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Анотація: як розуміти феномен дитинства: щасливе і безтурботне 
життя, а може поступове дозрівання, «вростання» в людське суспільство чи 
все таки інтенсивний цілеспрямований розвиток? Подивимось на це очима 
видатного захисника дитинства, філософа, лікаря, педагога Януша Корчака. 
Саме в цьому нам допоможе педагогічна вистава де акторами будуть діти. 
Запрошуємо до спільних роздумів.  
  Слухачі ознайомлюються із педагогічною концепцією польсько-
єврейського педагога, лікаря, дитячого письменника Януша Корчака,  
зокрема з основними складовими його педагогічної  спадщини, яка  
розкриває такі основні проблеми психолого-педагогічного становлення 
особистості, як «особистість-індивідуальність», «виховання-самопізнання 
“я”», «батьки–діти». Слухачі мають змогу   переглянути експозицію музею та 
моно-виставу за мотивами життя і творчості  Януша Корчака  від  юних 
артистів, учнів  театральної студії Кловського ліцею; дізнатись про те, у яких 
бібліотеках  м. Києва та на яких Інтернет-ресурсах можна почитати про 
теоретичний і практичний внесок Януша Корчака в розвиток педагогічної 
школи.  

Опанування даного модуля збагачує фаховий світогляд і діяльність 
педагога знаннями про цілісну унікальну педагогічну систему, що розкриває 
феномен дитинства. 
 

Зміст та навчальні елементи: слухачі мають можливість 
ознайомитись з музейною експозицією, присвячену Янушу Корчаку, 
переглянути моно-виставу за мотивами його твору “Як любити дитину”, 
поспілкуватись з учнями та педагогами, які сповідують цінності гуманної 
педагогіки, зокрема, що   виховання — це передусім процес постійного 
пізнання дитини й розвитку її природних здібностей плюс повага до її 
особистості   

 
Завдання для самостійної роботи: 

Переглянути у бібліотеках та рекомендованих Інтернет-ресурсах матеріали 
про Януша Корчака. Режим доступу: Державна науково-педагогічна 
бібліотека імені Василя Сухомлинського http://dnpb.gov.ua/, бібліографія 
Януша Корчака /. Оновлений електронний ресурс на сайті бібліотеки  
“Корчак Януш”,   подати власний аналіз цих матеріалів з точки зору 
практичного їх використання у навчально-виховному процесі  та надіслати на 
адресу: osvita-teka@ukr.net 
Форми контролю: рецензування матеріалів слухача 
 

http://dnpb.gov.ua/
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Тематичний план модуля 
  

 
 
 
 

№ 
з/п 

Назва модуля Кількість 
годин 

Лекції Практичні Самостійна 
робота 

1. Модуль. «Я.Корчак і 
феномен дитинства: виклики 
ХХІстоліття» 

15 2 4 9 

1.1. Тема:   Гуманістичний 
світогляд Януша Корчака 

5 1 1 3 

1.2. Тема:   Як розуміти феномен 
дитинства 

5 1 1 3 

1.3. Тема:Перегляд вистави за 
мотивами твору Януша 
Корчака «Як любити дитину»  
 

5  2 3 


