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Учительствование – это форма самосожжения, 
Воспитание – это не ремесло, а форма любви. 

Альберт Лихачов 
 

Ще геніальний чеський педагог Ян Амос Коменський був 
переконаний, що «з будь-якої дитини можна зробити людину». «Якщо 
деякі діти погано вчаться, – говорив він, – то в цьому винен вчитель, який 
не вміє належним чином знайти підхід до дитини» [2, c. 14–16]. 

Хто ж такі ці «важкі» діти? За якими ознаками їх розпізнають? У 

вчених на цей рахунок зараз немає єдиної думки. Одні до них зачисляють 
тих, хто не піддається вмовлянням і вимогам вчителів; інші називають так 
лінивих дітей та дітей, які відстають в навчанні; треті ж, в свою чергу, тих, 
хто порушує шкільну дисципліну. 

Така розбіжність дезорієнтує і сім’ю. Класний керівник, вважаючи, 
що дитина «важка», просить батьків про допомогу, рекомендує їм ті чи 
інші форми впливу, а батько та мати розводять руками від подиву, так як 
вони впевнені, що їхня дитина така ж як і всі. 

А. С. Макаренко говорив так: «Важка дитина – це просто 
неправильно вихована дитина» [4, c. 124–126]. 

Однією з причин появи «важких» дітей педагог вважав ненормально 
сформовані стосунки між дітьми й дорослими в сім’ї та школі. Аналізуючи 
поведінку дітей, які вступали до колонії, педагог виявив значення їхнього 
соціально-морального досвіду в мотивації вчинків. Нездорову мотивацію 

вчинків Антон Семенович пов’язував із чутливістю в стосунках 
морального характеру. Зовнішнім проявом цієї чутливості є іноді дуже 
своєрідна, але по-своєму сильна система логічних побудов, яка для 
дорослої людини з адекватним моральним досвідом є нахабством. 

Зовнішніми фактами, характерними для новоприбулих вихованців колонії 
А. С. Макаренка, були: неосвіченість та напівосвіченість, невміння лічити, 
нерозуміння цінності навчання, брак чіткої життєвої мети і прагнень  
[1, c. 127–128]. 

Педагог вважав, що «виховання хороших дітей і виховання 
правопорушників не може спрямовуватися відокремленими групами 
принципів. Принципи виховання, якщо вони відображають правильну 
рівновагу законів впливів і соціальних вимог, можуть бути лише частиною 

єдиного педагогічного «кодексу» [4, c. 114–118]. 

Метою виховання видатний педагог вважав не окремі завдання 
окремих заходів, не загальний ідеал, а всю програму розвитку людської 
особистості, програму людського характеру. Найголовнішою якістю 
особистості А. С. Макаренко вважав почуття відповідальності. 

Основний принцип педагогічної системи А. С. Макаренка – принцип 



виховання в колективі [5, с. 22–27]. 
А. С. Макаренко, маючи міцний дитячий колектив, перевиховував 

відразу цілі групи важких підлітків, але в соціально іншому середовищі, за 
спеціально створених сприятливих педагогічних умов. 

Концепція А. С. Макаренко: при перевихованні не можна разом з 
негативним руйнувати позитивне в особі вихованця. Тому при 
достатньому рівні загального розвитку доцільний процес часткової зміни 
особистості важкого школяра – реконструкції, тобто перебудови його 
характеру. 

Педагог вважав, що не «можна покладатися тільки на рятівне 
значення однієї еволюції, на поступове становлення людини», що у 
виняткових випадках необхідна енергійна і, можливо, миттєва ломка 
стереотипу, який неправильно склався. Визначав «вибух» як «доведення 
конфлікту до останньої межі», при цьому застосовував емоційно-
позитивний «вибух»: доручав колишньому злодію отримати велику суму 
грошей в банку, довіряв колишнім безпритульникам під час чергування 
ухвалювати рішення, яким підкорявся навіть він сам [4, c. 227–228]. 

Найбільш вагомим, як на мене є те, що педагог не ставив своїм 

вихованцям високих вимог, якщо вони не були готові до цього. Першою 

вимогою при організації життя в колонії було: якщо ви їсте, то повинні 
працювати; є дім, є нормальне житло, тому не треба тинятись ночами 
невідомо де, ви маєте ночувати в колонії. Через деякий час – нова вимога: 
у вас є дім, одежа, їжа. Вам не треба красти! І тільки потім: не палити, не 
пити і т.п. [5, с. 13–17]. Вимогу добре вчитись А. С. Макаренко зміг 
поставити тільки тоді, коли вихованці були підготовлені до цього всім 

попереднім життям. Кожна вимога чітко мотивована, створені умови для 
неможливості зробити по-іншому. 

Отже, А. С. Макаренко довів, що можна зробити з дитини людину, 
навіть із важкої. Він зробив значний внесок у розвиток практики 
виховання безпритульних, а також довів, що виховання в інтересах 
держави плідне лише тоді, коли його поєднують з розвитком творчої 
індивідуальності, стимулюючи водночас як моральні почуття, так і емоції. 
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