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«Школа окрилених мрій»
Вистава  (фрагменти) на три дії

Тривалість 45хв.

Актори-учні 10 класу  комунального закладу « Вечірня (змінна ) школа 

ІІ-ІІІ ступенів №18»
Деснянського району  міста Києва

Дійові особи:

Макаренко А.С.: Ковтун Олександр

Вчителі школи : Кулик Ярослава,  Маринич Анна, Марченко Аліна.

Діти-учні: Солнцев Михайло, Смик Владислав, Якимов Ерік, 

Воронкін Тимофій.

Жителі м. Бровари : Вітюк Марічка, Соя Каріна.



Дія І

(А.С.Макаренко,  вчителі). 

Дія відбувається в місті Бровари.  Антон Макаренко оглядає приміщення.

Макаренко А.С.: - Ось і маю свою школу. Будівля, правда, одні стіни, але це вже 

початок. Місто Бровари - гарне місто.  У дітей, що приїдуть в цю школу,  складні 

долі: ні батька, ні матері.  Ми для них як острівець добра та надії в цьому світі…
- Чекаю на своїх колег з  Києва.  

Макаренко А.С.: – Заходьте!    (заходять  дві вчительки, вітаються)

Ярослава : - Та думали, що пішки  доведеться   іти.

Добре, що чоловік один до Броварів із Києва їхав,   то ми так і  приїхали.

Анна: - А ось про школу ніхто нічого не чув.  Довелось походити, аж поки    

прийшли.

Макаренко А.С.: - Нічого. Скоро приїдуть діти,  всі будуть знати.

(говорять про школу, роботу, дітей) 





А.Макаренко: - Заходьте!

Хлопці: Оце так школа!   Через тебе влипли!  Ну нічого. Це ненадовго.

(діалог діти-вчителі, Макаренко)

Ярослава: - Може будете  обідати?  

Діти: - Хочемо!  Хочемо!

Анна: - Тоді ідіть мити руки.

Хлопці: - А це ще для чого? Не будемо!  

(Вчителі беруться за голову. А.Макаренко розводить руками та виходить . 

Залишаються хлопці за столом. Грають в карти)





Аня: -- Можливо почнемо навчання?

Хлопці:  - Ні!  Ми вже вчені!   Нам і так добре!  (діалоги 

продовжуються)

Ярослава: — Не  буде ледарям обіду!

А.Макаренко: - Сьогодні немає обіду. Нема чим топити піч.

Так хлопці. Або забираєтесь геть, або ідемо за дровами.

Хлопці: - Та добре! Ідемо, ідемо!

(всі виходять).  

Діти дивляться фрагмент фільму «Педагогічна поема» хв.15.39-20.24







Дія ІІ.

(чемні учні  навчаються. Урок)

Вчитель Аліна :— Дмитре, покажи на глобусі Україну. (діалог)  

Хлопці: - А, почитайте нам.



( Стук в двері.  Заходять жителі міста  Броварів. )  

Марічка: - Хто тут директор?

А.Макаренко: - Я- директор.

Марічка: - І чого ви тут тих дітей вчите? Весь город витоптали , 

городину повиривали.…………
(діалог між учнями, Макаренко, жителями Броварів)



Дія ІІІ.

Монолог Макаренка.  Звертання хлопців до глядачів. 

Перегяд фрагменту  фільму  (відїзд на навчання, праця ,  

відпочинок)

Пісня 

(виконують всі учасники вистави)





Розмова з глядачем після вистави.

Вчитель історії  Кучерова Т.Ф.  веде бесіду з учнями(глядачем) на тему: 

навчання, виховання, моралі, совісті, особистості - А.С.Макаренко.

Питання , що були актуальні 100 років тому та сьогодні.





  

                         Використані     джерела: 

Онлайн-ресурс 

1.https://mykniga.com.ua/zmist/korotkij-zmist-makarenko-pedagogichna-poema-dlya-chitackogo-

shhodennika-chitati-korotkij-perekaz-onlajn.html          

2. Аналіз твору А.С. Макаренка «Педагогічна поема»                                                                                 

www.stud24.ru › 503956-2010334-page1       

3.Художній фільм                                                                                                                               

Педагогічна поема – YouTube                                                                                                 

www.youtube.com › watch 

4. Екскурсія  учнів В(з) Ш №18 м.Києва –учасників проекту Радянське минуле 

переосмислення історії,  до краєзнавчого музею м.Броварів. 

 (Знайомство з експозицією, що відображає роботу в Броварській дитячій трудовій колонії 

№ 5 у 1936—37 рр. педагога А.Макаренко.) 


