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Історія кабінету. Спеціалізований кабінет макаренкознавства 

створений за ініціативою та силами викладачів кафедри педагогіки 

Полтавського педінституту у 1977–1978 роках як кімната-музей 

А. С. Макаренка. Підґрунтям для цього послужила багаторічна активна 

пошукова діяльність студентського макаренківського гуртка інституту, 

очолюваного старшим викладачем кафедри педагогіки Є. М. Рижилом, 

пізніше доцентом тієї ж кафедри К. М. Ширяєвою. Нинішня експозиція 

кабінету створена доцентом кафедри педагогічної майстерності 

Л. В. Крамущенко у 2001–2002 роках.  

Метою діяльності кабінету є вивчення, пропаганда та використання в 

освітньому процесі Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка педагогічної спадщини всесвітньо відомого педагога і 

письменника А.С.Макаренка. 

Тематико-експозиційний план кабінету охоплює декілька 

тематичних рубрик:  

1) Біографія А. С. Макаренка: 

a. «Дитинство». 

b. «Роки навчання». 

c. «Безпритульна Полтавщина». 

d. «Ковалівка. Колонія ім. Горького під Полтавою». 

e. «Колонія ім. М. Горького під Харковом». 

f. «Комуна ім. Дзержинського». 

2) А. С. Макаренко – літератор. 

3) Долі вихованців А. С. Макаренка. 

4) А. С. Макаренко і сучасність: 

a. «Створення Міжнародної макаренківської асоціації». 

b. «Лабораторія А. С. Макаренка Полтавського педагогічного 

університету». 

Серед матеріалів, що експонуються на стендах, є унікальні, 

опубліковані вперше історичні світлини, ілюстрації до художніх творів 

А. С. Макаренка, зображення обкладинок його книг і видань, присвячених 

його спадщині, портрети відомих макаренкознавців різних країн світу, фото 

міжнародних макаренківських конференцій, цитати тощо. 

Нині діяльність кабінету триває у контексті декількох навчально-

наукових функцій:  

а) проведення практичних занять з дисциплін педагогічного циклу – 

основ сучасного макаренкознавства, основ педагогічної майстерності, 

педагогіки, історії педагогіки, музейної педагогіки, методики навчання історії 

тощо;  

б) організація екскурсій для студентів та гостей університету на тему 

«Антон Макаренко – видатний випускник Полтавського учительського 

інституту»;  



в) робота секцій і проведення засідань активу Міжнародної 

макаренківської асоціації та Української асоціації Антона Макаренка під час 

щорічних міжнародних макаренківських конференцій, що організовуються 

кафедрою педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна;  

г) проведення презентацій, науково-методичних семінарів та 

консультацій з дослідниками та пропагандистами творчої спадщини 

А. С. Макаренка, представниками освітянської громадськості тощо.  
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