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ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ЯНУША КОРЧАКА: 

ІСТОРИКО-РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ 

 

 

У статті викладено результати дослідження, присвяченого розгляду педагогічної 
спадщини Януша Корчака у вітчизняній та зарубіжній історико-педагогічний науці. 
Охарактеризувавши основні положення наукових праць різних історичних періодів 
щодо концептуальних засад виховання і освіти дитини у доробку видатного 
польського педагога, було представлено історико-ретроспективний огляд 
провідних тенденцій досліджень із цієї проблеми. 

Ключові слова: педагог, історико-педагогічна наука, дитина, навчально-
виховний процес, педагогічна концепція. 

 
В статье изложены результаты исследования, посвященного рассмотрению 

педагогического наследия Януша Корчака в отечественной и зарубежной 
историко-педагогической науке. Охарактеризовав основные положения научных 
трудов различных исторических периодов о концептуальных основах воспитания 
и образования ребенка в активе выдающегося польского педагога, было 
представлено историко-ретроспективный обзор ведущих тенденций исследований 
по этой проблеме. 

Ключевые слова: педагог, историко-педагогическая наука, ребенок, учебно-
воспитательный процесс, педагогическая концепция. 

 
The paper presents the results of a study on the review of educational heritage Janusz 

Korczak in domestic and foreign historical and pedagogical science. Describing the basic 
situation of scientific works of different historical periods on conceptual foundations of 
education and educational achievements of the child in the famous Polish teacher, 
presented a retrospective review of historical trends leading research on this issue. 

Key words: teacher, historical and pedagogical science, child educational process, 
educational concept. 

 

 

Соціально-історичні зміни в українській 

державі на початку ХХІ століття зумовлюють 

розробку інноваційних підходів до організації 

системи освіти і шкільництва в новому тисячолітті. 

Процес інтеграції України у європейський 

культурно-освітній простір спонукає до пошуку 

оптимальних і перспективних шляхів демократизації, 

гуманізації та індивідуалізації навчально-

виховного процесу. Перед сучасною педагогічною 

наукою та шкільною практикою сьогодні стоять 

важливі завдання формування гуманістичної 

особистості, толерантної, полікультурної, здатної 

до самопізнання, саморозвитку та самореалізації. 

У цьому контексті теоретичне обґрунтування 

сучасних моделей освітньо-виховних систем є 

неможливим без ґрунтовного аналізу історико-

педагогічного досвіду, виявлення його прогресивних 

ідей та можливостей їх творчого використання.  

У пошуках шляхів вирішення проблем 

гуманізації виховання і навчання педагогічна наука 

сьогодення звертається до різних джерел, зокрема, 

до педагогічної спадщини визначних освітніх 

діячів минулого. 

До кращих надбань світової педагогічної 

практики сучасні дослідники в галузі історико-

педагогічної науки зараховують гуманістичний 

потенціал педагогічної системи польського педагога 

Януша Корчака, характерною особливістю якої є 

спрямованість виховного процесу на створення 

умов для гуманістичного формування особистості. 

За концептуальними засадами, структурою й 

формами організації педагогічної діяльності 

видатний освітній діяч створив оригінальну 

виховну систему, яка не втрачає своєї актуальності 

і за сучасних соціальних, політичних, економічних 

умов цивілізаційного поступу. 

Вивчення та аналіз теоретичних поглядів, 

педагогічного досвіду Януша Корчака дозволяє 

стверджувати, що ним створено цілісну унікальну 

педагогічну систему, яка охоплює ґрунтовні 

проблеми педагогіки, висвітлює широке значення 

опіки над дитиною, педагогізацію усіх аспектів її 

життєдіяльності з метою задоволення найважливіших 

фізичних і психічних дитячих потреб, забезпечення 

можливості її самореалізації та самовдосконалення 

[5, с. 12]. 
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Розгляду і вирішенню цих питань присвячено 

багато теоретичних праць і віддано роки 

практичної педагогічної діяльності Я. Корчака, які 

привертають до себе увагу педагогів та науковців 

багатьох країн. 

Акцентуючи увагу на високому гуманістичному 

потенціалі та непересічній значущості ідей Януша 

Корчака про освіту та виховання дітей у сфері 

науково-педагогічного пізнання ХХ століття, 

метою нашої статті є представити історико-

ретроспективний огляд досліджень вітчизняної та 

зарубіжної історико-педагогічної науки, присвячених 

розгляду педагогічної спадщини польського 

педагога.  

Міжнародною організацією ЮНЕСКО Януша 

Корчака визнано одним із найвидатніших 

педагогів ХХ століття. Його педагогічні ідеї 

досліджувалися у Великобританії, Німеччині, 

Польщі, Росії, Україні, Швейцарії, Японії та інших 

країнах.  

У Польщі педагогічна спадщина Януша Корчака 

досліджується з другої половини 40-х років. 

Польські науковці Я. Біньчицька, С. Волошин, 

А. Левін, І. Мержан, І. Неверлі, М. Фальковська, 

А. Шланзакова, М. Яворський, М. Якубовський та 

інші активно розглядали різні аспекти педагогічної 

та літературної спадщини, просвітницької 

діяльності Януша Корчака.  

Також здійснювалися окремі спроби компа-

ративістського аналізу спадщини Януша Корчака 

та інших визначних педагогів. До порівняння 

творчого доробку Януша Корчака та А. Макаренка 

зверталися польські науковці А. Левін, М. Фаль-

ковська ще у 70-80-х роках ХХ століття. Пижик І. 

розглянув у порівняльному аспекті гуманістичні 

концепції польського педагога у дослідженні 

«Елементи опікунської педагогіки в працях 

Й. Г. Песталоцці, Я. Корчака, А. Макаренка і 

Я. Ч. Бабіцького» (Краків, 1995).  

Окремої уваги заслуговує дисертація польської 

дослідниці Й. Гайди «Проблеми гуманістичного 

виховання особистості в педагогічній спадщині 

Януша Корчака та Антона Макаренка» (Кіровоград, 

2004), яка була написана українською мовою та 

захищена в Україні. У цій роботі було проведено 

порівняльне вивчення педагогічних поглядів 

видатних педагогів, відбулася спроба виявити 

спільне і відмінне, визначити загальні тенденції 

розвитку прогресивних ідей, які можуть творчо 

використовуватися в процесі виховання на 

гуманістичних засадах за сучасних умов суспільного 

поступу. У дисертації визначено концепції 

гуманістичного формування особистості, зміст та 

форми організації виховного процесу у педагогічних 

системах Януша Корчака і А. Макаренка.  

Авторкою було проаналізовано соціально-

політичні та історичні передумови становлення 

Януша Корчака і Антона Макаренка як педагогів, 

виділено подібні періоди формування їх 

педагогічних поглядів. Гайда Й. обґрунтувала 

місце спадщини Януша Корчака і А. Макаренка у 

розвитку європейських гуманістичних педагогічних 

теорій. Вона виявила подібні підходи та 

відмінності у трактуванні педагогами основних 

компонентів педагогічного процесу, використанні 

виховних форм і методів у практичній діяльності; 

розкрила подібність, прогностичність принципів 

організації та структурно-функціональної побудови 

виховних систем, які були логічним втіленням 

педагогічних концепцій Януша Корчака і 

А. Макаренка. Дослідниця визначила напрями і 

можливості використання спадщини педагогів у 

освітньо-виховній, соціальній сферах у сучасній 

Польщі та в Україні [1, с. 18]. 

У вітчизняному історико-педагогічному процесі 

з ідеологічних причин педагогічні твори Януша 

Корчака залишалися практично невідомими до 

кінця 80-х років минулого століття. Офіційна 

педагогічна наука до останніх десятиріч ХХ сто-

ліття лише поверхово визнавала теоретичний та 

практичний внесок Я. Корчака в розвиток 

педагогіки.  

Окремі аспекти спадщини польського педагога 

вивчали вітчизняні дослідники Ж. Д. Ільченко, 

Н. П. Калениченко, Л. Г. Коваль, М. С. Петровський, 

С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. Проте активний 

науковий інтерес українських науковців до 

творчості Януша Корчака почав проявлятися 

нещодавно (С. Денисюк, В. Кушнір, Т. Забута, 

В. Ханенко). Зокрема, В. Ханенко у дослідженні 

«Проблема гуманізації виховання в контексті 

розвитку польської педагогіки міжвоєнного 

періоду (1918-1939)» (Луганськ, 1997) здійснив 

аналіз змісту, структурних елементів педагогічних 

систем та концепцій виховання Януша Корчака, 

С. Гессена, Б. Наврочинського, Б. Суходольського 

та Г. Ровіда. Організаційно-структурні особливості 

розвитку і функціонування системи дитячого 

самоврядування у творчому доробку польського 

педагога досліджувала Т. Забута (Одеса, 1997), яка 

у дисертації «Організація дитячого самоврядування у 

виховній системі Януша Корчака» (Одеса, 1997) 

представила аналіз сутності та специфіку 

педагогічного керівництва дитячим самовряду-

ванням у виховних закладах Я. Корчака.  

Для нашого дослідження особливо цікавою є 

дисертація С. Денисюк «Проблема формування 

особистості у педагогічній спадщині педагога-

гуманіста Я. Корчака» (Київ, 2000), у якій узагальнено 

провідні складові педагогічної системи польського 

ученого, проаналізовано теоретичні засади 

формування особистості, організації виховного 

процесу тощо. Дослідницею представлено основні 

етапи життєдіяльності Януша Корчака, визначено 

чинники та передумови становлення його 

світоглядних позицій та педагогічних переконань, 

систематизовано погляди ученого на розвиток 

особистості вихованця та особливості діяльності 

вихователя з позицій етико-педагогічних норм 

поведінки. Підкреслюючи актуальність спадщини 

Януша Корчака для підготовки педагогічних 

працівників в Україні, С. Денисюк стверджує про 
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важливість обґрунтування Янушем Корчаком 

нових на той час і актуальних сьогодні етико-

педагогічних норм поведінки педагогів, до яких 

вона відносить: 

– гуманістичне, толерантне, уважне ставлення 

до дітей, що передбачає дотримання їх прав; 

– повага до особистості вихованця і сприяння 

його гармонійному розвитку; 

– побудова взаємовідносин між наставниками 

та підопічними на засадах партнерства і 

взаємовпливу; 

– постійне всебічне вивчення дитини з 

метою правильного діагностування, прийняття 

обґрунтованих рішень та вибору; 

– добір найбільш адекватних форм і методів 

педагогічного впливу; 

– висока культура поведінки, вміння само-

регуляції, прагнення саморозвитку та само-

вдосконалення [2, с. 14]. 

Дослідниця спадщини видатного польського 

педагога вважає, що погляди Януша Корчака на 

завдання і працю вихователя заслуговують особливої 

уваги, оскільки основна проблема педагогіки 

майбутнього – поєднати вільний розвиток дитини 

з педагогічним керівництвом. Це ставить високі 

вимоги до педагогів, які свою діяльність повинні 

будувати на ідеях індивідуального особистісного 

розвитку, природо- та культуровідповідності. 

Відтак, творче використання ідей польського 

педагога-гуманіста у діяльності вчителя в сучасних 

умовах сприятиме поповненню, збагаченню форм і 

напрямів у підготовці педагога нового тисячоліття. 

Саме від Януша Корчака, переконана С. Денисюк, 

педагог нового тисячоліття може вчитися, як 

розвивати особистість дитини, здійснювати 

особистісний та професійний саморозвиток і 

працювати творчо в закладах освіти різного типу.  

Необхідно відзначити, що в Україні також 

відбулися компаративні дослідження педагогічних 

ідей Януша Корчака, зокрема у зіставленні 

з багатогранною педагогічною спадщиною 

В. Сухомлинського. Так, у дисертаційній роботі 

В. Кушнір «Провідні гуманістичні ідеї творчої 

спадщини Януша Корчака у контексті розвитку 

вітчизняної педагогічної думки» (Харків, 2004) 

розкрито та узагальнено на основі порівняльного 

аналізу педагогічні концепції Я. Корчака та 

В. Сухомлинського.  

Дослідницею здійснено компаративний розгляд 

поглядів Я. Корчака та В. Сухомлинського за 

такими напрямами: ідея самоцінності дитинства і 

актуалізація прав дитини у педагогічних концепціях 

Я. Корчака та В. Сухомлинського; свобода дитини 

у навчально-виховному процесі; створення умов 

для саморозвитку, самореалізації особистості як 

мета і результат гуманістичного виховання; система 

роботи зі знедоленими дітьми у педагогічній 

діяльності Я. Корчака та В. Сухомлинського.  

Кушнір В. стверджує, що, незважаючи на 

ідеологічні перешкоди, В. Сухомлинський виявляв 

сміливу зацікавленість творчістю Я. Корчака. Він 

глибоко знав літературний та педагогічний 

доробок польського подвижника, високо цінував 

його як педагога-гуманіста, неодноразово вказував 

на гуманістичну спрямованість та загальнолюдську 

цінність його педагогічної діяльності. У книзі 

«Серце віддаю дітям» В. Сухомлинський відзначав 

істотний вплив постаті Я. Корчака на формування 

його педагогічних переконань. Дослідниця 

переконана, що творча спадщина Я. Корчака мала 

значний вплив на формування гуманістичних 

педагогічних переконань В. Сухомлинського, адже 

український педагог неодноразово посилався на 

його авторитетні висловлювання у власних працях. 

Значна спорідненість ідей польського педагога 

простежується й у творчості його наступників, 

наприклад, О. Захаренка.  

Шляхом порівняльного аналізу педагогічних 

концепцій Я. Корчака та В. Сухомлинського 

В. Кушнір доводить, що найважливішою ідеєю 

гуманістичного виховання обох педагогів є 

визнання самоцінності дитячого життя. Період 

дитинства педагоги розглядали як цілісну 

багатогранну систему, яка визначає початковий 

етап становлення особистості та тісно пов’язана з 

наступними періодами життя людини. Дитина, її 

інтереси та потреби в системах Я.Корчака та 

В. Сухомлинського були поставлені в центр 

взаємовідносин вихователя і дитини. Твердження 

про самоцінність дитячого життя стало базисом 

формування педагогами нових підходів до 

навчально-виховного процесу. Пріоритетне значення 

в педагогічних концепціях Я. Корчака та В. Су-

хомлинського належало соціально-педагогічному 

забезпеченню саморозвитку, самовиявленню та 

самовихованню кожної підростаючої особистості, 

пошук та застосування педагогічних технологій, 

які сприяють стимулюванню цих процесів. 

У роботі зі знедоленими дітьми педагоги 

відстоювали необхідність використання лікувальної 

педагогіки, що включає в себе систему психолого-

педагогічного впливу, спрямованого на подолання 

або послаблення негативних і формування 

позитивних якостей особистості. 

Дослідницею окреслено та теоретично 

обґрунтовано перспективні напрями творчого 

використання педагогічного досвіду Я. Корчака та 

В. Сухомлинського у сучасних навчальних закладах: 

необхідність створення емоційно наповненої 

життєдіяльності школи й її атмосфери, що 

стимулюють творчі форми спілкування дітей, 

утвердження ідеї захищеності; забезпечення 

демократизації шкільного життя, що ґрунтується 

на інтеграції та узгодженні інтересів і позицій 

вихователя і вихованця, на культурі спілкування, 

на різнобічних формах творчої діяльності; 

підвищення психологічної культури педагогів і 

постійне вивчення дітей, перетворення знання про 

дитину у обов’язкову ланку виховного процесу; 

відмова від надмірної інтелектуалізації навчально-

виховного процесу. 

Отже, гуманістично спрямовані педагогічні ідеї 

Я. Корчака знаходять подальший розвиток у 

сучасній педагогічній думці України, Польщі та 
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інших країн. Вітчизняні та зарубіжні дослідники 

стверджують про визначний внесок відомого 

польського освітнього діяча у розвиток світової 

педагогічної думки. Вони підкреслюють важливість 

ідей Я. Корчака про цілісний і гармонійний 

розвиток природних задатків і здібностей дитини, 

орієнтацію педагогічної практики на особистість 

вихованця, визнання самоцінності дитячого життя 

і поваги до особистості дитини, відмови від 

авторитарності у педагогічному спілкуванні, які 

суттєво змінили уявлення сучасних працівників 

системи освіти щодо напрямів реформування 

в організації навчально-виховного процесу 

сьогодення.  
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