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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Галузь знань,  

спеціальність, освітній 
ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 

01 «Освіти, педагогічні 
науки» 

За вибором 

Модулів – 2 

Спеціальність  
013 «Початкова освіта» 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 4-й  

Індивідуальне навчально-
дослідне завдання _______  Семестр 

Загальна кількість годин – 90 7-й  

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 

аудиторних –  
самостійної роботи студента -  

Освітній ступінь 
«бакалавр» 

Лекцій 
16 год.  
Практичні, семінарські 
20 год.   

Лабораторні 
 год 
Самостійна робота 

54 год.  год 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: 
Екзамен 

Передумови для вивчення дисципліни. Перелік дисциплін, які були вивчені раніше:  
1. Дидактика 
2. Історія України 
3. Історія світових цивілізацій 
4. Історія української культури 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння методології та методу конкретно-

історичного підходу до педагогічних фактів і явищ, оволодіння фактичним матеріалом, 
відомостями про виникнення й розвиток виховання, школи й педагогічної думки, системою ідей 
дошкільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці, формування вміння характеризувати 
основні напрями педагогічної думки на різних етапах суспільства. 
Основні завдання вивчення дисципліни „ Історія педагогіки” : 

-  дати знання про тенденції й закономірності розвитку педагогіки, розкрити їх органічну єдність і 
водночас специфіку; 

- ввести в педагогічний і освітній обіг студентів новий фактичний історико-педагогічний матеріал і 
ознайомити з пріоритетами вітчизняної педагогічної думки, її впливом на розвиток школи й освіти 
в інших країнах; 

- навчити студентів оперувати педагогічними категоріями й розуміти їх генезис; 
- ознайомити студентів із розвитком педагогічної думки, виховання й школи в провідних 

зарубіжних країнах; 
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- сформувати вміння з вивчення, виявлення й аналізу типових і загальних тенденцій у розвитку 
вітчизняної та зарубіжної освітянської справи; факторів, які стимулювали чи спрямовували її 
розвиток; 

- виховувати у студентів почуття патріотизму, пошани до педагогічної спадщини свого й інших 
народів, усвідомлення значимості педагогіки в розвитку суспільства, ролі обраної професії і 
власного професіоналізму у вихованні підростаючого покоління відповідно до сучасних вимог 
розвитку України 

Очікувані результати навчання 
Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК-1. Загальнонавчальна. Здатність до навчання, розвитку продуктивного (абстрактного, 
образного, дискурсивного, креативного) мислення. Здатність до самокритики і сприймання 
конструктивної критики.  
ЗК-2. Дослідницька. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних 
джерел.  
ЗК-3. Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні; 
володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною формою) в 
різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм 
комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з 
іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування 
в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів.  
ЗК-4. Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та ефективно 
реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. 
Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні, 
застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших 
громадян, зокрема учнів початкової школи; використовувати способи діяльності й моделі 
поведінки, що відповідають чинному законодавству України 
ЗК-5. Етична. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і правових 
норм 
ЗК-7. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; зокрема, 
здатність успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями та їхніми батьками; володіння 
алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність працювати в 
команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і 
самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 
ЗК-11. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних 
і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач у професійній діяльності 
вчителя початкових класів й у повсякденному житті 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК-3.1. Дидактична. Здатність майбутнього вчителя (випускника) вирішувати стандартні та 

проблемні професійні завдання, що виникають в освітній практиці початкової школи, на основі 
сформованих знань про теоретичні засади побудови змісту і процесу навчання молодших учнів, у 
тому числі ґрунтовних знань про сучасні теорії навчання, гнучкого володіння методами навчання; 
спроможність обґрунтовано обирати прийоми, засоби, технології, форми організації навчання, 
адекватні дидактичній ситуації 

ФК-5. Професійно-комунікативна компетентність (ПКК). Здатність актуалізовувати та 
застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, настанови, стратегії й тактики 
комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної діяльності, а також індивідуально-
психологічні якості особистості задля успішного здійснення в конкретних умовах педагогічної 
комунікативної діяльності з молодшими школярами, батьками, колегами. 
 

3. Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє 
навчальна дисципліна: 

Очікувані результати навчання 
Програмні результати навчання (ПРН) : 



5 

ПРН 1 Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених Державним стандартом 
початкової загальної освіти. 

ПРН 4 Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні навчальні 
технології. 

ПРН 5 Знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх 
галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН 6 Знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову освіту: 
Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, які вивчаються в 
початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. 

ПРН 13 Проектувати зміст і методику проведення виховних заходів для учнів початкової 
школи. 

ПРН 14 Здійснювати комунікацію, орієнтуючись на стилі мовленнєвого спілкування у 
процесі вирішення професійно-педагогічних задач. 

ПРН 16 Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль І. Історія зарубіжної класичної школи і педагогіки. 
 

Тема 1. Предмет, завдання, методологічні основи курсу «Історія педагогіки». 
Виникнення виховання у первісному суспільстві. 
Предмет, завдання, основні поняття, принципи історії педагогіки, їх характеристика. 
Методологічні підходи до проблеми виникнення виховання. Становлення виховання як 
цілеспрямованого процесу у первісному суспільстві. Зародження організованих форм виховання в 
умовах формування і розвитку стародавніх цивілізацій Сходу. 

Тема 2. Основні проблеми розвитку європейського шкільництва та педагогічної 
думки (Антична педагогіка, педагогічна думка в епоху Середньовіччя). 
Система виховання й освіти в державах Стародавньої Греції: спартанська й афінська система 
виховання, педагогічна думка Стародавньої Греції. Виховання, освіта і педагогічна думка в 
Стародавньому Римі. Зародження християнської традиції у вихованні. Освіта і педагогічна думка у 
Візантії. Освіта в країнах Близького і Середнього Сходу в епоху Середньовіччя. Виховання, школа 
і педагогічна думка в Західній Європі в Середні віки і в епоху Відродження: культура і наука на 
ранніх етапах розвитку феодалізму; церковні школи в Західній Європі; рицарське виховання; 
виникнення й розвиток середньовічних університетів; педагогічні ідеї епохи Відродження; 
реформація і її політика в галузі освіти й виховання; єзуїтська система виховання в період 
Контрреформації. 

Тема 3. Основні педагогічні ідеї реформаторського руху епохи буржуазних революцій 
та Просвітництва. 
Соціально-економічні і політичні особливості розвитку освіти в країнах Західної Європи у ХVІІ-
XVIII ст.: педагогічна думка у країнах Західної Європи у ХVІІ ст., педагогічні ідеї В.Ратке, 
педагогічна теорія Я.А.Коменського. Схоластичність шкільної освіти у XVII-XVIII ст. Рух за 
відновлення шкільної освіти і методів навчання. Шкільна освіта в Англії в XVII-XVIII cт.: 
емпірико-сенсуалістична концепція виховання й освіти Джона Локка (мета, завдання, зміст і 
методи виховання й освіти джентльмена; виховання дітей трудящих). Педагогічна думка Франції у 
XVIII ст.: педагогічна концепція Жан-Жака Руссо. Проекти реформи народної освіти в епоху 
Великої Французької революції (1789-1794 pp.) 

Тема 4. Проблеми виховання в європейських соціальних вченнях ХІХ ст. Зарубіжна 
школа і педагогіка в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. 

Питання виховання в європейських соціальних вченнях XIX ст. Вплив демократичних ідей 
Й. Г. Песталоцці на розвиток педагогічної теорії і шкільної практики. Ідея класового підходу до 
питань виховання й освіти. Рух за реформу шкільної справи в кінці XIX ст. Основні напрямки 
реформаторської педагогіки: педагогіка позитивізму; теорія «вільного виховання»; 
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експериментальна педагогіка; педагогіка дії; теорія «трудової школи» і «громадянського 
виховання»; теорія і практика «нового виховання» і «нових шкіл»; педагогіка культури. 
 
Змістовий модуль ІІ. Історія української школи і педагогіки 
 

Тема 5. Становлення виховання та освіти в Україні з найдавніших часів до ХV ст. 
Зародження виховання на українських землях. Українська народна педагогіка. Особливості 
становлення виховання у східних слов’ян. Зародження писемності, розвиток шкільної освіти за 
часів Київської Русі. Літературно - педагогічна спадщина ХІ-ХШ ст. Українське шкільництво у 
ХІV-ХV ст. 

Тема 6. Розвиток освіти і педагогічної думки в епоху українського Відродження. 
Виникнення і розвиток шкіл в Україні. Братські школи, їх роль у формуванні національної 
свідомості, науки та культури. Заснування перших українських академій. Острозька та Києво- 
Могилянська академії. Організація і методика навчально-виховного процесу в Києво-
Могилянській академії. Розвиток українського шкільництва на терені Запорізької Січі. Українська 
педагогічна думка епохи Відродження. 

Тема 7. Втрата державності та занепад системи народної освіти в Україні (ХVІІІ-ХІХ 
ст.). 
Середня і вища освіта в Україні в VУШ – початку ХІХ ст. Освіта і педагогічна думка в Україні 
першої половини ХІХ ст. Просвітницька діяльність і педагогічні ідеї видатних українських 
російських) вчених, письменників і громадських діячів. К.Д.Ушинський – основоположник 
наукової педагогіки і реформи школи. 

Тема 8. Школа і педагогіка України у ХХ ст. Сучасні тенденції розвитку освіти незалежної 
України та їх порівняння з зарубіжними. Освіта в Українській державі (1917-1919 рр.). Ідеї 
національної освіти й виховання в Україні початку ХХ ст. Характерні риси радянської 
тоталітарної школи і системи виховання в 1920-30-ті роки. Особливості становлення освіти у 
післявоєнний час (кінець 1940-50-ті роки). Розвиток освіти й педагогіки у 1960-80-ті роки. 
Педагогічна діяльність і погляди П. Блонського, С. Шацького, Г. Ващенка та їх вплив на розвиток 
української педагогіки. Педагогічна система А.С.Макаренка. Педагогічна діяльність і літературно-
педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського. 
 

5. Структура навчальної дисципліни 
 

Назва змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма навчання заочна форма навчання 

У
сь

ог
о у тому числі 

У
сь

ог
о у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб Інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль І Історія зарубіжної класичної школи і педагогіки. 

Тема 1. Предмет, завдання, 
методологічні основи курсу «Історія 
педагогіки». Виникнення виховання у 
первісному суспільстві. 

10 2 2   6       

Тема 2. Основні проблеми розвитку 
європейського шкільництва та 
педагогічної думки (Антична 
педагогіка, педагогічна думка в епоху 
Середньовіччя) 

12 2 2   8       
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Тема 3. Основні педагогічні ідеї 
реформаторського руху епохи 
буржуазних революцій та 
Просвітництва. 

10 2 2   6       

Тема 4. Проблеми виховання в 
європейських соціальних вченнях ХІХ 
ст. Зарубіжна школа і педагогіка в кінці 
ХІХ – на поч. ХХ ст. 

12 2 4   6       

Разом за змістовим модулем І 44 8 10   26       

Змістовий модуль ІІ. Історія української школи і педагогіки  

Тема 5. Становлення виховання та 
освіти в Україні з найдавніших часів до 
ХV ст.. 

10 2 2   6       

Тема 6.. Розвиток освіти і педагогічної 
думки в епоху українського 
Відродження 

12 2 2   8       

Тема 7. Втрата державності та занепад 
системи народної освіти в Україні 
(ХVІІІ-ХІХ ст.). 

10 2 2   6       

Тема 8. Школа і педагогіка України у 
ХХ ст. 14 2 4   8       

Разом за змістовим модулем ІІ 46 8 10   28       
Усього годин 90 16 20   54       

Модуль 2 
ІНДЗ             
Усього годин 90 16 20   54       

 
6. Тематика практичних занять 

 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

Годин 
Денна форма Заочна форма 

1. Вступ. Історія педагогіки як наука. Виховання у 
первісному суспільстві 2  

2.. Освіта давніх цивілізацій (Давній Китай, Давня Індія, 
Давній Єгипет, Міжріччя, Давня Греція, Давній Рим) 2  

3. Виховання та школа в епоху раннього середньовіччя 2  

4. Школа і педагогічна думка Київської Русі. Освіта і 
педагогічна думка епохи Відродження 2  

5. Освіта і педагогічна думка у країнах Європи, Сходу та 
Північній Америці в епоху середньовіччя 2  

6. Освіта та педагогічна думка в країнах Західної 
Європи 2  

7. Освіта та педагогічна думка в Україні XVIII – ХІХ 
століття 2  

8. Реформаторська педагогіка 2  
9. Освіта початку ХХ століття та радянської доби 2  
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10. Національна система освіти. Українські школи та 
освітні діячі в країнах світу 2  

Усього 20  
 

7. Самостійна робота 
 

№ з/п Назва теми Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

І. Історія зарубіжної класичної школи і педагогіки 
1.  Виникнення виховання у первісному суспільстві та в 

цивілізаціях Сходу. 
6  

2.  Розвиток шкільництва та педагогічної думки в епоху античності, 
Середньовіччя та Відродження. 

6  

3.  Вплив реформаторського руху епохи буржуазних революцій та 
Просвітництва на педагогічні ідеї. 

6  

4.  Проблеми виховання в європейських соціальних вченнях ХІХ ст. 
Школа і педагогіка Західної Європи та США в кін. ХІХ – на поч. 
ХХ ст. 

6  

ІІ. Історія української школи і педагогіки 

5.  Виховання та освіти в на теренах України з найдавніших часів 
до ХV ст. 

6  

6.  Розвиток освіти і педагогічної думки в епоху українського 
Відродження  

6  

7.  Занепад системи народної освіти в Україні в умовах втрати 
державності (ХVІІІ-поч. ХХ ст.) 

6  

8. Школа і педагогіка України у ХХ ст.. 6  

9.  Сучасні тенденції розвитку освіти незалежної України та їх 
порівняння з досвідом зарубіжних країн. 

6  

 Усього годин 54  

 
8. Індивідуальні завдання 

 
1. Порівняльна характеристика педагогічних поглядів педагогів та культурно-освітніх діячів (за 

вибором студентам та погодженням з викладачем).  
2. Історія відомого вітчизняного або зарубіжного навчального закладу: становлення, розвиток, 

організація навчального процесу.  
3. Історія освіти України наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття (крізь призму власної родини). 

 
9. Методи навчання 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 – практичний метод (практичні заняття); 
МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 
рецензування, складання реферату); 
МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти.  
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10. Методи оцінювання 
МО2 – усне або письмове опитування, 
МО3 – колоквіум, 
МО4 – тестування; 
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО8 – презентація та виступ на наукових заходах; 
МО9 – захист практичних робіт; 
МО10 – залік. 

 
11. Засоби діагностики результатів навчання: 

залік, тести, реферати, есе, проєкт, контрольна робота, презентація 
 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики для заліку 

1 2 3 4 
90-100 А Відмінно 

Зараховано 
82-89 В Добре 74-81 С 
64-73 D Задовільно 60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

1-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 14 12 12 12 12 12 12 14 
 

13. Методичне забезпечення 
 

Освітній контент дисципліни: 
програма нормативної навчальної дисципліни; 
силабус; 
робоча програма навчальної дисципліни;  
опорні конспекти лекцій; 
методичні рекомендації до самостійної роботи студентів; 
методичні рекомендації до практичних занять; 
«Робочий зошит для виконання практичних завдань»; 
тести проміжного та підсумкового контролю знань; 
завдання до контрольної роботи. 
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14. Рекомендована література. 
 

Основна 
1. Акімова О. В., Волошина О. В. Історія педагогіки у мнемокартах і таблицях : навч.-метод. посіб. 

Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 111 c. 
2. Зайченко І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл. у двох книгах. Київ : 

Видавничий Дім «Слово», 2010. Кн.І : Історія зарубіжноїпедагогіки. 624 с. 
3. Зайченко І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл. у двох книгах. Київ : 

Видавничий Дім «Слово», 2010. Кн.ІІ : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. 1032 с. 
4. Левківський М. В. Історія педагогіки : підручник / М. В. Левківський. Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. 380 с. 
5. Проніков О. К. Історія педагогіки : курс лекцій. Київ : Слово, 2016. 440 с. 
6. Сисоєва С., Кристопчук Т. Освітні системи країн Європейського союзу : загальна характеристика : 

навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. Рівне : Овід, 2012. 352 с. 
7. Скільський Д. М. Історія зарубіжної педагогіки : посіб. Київ : Смолоскип, 2011. 376 с. 
8. Скільський Д. М. Історія української педагогіки : ілюстр. навч. посіб. Тернопіль : Навчальна книга 

– Богдан, 2012. 340 с. 
9. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. у 2 кн. / за ред. 

О. В. Сухомлинської. Київ : Либідь, 2005. Кн.1 : Х–ХІХ століття. 624 с. 
10. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. у 2 кн. /за ред. 

О. В. Сухомлинської. Київ : Либідь, 2005. Кн.2 : ХХ століття. 552 с. 
 

Додаткова 
1. Берека В. Є., Буймістер Л. В., Шоробура І. М. Козацько-лицарське виховання в навчальних 

закладах : навч.-метод. посіб. Хмельницький : Заколодний М. І., 2015. 342 c. 
2. Видатні українські педагоги : інформаційний довідник / авт.-упор. Л. В. Калуська. Тернопіль : 

Мандрівець, 2008. 224 с. 
3. Гусак П., Гусак Л., Мартіросян Л. Виховання у Стародавній Греції: соціокультурний контекст: 

навчальний посібник для ВПНЗ. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 200 с. 
4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України / за голов. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком 

Інтер, 2008. 1040 с. 
5. Ковальчук Г. П., Присакар В. В. Трудове виховання школярів у загальноосвітніх закладах України 

наприкінці ХІХ-в першій третині ХХ століття: аналіз крізь призму сучасності : монографія. 
Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2010. 263 с. 

6. Кравець В. Історія класичної та зарубіжної педагогіки та шкільництва : навч. посіб. для студентів 
педагогічних навчальних закладів. Тернопіль, 1996. 436 с. 

7. Кравець В.Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. для студентів педагогічних 
навчальних закладів. Тернопіль, 1994. 360 с. 

8. Лузан П. Г., Васюк О. В. Історія педагогіки та освіти в Україні : навч. посібник 2-ге вид., доп. і 
перероб. Київ : ДАКККіМ, 2010. 296 с.  

9. Любар О. О., Федоренко Д. Т. Історія педагогічної думки і освіти в Україні: навч. посіб. : у 3 ч. 
Київ, 1993–1996: Ч. 1 : Дохристиянський період. 1993. 112 с.; Ч. 2 : Княжа доба. 1994. 130 с.;Ч. 3 : 
У неволі. 1996. 106 с. 

10. Мельничук Ю. Л. Основи козацько-лицарського виховання. Київ : Гетьман, 2012. 295 c. 
11. Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття) : монографія / за ред. 

О. С. Радул. Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2015. 311 с. 
12. Сисоєва С. О., Соколова І. В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. Київ : 

Центр навч. літ-ри, 2003. 308 с. 
13. Стельмахович М. Народна дидактика. Київ : Знання, 1985. 48 с. 
14. Стельмахович М. Народне дитинознавство. Київ :Знання УРСР, 1991. 48 с. 
15. Стельмахович М. Українська народна педагогіка : навч.-методичний посібник. Київ : Фірма 

«Віпол», 1997. 231 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
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16. Сухомлинська О. В., Дічек Н. П., Березівська Л. Д. Диференційований підхід в історії української 
школи (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.) : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2013. 620 с. 

17. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. в 2-х кн./ за ред. О. В. Сухомлинської. Київ : 
Либідь, 2005. Кн. 1 : Х-ХІХ століття. 624 с. 

18. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. в 2-х кн./ за ред. О. В. Сухомлинської. Київ : 
Либідь, 2005. Кн. 2. : ХХ століття. 552 с. 

19. Хрестоматія з історії педагогіки : в 2-х т. / за заг. ред. А. В. Троцко. Харків : ХНАДУ, 2011. Т. 1. 
456 с. 

20. Хрестоматія з історії педагогіки : в 2-х т. / за заг. ред. А. В. Троцко. Харків : ХНАДУ, 2011. Т. 2. 
524 с. 
 

10. Інформаційні ресурси. 
 

1. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 
2. http://www.library.edu-ua.net/id/485/ – Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. 

Сухомлинського НАПН України. 
3. http://vognutyi.ru/lib/ – колекція електронних книг. 
4. http://www.mon.gov.ua/ – Міністерство освіти, науки України – офіційний сайт. 
5. http://enc-dic.com/biography – бібліографічний словник. 
6. http://enc-dic.com/pedagogics – педагогічний словник. 
7. http://uk.wikipedia.org/wiki – Вікіпедія, вільна енциклопедія. 
8. www.klex.ru/books/age_psychology/diary.rar – електронна бібліотека праць класиків педагогіки. 
9. http://www.rsu.edu.ru/files/e-learning/Shetinina_History/ 10.htm – електронний навчально-

методичний посібник з історії педагогіки 
  

http://www.rsu.edu.ru/files/e-learning/shetinina_history/
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Рівненський державний гуманітарний університет 

Інститут психології та педагогіки 

Педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової освіти 

 

 

 

 

 

 

Назва дисципліни Історія педагогіки 

Викладач Бричок Світлана Борисівна 

Профайл викладача(ів) 
на сайті кафедри 

http://kppo-rdgu.do.am/ 

E-mail викладача: brychok.zd@gmail.com 

Посилання на освітній 
контент дисципліни в 
CMSMoodle (за 
наявності) або на іншому 
ресурсі 

 

Консультації Очні консультації: 3 год.  
Вівторок 10.00-13.00 
Онлайн-консультації: 3 год. 
Середа 14.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kppo-rdgu.do.am/
mailto:brychok.zd@gmail.com
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Анотація дисципліни 

«Історія педагогіки» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу. Її 
вивчення передбачає розв’язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки 
фахівців. Так, у змісті курсу історії педагогіки розкриваються шляхи розвитку теорії і практики 
виховання в різні історичні періоди, в умовах різних суспільно-економічних формацій, елементи 
нового у педагогічній спадщині, що сприяли розвитку прогресивної педагогічної думки, генезис 
багатьох педагогічних проблем і явищ. Особливо важливо показати, як школа та педагогіка 
відповідали потребам суспільного розвитку, як процес розвитку педагогічної науки у цілому 
впливав на теорію й практику виховання та навчання молоді, як саме нові педагогічні ідеї 
впливали на шкільну практику, яким чином досягнення педагогічної практики відображувалися у 
педагогічній теорії. 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Галузь знань, 
спеціальність, 
освітній ступінь 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 
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Кількість кредитів -3 Галузь знань 

01 «Освіта / 
Педагогіка» 

 

Вибіркова  

Спеціальність 013 
«Початкова освіта» 

Модулів – 2  

 

 

Спеціалізація 013  
«Початкова освіта» 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 4 

 

 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: проект 

 

Семестр  

 

7 

 

 

Загальна кількість  

годин - 90 

 

 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

Аудиторних – 4 

Самостійної роботи 
студента - 6 

Освітній ступінь  

Бакалавр 

Лекції  

16  

Практичні, семінарські 

20  

Лабораторні  

- - 

Самостійна робота 

54  

Індивідуальні завдання – 12 год. 

Вид контролю : екзамен 

 

Передумови 

Передумови для вивчення дисципліни. Перелік дисциплін, які були вивчені раніше:  

5. Дидактика 
6. Історія України 
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7. Історія світових цивілізацій 
8. Історія української культури 

 

Мета і завдання дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння методології та методу конкретно-
історичного підходу до педагогічних фактів і явищ, оволодіння фактичним матеріалом, 
відомостями про виникнення й розвиток виховання, школи й педагогічної думки, системою ідей 
дошкільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці, формування вміння характеризувати 
основні напрями педагогічної думки на різних етапах суспільства. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Історія педагогіки»: дати знання про тенденції й 
закономірності розвитку педагогіки, розкрити їх органічну єдність і водночас специфіку; ввести в 
педагогічний і освітній обіг студентів новий фактичний історико-педагогічний матеріал і 
ознайомити з пріоритетами вітчизняної педагогічної думки, її впливом на розвиток школи й освіти 
в інших країнах; навчити студентів оперувати педагогічними категоріями й розуміти їх генезис; 
ознайомити студентів із розвитком педагогічної думки, виховання й школи в провідних 
зарубіжних країнах; сформувати вміння з вивчення, виявлення й аналізу типових і загальних 
тенденцій у розвитку вітчизняної та зарубіжної освітянської справи; факторів, які стимулювали чи 
спрямовували її розвиток;виховувати у студентів почуття патріотизму, пошани до педагогічної 
спадщини свого й інших народів, усвідомлення значимості педагогіки в розвитку суспільства, ролі 
обраної професії і власного професіоналізму у вихованні підростаючого покоління відповідно до 
сучасних вимог розвитку України. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК-1. Загальнонавчальна. Здатність до навчання, розвитку продуктивного (абстрактного, 
образного, дискурсивного, креативного) мислення. Здатність до самокритики і сприймання 
конструктивної критики.  
ЗК-2. Дослідницька. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних 
джерел.  
ЗК-3. Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні; 
володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною формою) в 
різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм 
комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з 
іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування 
в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів.  
ЗК-4. Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та ефективно 
реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. 
Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні, 
застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших 
громадян, зокрема учнів початкової школи; використовувати способи діяльності й моделі 
поведінки, що відповідають чинному законодавству України. 
ЗК-5. Етична. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і правових 
норм. 
ЗК-7. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; зокрема, 
здатність успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями та їхніми батьками; володіння 
алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність працювати в 
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команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і 
самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ЗК-11. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 
інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач у професійній 
діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті. 

 

Спеціальні (фахові ) компетентності: 

ФК-3.1. Дидактична. Здатність майбутнього вчителя (випускника) вирішувати стандартні та 
проблемні професійні завдання, що виникають в освітній практиці початкової школи, на основі 
сформованих знань про теоретичні засади побудови змісту і процесу навчання молодших учнів, у 
тому числі ґрунтовних знань про сучасні теорії навчання, гнучкого володіння методами навчання; 
спроможність обґрунтовано обирати прийоми, засоби, технології, форми організації навчання, 
адекватні дидактичній ситуації. 

ФК-5. Професійно-комунікативна компетентність (ПКК). Здатність актуалізовувати та 
застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, настанови, стратегії й тактики 
комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної діяльності, а також індивідуально-
психологічні якості особистості задля успішного здійснення в конкретних умовах педагогічної 
комунікативної діяльності з молодшими школярами, батьками, колегами. 

 

Програмні результати навчання 

 

ПРН 1. Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених Державним стандартом 
початкової загальної освіти. 

ПРН 4. Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні навчальні 
технології. 

ПРН 5. Знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх 
галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН 6. Знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову освіту: 
Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, які вивчаються в 
початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. 

ПРН 13. Проектувати зміст і методику проведення виховних заходів для учнів початкової 
школи. 

ПРН 14. Здійснювати комунікацію, орієнтуючись на стилі мовленнєвого спілкування у 
процесі вирішення професійно-педагогічних задач. 

ПРН 16. Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. 
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Очікувані результати навчання 

 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 

Знати: 

- розвиток освіти та виховання з найдавніших часів до наших днів; 

- найважливіші педагогічні теорії, що склались у різні історичні епохи; 

- погляди та спадщину найвидатніших педагогів минулого; 

- витоки історії педагогіки й процесу її розвитку, що впливають на формування світогляду 
майбутніх спеціалістів; 

- політику Української держави щодо розвитку освіти в історичній ретроспективі. 

 Вміти: 

- працювати з першоджерелами, конспектувати педагогічні праці, вести тезові записи; 

- складати структурно-логічні схеми з окремих змістових питань; 

- робити історико-культурний порівняльний аналіз педагогічних поглядів та педагогічних течій; 

- систематизувати і класифікувати історико-педагогічні знання, давати об’єктивну оцінку 
педагогічним поглядам і явищам, аналізувати, співставляти теоретичні погляди, процес та явища 
педагогічної практики, бачити та оцінювати тенденції їх розвитку; 

- оволодівати навичками ефективної самостійної роботи з першоджерелами, науковою історико-
педагогічною літературою, культури усних виступів та ін.; 

- аналізувати та давати принципову оцінку різним педагогічним концепціям i теоріям; 

- творчо використовувати кращі надбання педагогічної спадщини під час розв’язання сучасних 
актуальних проблем; 

- аналізувати, узагальнювати і використовувати педагогічний досвід. 

 

 

 

 

Дидактична карта дисципліни 

Тема заняття, 
кількість годин 

Форма 
діяльності 

Методи 
навчання і 

оцінювання 

Оцінювання 
аудиторної 

роботи 

Завдання самостійної і 
домашньої роботи, години 

Література, 
інформаційні 

ресурси 

Оцінювання 
самостійної,
домашньої 

роботи 
 

Термін 
виконання
самостій-
ної роботи 
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Змістовиймодуль 1. Історія зарубіжної класичної школи і педагогіки 

Предмет, завдання, 
основи курсу «Історія 
педагогіки». 
Виникнення виховання 
у первісному 
суспільстві, 2 год. 

Лекція 
 

МН1,  

МН5 

 

 

 Укласти таблицю по темі:  

«Виховання у первісному 
суспільстві в цивілізаціях Сходу», 

4 год. 

  

1, 3, 4, 6 

1, 5, 7, 8 

1, 3, 6, 9, 10 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Основні проблеми 
розвитку європейського 
шкільництва та 
педагогічної думки, 
2 год. 

Лекція 
 

МН1,  

МН4,  

МН5 

 

 

 Створити проект по темі: «Розвиток 
шкільництва та педагогічної думки в 
епоху античності, Середньовіччя та 
Відродження», 3 год.  

 

1, 3, 4, 5 

1, 4, 5 

1, 2, 3, 9 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Основні педагогічні ідеї 
реформаторського руху 
епохи буржуазних 
революцій та 
Просвітництва, 2 год. 

Лекція 
 

МН1,  

МН4 

 

 

 Укласти словник понять по темі: 
«Вплив реформаторського руху 
епохи буржуазних революцій та 
Просвітництва напедагогічні ідеї», 
5 год. 

 

1, 3, 4, 5 

1, 5 

1, 2, 6, 7, 9 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Проблеми виховання в 
європейських 
соціальних вченнях 
ХІХ ст., 2 год. 

Лекція 
 

МН1,  

МН5 

 

 

 

 Виокремити та описати проблеми 
виховання в європейських вченнях 
ХІХ ст. Школа і педагогіка Західної 
Європи та США в кін. ХІХ – на поч. 
ХХ ст., 5 год.  

 

1, 3, 4, 5 

1, 5, 8 

1, 3, 5, 6, 9 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Вступ. Історія 
педагогіки як наука. 
Виховання у 
первісному суспільстві, 
2 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  

МН3,  

МН5 

 

 

2  1, 3, 4, 6 

1, 5, 7, 8 

1  3  6  9  10 

  

Освіта давніх 
цивілізацій (Давній 
Китай, Давня Індія, 
Давній Єгипет, 
Міжріччя), 4 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  

МН2,  

МН5 

 

 

 

4 Порівняльна характеристика 
педагогічних поглядів педагогів та 
культурно-освітніх діячів, 5 год.  

МО 2 

1, 3, 4, 5 

1, 4, 5 

1, 3, 6, 8, 9 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Виховання та школа в 
епоху раннього 
Середньовіччя, 4 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  

МН2,  

МН5 

 

 

4 Історія відомого вітчизняного або 
зарубіжного навчального закладу: 
становлення, розвиток, організація 
навчального процесу, 5 год. 
МО5 

 

1, 3, 4, 5 

1, 4, 5 

1  3  6  8  9 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

 

 

Змістовий 
модульний 
контроль 

Оцінювання 
програмних 
результатів 
навчання 

МО4 
 

5 балів Додаткові завдання 
Підготувати тези доповіді на 
одну із запропонованих тем 

МО8 
 

4 бали не більше 
3днів після 
проведення 
модульного 
контролю 

Змістовиймодуль 2. Історія української школи і педагогіки 

Розвиток освіти і 
педагогічної думки в 
епоху українського 
Відродження, 2 год. 

Лекція 
 

МН1,  

МН5 

 

 

 Описати характерні риси виховання 
та освіти  на теренах України з 
найдавніших часів до ХV ст., 3 год. 

МО7 

2, 3, 4, 6, 7 

1, 3, 5, 7 

1  3  6  7  10 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Втрата державності та 
занепад системи 
народної освіти в 
Україні (ХVІІІ-ХІХ ст.), 
2 год 

Лекція 
 

МН1,  

МН4,  

МН5 

 

 

 Скласти узагальнюючу таблицю: 
«Розвиток освіти і педагогічної 
думки в епоху українського 
Відродження», 4 год. 

  

2, 3, 4, 6, 7 

1, 3, 5, 7 

1, 3, 6, 7, 10 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Школа і педагогіка 
України у ХХ ст., 4 год. 

Лекція 
 

МН1,  

МН5 

 

 

 Перерахувати та обґрунтувати 
причини занепаду системи народної 
освіти в Україні в умовах втрати 
державності (ХVІІІ-поч. ХХ ст.), 
3 год  

 

2, 3, 6, 8 

1, 5, 7, 8, 12 

1, 2, 6, 10 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Школа і педагогічна 
думка Київської Русі. 
Освіта і педагогічна 
думка епохи 
Відродження, 2 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  

МН2,  

МН6 

 

  

 

2 Укласти розгорнуту схему на тему: 
«Школа і педагогіка України у ХХ 
столітті», 4 год. 

МО7 

2, 3, 4, 6, 7 

1, 2, 3, 5, 6, 7 

1, 2, 6, 10 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 
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Освіта і педагогічна 
думка у країнах Європи, 
Сходу та Північній 
Америці в епоху 
Середньовіччя, 2 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  

МН4 

 

 

2 Описати сучасні тенденції розвитку 
освіти незалежної України та їх 
порівняння з досвідом зарубіжних 
країн, 5 год. 

МО6 

1, 3, 4, 5 

1, 5 

1, 2, 6, 10 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Освіта та педагогічна 
думка в країнах Західної 
Європи, 2 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  

МН6 

 

  

 

2  1, 3, 4, 5 

1, 5 

1  2  6  10 

  

Освіта та педагогічна 
думка в Україні XVIII – 
ХІХ століття, 2 год 

Практичне 
заняття 

МН1,  

МН6 

 

 

2 Порівняльна характеристика 
педагогічних поглядів педагогів та 
культурно-освітніх діячів, 5 год. 

МО2 

2, 3, 4, 6, 7 

1, 3, 5, 6, 7, 12 

1  2  6  9  10 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Реформаторська 
педагогіка, 2 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  

МН2 

 

 

2 Укласти узагальнюючу таблицю 
представників реформаторської 
педагогіки у різних країнах, їх 
основні ідеї та твори, 3 год. 

МО2 

2, 3, 4, 6, 8 

1, 5, 7, 8 

1, 2, 3, 6, 10 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Змістовий 
модульний 
контроль 

Оцінювання 
програмних 
результатів 
навчання 

МО2 
(модульна 
контрольна 

робота) 
 

5 балів Додаткові завдання 
Підготувати тези доповіді на 
одну із запропонованих тем 

МО8 
 

3 бали не більше 
3 днів після 
проведення 
модульного 
контролю 

Підсумковий 
контроль 

екзамен МО1 40 балів Виконання ІНДЗ Захист ІНДЗ 
 

10 балів згідно з  
розкладом 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда, тощо); 

МН2 – практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 

МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 
рецензування, складання реферату); 

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп’ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

МО1 – екзамени; 
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МО2 – усне або письмове опитування; 

МО3 – колоквіум; 

МО4 – тестування; 

МО5 – командні проєкти; 

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 

МО10 – залік. 

 

Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

 

Ноутбук, мобільний телефон з підключенням до Інтернет, мультимедійний проектор, екран для: 

- комунікації та опитувань; 
- виконання домашніх завдань; 
- виконання завдань самостійної роботи; 
- проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль); 
- унаочнення лекційних занять. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених 
видів освітньої діяльності. 

 

Політика дисципліни 

 

Під час організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 
вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки здобувачів 
вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо виконання різних 
видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під час 
практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 
телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне 
виконання поставленого завдання і т. ін. 
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Політика доброчесності 

 

Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу, повинен дотримуватись 
політики доброчесності. Уразі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти 
він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які передбачені у 
силабусі. 

 

Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, модульний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 
опитування, письмовий контроль,тестовий контроль. 

Форма контролю: екзамен. 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, 
загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при 
вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно з Положенням про 
оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

 

Суми 
балів за 

100- 
бальною
шкалою 

 
Оцін-
ка в 
ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень 

компетент-
ності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
екзамен залік 

 
 
 
 

90-100 

 
 
 
 

А 

 
 
 
 

відмінно 

Здобувач вищої освіти виявляє особливі 
творчі здібності, вміє самостійно здобувати 
знання, без допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння для 
прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує відповіді, 
самостійно розкриває власні здібності 

 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 
 
Відмінно 

 
 
 

Зарахо-
вано 

 
 
 
 
 

 
 

82-89 

 
 

В 

 
 

дуже 
добре 

Здобувач вищої освіти вільно володіє 
теоретичним матеріалу, застосовує його на 
практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 
допущені помилки, кількість яких незначна 

 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктив-

но-
варіативний) 

 
 
 
 
 
 
 

Добре 

 
 
 
 
 
 
 
 
Зарахо-
вано 

 
 
 
 

74-81 

 
 
 
 

С 

 
 
 
 

добре 

Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на практиці; 
контролювати власну діяльність; виправляти 
помилки, з-поміж яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження думок 
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64-73 

 
 
 

D 

 
 
 
задовільно 

Здобувач вищої освіти відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, виявляє 
знання і розуміння основних положень, за 
допомогою викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, з-
поміж яких є значна кількість суттєвих 

 
 
 
 

Середній 
(репродуктив-

ний) 

 
 
 
 

Задові-
льно 

 
 

60-63 

 
 

Е 

 
 
достатньо 

Здобувач вищої освіти володіє навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за початковий, 
значну частину його відтворює на 
репродуктивному рівні 

 
 
 
 

35-59 

 
 
 
 

FХ 

Незадові-
льно з 

можливістю 
повторного 
складання 

семестрово-
го контролю 

 
 
Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на 
рівні окремих фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального матеріалу 

 
 

Низький 
рецептивно-

продуктивний 

 
 

Незадо-
вільно 

 
 

Незара-
ховано 

 
1-34 

 
F 

Незадові-
льно з 

обов’язко-
вим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на 
рівні елементарного розпізнання і відтворення 
окремих фактів,елементів,об'єктів 

 
Низький 

рецептивно-
продуктивний 

 
Незадо-

вільно 

 
Незара-
ховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 
(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 
роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка 
(бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових 
конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій, тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 
рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 
екзаменаційної сесії. 

Екзамен виставляється за результатами поточного модульного контролю, та за 
результатами відповіді на іспиті; проводиться по завершенню вивчення навчальної 
дисципліни. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти під час вивчення дисципліни 
«Історія педагогіки» 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

ІНДЗ 

 
Екзамен 

 
Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль№ 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

 

10 

 
 

40 

 
 

100 5 5 5 5 5 5 5 5 

Модульний контроль-5 Модульний контроль-5 
Питання для підготовки до підсумкового контролю 
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1. Предмет, завдання та джерела вивчення історії педагогіки. 
2. Становлення виховання як процесу соціалізації людини (основні підходи). Виховання 
людини в первісному суспільстві. 
3. Виховання і навчання людини в країнах Стародавнього Сходу. 
4. Проблема виховання у філософських теоріях Стародавньої Греції (Демокрит, Сократ, 
Платон, Аристотель). 
5. Школа і педагогіка в Стародавньому Римі. 
6. М. Ф. Квінтіліан про організацію та методику навчання, вимоги до вчителя. 
7. Спартанська й афінська системи виховання: порівняльний аналіз. 
8. Зміст та виховне значення «Повчання дітям» Володимира Мономаха. 
9. Характеристика школи й освіти доби Європейського Середньовіччя. 
10. Виникнення перших університетів у Західній Європі. Організація навчального процесу та 
особливості управління. 
11. Педагогічні погляди гуманістів доби українського Відродження (Ф. Рабле, Т. Мор, Т. Кампанелла, 
М. Монтень). Характеристика основних педагогічних творів. 
12. Я. А. Коменський про мету, завдання та принципи освіти й виховання. 
13. Класно-урочна система Я. А. Коменського, роль учителя в сучасних умовах. Шляхи 
вдосконалення класно-урочної системи. 
14. Я. А. Коменський про вікову періодизацію та систему шкіл. 
15. Дидактичні погляди Я. А. Коменського. 
16. Я. А. Коменський про особистість учителя та вимоги до нього.  
17. Педагогічні погляди К. А. Гельвеція та Д. Дідро. Порівняльний аналіз. 
18. Проблема фізичного, морального, розумового та трудового виховання в педагогічній 
теорії Дж. Локка. 
19. Ідея загальнолюдського виховання в працях Ж.-Ж. Руссо та Г. Сковороди. Порівняльний 
аналіз. 
20. Порівняльний аналіз педагогічних концепцій Дж. Локка та Я. А. Коменського. 
21. Діяльність братських шкіл в Україні, їх роль щодо розвитку мови, науки, культури, 
освіти. 
22. Характеристика «Статуту Львівської Братської школи 1586 року. Порядок шкільний». 
23. Українська педагогічна думка епохи Відродження ХVІ-початку ХVII ст. (С. Зизаній, 
Л. Зизаній, П. Беринда, І. Галятовський, Г. Смотрицький, І. Борецький та інші). 
24. Становлення та розвиток вищих навчальних закладів в Україні: Острозька та Києво-
Могилянська академії. 
25. Вплив педагогічних поглядів та діяльності С. Полоцького й Є. Славинецького на становлення 
Слов’яно-греко-латинської академії. 
26. Значення роману Ж.-Ж. Руссо «Еміль, або Про виховання» у розвитку світової педагогічної 
думки. 
27. Просвітницька діяльність Ф. Прокоповича та М. Козачинського. 
28. Сутність та педагогічне значення ідеї «спорідненої праці» Г. С. Сковороди, її вплив на 
розвиток національної педагогічної думки. 
29. Основні етапи педагогічної діяльності І. Г. Песталоцці. 
30. Вплив демократичних ідей І. Г. Песталоцці на розвиток педагогічної теорії та шкільної 
практики. 
31. Педагогічна теорія І. Ф. Гербарта. 
32. І. Ф. Гербарт про процес навчання. 
33. Дидактичні погляди Ф.-А. В. Дістервега. 
34. Ідея розвивального навчання в педагогічних концепціях Й. Г. Песталоцці, І. Ф. Гербарта та Ф.-
А. В.Дістервега.  
35. Ідея природовідповідності в працях Я. А. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, І. Г. Песталоцці та 
Ф.-А. В.Дістервега. 
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36. Освітні реформи на початку ХVІІІ ст. в Російській імперії. М. Ломоносов, його значення в 
розвитку педагогіки та школи. 
37. Питання виховання в європейських соціальних теоріях ХІХ ст. (Р. Оуен, Ш. Фур’є, 
К. Сен-Сімон).  
38. Розвиток педагогічної думки в Україні у першій половині ХІХ ст. (І. П. Котляревський, 
М. Максимович, О. В. Духнович). 
39. Діяльність перших університетів в Україні першої половини ХІХ ст. Харківський та Київський 
університети. 
40. Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. (Т. Шевченко, П. Куліш, 
М. Костомаров). 
41. Діяльність представників демократичної педагогіки 30-40 років ХІХ ст. в Російській імперії. 
Аналіз статті М. Добролюбова «Про значення авторитету у вихованні». 
42. Шкільні реформи 60-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії. «Положення про початкові народні 
училища» 1864 р., «Устав гімназій та прогімназій» 1864 р. 
43. Педагогічна діяльність М. І. Пирогова. 
44. Аналіз статті М. Пирогова «Питання життя» та її значення для розвитку педагогічної думки. 
45. Життєвий шлях та суспільно-педагогічна діяльність К. Д. Ушинського. 
46. Філософські та природничі основи педагогічної теорії К. Д. Ушинського. 
47. Ідея народності виховання К. Д. Ушинського та шляхи її реалізації. Статті «Про народність у 
суспільному вихованні», «Рідне слово». 
48. Ідея гармонійного розвитку особистості в роботах К. Д. Ушинського. Аналіз праці «Людина як 
предмет виховання». 
49. К. Д. Ушинський про професійну підготовку вчителя. 
50.  К. Д. Ушинський пропедагогіку як науку і мистецтво. Аналіз статті «Про користь педагогічної 
літератури». 
51. Мета та завдання морального виховання в педагогічній теорії К. Д. Ушинського. 
52. Дидактична теорія К. Д. Ушинського та його діяльність як методиста («Рідне слово» та «Дитячий 
світ»).  
53. К. Д. Ушинський про урок та вимоги до вчительської професії. 
54. Проблема розвитку дитячої активності та творчості впедагогічних працях Л. М. Толстого. 
55. Проблеми української національної школи у творчості просвітителів кінця ХІХ – початку ХХ 
століття (І. Франко, М. Коцюбинський, Леся Українка). 
56. Педагогічні пошуки на межі ХІХ-ХХ століть. Е. Кей та М. Монтессорі. 
57. Характеристика експериментальної педагогіки кінця ХІХ-початку ХХ ст. (В.-А. Лай, 
Е. Мейман, А. Біне). 
58. Характеристика прагматичної педагогіки кінця ХІХ початку ХХ ст. Дж. Дьюї. 
59. Історико-педагогічні концепції М. Драгоманова й М. Грушевського: порівняльний аналіз. 
60. Педагогічні погляди та освітня діяльність М. Корфа. 
61. Проблеми української національної школи у творчості просвітителів кінця ХІХ-початку ХХ ст. 
(Б. Грінченко, Х. Алчевська). 
62. Розвиток педагогічної думки в Україні за роки Радянської влади. Діяльність 
В. Затонського, М. Скрипника, Я. Ряппо. 
63.  Поради С. Васильченка та Т. Лубенця щодо організації шкільної справи в Україні. 
64. Українська педагогічна думка першої половини ХХ століття. Педагогічні погляди С. Русової, 
І. Огієнка. 
65. Ідея політехнізму в роботах російських та українських педагогів (20-ті – початок 30 -х 
років ХХ ст.). 
66. Ідеї громадянського виховання Г. Кершенштейнера. 
67. А. С. Макаренко про виховання особистості в колективі та через колектив. Використання його ідей 
в практиці  роботи сучасної школи. 
68. Проблеми сімейного виховання в працях А. С. Макаренка («Книга для батьків», «лекції про 
виховання дітей»). 
69. А. С. Макаренко про педагогічну працю та вимоги до вчителя. 
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70. Особливості розбудови загальної, професійної та вищої школи в Україні 20-30-х рр. ХХ ст. 
71. Ідеї національного виховання української молоді Г. Г. Ващенка. Аналіз праці «Виховний ідеал». 
72. Етнічні засади родинного виховання в праці В. О. Сухомлинського «Батьківська педагогіка». 
73. Ідея громадянського виховання особистості в роботах А. С. Макаренка, Г. Г. Ващенка та 
В. О. Сухомлинського.  
74. В. О. Сухомлинський про розумове виховання школярів. 
75. Перший з’їзд педагогічних працівників України. Аналіз концепції «Освіта (Україна ХХІ ст.)». 
Шляхи розвитку української системи освіти на сучасному етапі. 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна 

11. Зайченко І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл. у двох книгах. Київ : 
Видавничий Дім «Слово», 2010. Кн.І : Історія зарубіжноїпедагогіки. 624 с. 

12. Зайченко І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл. у двох книгах. Київ : 
Видавничий Дім «Слово», 2010. Кн.ІІ : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. 1032 с. 

13. Левківський М. В. Історія педагогіки : навч. метод. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 
2016. 190 с. 

14. Проніков О. К. Історія педагогіки : курс лекцій. Київ : Слово, 2016. 440 с. 
15. Скільський Д. М. Історія зарубіжної педагогіки : посіб. Київ : Смолоскип, 2011. 376 с 
16. Скільський Д. М. Історія української педагогіки : ілюстр. навч. посіб. Тернопіль : Навчальна книга 

– Богдан, 2012. 340 с. 
17. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. у 2 кн. / за ред. 

О. В. Сухомлинської. Київ : Либідь, 2005. Кн.1 : Х–ХІХ століття. 624 с. 
18. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. у 2 кн. /за ред. 

О. В. Сухомлинської. Київ : Либідь, 2005. Кн.2 : ХХ століття. 552 с. 

 

Додаткова 

21. Акімова О. В., Волошина О. В. Історія педагогіки у мнемокартах і таблицях : навчально-
методичний посібник. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 111 c. 

22. Берека В. Є., Буймістер Л. В., Шоробура І. М. Козацько-лицарське виховання в навчальних 
закладах : навч.-метод. посіб. Хмельницький : Заколодний М. І., 2015. 342 c. 

23. Видатні українські педагоги : інформаційний довідник / авт.-упор. Л. В. Калуська. Тернопіль : 
Мандрівець, 2008. 224 с. 

24. Гусак П., Гусак Л., Мартіросян Л. Виховання у Стародавній Греції: соціокультурний контекст: 
навчальний посібник для ВПНЗ. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 200 с. 

25. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України / за голов. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком 
Інтер, 2008. 1040 с. 

26. Кралюк П. М. Козацька філософія. Філософська та історіософська думка України XVII-XVIII ст. 
: монографія. Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. Акад.», 2015. 441 c. 

27. Лузан П. Г., Васюк О. В. Історія педагогіки та освіти в Україні : навч. посібник 2-ге вид., доп. і 
перероб. Київ : ДАКККіМ, 2010. 296 с.  

28. Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття) : монографія / за ред. 
О. С. Радул. Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2015. 311 с. 

29. Стельмахович М. Народна дидактика. Київ : Знання, 1985. 48 с. 
30. Стельмахович М. Народне дитинознавство. Київ :Знання УРСР, 1991. 48 с. 
31. Стельмахович М. Українська народна педагогіка : навчально-методичний посібник. Київ : Фірма 

«Віпол», 1997. 231 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
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32. Сухомлинська О. В., Дічек Н. П., Березівська Л. Д. Диференційований підхід в історії української 
школи (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.) : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2013. 620 с. 

Посилання на сайти 

 

10. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 
11. http://www.library.edu-ua.net/id/485/ – Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 

В. О. Сухомлинського НАПН України. 
12. www.lib.com.ua - електронна бібліотека 
13. http://www.mon.gov.ua/ – Міністерство освіти, науки України – офіційний сайт. 
14. http://enc-dic.com/biography – бібліографічний словник. 
15. http://enc-dic.com/pedagogics – педагогічний словник. 
16. http://uk.wikipedia.org/wiki – Вікіпедія, вільна енциклопедія. 
17. www.ukrbook.net – сайт Книжкової палати України 
18. https://studme.com.ua/istoriya/default.htm - конспекти лекцій з історії 
19. https://subject.com.ua/psychology/history_pedagog/index.html – історія педагогіки України 

 
 
  

http://www.lib.com.ua/
http://www.ukrbook.net/
https://studme.com.ua/istoriya/default.htm
https://subject.com.ua/psychology/history_pedagog/index.html
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Рівненський державний гуманітарний університет 

Інститут психології та педагогіки 

Педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової освіти 

 

 

 

 

 

 

Назва дисципліни Історія педагогіки 

Викладач Бричок Світлана Борисівна 

Профайл викладача(ів) 
на сайті кафедри 

http://kppo-rdgu.do.am/ 

E-mail викладача: brychok.zd@gmail.com 

Посилання на освітній 
контент дисципліни в 
CMSMoodle (за 
наявності) або на іншому 
ресурсі 

 

Консультації Очні консультації: 3 год.  
Вівторок 10.00-13.00 
Онлайн-консультації: 3 год. 
Середа 14.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kppo-rdgu.do.am/
mailto:brychok.zd@gmail.com
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Анотація дисципліни 

«Історія педагогіки» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу. Її 
вивчення передбачає розв’язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки 
фахівців. Так, у змісті курсу історії педагогіки розкриваються шляхи розвитку теорії і практики 
виховання в різні історичні періоди, в умовах різних суспільно-економічних формацій, елементи 
нового у педагогічній спадщині, що сприяли розвитку прогресивної педагогічної думки, генезис 
багатьох педагогічних проблем і явищ. Особливо важливо показати, як школа та педагогіка 
відповідали потребам суспільного розвитку, як процес розвитку педагогічної науки у цілому 
впливав на теорію й практику виховання та навчання молоді, як саме нові педагогічні ідеї 
впливали на шкільну практику, яким чином досягнення педагогічної практики відображувалися у 
педагогічній теорії. 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Галузь знань, 
спеціальність, 
освітній ступінь 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 
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Кількість кредитів -3 Галузь знань 

01 «Освіта / 
Педагогіка» 

 

Вибіркова  

Спеціальність 013 
«Початкова освіта» 

Модулів – 2  

 

 

Спеціалізація 013  
«Початкова освіта» 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 4 

 

 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: проект 

 

Семестр  

 

7 

 

 

Загальна кількість  

годин - 90 

 

 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

Аудиторних – 4 

Самостійної роботи 
студента - 6 

Освітній ступінь  

Бакалавр 

Лекції  

16  

Практичні, семінарські 

20  

Лабораторні  

- - 

Самостійна робота 

54  

Індивідуальні завдання – 12 год. 

Вид контролю : екзамен 

 

Передумови 

Передумови для вивчення дисципліни. Перелік дисциплін, які були вивчені раніше:  

1. Дидактика 



30 

2. Історія України 
3. Історія світових цивілізацій 
4. Історія української культури 

 

Мета і завдання дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння методології та методу конкретно-
історичного підходу до педагогічних фактів і явищ, оволодіння фактичним матеріалом, 
відомостями про виникнення й розвиток виховання, школи й педагогічної думки, системою ідей 
дошкільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці, формування вміння характеризувати 
основні напрями педагогічної думки на різних етапах суспільства. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Історія педагогіки»: дати знання про тенденції й 
закономірності розвитку педагогіки, розкрити їх органічну єдність і водночас специфіку; ввести в 
педагогічний і освітній обіг студентів новий фактичний історико-педагогічний матеріал і 
ознайомити з пріоритетами вітчизняної педагогічної думки, її впливом на розвиток школи й освіти 
в інших країнах; навчити студентів оперувати педагогічними категоріями й розуміти їх генезис; 
ознайомити студентів із розвитком педагогічної думки, виховання й школи в провідних 
зарубіжних країнах; сформувати вміння з вивчення, виявлення й аналізу типових і загальних 
тенденцій у розвитку вітчизняної та зарубіжної освітянської справи; факторів, які стимулювали чи 
спрямовували її розвиток;виховувати у студентів почуття патріотизму, пошани до педагогічної 
спадщини свого й інших народів, усвідомлення значимості педагогіки в розвитку суспільства, ролі 
обраної професії і власного професіоналізму у вихованні підростаючого покоління відповідно до 
сучасних вимог розвитку України. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК-1. Загальнонавчальна. Здатність до навчання, розвитку продуктивного (абстрактного, 
образного, дискурсивного, креативного) мислення. Здатність до самокритики і сприймання 
конструктивної критики.  
ЗК-2. Дослідницька. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних 
джерел.  
ЗК-3. Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні; 
володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною формою) в 
різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм 
комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з 
іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування 
в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів.  
ЗК-4. Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та ефективно 
реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. 
Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні, 
застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших 
громадян, зокрема учнів початкової школи; використовувати способи діяльності й моделі 
поведінки, що відповідають чинному законодавству України. 
ЗК-5. Етична. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і правових 
норм. 
ЗК-7. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; зокрема, 
здатність успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями та їхніми батьками; володіння 
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алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність працювати в 
команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і 
самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ЗК-11. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 
інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач у професійній 
діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті. 

 

Спеціальні (фахові ) компетентності: 

ФК-3.1. Дидактична. Здатність майбутнього вчителя (випускника) вирішувати стандартні та 
проблемні професійні завдання, що виникають в освітній практиці початкової школи, на основі 
сформованих знань про теоретичні засади побудови змісту і процесу навчання молодших учнів, у 
тому числі ґрунтовних знань про сучасні теорії навчання, гнучкого володіння методами навчання; 
спроможність обґрунтовано обирати прийоми, засоби, технології, форми організації навчання, 
адекватні дидактичній ситуації. 

ФК-5. Професійно-комунікативна компетентність (ПКК). Здатність актуалізовувати та 
застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, настанови, стратегії й тактики 
комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної діяльності, а також індивідуально-
психологічні якості особистості задля успішного здійснення в конкретних умовах педагогічної 
комунікативної діяльності з молодшими школярами, батьками, колегами. 

 

Програмні результати навчання 

 

ПРН 1. Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених Державним стандартом 
початкової загальної освіти. 

ПРН 4. Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні навчальні 
технології. 

ПРН 5. Знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх 
галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН 6. Знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову освіту: 
Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, які вивчаються в 
початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. 

ПРН 13. Проектувати зміст і методику проведення виховних заходів для учнів початкової 
школи. 

ПРН 14. Здійснювати комунікацію, орієнтуючись на стилі мовленнєвого спілкування у 
процесі вирішення професійно-педагогічних задач. 

ПРН 16. Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. 
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Очікувані результати навчання 

 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 

Знати: 

- розвиток освіти та виховання з найдавніших часів до наших днів; 

- найважливіші педагогічні теорії, що склались у різні історичні епохи; 

- погляди та спадщину найвидатніших педагогів минулого; 

- витоки історії педагогіки й процесу її розвитку, що впливають на формування світогляду 
майбутніх спеціалістів; 

- політику Української держави щодо розвитку освіти в історичній ретроспективі. 

 Вміти: 

- працювати з першоджерелами, конспектувати педагогічні праці, вести тезові записи; 

- складати структурно-логічні схеми з окремих змістових питань; 

- робити історико-культурний порівняльний аналіз педагогічних поглядів та педагогічних течій; 

- систематизувати і класифікувати історико-педагогічні знання, давати об’єктивну оцінку 
педагогічним поглядам і явищам, аналізувати, співставляти теоретичні погляди, процес та явища 
педагогічної практики, бачити та оцінювати тенденції їх розвитку; 

- оволодівати навичками ефективної самостійної роботи з першоджерелами, науковою історико-
педагогічною літературою, культури усних виступів та ін.; 

- аналізувати та давати принципову оцінку різним педагогічним концепціям i теоріям; 

- творчо використовувати кращі надбання педагогічної спадщини під час розв’язання сучасних 
актуальних проблем; 

- аналізувати, узагальнювати і використовувати педагогічний досвід. 

 

 

 

 

Дидактична карта дисципліни 

Тема заняття, 
кількість годин 

Форма 
діяльності 

Методи 
навчання і 

оцінювання 

Оцінювання 
аудиторної 

роботи 

Завдання самостійної і 
домашньої роботи, години 

Література, 
інформаційні 

ресурси 

Оцінювання 
самостійної,
домашньої 

роботи 
 

Термін 
виконання
самостій-
ної роботи 



33 

Змістовиймодуль 1. Історія зарубіжної класичної школи і педагогіки 

Предмет, завдання, 
основи курсу «Історія 
педагогіки». 
Виникнення виховання 
у первісному 
суспільстві, 2 год. 

Лекція 
 

МН1,  

МН5 

 

 

 Укласти таблицю по темі:  

«Виховання у первісному 
суспільстві в цивілізаціях Сходу», 

4 год. 

  

1, 3, 4, 6 

1, 5, 7, 8 

1, 3, 6, 9, 10 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Основні проблеми 
розвитку європейського 
шкільництва та 
педагогічної думки, 
2 год. 

Лекція 
 

МН1,  

МН4,  

МН5 

 

 

 Створити проект по темі: «Розвиток 
шкільництва та педагогічної думки в 
епоху античності, Середньовіччя та 
Відродження», 3 год.  

 

1, 3, 4, 5 

1, 4, 5 

1, 2, 3, 9 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Основні педагогічні ідеї 
реформаторського руху 
епохи буржуазних 
революцій та 
Просвітництва, 2 год. 

Лекція 
 

МН1,  

МН4 

 

 

 Укласти словник понять по темі: 
«Вплив реформаторського руху 
епохи буржуазних революцій та 
Просвітництва напедагогічні ідеї», 
5 год. 

 

1, 3, 4, 5 

1, 5 

1, 2, 6, 7, 9 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Проблеми виховання в 
європейських 
соціальних вченнях 
ХІХ ст., 2 год. 

Лекція 
 

МН1,  

МН5 

 

 

 

 Виокремити та описати проблеми 
виховання в європейських вченнях 
ХІХ ст. Школа і педагогіка Західної 
Європи та США в кін. ХІХ – на поч. 
ХХ ст., 5 год.  

 

1, 3, 4, 5 

1, 5, 8 

1, 3, 5, 6, 9 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Вступ. Історія 
педагогіки як наука. 
Виховання у 
первісному суспільстві, 
2 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  

МН3,  

МН5 

 

 

2  1, 3, 4, 6 

1, 5, 7, 8 

1  3  6  9  10 

  

Освіта давніх 
цивілізацій (Давній 
Китай, Давня Індія, 
Давній Єгипет, 
Міжріччя), 4 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  

МН2,  

МН5 

 

 

 

4 Порівняльна характеристика 
педагогічних поглядів педагогів та 
культурно-освітніх діячів, 5 год.  

МО 2 

1, 3, 4, 5 

1, 4, 5 

1, 3, 6, 8, 9 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Виховання та школа в 
епоху раннього 
Середньовіччя, 4 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  

МН2,  

МН5 

 

 

4 Історія відомого вітчизняного або 
зарубіжного навчального закладу: 
становлення, розвиток, організація 
навчального процесу, 5 год. 

 

 

1, 3, 4, 5 

1, 4, 5 

1  3  6  8  9 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

 

 

Змістовий 
модульний 
контроль 

Оцінювання 
програмних 
результатів 
навчання 

МО4 
 

5 балів Додаткові завдання 
Підготувати тези доповіді на 
одну із запропонованих тем 

МО8 
 

4 бали не більше 
3днів після 
проведення 
модульного 
контролю 

Змістовиймодуль 2. Історія української школи і педагогіки 

Розвиток освіти і 
педагогічної думки в 
епоху українського 
Відродження, 2 год. 

Лекція 
 

МН1,  

МН5 

 

 

 Описати характерні риси виховання 
та освіти  на теренах України з 
найдавніших часів до ХV ст., 3 год. 

МО7 

2, 3, 4, 6, 7 

1, 3, 5, 7 

1  3  6  7  10 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Втрата державності та 
занепад системи 
народної освіти в 
Україні (ХVІІІ-ХІХ ст.), 
2 год 

Лекція 
 

МН1,  

МН4,  

МН5 

 

 

 Скласти узагальнюючу таблицю: 
«Розвиток освіти і педагогічної 
думки в епоху українського 
Відродження», 4 год. 

  

2, 3, 4, 6, 7 

1, 3, 5, 7 

1, 3, 6, 7, 10 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Школа і педагогіка 
України у ХХ ст., 4 год. 

Лекція 
 

МН1,  

МН5 

 

 

 Перерахувати та обґрунтувати 
причини занепаду системи народної 
освіти в Україні в умовах втрати 
державності (ХVІІІ-поч. ХХ ст.), 
3 год  

 

2, 3, 6, 8 

1, 5, 7, 8, 12 

1, 2, 6, 10 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Школа і педагогічна 
думка Київської Русі. 
Освіта і педагогічна 
думка епохи 
Відродження, 2 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  

МН2,  

МН6 

 

  

 

2 Укласти розгорнуту схему на тему: 
«Школа і педагогіка України у ХХ 
столітті», 4 год. 

МО7 

2, 3, 4, 6, 7 

1, 2, 3, 5, 6, 7 

1, 2, 6, 10 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 
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Освіта і педагогічна 
думка у країнах Європи, 
Сходу та Північній 
Америці в епоху 
Середньовіччя, 2 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  

МН4 

 

 

2 Описати сучасні тенденції розвитку 
освіти незалежної України та їх 
порівняння з досвідом зарубіжних 
країн, 5 год. 

МО6 

1, 3, 4, 5 

1, 5 

1, 2, 6, 10 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Освіта та педагогічна 
думка в країнах Західної 
Європи, 2 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  

МН6 

 

  

 

2  1, 3, 4, 5 

1, 5 

1  2  6  10 

  

Освіта та педагогічна 
думка в Україні XVIII – 
ХІХ століття, 2 год 

Практичне 
заняття 

МН1,  

МН6 

 

 

2 Порівняльна характеристика 
педагогічних поглядів педагогів та 
культурно-освітніх діячів, 5 год. 

МО2 

2, 3, 4, 6, 7 

1, 3, 5, 6, 7, 12 

1  2  6  9  10 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Реформаторська 
педагогіка, 2 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  

МН2 

 

 

2 Укласти узагальнюючу таблицю 
представників реформаторської 
педагогіки у різних країнах, їх 
основні ідеї та твори, 3 год. 

МО2 

2, 3, 4, 6, 8 

1, 5, 7, 8 

1, 2, 3, 6, 10 

1 до проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Змістовий 
модульний 
контроль 

Оцінювання 
програмних 
результатів 
навчання 

МО2 
(модульна 
контрольна 

робота) 
 

5 балів Додаткові завдання 
Підготувати тези доповіді на 
одну із запропонованих тем 

МО8 
 

3 бали не більше 
3 днів після 
проведення 
модульного 
контролю 

Підсумковий 
контроль 

екзамен МО1 40 балів Виконання ІНДЗ Захист ІНДЗ 
 

10 балів згідно з  
розкладом 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда, тощо); 

МН2 – практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 

МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 
рецензування, складання реферату); 

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп’ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

МО1 – екзамени; 
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МО2 – усне або письмове опитування; 

МО3 – колоквіум; 

МО4 – тестування; 

МО5 – командні проєкти; 

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 

МО10 – залік. 

 

Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

 

Ноутбук, мобільний телефон з підключенням до Інтернет, мультимедійний проектор, екран для: 

- комунікації та опитувань; 
- виконання домашніх завдань; 
- виконання завдань самостійної роботи; 
- проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль); 
- унаочнення лекційних занять. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених 
видів освітньої діяльності. 

 

Політика дисципліни 

 

Під час організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 
вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки здобувачів 
вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо виконання різних 
видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під час 
практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 
телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне 
виконання поставленого завдання і т. ін. 
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Політика доброчесності 

 

Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу, повинен дотримуватись 
політики доброчесності. Уразі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти 
він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які передбачені у 
силабусі. 

 

Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, модульний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 
опитування, письмовий контроль,тестовий контроль. 

Форма контролю: екзамен. 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, 
загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при 
вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно з Положенням про 
оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

 

Суми 
балів за 

100- 
бальною
шкалою 

 
Оцін-
ка в 
ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень 

компетент-
ності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
екзамен залік 

 
 
 
 

90-100 

 
 
 
 

А 

 
 
 
 

відмінно 

Здобувач вищої освіти виявляє особливі 
творчі здібності, вміє самостійно здобувати 
знання, без допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння для 
прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує відповіді, 
самостійно розкриває власні здібності 

 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 
 
Відмінно 

 
 
 

Зарахо-
вано 

 
 
 
 
 

 
 

82-89 

 
 

В 

 
 

дуже 
добре 

Здобувач вищої освіти вільно володіє 
теоретичним матеріалу, застосовує його на 
практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 
допущені помилки, кількість яких незначна 

 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктив-

но-
варіативний) 

 
 
 
 
 
 
 

Добре 

 
 
 
 
 
 
 
 
Зарахо-
вано 

 
 
 
 

74-81 

 
 
 
 

С 

 
 
 
 

добре 

Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на практиці; 
контролювати власну діяльність; виправляти 
помилки, з-поміж яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження думок 
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64-73 

 
 
 

D 

 
 
 
задовільно 

Здобувач вищої освіти відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, виявляє 
знання і розуміння основних положень, за 
допомогою викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, з-
поміж яких є значна кількість суттєвих 

 
 
 
 

Середній 
(репродуктив-

ний) 

 
 
 
 

Задові-
льно 

 
 

60-63 

 
 

Е 

 
 
достатньо 

Здобувач вищої освіти володіє навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за початковий, 
значну частину його відтворює на 
репродуктивному рівні 

 
 
 
 

35-59 

 
 
 
 

FХ 

Незадові-
льно з 

можливістю 
повторного 
складання 

семестрово-
го контролю 

 
 
Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на 
рівні окремих фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального матеріалу 

 
 

Низький 
рецептивно-

продуктивний 

 
 

Незадо-
вільно 

 
 

Незара-
ховано 

 
1-34 

 
F 

Незадові-
льно з 

обов’язко-
вим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на 
рівні елементарного розпізнання і відтворення 
окремих фактів,елементів,об'єктів 

 
Низький 

рецептивно-
продуктивний 

 
Незадо-

вільно 

 
Незара-
ховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 
(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 
роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка 
(бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових 
конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій, тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 
рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 
екзаменаційної сесії. 

Екзамен виставляється за результатами поточного модульного контролю, та за 
результатами відповіді на іспиті; проводиться по завершенню вивчення навчальної 
дисципліни. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти під час вивчення дисципліни 
«Історія педагогіки» 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

ІНДЗ 

 
Екзамен 

 
Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль№ 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

 

10 

 
 

40 

 
 

100 5 5 5 5 5 5 5 5 

Модульний контроль-5 Модульний контроль-5 
Питання для підготовки до підсумкового контролю 
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1. Предмет, завдання та джерела вивчення історії педагогіки. 
2. Становлення виховання як процесу соціалізації людини (основні підходи). Виховання 
людини в первісному суспільстві. 
3. Виховання і навчання людини в країнах Стародавнього Сходу. 
4. Проблема виховання у філософських теоріях Стародавньої Греції (Демокрит, Сократ, 
Платон, Аристотель). 
5. Школа і педагогіка в Стародавньому Римі. 
6. М. Ф. Квінтіліан про організацію та методику навчання, вимоги до вчителя. 
7. Спартанська й афінська системи виховання: порівняльний аналіз. 
8. Зміст та виховне значення «Повчання дітям» Володимира Мономаха. 
9. Характеристика школи й освіти доби Європейського Середньовіччя. 
10. Виникнення перших університетів у Західній Європі. Організація навчального процесу та 
особливості управління. 
11. Педагогічні погляди гуманістів доби українського Відродження (Ф. Рабле, Т. Мор, Т. Кампанелла, 
М. Монтень). Характеристика основних педагогічних творів. 
12. Я. А. Коменський про мету, завдання та принципи освіти й виховання. 
13. Класно-урочна система Я. А. Коменського, роль учителя в сучасних умовах. Шляхи 
вдосконалення класно-урочної системи. 
14. Я. А. Коменський про вікову періодизацію та систему шкіл. 
15. Дидактичні погляди Я. А. Коменського. 
16. Я. А. Коменський про особистість учителя та вимоги до нього.  
17. Педагогічні погляди К. А. Гельвеція та Д. Дідро. Порівняльний аналіз. 
18. Проблема фізичного, морального, розумового та трудового виховання в педагогічній 
теорії Дж. Локка. 
19. Ідея загальнолюдського виховання в працях Ж.-Ж. Руссо та Г. Сковороди. Порівняльний 
аналіз. 
20. Порівняльний аналіз педагогічних концепцій Дж. Локка та Я. А. Коменського. 
21. Діяльність братських шкіл в Україні, їх роль щодо розвитку мови, науки, культури, 
освіти. 
22. Характеристика «Статуту Львівської Братської школи 1586 року. Порядок шкільний». 
23. Українська педагогічна думка епохи Відродження ХVІ-початку ХVII ст. (С. Зизаній, 
Л. Зизаній, П. Беринда, І. Галятовський, Г. Смотрицький, І. Борецький та інші). 
24. Становлення та розвиток вищих навчальних закладів в Україні: Острозька та Києво-
Могилянська академії. 
25. Вплив педагогічних поглядів та діяльності С. Полоцького й Є. Славинецького на становлення 
Слов’яно-греко-латинської академії. 
26. Значення роману Ж.-Ж. Руссо «Еміль, або Про виховання» у розвитку світової педагогічної 
думки. 
27. Просвітницька діяльність Ф. Прокоповича та М. Козачинського. 
28. Сутність та педагогічне значення ідеї «спорідненої праці» Г. С. Сковороди, її вплив на 
розвиток національної педагогічної думки. 
29. Основні етапи педагогічної діяльності І. Г. Песталоцці. 
30. Вплив демократичних ідей І. Г. Песталоцці на розвиток педагогічної теорії та шкільної 
практики. 
31. Педагогічна теорія І. Ф. Гербарта. 
32. І. Ф. Гербарт про процес навчання. 
33. Дидактичні погляди Ф.-А. В. Дістервега. 
34. Ідея розвивального навчання в педагогічних концепціях Й. Г. Песталоцці, І. Ф. Гербарта та Ф.-
А. В.Дістервега.  
35. Ідея природовідповідності в працях Я. А. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, І. Г. Песталоцці та 
Ф.-А. В.Дістервега. 
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36. Освітні реформи на початку ХVІІІ ст. в Російській імперії. М. Ломоносов, його значення в 
розвитку педагогіки та школи. 
37. Питання виховання в європейських соціальних теоріях ХІХ ст. (Р. Оуен, Ш. Фур’є, 
К. Сен-Сімон).  
38. Розвиток педагогічної думки в Україні у першій половині ХІХ ст. (І. П. Котляревський, 
М. Максимович, О. В. Духнович). 
39. Діяльність перших університетів в Україні першої половини ХІХ ст. Харківський та Київський 
університети. 
40. Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. (Т. Шевченко, П. Куліш, 
М. Костомаров). 
41. Діяльність представників демократичної педагогіки 30-40 років ХІХ ст. в Російській імперії. 
Аналіз статті М. Добролюбова «Про значення авторитету у вихованні». 
42. Шкільні реформи 60-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії. «Положення про початкові народні 
училища» 1864 р., «Устав гімназій та прогімназій» 1864 р. 
43. Педагогічна діяльність М. І. Пирогова. 
44. Аналіз статті М. Пирогова «Питання життя» та її значення для розвитку педагогічної думки. 
45. Життєвий шлях та суспільно-педагогічна діяльність К. Д. Ушинського. 
46. Філософські та природничі основи педагогічної теорії К. Д. Ушинського. 
47. Ідея народності виховання К. Д. Ушинського та шляхи її реалізації. Статті «Про народність у 
суспільному вихованні», «Рідне слово». 
48. Ідея гармонійного розвитку особистості в роботах К. Д. Ушинського. Аналіз праці «Людина як 
предмет виховання». 
49. К. Д. Ушинський про професійну підготовку вчителя. 
50.  К. Д. Ушинський пропедагогіку як науку і мистецтво. Аналіз статті «Про користь педагогічної 
літератури». 
51. Мета та завдання морального виховання в педагогічній теорії К. Д. Ушинського. 
52. Дидактична теорія К. Д. Ушинського та його діяльність як методиста («Рідне слово» та «Дитячий 
світ»).  
53. К. Д. Ушинський про урок та вимоги до вчительської професії. 
54. Проблема розвитку дитячої активності та творчості впедагогічних працях Л. М. Толстого. 
55. Проблеми української національної школи у творчості просвітителів кінця ХІХ – початку ХХ 
століття (І. Франко, М. Коцюбинський, Леся Українка). 
56. Педагогічні пошуки на межі ХІХ-ХХ століть. Е. Кей та М. Монтессорі. 
57. Характеристика експериментальної педагогіки кінця ХІХ-початку ХХ ст. (В.-А. Лай, 
Е. Мейман, А. Біне). 
58. Характеристика прагматичної педагогіки кінця ХІХ початку ХХ ст. Дж. Дьюї. 
59. Історико-педагогічні концепції М. Драгоманова й М. Грушевського: порівняльний аналіз. 
60. Педагогічні погляди та освітня діяльність М. Корфа. 
61. Проблеми української національної школи у творчості просвітителів кінця ХІХ-початку ХХ ст. 
(Б. Грінченко, Х. Алчевська). 
62. Розвиток педагогічної думки в Україні за роки Радянської влади. Діяльність 
В. Затонського, М. Скрипника, Я. Ряппо. 
63.  Поради С. Васильченка та Т. Лубенця щодо організації шкільної справи в Україні. 
64. Українська педагогічна думка першої половини ХХ століття. Педагогічні погляди С. Русової, 
І. Огієнка. 
65. Ідея політехнізму в роботах російських та українських педагогів (20-ті – початок 30 -х 
років ХХ ст.). 
66. Ідеї громадянського виховання Г. Кершенштейнера. 
67. А. С. Макаренко про виховання особистості в колективі та через колектив. Використання його ідей 
в практиці  роботи сучасної школи. 
68. Проблеми сімейного виховання в працях А. С. Макаренка («Книга для батьків», «лекції про 
виховання дітей»). 
69. А. С. Макаренко про педагогічну працю та вимоги до вчителя. 
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70. Особливості розбудови загальної, професійної та вищої школи в Україні 20-30-х рр. ХХ ст. 
71. Ідеї національного виховання української молоді Г. Г. Ващенка. Аналіз праці «Виховний ідеал». 
72. Етнічні засади родинного виховання в праці В. О. Сухомлинського «Батьківська педагогіка». 
73. Ідея громадянського виховання особистості в роботах А. С. Макаренка, Г. Г. Ващенка та 
В. О. Сухомлинського.  
74. В. О. Сухомлинський про розумове виховання школярів. 
75. Перший з’їзд педагогічних працівників України. Аналіз концепції «Освіта (Україна ХХІ ст.)». 
Шляхи розвитку української системи освіти на сучасному етапі. 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна 

1. Зайченко І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл. у двох книгах. Київ : 
Видавничий Дім «Слово», 2010. Кн.І : Історія зарубіжноїпедагогіки. 624 с. 

2. Зайченко І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл. у двох книгах. Київ : 
Видавничий Дім «Слово», 2010. Кн.ІІ : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. 1032 с. 

3. Левківський М. В. Історія педагогіки : навч. метод. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 
2016. 190 с. 

4. Проніков О. К. Історія педагогіки : курс лекцій. Київ : Слово, 2016. 440 с. 
5. Скільський Д. М. Історія зарубіжної педагогіки : посіб. Київ : Смолоскип, 2011. 376 с 
6. Скільський Д. М. Історія української педагогіки : ілюстр. навч. посіб. Тернопіль : Навчальна книга 
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