон Семенович 
Макаренко відносив повагу і вимогливість, 
щиросердечність і відкритість, принциповість, 
турботливість і уважність, знання, вправи, 
загартування, працю, колектив, сім’ю, перше дитинство, 
кількість любові та міру суворості, дитячі радощі, гру, 
покарання й винагороду. 
     У міжнародному обширі великий педагог розглядається 
як педагог-новатор ХХ століття, діяльність і педагогічні 
погляди якого справили значний вплив на становлення і 
розвиток виховних систем у різних країнах світу.  
    Антон Семенович Макаренко створив нову філософію 
виховання, орієнтовану на олюднення як власне процесу 
виховання, його середовища, так і суб’єктів виховання – 
вихованців і вихователів. 
    Світ визнав велич Антона Семеновича Макаренка і як 
педагога і як письменника. Красномовне свідчення: на 
початку 2000 р. Німецьке товариство наукової педагогіки 
внесло «Педагогічну поему» до списку 10 найвизначніших 
педагогічних книг ХХ століття. 



Життєвий шлях 

1.Youtube 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oQepG3HQdJ8 
 
Життєвий шлях видатного педагога А. С. Макаренка 

3.Pidru4niki 
 
https://pidru4niki.com/15010922/pedagogika/pedagogichni_p
oglyadi_makarenka 
 
Педагогічні погляди А.С. Макаренка 

2. dovidka.biz.ua 
 
https://dovidka.biz.ua/anton-makarenko-tsikavi-fakti/ 
 
Антон Макаренко цікаві факти 
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4. Historyurok 
 
https://historyurok.com.ua/tsikavi-fakty/nauka/literatura/z-
zhyttya-makarenko.html 
 
Антон Макаренко — цікаві факти з життя 

5. Calameo 
 
https://www.calameo.com/books/002897709e905e6ef8aec 
 
Життєвий шлях видатного педагога А. С. Макаренка 

6. Pidru4niki 
 
https://pidru4niki.com/10650913/pedagogika/zhittya_pedagogich
na_gromadska_diyalnist_makarenka 
 
Життя, педагогічна і громадська діяльність А. С. 
Макаренка 
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Творчий шлях 

8. Pidru4niki 
 
https://pidru4niki.com/10650913/pedagogika/zhittya_pedagogich
na_gromadska_diyalnist_makarenka 
 
Життя, педагогічна і громадська діяльність А. С. 
Макаренка 

9. osvita.ua 
 
https://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14885/ 
 
А.С. Макаренко та його роль в педагогічній діяльності 

7. Studwood 
 
https://studwood.net/2445703/pedagogika/tvorcho_pedagogich
na_spadschina_asnbspmakarenka 
 
Творчо-педагогічна спадщина А.С. Макаренка 

10. Pidru4niki 
 
https://pidru4niki.com/15010922/pedagogika/pedagogichni_p
oglyadi_makarenka 
 
Педагогічні погляди А.С. Макаренка 
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Творчий шлях 

Виховуючи дітей, нинішні 
батьки виховують 

майбутню історію нашої 
країни, а значить – і 

історію світу   
   

                  Антон Макаренко 

11. Naurok 
 
https://naurok.com.ua/post/10-kraschih-citat-antona-
makarenka-pro-vihovannya 
 
10 кращих цитат Антона Макаренка про виховання 

13. Освіторія 
 
https://osvitoria.media/experience/antybuler-anton-makarenko-
20-tsytat-klasyka-svitovoyi-pedagogiky/ 
 
Антибулер Антон Макаренко: 20 цитат класика світової 
педагогіки 

12. Studentam 
 
https://studentam.net.ua/content/view/3395/97/ 
 
А.С. Макаренко про мету й засоби виховання 
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14. Youtube 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mDEikgjQCH8 
 
Музей Макаренка Антона Семеновича 

Пам’яті Антона Макаренка  

Педагогічно-меморіальний 
музей А. С. Макаренка 

Долинської загальноосвітньої 
школи №2 Кіровоградської 

області 

Центр-музей Антона Макаренка 
при виправній колонії для 

неповнолітніх імені А. 
Макаренка у селищі Подвірки 

Дергачівського району 
Харківської області 

Пам’ятник  
«Макаренко і діти»  

м. Кременчук 

Пам’ятник А. С. Макаренка 
 селище Подвірки 

 Харківська область 
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https://www.youtube.com/watch?v=mDEikgjQCH8


 Пам’яті Антона Макаренка 

Підготував відділ комплектування та наукової 
обробки документів 

Нагрудник знак 
  «А. С. Макаренко» 

(Україна) 

Медаль  А. С. Макаренко  
«За заслуги в галузі освіти та 

педагогічної науки УРСР» 
Медаль 

 «А.С. Макаренко»  
(Росія) 

Орден «А.С. Макаренка 
За внесок у розвиток освіти, просвіти і 

духовно-морального виховання» 
(Росія) 

Медаль «А. С. Макаренко» 
 (Україна (СРСР))  

«За досягнення у галузі освіти 
та педагогічної науки» 

Поштові марки  «А. С. Макаренко» 


