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В рамках нового компетентностного подхода, современные образова-
тельные технологии позволяют студенту «строить себя». 

Учебные заведения стали развиваться с максимальной преемственно-
стью образовательных программ, стремясь к тому, чтобы все программы 
сопрягались друг с другом и каждая из них позволяла продолжить образова-
ние. 

Целью компетентностного подхода становится не просто передача сис-
тематизированных научных и практических знаний, а обеспечение ускорен-
ной интеграции выпускников в производственную сферу и повышение их 
конкурентоспособности на рынке труда. 

Компетентносный подход в профессиональном образовании фиксирует 
новую модель образования – такую систему планирования, организации и 
оценки учебного процесса, в которой основным образовательным результа-
том выступает профессиональная компетентность и составляющие её специ-
альные профессиональные компетенции выпускников. Профессиональная 
компетентность личности – это готовность мобилизировать свои знания, 
учения, способности, необходимые для эффективного решения профессио-
нальных задач в типовых и нестандартных ситуациях. 

Сегодня модель спецалиста-выпускника выстраивается на основании 
ГОС. Основным недостатком которой являются описательный характер моде-
ли: она не всегда учитывает объективные факторы быстро развивающегося 
научно-технического прогресса, воздействие экономических, политических, 
социальных и демографических условий. 

Также постоянно меняющееся общество, непредвиденные ситуации, 
нарастающий объем информации, усложнение отношений между людьми 
диктуют необходимость формирования такой личности, которая умеет жить в 
этих условиях, решать сложные задачи профессионально и личностно значи-
мые. 

Поэтому складывающаяся концепция компетентности, начинает играть 
сегодня существенную роль в профессиональном образовании и становлении 
современного специалиста. 

Ведущим звеном в формировании этих компетенций должен стать кол-
ледж, а главная задача преподавателей и сотрудников – создать условия для 
их формирования. 

Однако реализация стандартов на основе компетентностного подхода 
невозможна без обеспечения качества подготовки специалиста, которое 
предполагает информатизацию образовательного процесса, использование 
активных методов обучения, атмосферу сотрудничества студентов и препо-
давателей. 
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Все, що пов’язане з долею однієї з педагогічних ініціатив А.С. Макарен-
ка –  Трудового дитячого корпусу Харківського округу (ТДК), традиційно, але 
незаслужено знаходилось на периферії як вітчизняного, так і світового біо-
графічного макаренкознавства. Це можна пояснити принаймні декількома 
причинами. Серед створених і керованих Макаренком дитячих установ, зав-
жди творчими лабораторіями педагога вважалися горьківська колонія і кому-
на імені Дзержинського, досвід яких неодноразово відображений в художніх, 
публіцистичних і наукових формах. Пропагувати інші пункти апробації своїх 
виховних ідей не давав підстав і сам Макаренко. Крім того, в обставинах 
тотальної канонізації педагога недивною виглядає обережність багатьох 
вітчизняних дослідників щодо „непевних”, на їх погляд, епізодів в його біо-
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графії. Закордонні ж вчені тривалий час переважно знаходились в умовах 
інформаційного дефіциту і не мали змоги ані вивчити цей епізод педагогічно-
го подвижництва Макаренка, ані сформулювати свою позицію.  

Перші відомості про роботу Макаренка по об’єднанню дитячих інтерна-
тних установ Харківщини з’явилися на початку 50-х років минулого століття – 
це публікація у першому академічному виданні творів педагога трьох важли-
вих документів: списку „типів і прототипів” до „Педагогічної поеми”, листа 
Макаренка до Горького від 25.02.28 р. і „Проекта організації Трудового дитя-
чого корпусу Харківського округу” [1]. Потому  згадки про ТДК потрапляють і 
до біографічної макаренкіани, це, передусім, дослідження Ю. Лукіна, Н. Мо-
розової і М. Ніжинського [2]. 1958 року у другому академічному виданні 
творів Макаренка публікується його лист від 4 травня 1927 р. до голови 
харківської комісії у справах неповнолітніх (і майбутньої дружини) Г.С. Саль-
ко з першою програмою створення Трудкорпусу. Через два роки побачили 
світ спогади двох безпосередніх працівників ТДК – відомої української пись-
менниці, а тоді випускниці інституту народної освіти О. Іваненко і колишнього 
соратника Макаренка, агронома колонії ім. М. Горького М. Фере [3]. В 60-ті 
роки першим з біографів Макаренка, хто в той час предметно звернув увагу 
на долю Трудкорпуса, зробивши це в контексті конфлікту Макаренка з офі-
ційною педагогікою, був Є. Балабанович [4]. Тоді ж Л.Гордін і Є. Долгін опри-
люднили (частково вперше) тематичну підбірку листів педагога до М. Горько-
го і Н. Остроменцької, чим значно поповнили джерельну базу для вивчення 
ТДК [5]. За відсутністю фундаментальних досліджень протягом майже трьох 
десятиліть чи не єдиним конкретним фактом, що ілюстрував діяльність Мака-
ренка в Трудкорпусі був захист ним звинуваченого у побитті вихованців 
підлеглого завкола О.І. Остапченка [6].  

Нарешті, першу спробу систематичного викладу історії ТДК робить ли-
ше у 1976 р. А.А. Фролов, використовуючи при цьому листування Макаренка 
з М. Горьким і Г. Салько, спогади М. Фере, опубліковані і неопубліковані 
архівні матеріали [7]. В ті ж роки лунає перша, і до сьогодні досить нетради-
ційна для вітчизняного макаренкознавства, оцінка двома львівськими науко-
вцямми (Ф. Науменко і І. Козуб) ідеї масового перевиховання як педагогічної 
ілюзії Макаренка [8].  

Починаючи з 80-х років до наукового обігу залучається ціла низка но-
вих архівних джерел, на аналізі яких здійснюються нові спроби ґрунтовного 
висвітлення діяльності Макаренка по створенню ТДК. Мова йде про роботи Л. 
Попової [9] і М. Окси [10]. Цікаві епістолярні матеріали щодо історії Трудкор-
пуса були виявлені у тій частині спадку Макаренка, яка за заповітом його 
дружини 30 років по її смерті залишалася зачиненою [11]. За останні роки 
можна назвати лише одну помітну працю, що торкається окремих аспектів 
вказаної теми, це книга С. Карпенчук і М. Окси „На зорі макаренкознавства” 
[12]. 

Марбурзька лабораторія Макаренко-реферат теж не має окремого до-
слідження вказаної теми, хоча деякі з її видань оприлюднюють низку цікавих 
фактів і документів, пов’язаних з нею. Серед них особливо помітні збірки 
матеріалів: “Забота, контроль, вмешательство” [13], “В Харьков или в Запо-
рожье?” [14], “Ваша нежность – страшная сила” [15] і “Полтавская трудовая 
колония им. М. Горького” [16]. Низку також маловідомих фактів наводить 
керівник лабораторії Г. Хілліг у книзі “Побляклі обличчя, забуті люди: 28 
портретів “друзів” і “ворогів” А.С. Макаренка” [17]. Однак слід зазначити, що 
здобутки марбурзької лабораторії завдяки ідеологічній конфронтації протягом 
декількох десятиліть були майже недоступні радянським вченим і тому не 
могли суттєво впливати на вітчизняну традицію в дослідженні історії ТДК. 

Лі тература  
1. Див.: Макаренко А.С. Сочинения. – Т. 1. – М., 1950. – С. 673-691; Там 

само, Т. 7. – М., 1952. – С. 384-386, 433-436. 
2. Див.: Лукин Ю. А.С.Макаренко. Критико-биографический очерк. – М., 

1954. – С. 28, 36; Морозова Н.А. Семинарий. – Л., 1957. – С. 69 (2-е 



 124

видання – Л., 1961. – С. 93-95); Ніжинський М.П. Життя і педагогічна 
діяльність А.С. Макаренка. – К., 1958. – С. 104-106. 

3. Див.: Иваненко О. Настоящая жизнь // Воспоминания о Макаренко. – 
Л., 1960. – С. 87-95 (тут – С. 94); Фере Н.Э. Мой учитель // там же, С. 
99-232 (тут – С. 169-177). 

4. Див.: Балабанович. Е. З. Антон Семенович Макаренко. Человек и писа-
тель. – М., 1963. – С. 151-152. 

5. Из писем А.С. Макаренко  (1926-1928) // А.С. Макаренко (опыт, изуче-
ние, применение): Материалы конференции, посвященной 80-летию со 
дня рождения: 1888-1968 / Редкол.: В.Е. Гмурман, Л.Ю. Гордин, Э.С. 
Кузнецова. – М., 1969. – С. 186-214. 

6. Див.: Ніжинський М.П., вказ. роб.; Письмо в редакцию газеты «Комму-
нист» // Народное образование. – 1963. – № 2. – С. 92-95; Сумный С. 
Ненапечатанная статья А.С. Макаренко // Там же, С. 96-98. 

7. Организация воспитательного процесса в практике А.С. Макаренко: 
Учеб. пособие / Подг. А.А. Фролов; под ред. В.А. Сластенина и Н.Э. Фе-
ре. – Горький, 1976. – С. 46, 56, 63-69, 71-73. 

8. Див.: Науменко Ф.И., Козуб И.И. „Автобиография” А.С. Макаренко. 
Комментарий // А.С. Макаренко. К 90-летию со дня рождения / Редкол.: 
Ф.И. Науменко (отв. ред.) и др. – Львов, 1978. – С. 95-107 (тут – С. 98). 

9. Див.: А.С. Макаренко в Харькове: Метод. рекомендации в помощь лек-
тору / Л.Д. Попова и др. – Харьков, 1983. – С. 14-15; Попова Л.Д. Науч-
ная и общественно-педагогическая деятельность А.С. Макаренко в Ха-
рьковской комиссии помощи детям // Olomouckė Setkảní – A.S. 
Makarenko 1988. Sborník z konference 23-25 března 1988 “A.S. Makarenko 
– klasik socialistickė pedagogiky”. 1989, s. 31-40. 

10. Див.: Oksa M. Neue Archivmaterialien zu Makarenkos Tätigkeit in der 
Char’kover Bezirkskinderhilfe // Hundert Jahre Anton Makarenko. Neue 
Studien zur Biographie / Hrsg. von G. Hillig. – Bremen, 1988, S. 89-99; 
Окса Н.Н. Архивные материалы о деятельности А.С. Макаренко по объ-
единению детских интернатных учреждений Харьковского округа в 
1926-1928 годах // А.С. Макаренко сегодня: новые материалы, иссле-
дования, опыт / Сост. А.А. Фролов. – Н. Новгород, 1992. – С. 59-68. 

11. Див.: Ты научила меня плакать… (переписка А.С.Макаренко с женой. 
1927-1939). – В 2 т. – Т. 1 / Сост. и комментарии Г. Хиллига и С. Невс-
кой; Введение Г. Хиллига. – М., 1994. – 216 с. 

12. Карпенчук С.Г., Окса М.М. На зорі макаренкознавства: Монографія. – 
Мелітополь, 2000. – С. 20-22, 32-33, 38-40, 42, 63-65, 68-69. 

13. Забота, контроль, вмешательство. Шесть отчетов об инспекторских и 
других проверках колонии им. М. Горького (1922-1928 г.г.) / Сост. Г. 
Хиллиг. – Марбург, 1994. – С. XXV-XXVII, XXXI-XXXII, 34-50.  

14. В Харьков или в Запорожье? Сборник документов о переводе Колонии 
им. Горького из Полтаві на новое место („завоевание Куряжа”) 1925-
1926 гг. / Сост. Г. Хиллиг. – Марбург, 1985. – С. ІХ, 2-10.  

15. А.С. Макаренко. „Ваша нежность – страшная сила”. Письма не только о 
любви (Харьков, весна 1928 г.) / Сост. Г. Хиллиг. – Марбург, 1996. – С. 
VIII-IX, 49.  

16. Полтавская трудовая колония им. М. Горького. Полемика, документы, 
портреты (1920-1926 гг.) / Сост. Г. Хиллиг. – Марбург, 2003. – С. 265, 
305-306. 

17. Hillig G. Verblaßte Gesichter, vergessene Menschen: 28 Porträts von 
“Freunden” und “Feinden” A.S. Makarenkos. – Bremen, 1999. 


