


Вулиця та 
провулок Антона 

Макаренка

Суздальніцька Марія 
ЕС-Б 419

Презентація в рамках онлайн-проєкту
«Педагогічна мапа Києва»





Антон Семенович Макаренко (1 (13) 
березня 1888, Білопілля — 1 
квітня 1939, Голіцино) — український та 
радянський педагог і письменник, один із
засновників системи колективного дитячо-
підліткового виховання. Макаренко 
передусім відомий як соціальний педагог, 
якого вважають одним із найвидатніших
педагогів світу; його теорія і методика 
виховання в колективі та теорія сімейного
виховання, розроблені в 1920-ті роки в 
Україні, є предметом досліджень науковців
(зокрема, макаренкознавців) з багатьох
країн. Як письменник є автором 
низки літературно-педагогічних творів.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1888
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE




У своїй педагогічній роботі Антон Макаренко 
виходив з такого положення: «Відповідальність
перед дітьми — це відповідальність перед 
історією; сьогоднішні діти — це завтрашня історія, 
завтрашнє майбутнє людства, нашої великої
справи».

У своїй педагогічній системі Макаренко 
насамперед виділив основні ознаки колективу:

 Спільна мета, спільна праця, спільна
організація цієї праці;

 Органічний зв'язок з іншими колективами;

 Наявність органів координування і управління, 
відносини відповідальної залежності;

 Колектив повинен стояти на принциповій
позиції світової єдності трудящого людства.





Вулиця
Макаренка

вулиця в Дніпровському районі міста Києва, 
житловий масив ДВРЗ. Пролягає
від Алматинської до
Вільхової вулиці. Вулиця виникла в середині XX
століття під назвою 619-та Нова вулиця. Сучасна
назва на честь Антона Макаренка — з 1953 року.Протяжність 620 м
Координати початку 50°26′52″ пн. ш. 30°

40′27″ сх. д.
Координати кінця 50°27′03″ пн. ш. 30°

40′01″ сх. д.
Поштові індекси 02092

Найближчі станції метро «Лісова»
«Чернігівська»

Трамваї Т 23, 33 (по Алматинській 
вулиці)

Маршрутні таксі Мт 211, 555 
(по Алматинській вулиці)

Найближчі залізничні 
станції

Дарниця

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%92%D0%A0%D0%97
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1953
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&params=50_26_52.3_N_30_40_27.3_E_scale:3000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&params=50_26_52.3_N_30_40_27.3_E_scale:3000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&params=50_27_3.1_N_30_40_1.0_E_scale:3000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&params=50_27_3.1_N_30_40_1.0_E_scale:3000
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%96_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)




Київський
професійно-
педагогічний
фаховий
коледж імені
Антона 
Макаренка

Київський професійно-
педагогічний фаховий
коледж імені Антона 
Макаренка- Державний
заклад фахової
передвищої освіти, був
створений ще в 1944 
році як технікум для 
підготовки майстрів
виробничого навчання, 
сьогодні Київський
професійно-педагогічний
фаховий коледж імені
Антона Макаренка –
поліфункціональний
багатопрофільний
Державний заклад 
фахової передвищої
освіти у системі
безперервної
багатоступеневої
професійної освіти.





Провулок
Макаренка

провулок у Дніпровському районі міста Києва, 
місцевість ДВРЗ. Пролягає від Марганецької
вулиці до Опришківської вулиці. Колишня назва 618-
та Нова вулиця

Протяжність 205 м
Координати початку 50°26′54″ пн. ш. 30°40′11″ сх.

д.
Координати кінця 50°26′58″ пн. ш. 30°40′02″ сх.

д.
Поштові індекси 02092

Найближчі станції метро «Лісова»
«Чернігівська»

Трамваї Т 23, 33 (по Алматинській вулиці)
Маршрутні таксі Мт 211, 555 (по Алматинській вулиці)
Найближчі залізничні станції Дарниця

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%92%D0%A0%D0%97
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)&params=50_26_54.7_N_30_40_11.5_E_scale:3000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)&params=50_26_54.7_N_30_40_11.5_E_scale:3000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)&params=50_26_58.2_N_30_40_2.6_E_scale:3000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)&params=50_26_58.2_N_30_40_2.6_E_scale:3000
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%96_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)



Пам'ятник
«Макаренко і 
діти»

— пам'ятник українському
радянському педагогу і 
письменнику, одному із засновників
системи дитячо-підліткового
виховання Антону Семеновичу 
Макаренкона
території Кременчуцького
педагогічного коледжу. Є пам'яткою
монументального мистецтва
місцевого значення.

Розташування Кременчук
Архітектор Я. Рик, В. Гаврилюк
Скульптор І. Ястребов, В. Агібалов
Засновано 1986
Встановлено 1986 ,1988

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90._%D0%A1._%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1986
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1986
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1988



Меморіальні дошки Антону Макаренко

• Меморіальна дошка А.С. Макаренка в Києві

Адреса: Леонтовича, 6а, Шевченківський район, 
Київ 01030 50.445559° 30.508931°

«В цьому будинку у 1935-1937 рр. жив і працював
видатний радянський педагог і письменник Антон 
Семенович Макаренко (1888-1939 рр.).»

• Меморіальна дошка А.С. Макаренка в Броварах

Адреса: Київська, 235, Бровари, Київська 50.50776°
30.777927°

«У цьому будинку, що належав трудколоній №5, в 1936-
1937 роках працював видатний радянський педагог і 
письменник Макаренко Антон Семенович (1888-1939 
рр.).»

• Меморіальна дошка А. С. Макаренку в Полтаві. 
Встановлена на фасаді корпусу № 1 Полтавського 
педагогічного інституту, що бере початок від
Полтавського учительського інституту, в якому в 
1914—1917 рр. навчався Антон Семенович 
Макаренко (1888—1939) — педагог і письменник. 
Дошка — мідь, автор — скульптор В.І.Білоус, відкрита
у 1982 р.

http://histpol.pl.ua/ru/poltavskij-rodoslov/malorossijskij-rodoslovnik?id=424
http://histpol.pl.ua/ru/poltavskij-rodoslov/malorossijskij-rodoslovnik?id=2396
http://histpol.pl.ua/ru/poltavskij-rodoslov/malorossijskij-rodoslovnik?id=2396
http://histpol.pl.ua/ru/poltavskij-rodoslov/malorossijskij-rodoslovnik?id=1298




Педагогічно-меморіальний музей А. С. 
Макаренка

будинок-музей педагога Антона Макаренка в Кременчузі

Тип історичний і будинок-
музейАдреса Полтавська
обл., Кременчук, вул. 
Макаренка 44

Засновано 1950 рік

Відкрито 8 липня 1951 року

Фонд 34 тис. експонатів

Музей було відкрито в 1951 році, у 
батьківському будинку, де Антон 
Макаренко мешкав у 1905—1911, 1917—
1919 роках. Це був перший музей імені
педагога в СРСР.
У 1976 році було відкрито меморіальну дошку
на будівлі музею

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1950
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1951
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1951
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1905
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1911
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1976


Також на честь відомого педагога названі такі навчальні заклади: 

•           Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
(м. Суми, Україна), Кременчуцький педагогічний коледж імені 
А.С. Макаренка (м. Кременчук, Україна)

 ВКНЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А. С. Макаренка» 
(м. Лебедин, Україна)

 Полтавська обласна гімназія-інтернат для обдарованих дітей ім. А. 
С. Макаренка (с. Ковалівка, Полтавська область, Україна)

 УВК «Школа-ліцей» № 3 ім. А. С. Макаренка (м. Сімферополь, Україна)

 Школа № 50 ім. А. С. Макаренка, (м. Львів, Україна)

 Долинська загальноосвітня школа № 2 ім. А. С. Макаренка

 Школа № 47 ім. А. С. Макаренка (м. Київ, Україна)

 Школа № 100 ім. А. С. Макаренка (м. Харків, Україна)

 Білопільський заклад загальної середньої освіти № 5 І-ІІІ ступенів ім. 
А. С. Макаренка (м. Білопілля, Україна)

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90._%D0%A1._%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90._%D0%A1._%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2


1. Дитина – це жива людина. Це аж ніяк не орнамент
нашого життя, це окреме повнокровне й багате
життя. За силою емоцій, за тривожністю і глибиною
вражень, за чистотою і красою вольових напружень
дитяче життя незрівнянно багатше за життя
дорослих.

2. Навчити людину бути щасливою неможна, але
виховати її так, щоб вона була щасливою, можна.

3. У хорошій сім’ї покарань ніколи не буває, і це
найправильніший шлях сімейного виховання.

4. Виховання дітей – це легка справа, коли вона
робиться без витрати нервів, на основі здорового, 

спокійного, нормального, розумного й веселого
життя. Я якраз бачив завжди, що там, де виховання
йде без напруги, там воно вдається.

5. Якщо вдома ви грубі, або хвалькуваті, або пиячите, 
а ще гірше, якщо ви ображаєте матір, вам уже не
потрібно думати про виховання: ви уже виховуєте
ваших дітей і виховуєте погано, і ніякі найкращі
поради й методи вам не допоможуть.

6. Якою буде людина, головним чином залежить від того, 

якою ви її зробите до п’ятого року життя, якщо ви її до п’яти
років не виховуєте, як потрібно, потім доведеться
перевиховувати.

7. Скільки б не створювали правильних уявлень про те, що
потрібно робити, але якщо ви не виховуєте звички долати
тривалі труднощі, я маю право сказати, що ви нічого не
виховали.

8. Батьківська вимога до себе, батьківська пошана до своєї
сім’ї, батьківський контроль над кожним своїм кроком – ось
перший і найголовніший метод виховання.

9. Якщо від людини не вимагати багато, то від неї багато не
отримаєш.

10. Любов – це найвеличніше почуття, яке взагалі творить
чудеса, яке творить нових людей, створює чудові людські
цінності.

10 МУДРИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ АНТОНА
МАКАРЕНКА ПРО ВИХОВАННЯ




ВИСНОВКИ

Антон Семенович Макаренко - найбільший педагог-практик, чудовий 
письменник і тонкий знавець підліткової психології, здобув всесвітнє 
визнання за "систему перевиховання" важких дітей. Через півстоліття 
після смерті він був названий ЮНЕСКО одним із чотирьох стовпів (разом 
з Джоном Дьюї, Георгом Кершенштейнером і Марією Монтессорі), які 
визначили спосіб педагогічного мислення у XX столітті.

Автор "Педагогічної поеми" дає нам прозові та, як і раніше, актуальні 
поради.

«Пам'ятайте: дитяче життя незрівнянно багатше за життя дорослих...»





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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