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У статті проаналізовано ідеї патріотичного виховання в педагогічній спадщині А.Макаренка; ґенеза про-
блеми засвідчує, що проблема патріотичного виховання учнівської молоді завжди займала провідне місце 
в педагогічній діяльності А.Макаренка; патріотичне виховання педагог визначав, як складову національної 
системи виховання, яке завжди було і є одним із найважливіших напрямів освіти і виховання особистості. 
Визначено, що педагогічні праці А. Макаренка розкривали сутність виховання патріота-громадянина, осо-
бистості, яка повинна підкорити свої інтереси колективній справі, повинна працювати на благо Батьківщини.
Ключові слова: патріотизм, патріотичне виховання,учнівська молодь, педагогічна спадщина, виховання 
патріота-громадянина.
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Постановка проблеми. Виховання в україн-
ської молоді патріотизму і реалізація ідеї 

патріотичного виховання набуває в сучасному 
українському суспільстві особливої актуальнос-
ті, що зумовлено сукупністю чинників, провідни-
ми з яких, на нашу думку, є: зовнішні, пов’язані 
з розширенням і поглибленням процесів глоба-
лізації, міждержавної і регіональної міграції, ін-
теграції; а також внутрішні: суспільно-політичні, 
пов’язані з розвитком України як незалежної 
держави, демократизацією, плюралізмом і по-
явою багатопартійної системи, і соціально-еко-

номічні, зумовлені соціальними та економічними 
змінами, кризовими явищами, що спричинили 
певні труднощі щодо розвитку ціннісних орієн-
тацій у значної частини молодих людей, в соці-
альному розумінні суті патріотизму, осмисленні 
і реалізації технологій його формування. Зміни в 
житті будь-якої країни накладають відбиток на 
визначення завдань і змісту всієї виховної роботи 
й патріотичного виховання, зокрема. Патріотичне 
виховання учнівської молоді має відповідати за-
гальному напрямку сучасної педагогічної науки, 
виховної роботи шкіл та соціального розвитку 
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України. Нині перед нашою державою стоїть за-
вдання щодо формування у молодого покоління 
високої патріотичної свідомості, почуття вірності, 
любові до Батьківщини, турботи про благо свого 
народу, готовності до виконання громадянського і 
конституційного обов’язку із захисту національ-
них інтересів, цілісності, незалежності України, 
сприяння становленню її як правової, демокра-
тичної, соціальної держави [7; 8].

У вихованні патріотизму велике значення має 
правдиве висвітлення історії, культури, повер-
нення до культурних надбань минулого, відкрит-
тя невідомих сторінок історичної спадщини. 

Розвиваючи ідеї патріотичного виховання, за-
кладені в працях педагогів минулого, сучасна пе-
дагогічна наука визначає патріотизм як усвідом-
лення своєї історичної, культурної, національної і 
духовної приналежності до Батьківщини [1, с. 108]. 

Ідея патріотичного виховання була однією з 
фундаментальних проблем в історії філософії і 
педагогіки. І хоча саме поняття «патріотизм» ви-
никло значно пізніше, з початком формування 
нових буржуазних державних утворень, старо-
давні філософи, замислюючись над людським 
життям, над людською суттю, побудовою держа-
ви, так чи інакше піднімали питання, пов’язані 
з патріотизмом як моральною та соціально-по-
літичною якістю.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. З’ясовано, що в українській філософській 
та педагогічній традиції патріотизм органічно 
пов’язаний з моральними чеснотами, з самовід-
даним служінням Батьківщині. Вивчаючи до-
слідження педагогічної спадщини А. Макаренка 
за матеріалами численних публікацій всесвітньо 
відомих науковців Г. Ващенка, С. Русової, В. Су-
хомлинського, О. Сухомлинської, О. Кучеряво-
го, а також публікацій останнього часу І. Беха, 
О. Кириченко, В. Шульги та ін. ми бачимо до-
стойну оцінку результатів його педагогічних на-
працювань, як одного з найвідоміших педагогів, 
який збагатив світову педагогіку і вніс великий 
доробок у теорію та методику навчання та вихо-
вання дітей [1; 2; 4; 5; 13]. 

У дослідженнях макаренковедів (Л. Грицен-
ко, Т. Кораблевої, Л. Крамущенко, В. Моргуна, 
A. Повшедного, Д. Сочнева, І. Філіна й ін.) роз-
глядаються такі актуальні проблеми педагогічної 
творчості A. Макаренко, як: мета виховання, са-
моврядування, дисципліна, філософсько-етичні 
проблеми теорії колективу, сімейне виховання, 
психологія особистості, навчання та ін. A. Гордєє-
ва й В. Морозов довели реабілітаційний характер 
педагогіки A. Макаренка. 

Питаннями психологічного впливу на особис-
тість вихованців, а також аналізом психолого-
педагогічних поглядів A. Макаренка займали-
ся М. Гетманець, Г. Жураковський, В. Моргун, 
А. Носаль, К. Юдіна й ін. [1; 2].

Проблеми трудового виховання в педагогіч-
ній спадщині А. Макаренка розглядалися у пра-
цях Н. Абашкіної, Р. Бескіної, М. Віноградової, 
М. Гетьманця, Л. Гордіна, В. Коротова, С. Соко-
ловського, А. Фролова [13, с. 3].

Мета дослідження полягає в аналізі, теоре-
тичному обґрунтуванні педагогічної спадщини 
А. Макаренка з проблеми патріотичного вихо-
вання учнівської молоді. 

Завдання дослідження – проаналізувати дже-
рельну базу досліджуваної проблеми; визначи-
ти науково-педагогічну концепцію А. Макаренка 
щодо проблеми патріотичного виховання учнів-
ської молоді.

Виклад основного матеріалу. На особливу 
увагу вітчизняних і зарубіжних науковців за-
слуговує постать Антона Семеновича Макаренка 
(1888–1939), чия теоретична і практична спад-
щина зазнавала в різні часи й канонізації, і без-
заперечного сприйняття, і активних намагань ви-
лучити із загальнопедагогічної свідомості. 

Аналіз педагогічної спадщини А. Макарен-
ка свідчить про те, що в центрі своєї виховної 
системи він ставив трудове, моральне, патріо-
тичне виховання, підготовку молодого покоління 
до життя; багато важливих проблем, таких як 
колектив і особистість, свобода і обов’язки, авто-
ритет, влада і такт, свідома дисципліна, повага 
тощо.

Видатний педагог початку XX століття А. Ма-
каренко підкреслював, що патріотизм проявля-
ється не тільки в героїчних вчинках, від дійсного 
патріота потрібен не тільки «героїчний спалах», 
але й тривала, болісна, натискна робота, часто 
навіть дуже важка, нецікава, брудна» [9, с. 112]. 
Школа повинна виховувати, вважав він, відда-
них Батьківщині патріотів, освітніх людей, ква-
ліфікованих працівників, людей, що володіють 
почуттям обов’язку й честі, що усвідомлюють 
своє достоїнство, що мають організаційні нави-
чки, дисциплінованих, бадьорих і життєрадісних. 
А. Макаренко вважав виховання патріотизму у 
дітей провідним напрямком своєї педагогічної 
діяльності: «…Кожний виховний крок у нас по-
винен бути пронизаний патріотичним вихован-
ням, і якщо це не так, то це виховання… нікуди 
не годиться. Якщо мені говорять, що у мене все 
добре, але нема патріотичного виховання, то я 
повинен це розуміти так, що вся робота зовсім 
нічого не варта» [13, с. 201]. На думку видатного 
педагога, виховувати патріотизм у дітей важливо 
через формування організаторських навичок, які 
найбільш потрібні для справжнього патріота сво-
єї країни, «людини-творця на благо своєї Бать-
ківщини», зокрема, почуття відповідальності за 
доручену справу, взаємодопомоги, прагнення 
до раціоналізації й удосконалення виробництва 
тощо. Кожен учень повинен бути сміливим, муж-
нім, чесним, працьовитим патріотом. Все це доно-
ситься і виховується у них через виховання ко-
лективу, програму людського характеру, участь 
у виробничій праці [12]. 

Варто зазначити, що педагогічні праці А. Ма-
каренка розкривали сутність виховання патріо-
та-громадянина, особистості, яка повинна підко-
рити свої інтереси колективній справі, повинна 
працювати на благо Батьківщини. На думку 
А. Макаренка, метою загальнолюдського значен-
ня є виховання патріотизму, колективізму, со-
борності, чесності, дбайливості, ощадливості, від-
повідальності, працездатності, щирості, прямоти, 
поваги до іншої людини, її интересам [11, с. 13].

А. Макаренко розглядав поняття «патріотизм» 
як звичку: «Коли мова йде про виховання таких 
якостей, як терпіння, уміння долати тривалі пе-
решкоди, брати перешкоди не ривком, а тиском, 
скільки б ви не створювали правильних уявлень 
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про те, що потрібно робити, але, якщо ви не ви-
ховаєте звички долати тривалі труднощі, я маю 
право сказати, що ви нічого не виховали. Одним 
словом, я вимагаю, щоб дитяче життя було орга-
нізовано як досвід, що виховує певну групу зви-
чок» [10, с. 32].

Діяльність школярів у будь-якій сфері, якщо 
вона приносить користь і реалізацію заду-
мів, – обов’язкова умова становлення патріота. 
При цьому виконання будь-якої діяльності (ін-
телектуальної, художньої, фізичної, спортивної 
тощо) повинно бути сповнене радістю, насоло-
дою, красою, розумінням значущості. Тому пра-
цю А.Макаренко розглядав як основу патріотич-
ного виховання. 

А. Макаренка, на практиці довів, що саме 
трудове виховання лежить в основі формування 
особистості, самостійної, творчої, що саме праця 
є джерелом духовного та морального збагачен-
ня людини. І творча праця можлива тільки тоді, 
коли людина ставиться до роботи з любов’ю, коли 
вона свідомо бачить у ній радість [8, с. 173–205]. 

Виховання патріотизму – це цілеспрямована 
й систематична діяльність з формування в під-
ростаючого покоління патріотичної свідомості, 
почуття вірності своїй Батьківщині. Патріотич-
не виховання здійснюється в єдності з іншими 
напрямками виховної роботи. Насамперед, па-
тріотичне виховання, нерозривно зв’язане з тру-
довим вихованням. Виділяючи патріотичне вихо-
вання у відносно самостійний напрямок виховної 
роботи, зазначимо про органічний взаємозв’язок 
з іншими напрямками (моральним, трудовим, ес-
тетичним тощо), що являє собою набагато склад-
ніше співвідношення, ніж частини цілого. 

Основними елементами патріотизму в педаго-
гічній системі А. Макаренка є моральна й пра-
вова культура, виражені в почутті власної гід-
ності й дисциплінованості, внутрішній свободі 
особистості, у повазі й довірі до інших громадян, 
у почутті обов’язку перед Батьківщиною, відпо-
відальності, честі. 

Педагогічна система А. Макаренка була спря-
мована на розвиток і формування особистості в 
праці, на професійне становлення учнів у про-
цесі трудового виховання. У педагогічних за-
кладах, керованих видатним педагогом, трудове 
виховання було спрямоване на психологічну під-
готовку особистості до праці. А. Макаренко за-
значав, що трудове виховання також має бути 
спрямовано на практичну підготовку до праці 
(наявність загальноосвітніх і політехнічних знань 
про загальні основи виробничої діяльності люди-
ни, вироблення умінь і навичок, необхідних для 
трудової діяльності, виховання основ трудової 
культури); підготовку до свідомого вибору про-
фесії (соціально-психологічна спрямованість на 

визначений вид трудової діяльності відповідно 
до інтересів, потреб, мотивів та схильностей осо-
бистості), що уможливить як дисциплінованість, 
так і внутрішню свободу особистості у процесі 
розуміння свого обов’язку перед Батьківщиною.

На основі аналізу теоретичної спадщини 
А. Макаренка можна стверджувати, що повно-
цінний громадянин й патріот для нього – це лю-
дина, яка активно демонструє позитивні мораль-
ні цінності в ділових і міжособистісних стосунках 
із людьми; той, хто працює осмислено, відчуває 
себе господарем своєї країни; який володіє еко-
номічною грамотністю, уміє управляти вироб-
ничим колективом; готовий долати об’єктивні й 
суб’єктивні труднощі на шляху до соціально-цін-
нісної мети; сім’янин, що успішно виховує влас-
них дітей; адекватно оцінює свою соціальну зна-
чущість і тому володіє почуттям власної гідності 
[8; 10; 11; 12]. 

Отже, патріотичне виховання перебуває в тіс-
ному взаємозв’язку із трудовим вихованням, бо 
однією з головних характеристик патріотизму є 
його дієвий характер, що виявляється в слугуван-
ні людини Батьківщині й, насамперед, у її тру-
довій діяльності, тобто комплексне розв’язання 
завдань патріотичного й трудового виховання 
об’єктивно обумовлене. Хоча кожне із цих на-
прямків розв’язує свої завдання, але їх аналіз 
показує наявність спільних завдань, що обумов-
лює необхідність їх комплексного розв’язання, 
тобто патріотичне виховання ніби «пронизує», 
інтегрує різні напрямки виховання, зокрема й 
трудове.

Висновки. В своїх працях А. Макаренко під-
креслював, що людина не виховується вроздріб, 
вона створюється синтетично. Тому окремий за-
сіб виховання завжди може бути й позитивним, 
і негативним. Педагог пов’язував трудову діяль-
ність із розвитком патріотичної свідомості дітей, 
патріотичних почуттів і розуміння свого обов’язку 
перед Батьківщиною. А. Макаренко визначив, що 
патріотизму не вчать, його виховують, розглядав 
процес виховання громадянина як один із най-
важливіших і найскладніших. «Виховати грома-
дянина – значило виховати патріота, сформувати 
в нього такі якості, які б свідчили про належність 
цієї молодої особи до великої держави…» [12, с. 81]. 
На думку А. Макаренка патріотичне виховання, 
як складова національної системи виховання, за-
вжди було і є одним із найважливіших напрямів 
освіти і виховання особистості. 

Отже, в умовах сьогодення педагогіка 
А.С. Макаренка діє, розвивається та приносить 
нові педагогічні здобутки. Така діяльність і пови-
нна стати етапами нашого подальшого наукового 
пошуку та педагогічних досліджень як у нашій 
країні, так і за її межами.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ А. МАКАРЕНКО

Аннотация
В статье проанализированы идеи патриотического воспитания в педагогическом наследии А. Мака-
ренко; генеза проблемы показывает, что проблема патриотического воспитания учащейся молодежи 
всегда занимала ведущее место в педагогической деятельности А. Макаренко; патриотическое воспи-
тание педагог определял, как составляющую национальной системы воспитания, которое всегда было 
и является одним из важнейших направлений образования и воспитания личности. Определено, что 
педагогические труды А. Макаренко раскрывали сущность воспитания патриота-гражданина, лично-
сти, которая должна покорить свои интересы коллективному делу, должна работать на благо Родины. 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, учащаяся молодежь, педагогическое на-
следие, воспитание патриота-гражданина.
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PATRIOTIC EDUCATION IN PEDAGOGICAL HERITAGE A. MAKARENKA

Summary
In the article the idea of patriotic education in pedagogical heritage A. Makarenka; genesis of the 
problem shows that the problem of patriotic education of youth has always occupied a leading position 
in educational activities A. Makarenka; patriotic education teacher defined as part of the national system 
of education, which has always been and is one of the most important areas of education and upbringing 
of the individual. Determined that the pedagogical work A. Makarenko revealed the essence of education 
patriot citizen, the individual, who must conquer their collective interests of business, to work for the good 
of the motherland.
Keywords: patriotism, patriotic education, students, pedagogical heritage, education patriot citizen.


