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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

1. Титульна сторінка 

2. Зміст НМКД 

3. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності 

4. Навчальна  програма дисципліни 

5. Робоча навчальна програма дисципліни 

6. Конспект лекцій з дисципліни 

7. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних занять 

8. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

9. Питання до екзаменаційних білетів  

10. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів 

  



 

 

Профіль  освітньої програми зі спеціальності 013 «Початкова освіта» 

1 Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського, факультет дошкільної та початкової 

освіти, кафедра початкової освіти 

Ступінь вищої 

освіти 

Перший рівень вищої освіти, вчитель початкової школи,  бакалавр 

початкової школи 

Офіційна назва 

освітньої програми 

 

Тип диплому 

та обсяг 

освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТСТ, термін 

навчання –  4 роки 

Наявність 

акредитації 

 

Програма впроваджується у 2017 році 

Цикл/рівень 

HPK України – 6 рівень, FQ-EHEА – перший цикл, QF-LLL – 6 

рівень 

Передумови 

Наявність загальної середньої освіти та / або ступеня 

молодший бакалавр 

Мови 

викладання 

Програма викладається українською мовою, а також за потреби –  

англійською мовою. 

Термін дії 

освітньої 

програми 

 

Програма впроваджується у 2017 році та діє до введення нових 

станлартів вищої освіти 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

 

2 Мета програми 

 Загальною метою програми є підготовка випускників, здатних до 



 

 

здійснення педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної, 

організаційно-управлінської діяльності в навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації. 

Мета 1. Задоволення потреб особистості в інтелектуальному, 

культурному і моральному розвитку шляхом отримання вищої освіти з 

напряму підготовки «Початкова освіта». 

Мета 2. Організація базової бакалаврської підготовки, що дозволяє 

всім випускникам спеціальності «Початкова освіта» продовжити свою 

освіту як з метою отримання диплома магістра, так і з метою подальшого 

самовдосконалення. 

Мета 3. Задоволення потреб суспільства у кваліфікованих кадрах 

шляхом підготовки фахівців у галузі знань «Педагогічна освіта» напряму 

підготовки «Початкова освіта». 

 

3 Характеристика програми 

Предметна 

галузь, напрям 

«Педагогічна освіта», «Початкова освіта». 

Фокус 

програми: 

загальна/спеціал

ьна 

Вчитель початкової школи. 

Ключові слова: початкова освіта, Державний стандарт початкової 

загальної освіти, Концепція «Нова школа», вчитель початкової школи. 

Орієнтація 

програми 

Програма ґрунтується на загальновідомих наукових та практичних 

результатах із врахуванням нинішнього стану початкової освіти, 

орієнтує на актуальні спеціальності та спеціалізації, в рамках яких 

можлива подальша професійна кар`єра (у т.ч. – практичного психолога 

або вихователя дошкільної освіти). 

Особливості 

програми 

Програма також викладається англійською мовою. 

 

4 Придатність випускників до працевлаштування та продовження освіти 

Придатність до  

працевлаштування  

 Навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації; 

 ЗОШ І-ІІІ ступенів, дошкільні навчальні заклади (ДНЗ); 

 обласні, міські та районні центри соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді; 

 Департаменти праці та соціального захисту населення; 



 

 

 психологічні служби; 

 Благодійні фонди; 

 позашкільні заклади освіти. 

Подальше 

навчання 

Магістерські програми в педагогічній освіті, міждисциплінарні 

програми, близькі до педагогічної освіти. 

 

5 Викладання та оцінювання 

 

Викладання та 

навчання  

Лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття; самостійна та 

індивідуальна робота; студентсько-центроване навчання, 

самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання; навчальна та 

виробнича практики, курсові роботи; тренінги, вебінари, 

консультації із викладачами. 

Система 

оцінювання 

Письмові та усні екзамени, проекти та презентації, поточний 

кредитний та кредитно-модульний контроль, підсумкова атестація 

(випускові екзамени) або захист бакалаврської роботи (за вибором). 

 

6 Програмні компетентності 

Інтегральні ІК-1 здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і готовність нести 

за них відповідальність у галузі початкової освіти. 

ІК-2 здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності у 

галузі початкової освіти 

ІК-3 здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній діяльності 

нові знання та вміння у галузі початкової освіти, прагнути до саморозвитку 

ІК-4 готовність майбутнього вчителя початкової школи до професійного 

самовдосконалення: постійно поповнювати свої знання, розвивати свої 

розумові здібності, вміти всебічно користуватися своїми інтелектуальними 

і творчими можливостями, професійними навичками 

Загальні ЗК-1 здатність використовувати, узагальнювати та аналізувати інформацію, 

ставити цілі і знаходити шляхи їх досягнення у галузі початкової освіти в 

умовах постійних змін у суспільстві; здатність до застосування 

різноманітних методів наукового дослідження, уміння використовувати їх 

у професійній діяльності початкової школи;. формулювати думку з 

використанням наукових термінів 

ЗК-2 здатність логічно, правильно, аргументовано і чітко будувати усне та 

письмове мовлення, володіти навичками ведення дискусії і полеміки 

ЗК-3 здатність працювати у будь-якому колективі, нести відповідальність за 

підтримання партнерських стосунків 

ЗК-4 здатність використовувати цивільний кодекс, правові та моральні норми в 

соціальній взаємодії та реалізації цивільної відповідальності у галузі 

початкової освіти 

ЗК-5 здатність застосовувати основні методи захисту учнів початкової школи і 

населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих; 



 

 

техніку безпеки у початковій школі та громадських місцях 

ЗК-6 здатність самостійно добирати і опрацьовувати історичні та наукові 

документи, науково-популярні і довідкові джерела; порівнювати 

інформацію з різних джерел; узагальнювати і критично оцінювати 

історичні та наукові факти, аналізувати й узагальнювати історичні та інші 

події, явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними; 

виділяти основне, об’єктивне і суб’єктивне; робити висновки та 

узагальнення 

ЗК-7 здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах з 

метою реалізації завдань початкової освіти 

ЗК-8 здатність вільно володіти українською мовою як державною та однією з 

іноземних мов на рівні, необхідному для виконання професійних завдань у 

галузі початкової освіти 

ЗК-9 здатність використовувати методи і засоби для зміцнення здоров'я і 

забезпечення повноцінної соціальної та професійної діяльності у галузі 

початкової освіти 

ЗК-

10 

здатність з повагою та дбайливо ставитися до історичної спадщини і 

культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні 

відмінності у суспільстві. 

 

Фахові ФК-1 здатність використовувати нормативні правові документи у професійній 

діяльності у галузі початкової освіти 

ФК-2 здатність при вирішенні професійних завдань початкової освіти, 

аналізувати соціально-економічні проблеми і процеси із застосуванням 

методів наукового дослідження 

ФК-8 здатність визначати педагогічні цілі в реальних педагогічних ситуаціях 

щодо розвитку ціннісних орієнтацій у ставленні до природи 

ФК-

10 

готовність до прийняття рішень у повсякденних і екстремальних умовах 

професійної діяльності, аналіз та врахування альтернатив, контроль за 

перебігом діяльності, оцінка діяльності учасників педагогічного процесу в 

початковій школі 

ФК-

11 

вміння оперувати сукупністю теоретичних знань, практичних умінь, 

навичок, ставлень, досвіду, що дають змогу здійснювати пошукову, 

евристичну діяльність, самостійно здобувати нові знання, аналізувати 

діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати рішення 

 

ФК-

12 

здатність використовувати в пізнавальній та професійній діяльності базові 

знання в галузі педагогічних та суміжних наук, застосовує методи аналізу і 

моделювання, теоретичного та експериментального дослідження з метою 

моніторингу навчальних досягнень учнів при вивченні освітніх галузей у 

початковій школі 

ФК-

13 

здатність розуміти соціальну значимість і вміє прогнозувати наслідки своєї 

професійної діяльності, готовий нести відповідальність за свої рішення 

ФК-

14 

готовність використовувати базові знання та навички управління 

інформацією з різних джерел для вирішення дослідницьких професійних 

завдань 

ФК-

17 

здатність до професійного самовдосконалення, постійного поповнення 

своїх знань, розвитку своїх розумових здібностей, користування своїми 

інтелектуальними і творчими можливостями, професійними навичками у 

початковій освіті 

ФК-

18 

готовність до міжособистісної комунікації шляхом участі у бесідах та 

дискусіях з актуальних проблем навчання та виховання молодших 

школярів 
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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни Педагогіка (загальна, 

історія педагогіки)”складена Тимченко А.А. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра спеціальності 013 Початкова освіта 

                      

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є загальні основи педагогіки та 

історія педагогіки, методи науково-педагогічного дослідження, педагогічна діяльність 

та майстерність вчителя, Соціально-культурні фактори виникнення та становлення 

педагогічної освіти Миколаївщини, Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні 

та за кордоном. 

Міждисциплінарні зв’язки: знаходять своє відображення в завданнях, змісті, 

методах, формах та засобах навчання. Але особливо це стосується змісту навчального 

курсу, який вимагає знання з філософії, соціології, загальної психології (мислення, 

увага, уява та ін.), вікової психології, ОПМ,  та історії педагогіки, історії України, з 

історією Західної Європи, культурологією, історією мистецтв, літературою. 

  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна, історія 

педагогіки)» є формування у студентів уявлення про предмет, мету і завдання 

педагогіки та історії педагогіки, про методи науково-педагогічного дослідження, про 

сутність педагогічної діяльності і майстерності вчителя та її значення для навчання і 

виховання дітей; забезпечення умов застосування студентами знань при плануванні 

власної педагогічної діяльності в закладах освіти та у міжособистісних взаєминах з 

оточуючими.  

Завдання: 

 Ознайомлення з основними категоріями педагогіки, її предметом дослідження; 

 Виробити практичні вміння і навички використання методів науково-педагогічного 

дослідження під час написання рефератів, статей, курсових та магістерських робіт; 



 

 

 Ознайомити студентів з особливостями розвитку, формування і виховання 

особистості школяра, з віковими особливостями дітей; 

 Розвиток у майбутніх вчителів педагогічного мислення, здатності до аналітичного 

розуміння педагогічної діяльності, навчання їх творчим підходам до визначення 

педагогічних дій у нестандартних педагогічних ситуаціях; 

усвідомлювати взаємовплив народної та наукової педагогіки, джерела історії 

педагогіки, зв’язок історії педагогіки з іншими науками; 

 Ознайомлення з історію становлення виховання та освіти на різних історичних 

етапах на Україні та в Східній і Західній педагогічній думці; зміст основних 

державних документів; історію виховання і педагогіки рідного народу; 

педагогічну діяльність і погляди видатних просвітителів, освітніх діячів, учених;  

 Навчити студентів працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну 

літературу, оперувати поняттями педагогіки, розкривати гуманістичні та 

демократичні засади розвитку національної школи і педагогіки за роки різних 

епох розвитку української держави, застосовувати ідеї та засоби різний 

концепцій; співвідносити історичний досвід виховання з потребами сучасної 

освіти. 

 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- Здатність володіти культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення; 

- Здатність логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову; 

-  Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності;  

- знання видів освітніх технологій, педагогічних методів, засобів і прийомів та 

основних форм організації навчального процесу; 

- вірно визначати поняття і терміни педагогіки та іторії педагогіки; 

- обирати доцільні інноваційні та інтерактивні технології при вивченні курсу 

педагогіки та історії педагогіки; 



 

 

- знання прийомів організації співробітництва на уроці; 

- знання способів формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших 

школярів; 

- здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах з метою 

реалізації завдань початкової освіти; 

- Здатність до ефективного застосування психолого-педагогічних знань для 

вирішення завдань суспільного, національно-державного і особистісного 

розвитку, проблем соціального благополуччя 

ІІ. Фахові:  

- Вміння здобувати нові знання і формувати судження з наукових, соціальних та 

інших проблем, використовуючи сучасні освітні та інформаційні технології; 

- Застосовувати теоретичні і практичні навички, набуті під час опанування 

лекційним матеріалом; 

- здатність раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для  

розв’язування завдань;  

- Здатність до інноваційної діяльності в сфері освіти, оптимізувати виховний 

потенціал полікультурного середовища, поєднувати традиційну культуру з 

культурами інших народів; 

- Здатність до створення психологічно сприятливого середовища в освітніх 

установах, толерантно ставитися до психологічних особливостей дітей, сприяти 

полікультурній взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу; 

-  Здатність до компетентного використання законодавчих та інших нормативних 

актів у галузі освіти державного та регіонального рівнів. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться:  240_ годин /_8 кредитів  

ECTS. (148-158 групи) 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  



 

 

КРЕДИТ 1.  ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІКИ, ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ. 

Тема 1.  Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. 

Педагогіка як наука її завдання, основні педагогічні категорії: освіта, навчання, 

виховання. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. 

Характеристика складових народної педагогіки. Козацька педагогіка, її основні 

завдання, зміст. Розвиток Духовної педагогіки. Погляди християнських теологів, 

філософів та церковних діячів щодо навчання і виховання (Квінт Септимій Флоренс 

Тертулліан (прибл. 160—222), Августин (Блаженний) Аврелій, Фома Аквінський 

(1225— 1274), Ян Амос Коменський (1592— 1670).) Світська педагогіка про цілі, зміст 

і правила виховної діяльності. 

Тема 2. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 

Характеристика методів науково-педагогічного дослідження –  емпіричних:  

а) вивчення педагогічної літератури, документів та результатів діяльності; б) 

спостереження;  

в) опитування (інтерв’ювання, анкетування, бесіда); г) оцінювання (рейтинг, 

консиліум); д) вивчення i узагальнення педагогічного досвіду; е) діагностика 

(тестування, шкалування); ж) педагогічний експеримент (природний, моделюючий, 

лабораторний). Характеристика методів науково-педагогічного дослідження – 

теоретичних: а) теоретичний аналіз та синтез; б) узагальнення, класифікація, 

порівняння; в) моделювання.  

Науково-дослідницька робота студентів як обов'язковий елемент системи підготовки в 

університеті. Основні завдання і форми науково-дослідної роботи у ВНЗ. 

Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. Вимоги до написання 

реферату. Тези доповіді та наукова стаття. Підготовка магістерської роботи як 

кваліфікаційного дослідження 

КРЕДИТ 2. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО 

ШКОЛЯРА. 



 

 

Тема 3. Розвиток і формування особистості молодшого школяра. Спадковість і 

розвиток особистості. 

Основні       поняття       проблеми:       "людина",       "особистість", 

"індивідуальність",      "розвиток",      "виховання",      "формування особистості". Роль 

спадковості у розвитку і  формуванні   особистості. Роль середовища у розвитку і  

формуванні   особистості. Особливості розвитку молодших школярів, які необхідно 

враховувати: в процесі пізнавальної діяльності; в спілкуванні.Роль  діяльності   та  

спілкування  в  формуванні  особистості.  Провідні   види діяльності учнів. 

Тема 4. Становлення особистості у процесі соціалізації. Вікові етапи в розвитку 

особистості школяра, їх характеристика. 

Виховання, як педагогічний процес індивідуального становлення особистості. Дитина 

як суб’єкт виховання. Взаємозв'язок процесів виховання й розвитку. Вікові етапи в 

розвитку особистості школярів, їх характеристика. Видатні педагоги про вікову 

періодизацію: Арістотель, Ян Амос Коменський, Жан-Жак Руссо, та ін. Акселерація. 

Аналіз сучасних теорій розвитку особистості.Врахування закономірностей вікового та 

індивідуального розвитку дітей в процесі навчання та виховання молодших школярів. 

Кредит 3. Мета виховання в історії педагогіки. Педагогічна діяльність та 

майстерність вчителя. 

Тема 5. Мета виховання в історії педагогіки. 

Значення мети для педагогічної теорії та практики. Історичний та класовий характер 

мети виховання. Структурні компоненти всебічного розвитку особистості, їх 

взаємозв'язок. Комплексний підхід до виховання, як умова забезпечення всебічного 

розвитку особистості. 

Тема 6. Сутність педагогічної діяльності та майстерності вчителя. 

Поняття педагогічної діяльності. Основні компоненти педагогічної діяльності. Функції 

педагогічної діяльності вчителя. Поняття педагогічної майстерності, її основні 

компоненти.  Поняття гуманістичної спрямованості. Роль основних складових 

педагогічної компетентності для майстерності вчителя. Хактеристика основних 

педагогічних здібностей вчителя. Педагогічна ситуація і педагогічна задача. 

Майстерність педагогічного спілкування. Техніка мовлення вчителя. 



 

 

КРЕДИТ 4. ВИНИКНЕННЯ ВИХОВАННЯ. ВИХОВАННЯ У ПЕРВІСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ ТА ЗА ЧАСІВ ДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ 

Тема 7. Виникнення виховання. Виховання в первісному суспільстві. Сім’я 

українців з найдавніших часів до сучасності. 

Виникнення виховання як суспільного явища. Теорії про походження виховання: 

біологізаторська,психологічна, релігійна, трудова, соціологізаторська. Виховання у 

первісному суспільстві: вікові i статеві відмінності у вихованні дітей; поява перших в 

історії закладів для життя i виховання підростаючих людей – будинки молоді. Функції 

та характерні риси української родини. Сім'я та родинне виховання у найдавніші часи 

на Україні. 

Тема 8. Виховання і школа в Давній Греції та Давньому Римі. 

Виховання і школа в Стародавній Греції:   Спартанська система виховання;   Афінська 

система виховання.  Виховання і школа в Стародавньому Римі.  Педагогічні  погляди  

грецьких  і римських філософів:  Платона, Сократа, Арістотеля, Демокріта, 

Квінтіліана. 

КРЕДИТ 5. ВИХОВАННЯ, ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ ЗА 

ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (9-13 СТ.), ТА В ЕПОХУ УКРАЇНСЬКОГО 

ВІДРОДЖЕННЯ (16-I ПОЛ. 18 СТ). 

Тема 9. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів Київської Русі 

(9-13 століття). 

Соціальні умови становлення писемності східних слов’ян.  Виникнення перших шкіл у 

Київській Русі (Школи грамоти та"книжного вчення", Монастирські школи): зміст та 

організація навчання. Кормильство – як форма домашнього виховання дітей 

феодальної знаті.  Педагогічна думка Київської Русі. Твори перекладні: "Пчела", 

"Златоуст", "Златоструй", "Ізборнік" Святослава 1073 р., "Ізборнік" Святослава 1076 р. 

і ін. Твори оригінальні (вітчизняного походження):  "Слово про закон і благодать" 

Ілларіона, "Слово деякого калугера про читання книг" Іоанна, "Повість временних літ" 

Нестора, "Повчання дітям" Володимира Мономаха і ін. 

Тема 10. Становлення і розвиток національної системи виховання та освіти в 

епоху Українського Відродження (16 – I пол. 18 століття). 



 

 

Загальна характеристика культури й освіти українського Відродження. Система освіти 

на Україні в період Відродження: а) елементарна освіта; б) середня освіта; в) вища 

освіта. Виникнення братських шкіл. Вищі заклади освіти в Україні: Львівський 

університет, Острозька школа-академія; Києво-Могилянська академія. Діяльність 

козацьких шкіл в Україні (січові, полкові, музичні та ін.). Система виховання лицаря-

козака. Діяльність січових і козацьких шкіл на Україні. Козацька читанка. Козацька 

педагогіка (ступені козацького виховання: фізичне, психофізичне, моральне, трудове, 

військово - спортивне виховання молоді). 

КРЕДИТ 6. ЖИТТЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Я.А.КОМЕНСЬКОГО ТА 

К.Д.УШИНСЬКОГО 

Тема 11. Педагогічна система Я.А. Коменського – засновника педагогічної науки 

та реформатора школи. 

Життєвий шлях Я.А.Коменського. Формування й основні риси світогляду Я. А. 

Коменського. Вчення Я.А.Коменського про школу. Організація навчання.  

Обгрунтування класно-урочної системи навчання. Дидактичні погляди 

Я.А.Коменського. Педагогічні  ідеї Я.А.Коменського. “Велика дидактика” – основа 

теорії і практики виховання та навчання. Роль вчителя і вимоги до нього в 

педагогічної спадщини Я.А.Коменського.  Значення педагогічної спадщини 

Я.А.Коменського для сучасної школи 

Тема 12. Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський. 

Життя, педагогічна діяльність і умови формування світогляду К. Д. Ушинського. К. Д. 

Ушинський про педагогіку (в вужчому і ширшому розумінні цього поняття) то як 

науку і мистецтво виховання. Розробка К. Д. Ушинським принципу народності 

виховання і національної системи виховання. К. Д. Ушинський про застосування в 

навчанні і вихованні народної педагогіки. Дидактичні погляди К. Д. Ушинського. 

Вимоги до вчителя. К. Д. Ушинський про моральне і трудове виховання. Вплив К. Д. 

Ушинського на розвиток школи і педагогіки інших народів. 

КРЕДИТ 7. ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД. 

Тема 13. Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-го ст. Педагогічна теорія 

та практика А.С. Макаренка. 



 

 

Система народної освіти  України в 20–30 роки, особливості розвитку її ланок, 

суперечності цього процесу. Основні віхи життя і педагогічної діяльності 

А.С.Макаренка. Теорія та практика А.С.Макаренка у формуванні учнівського 

колективу. А.С.Макаренко про поєднання навчання з трудовим вихованням. 

Неоднозначність сучасної оцінки педагогічної спадщини А.С.Макаренка. 

Тема 14. Основні ідеї радянської педагогіки (40-80рр. ХХ ст.). Видатний 

український педагог В.О. Сухомлинський. 

Освіта і педагогіка в Україні в повоєнні роки (40-55-ті). Освіта, виховання і педагогіка 

в Україні в 50-80-х роках. Життя і педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського. 

Питання морального, трудового і естетичного виховання учнів в теорії і практиці 

В.О.Сухомлинського. Проблеми виховання громадянина. 

КРЕДИТ 8. СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ТА 

СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ МИКОЛАЇВЩИНИ. 

Тема 15. Виникнення та становлення педагогічної освіти Миколаївщини. Перші 

педагогічні навчальні заклади на Миколаївщині 

Соціально-культурні та історичні передумови виникнення та становлення педагогічної 

освіти Миколаївщини: Перші державоутворення на території сучасної Миколаївщини 

(Велика Скіфія, Ольвія), заселення слов’янськими племенами та запорізькими 

козаками;  Інтенсивне заселення Миколаївського півострова та створення 

м.Миколаєва. Створення перших навчальних закладів на території Миколаївської 

області. Відкриття та діяльність Новобузької учительської семінарії (1874 р.). 

Тема 16. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського: 

стратегія поступу – від витоків до сьогодення. 

Відкриття учительського інституту  у Миколаєві (1913 р.). Перетворення 

учительського інституту в педагогічний інститут: розвиток Миколаївського інституту 

народної освіти. Реорганізація ІНО у трирічний інститут соціального виховання.  

Перетворення ІСВ в Миколаївський державний педагогічний інститут – 1933-1999 рр. 

Миколаївський державний педагогічний університет 1999-2002. Миколаївський 

державний університет - 26.09.2002 Миколаївський державний університет імені 



 

 

В.О.Сухомлинського з 2003 р. Миколаївський національний університет імені 

В.О.Сухомлинського з 2010 р. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Афонина Г.М. Педагогика. Курс лекций и семинарские занятия / Под ред. 

Абдуллиной О.А. – Р.-н-Д.: Фенікс, 2002. – 512 с. 

2. Безрукова В.С. Педагогика. – Екатеринбург: Деловая книга, 1996.-344с. 

3. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник 

для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 20003. – 528 с. 

4. Волкова Н.П. Педагогіка. – К., 2003. – 575 с. 

5. Гадецький М.В. Організація навчального процесу в сучасній школі: Навчально-

методичний посібник для вчителів, керівників навчальних закладів, слухачів 

ІПО / М.В. Гадяцький, Т.М. Хлєбнікова. – Харків: Веста: Ранок, 2003. – 136 с. 

6. Галузинський В.М.,Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К.: Вища школа. 

1995. - 237 с. 

7. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 356с. 

8. Кузьминський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: 

Знання-Прес, 2003. – 418 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). 

9. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. – К., 2001. – 608 с. 

10. Общие основы педагогики. Курс лекций / Под ред.Грицая Ю.А. - Николаев, 

1992. 

11. Педагогіка / Під ред. А.М. Алексюка. - К., Вища школа, 1986-87. 

12. Педагогіка / Під ред. Ярмаченка М.Д. - Вища школа, 1986. - 546 с. 

13. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. Для студ. 

Высш. И сред. пед. Учеб. Заведений / Под ред. С.А. Смирнова. – М.: Академия, 

2003. – 512 с. 

14. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. К,: Абрис, 1997. -. 416с. 

15. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. -. К,; Рад школа, 1985. - 312с. 



 

 

16. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка - К.: ІСДО, 1996.-288 с. 

17. Стефановская Т.А. Педагогіка: наука и искусство. Курс лекцій. Уч. Пособие для 

студентов, преподавателей, аспирантов. – М.: Совершенство, 1998. – 368 с. 

18. Теорія освіти і навчання. Дидактика. Курс лекцій за ред.Грицая Ю.О.-Миколаїв, 

1993. 

19. Теоретичні та методичні основи шкільного виховання в педагогічному процесі / 

Курс лекцій за ред.Грицая Ю.О. – Миколаїв, 1994. 

20. Технології виховного процесу. – Рівне: Управління освіти Рівненської 

облдержадміністрації. Інститут підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

1997. – 93 с.  

21. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник. У 2 ч. Ч.2. 

Ключ до професійного успіху / О.І. Мармиза, О.М. Касянова, В.В. Григораш та 

ін.. – Харків: Веста: Ранок, 2003. – 152 с. 

22. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник для студ. вищих педагогічних закладів 

освіти. – К.: Академія, 2002. – 528 с. 

23. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. / И.Ф. Харламов. – Мн.: Университетское, 

2002. – 560 с. 

24. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 

215 с. 

25. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с. 

 

Допоміжна 

1. Абашкіна Н.В. Організація навчально-виховного процесу у Вальдорфській 

школі. // Початкова школа. – 1993. № 1. 

2. Антология педагогической мысли Украинской ССР. /Составитель Н. П. 

Калиниченко - М., Педагогика. -1988. 

3. Бабиш С.Д. Школи Запоріжської Січі. // Рад.школа –1991 -№6 

4. Возняк М. Кирило-Мефодіївське братство. – Львів, 1981. 

5. Вульфсон Б.Л., Малькова З.А. Сравнительная педагогика.  Москва-Ворошеж, 

1996. 



 

 

6. Гончаров Н.К. Педагогічна система Ушинський К. Д. –М.: Педагогіка,1974. 

7. Гринько Г. Нариси радянської просвітницької політики. –Харків, -1923. 

8. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.). – К., 1994. 

9. Дорошенко Д. Нарис історії України. – К., 1991.   

10. Дьюи Дж. Школа и ребенок. – М., 1983 

11. Закон України "Про загальну середню освіту" // Законодавство України про 

загальну середню освіту. Бюлетень законодавства і юридичної політики 

України. — К., 1999. — № 9.  

12. Закон України про освіту. 1991 (газета «Освіта» від 25 серпня), 1997р. (ж. «Рідна 

школа», газета «Освіта») 

13. Історія педагогіки / за ред.. М.С.Гриценка. – К., 1973. 

14. Каюков В.І. Цілющий елексир козацької педагогіки. // Рад.школа –1993 -№1 

15. Козлов И.Ф.Педагогический опыт А.С.Макаренко.  Книга для учителя.-М., 

Просвещение,1987. 

16. Коновець О.Ф. Просвітницький рух в Україні: ХІХ – перша третина ХХ ст. – К., 

1992. 

17. Концепція розбудови освіти в Україні. – К., 1995. 

18. Концепція школи нової генерації – української національної школи-родини. – К., 

1994. 

19. Корнилов С.В. Педагогическое наследие А.Дистервега // Советская педагогика. 

– 1990. - №11. 

20. Левківський М.В. Історія педагогіки. – Ж., 2001. 

21. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Г. Історія української педагогіки. 

– К., 1998. 

22. Любар О.О., Федоренко Д.Т. Історії педагогічної думки і освіти в Україні. – ч.3.: 

У неволі. -  К., 1996.  

23. Макаренко А.С. Вибрані педагогічні твори в 7 томах. 

24. Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні. – К., 

2003. 

25. Мельничук О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 1992. 



 

 

26. Мицько І.З. Острозька академія. К.:Науков.думка,1990. 

27. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.. 

28. Олійників О.С. Козацька читанка. // Рад. школа –1989 -№4 

29. Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського.- К.: Вища шк.,1974. 

30. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / за ред.. М.Д.Ярмаченко. – К., 

1991. 

31. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993, розділ 8. 

32. Сисоєва С., Соколова І. Нариси з історії розвитку педагогічної думки. – К., 2003.  

33. Сірополко С. Народна освіта на Совєтській Україні.-Варшава,1934. 

34. Сірополко С. Історія освіти на Україні. – К., 1991, розділ ІІІ 

35. Сухомлинський В.О. Моя педагогічна система // Рідня школа- 1988.-№№ 6,7,8,9. 

36. Сухомлинськога О.В. Біографія В.О.Сухомлинського у світлі наукового аналізу 

// Рідня школа- 1993.-№ 8. 

37. Українська  національна система виховання. К.: КДИІ.1991. 

38. Ушинський К. Д. Статті.: Рідне слово. Про народність у громадському 

вихованні. Праця в її психічному і виховному значенні. Про користь 

педагогічної літератури. Передмова до першого тому “Педагогічної 

антропології”. Вибр. пед. твори. В 2-х т. – Т. 1 –К.: Рад.школа –1983.   

39. Хижняк З.І. Києво-Могилянська  академія – К.: Вищ. шк., 1988. 

40. Хілліг Г.  Подряпини на образі видатного педагога // Рад.шк.-1991.№3 

41. Ярмаченко М.Д.Сучасність педагогічної спадщини А.С.Макаренка К.: Т-во   

“Знання” УРСР.,1988. 

 

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, іспит;       

4. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, самостійні роботи, 

контрольні роботи, реферати, виступи. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 8 

Галузь знань 01 Освіта  
Нормативна 

 Спеціальність  

013 Початкова освіта  

 
    Початк. освіта: Дошкільна 

освіта 

Початк. освіта: Психологія 
Освітня програма  

 

Рік підготовки: 

1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 240 

1-й, 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

1 сем. – 1,7 

2 сем. – 2,8 

 

Ступінь 

бакалавра 

44 год. 

Практичні, семінарські 

36 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

160 год. 

Вид контролю: залік, 

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 240 год.: 80 год. –  аудиторні заняття,  

160 год. – самостійна робота (33%/67%). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна, історія педагогіки)» є 

формування у студентів уявлення про предмет, мету і завдання педагогіки та історії педагогіки, про 

методи науково-педагогічного дослідження, про сутність педагогічної діяльності і майстерності 

вчителя та її значення для навчання і виховання дітей; забезпечення умов застосування студентами 

знань при плануванні власної педагогічної діяльності в закладах освіти та у міжособистісних 

взаєминах з оточуючими.  

Завдання: 

 Ознайомлення з основними категоріями педагогіки, її предметом дослідження; 

 Виробити практичні вміння і навички використання методів науково-педагогічного дослідження 

під час написання рефератів, статей, курсових та магістерських робіт; 

 Ознайомити студентів з особливостями розвитку, формування і виховання особистості школяра, з 

віковими особливостями дітей; 

 Розвиток у майбутніх вчителів педагогічного мислення, здатності до аналітичного розуміння 

педагогічної діяльності, навчання їх творчим підходам до визначення педагогічних дій у 

нестандартних педагогічних ситуаціях; 

усвідомлювати взаємовплив народної та наукової педагогіки, джерела історії педагогіки, зв’язок 

історії педагогіки з іншими науками; 

 Ознайомлення з історію становлення виховання та освіти на різних історичних етапах на 

Україні та в Східній і Західній педагогічній думці; зміст основних державних документів; історію 

виховання і педагогіки рідного народу; педагогічну діяльність і погляди видатних просвітителів, 

освітніх діячів, учених;  

 Навчити студентів працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну літературу, 

оперувати поняттями педагогіки, розкривати гуманістичні та демократичні засади розвитку 

національної школи і педагогіки за роки різних епох розвитку української держави, застосовувати 

ідеї та засоби різний концепцій; співвідносити історичний досвід виховання з потребами сучасної 

освіти. 

 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- Здатність володіти культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття 

інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення; 

- Здатність логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову; 

-  Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності;  

- знання видів освітніх технологій, педагогічних методів, засобів і прийомів та основних форм 

організації навчального процесу; 

- вірно визначати поняття і терміни педагогіки та історії педагогіки; 

- обирати доцільні інноваційні та інтерактивні технології при вивченні курсу педагогіки та історії 

педагогіки; 

- знання прийомів організації співробітництва на уроці; 

- знання способів формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів; 

- здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах з метою реалізації 

завдань початкової освіти; 

- Здатність до ефективного застосування психолого-педагогічних знань для вирішення завдань 

суспільного, національно-державного і особистісного розвитку, проблем соціального 

благополуччя 

ІІ. Фахові:  



 

 

- Вміння здобувати нові знання і формувати судження з наукових, соціальних та інших проблем, 

використовуючи сучасні освітні та інформаційні технології; 

- Застосовувати теоретичні і практичні навички, набуті під час опанування лекційним 

матеріалом; 

- здатність раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для  розв’язування 

завдань;  

- Здатність до інноваційної діяльності в сфері освіти, оптимізувати виховний потенціал 

полікультурного середовища, поєднувати традиційну культуру з культурами інших народів; 

- Здатність до створення психологічно сприятливого середовища в освітніх установах, 

толерантно ставитися до психологічних особливостей дітей, сприяти полікультурній взаємодії 

всіх суб’єктів навчально-виховного процесу; 

-  Здатність до компетентного використання законодавчих та інших нормативних актів у галузі 

освіти державного та регіонального рівнів. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

КРЕДИТ 1.  ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІКИ, ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. 

Тема 1.  Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. 

Педагогіка як наука її завдання, основні педагогічні категорії: освіта, навчання, виховання. Система 

педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Характеристика складових народної 

педагогіки. Козацька педагогіка, її основні завдання, зміст. Розвиток Духовної педагогіки. Погляди 

християнських теологів, філософів та церковних діячів щодо навчання і виховання (Квінт Септимій 

Флоренс Тертулліан (прибл. 160—222), Августин (Блаженний) Аврелій, Фома Аквінський (1225— 

1274), Ян Амос Коменський (1592— 1670).) Світська педагогіка про цілі, зміст і правила виховної 

діяльності. 

Тема 2. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 

Характеристика методів науково-педагогічного дослідження –  емпіричних:  

а) вивчення педагогічної літератури, документів та результатів діяльності; б) спостереження;  

в) опитування (інтерв’ювання, анкетування, бесіда); г) оцінювання (рейтинг, консиліум); д) вивчення 

i узагальнення педагогічного досвіду; е) діагностика (тестування, шкалування); ж) педагогічний 

експеримент (природний, моделюючий, лабораторний). Характеристика методів науково-

педагогічного дослідження – теоретичних: а) теоретичний аналіз та синтез; б) узагальнення, 

класифікація, порівняння; в) моделювання.  

Науково-дослідницька робота студентів як обов'язковий елемент системи підготовки в університеті. 

Основні завдання і форми науково-дослідної роботи у ВНЗ. Характеристика методів науково-

педагогічного дослідження. Вимоги до написання реферату. Тези доповіді та наукова стаття. 

Підготовка магістерської роботи як кваліфікаційного дослідження 

 

КРЕДИТ 2. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. 

Тема 3. Розвиток і формування особистості молодшого школяра. Спадковість і розвиток 

особистості. 

Основні       поняття       проблеми:       "людина",       "особистість", 

"індивідуальність",      "розвиток",      "виховання",      "формування особистості". Роль спадковості у 

розвитку і  формуванні   особистості. Роль середовища у розвитку і  формуванні   особистості. 

Особливості розвитку молодших школярів, які необхідно враховувати: в процесі пізнавальної 

діяльності; в спілкуванні.Роль  діяльності   та  спілкування  в  формуванні  особистості.  Провідні   

види діяльності учнів. 

Тема 4. Становлення особистості у процесі соціалізації. Вікові етапи в розвитку особистості 

школяра, їх характеристика. 

Виховання, як педагогічний процес індивідуального становлення особистості. Дитина як суб’єкт 

виховання. Взаємозв'язок процесів виховання й розвитку. Вікові етапи в розвитку особистості 



 

 

школярів, їх характеристика. Видатні педагоги про вікову періодизацію: Арістотель, Ян Амос 

Коменський, Жан-Жак Руссо, та ін. Акселерація. Аналіз сучасних теорій розвитку 

особистості.Врахування закономірностей вікового та індивідуального розвитку дітей в процесі 

навчання та виховання молодших школярів. 

Кредит 3. Мета виховання в історії педагогіки. Педагогічна діяльність та майстерність 

вчителя. 

Тема 5. Мета виховання в історії педагогіки. 

Значення мети для педагогічної теорії та практики. Історичний та класовий характер мети виховання. 

Структурні компоненти всебічного розвитку особистості, їх взаємозв'язок. Комплексний підхід до 

виховання, як умова забезпечення всебічного розвитку особистості. 

Тема 6. Сутність педагогічної діяльності та майстерності вчителя. 

Поняття педагогічної діяльності. Основні компоненти педагогічної діяльності. Функції педагогічної 

діяльності вчителя. Поняття педагогічної майстерності, її основні компоненти.  Поняття 

гуманістичної спрямованості. Роль основних складових педагогічної компетентності для 

майстерності вчителя. Хактеристика основних педагогічних здібностей вчителя. Педагогічна 

ситуація і педагогічна задача. Майстерність педагогічного спілкування. Техніка мовлення вчителя. 

КРЕДИТ 4. ВИНИКНЕННЯ ВИХОВАННЯ. ВИХОВАННЯ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

ТА ЗА ЧАСІВ ДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ 

Тема 7. Виникнення виховання. Виховання в первісному суспільстві. Сім’я українців з 

найдавніших часів до сучасності. 

Виникнення виховання як суспільного явища. Теорії про походження виховання: 

біологізаторська,психологічна, релігійна, трудова, соціологізаторська. Виховання у первісному 

суспільстві: вікові i статеві відмінності у вихованні дітей; поява перших в історії закладів для життя i 

виховання підростаючих людей – будинки молоді. Функції та характерні риси української родини. 

Сім'я та родинне виховання у найдавніші часи на Україні. 

Тема 8. Виховання і школа в Давній Греції та Давньому Римі. 

Виховання і школа в Стародавній Греції:   Спартанська система виховання;   Афінська система 

виховання.  Виховання і школа в Стародавньому Римі.  Педагогічні  погляди  грецьких  і римських 

філософів:  Платона, Сократа, Арістотеля, Демокріта, Квінтіліана. 

КРЕДИТ 5. ВИХОВАННЯ, ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ 

КИЇВСЬКОЇ РУСІ (9-13 СТ.), ТА В ЕПОХУ УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ (16-I 

ПОЛ. 18 СТ). 

Тема 9. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів Київської Русі (9-13 

століття). 

Соціальні умови становлення писемності східних слов’ян.  Виникнення перших шкіл у Київській 

Русі (Школи грамоти та"книжного вчення", Монастирські школи): зміст та організація навчання. 
Кормильство – як форма домашнього виховання дітей феодальної знаті.  Педагогічна думка 

Київської Русі. Твори перекладні: "Пчела", "Златоуст", "Златоструй", "Ізборнік" Святослава 1073 р., 

"Ізборнік" Святослава 1076 р. і ін. Твори оригінальні (вітчизняного походження):  "Слово про закон і 

благодать" Ілларіона, "Слово деякого калугера про читання книг" Іоанна, "Повість временних літ" 

Нестора, "Повчання дітям" Володимира Мономаха і ін. 

Тема 10. Становлення і розвиток національної системи виховання та освіти в епоху 

Українського Відродження (16 – I пол. 18 століття). 

Загальна характеристика культури й освіти українського Відродження. Система освіти на Україні в 

період Відродження: а) елементарна освіта; б) середня освіта; в) вища освіта. Виникнення братських 

шкіл. Вищі заклади освіти в Україні: Львівський університет, Острозька школа-академія; Києво-

Могилянська академія. Діяльність козацьких шкіл в Україні (січові, полкові, музичні та ін.). Система 

виховання лицаря-козака. Діяльність січових і козацьких шкіл на Україні. Козацька читанка. 

Козацька педагогіка (ступені козацького виховання: фізичне, психофізичне, моральне, трудове, 

військово - спортивне виховання молоді). 

КРЕДИТ 6. ЖИТТЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Я.А.КОМЕНСЬКОГО ТА 

К.Д.УШИНСЬКОГО 



 

 

Тема 11. Педагогічна система Я.А. Коменського – засновника педагогічної науки та 

реформатора школи. 

Життєвий шлях Я.А.Коменського. Формування й основні риси світогляду Я. А. Коменського. Вчення 

Я.А.Коменського про школу. Організація навчання.  Обгрунтування класно-урочної системи 

навчання. Дидактичні погляди Я.А.Коменського. Педагогічні  ідеї Я.А.Коменського. “Велика 

дидактика” – основа теорії і практики виховання та навчання. Роль вчителя і вимоги до нього в 

педагогічної спадщини Я.А.Коменського.  Значення педагогічної спадщини Я.А.Коменського для 

сучасної школи 

Тема 12. Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський. 

Життя, педагогічна діяльність і умови формування світогляду К. Д. Ушинського. К. Д. Ушинський 

про педагогіку (в вужчому і ширшому розумінні цього поняття) то як науку і мистецтво виховання. 

Розробка К. Д. Ушинським принципу народності виховання і національної системи виховання. К. Д. 

Ушинський про застосування в навчанні і вихованні народної педагогіки. Дидактичні погляди К. Д. 

Ушинського. Вимоги до вчителя. К. Д. Ушинський про моральне і трудове виховання. Вплив К. Д. 

Ушинського на розвиток школи і педагогіки інших народів. 

КРЕДИТ 7. ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД. 

Тема 13. Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-го ст. Педагогічна теорія та практика 

А.С. Макаренка. 

Система народної освіти  України в 20–30 роки, особливості розвитку її ланок, суперечності цього 

процесу. Основні віхи життя і педагогічної діяльності А.С.Макаренка. Теорія та практика 

А.С.Макаренка у формуванні учнівського колективу. А.С.Макаренко про поєднання навчання з 

трудовим вихованням. Неоднозначність сучасної оцінки педагогічної спадщини А.С.Макаренка. 

Тема 14. Основні ідеї радянської педагогіки (40-80рр. ХХ ст.). Видатний український педагог 

В.О. Сухомлинський. 

Освіта і педагогіка в Україні в повоєнні роки (40-55-ті). Освіта, виховання і педагогіка в Україні в 50-

80-х роках. Життя і педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського. Питання морального, трудового і 

естетичного виховання учнів в теорії і практиці В.О.Сухомлинського. Проблеми виховання 

громадянина. 

КРЕДИТ 8. СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ МИКОЛАЇВЩИНИ. 

Тема 15. Виникнення та становлення педагогічної освіти Миколаївщини. Перші педагогічні 

навчальні заклади на Миколаївщині 

Соціально-культурні та історичні передумови виникнення та становлення педагогічної освіти 

Миколаївщини: Перші державоутворення на території сучасної Миколаївщини (Велика Скіфія, 

Ольвія), заселення слов’янськими племенами та запорізькими козаками;  Інтенсивне заселення 

Миколаївського півострова та створення м.Миколаєва. Створення перших навчальних закладів на 

території Миколаївської області. Відкриття та діяльність Новобузької учительської семінарії (1874 

р.). 

Тема 16. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського: стратегія 

поступу – від витоків до сьогодення. 

Відкриття учительського інституту  у Миколаєві (1913 р.). Перетворення учительського інституту в 

педагогічний інститут: розвиток Миколаївського інституту народної освіти. Реорганізація ІНО у 

трирічний інститут соціального виховання.  Перетворення ІСВ в Миколаївський державний 

педагогічний інститут – 1933-1999 рр. Миколаївський державний педагогічний університет 1999-

2002. Миколаївський державний університет - 26.09.2002 Миколаївський державний університет 

імені В.О.Сухомлинського з 2003 р. Миколаївський національний університет імені 

В.О.Сухомлинського з 2010 р. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л П лаб інд ср 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1.  Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. Характеристика методів 

науково-педагогічного дослідження. 

Тема 1.  Предмет педагогіки, завдання навчального 

курсу. Виникнення, становлення та розвиток 

педагогічної науки. 

 4 4   8 

Тема 2. Характеристика методів науково-

педагогічного дослідження. Науково-дослідницька 

робота студентів. 

 4 2   8 

Усього годин 30 8 6   16 

Кредит 2. Чинники формування особистості молодшого школяра. 

Тема 3. Розвиток і формування особистості 

молодшого школяра. Спадковість і розвиток 

особистості. 

 2 2   11 

Тема 4. Становлення особистості у процесі 

соціалізації. Вікові етапи в розвитку особистості 

школяра, їх характеристика. 

 2 2   11 

Усього годин 30 4 4   22 

Кредит 3. Мета виховання в історії педагогіки. Педагогічна діяльність та майстерність 

вчителя. 

Тема 5. Мета виховання в історії педагогіки.  2 2   11 

Тема 6. Сутність педагогічної діяльності та 

майстерності вчителя. 
 2 2   11 

Усього годин 30 4 4   22 

Устого за 1-3 кредити 90 16 14   60 

Кредит 4. Виникнення виховання. Виховання у первісному суспільстві та за часів давніх 

цивілізацій. 

Тема 7. Виникнення виховання. Виховання в 

первісному суспільстві. Сім’я українців з 

найдавніших часів до сучасності. 

 2 2   11 

Тема 8. Виховання і школа в Давній Греції та 

Давньому Римі. 

 2 2   11 

Усього годин 30 4 4   22 

Кредит 5. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів Київської Русі (9-13 

ст.), та в епоху Українського Відродження (16-I пол. 18 ст). 

Тема 9. Виховання, освіта та педагогічна думка в 

Україні за часів Київської Русі (9-13 століття). 

 2 2   11 

Тема 10. Становлення і розвиток національної 

системи виховання та освіти в епоху Українського 

Відродження (16 – I пол. 18 століття). 

 2 2   11 

Усього годин 30 4 4   22 

Кредит 6. Життя та педагогічна діяльність Я.А.Коменського та К.Д.Ушинського 

Тема 11. Педагогічна система Я.А. Коменського – 

засновника педагогічної науки та реформатора 

школи. 

 4 2   10 

Тема 12. Видатний вітчизняний педагог К.Д. 

Ушинський. 

 2 2   10 

Усього годин 30 6 4   20 

Кредит 7. Школа і педагогічна думка в радянський період. 



 

 

Тема 13. Школа і педагогічна думка в 20-30-х 

роках ХХ-го ст. Педагогічна теорія та практика 

А.С. Макаренка. 

 4 2   8 

Тема 14. Основні ідеї радянської педагогіки (40-

80рр. ХХ ст.). Видатний український педагог В.О. 

Сухомлинський. 

 4 4   8 

Усього годин 30 8 6   16 

Кредит 8. Соціально-культурні фактори виникнення та становлення педагогічної освіти 

Миколаївщини. 

Тема 15. Виникнення та становлення педагогічної 

освіти Миколаївщини. Перші педагогічні 

навчальні заклади на Миколаївщині 

 2 2   10 

Тема 16. Миколаївський національний університет 

імені В.О. Сухомлинського: стратегія поступу – від 

витоків до сьогодення. 

 4 2   10 

Усього годин 30 6 4   20 

Устого за 4-8 кредити 150 28 22   100 

Усього годин 240 44 36   160 

 

 

6. Теми практичних (семінарських) занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1.  Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. 

Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 

 

1 Тема 1.  Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. Виникнення, 

становлення та розвиток педагогічної науки. 

4 

2 Тема 2. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. Науково-

дослідницька робота студентів. 

2 

 Кредит 2. Чинники формування особистості молодшого школяра.  

3 Тема 3. Розвиток і формування особистості молодшого школяра. Спадковість і 

розвиток особистості. 

2 

4 Тема 4. Становлення особистості у процесі соціалізації. Вікові етапи в 

розвитку особистості школяра, їх характеристика. 

2 

 Кредит 3. Мета виховання в історії педагогіки. Педагогічна діяльність та 

майстерність вчителя. 

 

5 Тема 5. Мета виховання в історії педагогіки. 2 

6 Тема 6. Сутність педагогічної діяльності та майстерності вчителя. 2 

 Устого за 1-3 кредити 14 год. 

 Кредит 4. Виникнення виховання. Виховання у первісному суспільстві та 

за часів давніх цивілізацій. 

  

7 Тема 7. Виникнення виховання. Виховання в первісному суспільстві. Сім’я 

українців з найдавніших часів до сучасності. 

2 

8 Тема 8. Виховання і школа в Давній Греції та Давньому Римі. 2 

 Кредит 5. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів 

Київської Русі (9-13 ст.), та в епоху Українського Відродження (16-I пол. 

18 ст). 

 

9 Тема 9. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів Київської 

Русі (9-13 століття). 

2 

10 Тема 10. Становлення і розвиток національної системи виховання та освіти в 2 



 

 

епоху Українського Відродження (16 – I пол. 18 століття). 

 Кредит 6. Життя та педагогічна діяльність Я.А.Коменського та 

К.Д.Ушинського 

 

11 Тема 11. Педагогічна система Я.А. Коменського – засновника педагогічної 

науки та реформатора школи. 

2 

12 Тема 12. Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський. 2 

 Кредит 7. Школа і педагогічна думка в радянський період.  

13 Тема 13. Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-го ст. Педагогічна 

теорія та практика А.С. Макаренка. 

2 

14 Тема 14. Основні ідеї радянської педагогіки (40-80рр. ХХ ст.). Видатний 

український педагог В.О. Сухомлинський. 

4 

 Кредит 8. Соціально-культурні фактори виникнення та становлення 

педагогічної освіти Миколаївщини. 

 

15 Тема 15. Виникнення та становлення педагогічної освіти Миколаївщини. 

Перші педагогічні навчальні заклади на Миколаївщині 

2 

16 Тема 16. Миколаївський національний університет імені В.О. 

Сухомлинського: стратегія поступу – від витоків до сьогодення. 

2 

 Устого за 4-8 кредити 22 

 Усього годин 36 год. 

 

 

8. Самостійна  робота   
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1.  Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. 

Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 

 

1 Тема 1.  Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. Виникнення, 

становлення та розвиток педагогічної науки. 

8 

2 Тема 2. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 

Науково-дослідницька робота студентів 

8 

 Кредит 2. Чинники формування особистості молодшого школяра.  

3 Тема 3. Розвиток і формування особистості молодшого школяра. Спадковість 

і розвиток особистості. 

11 

4 Тема 4. Становлення особистості у процесі соціалізації. Вікові етапи в 

розвитку особистості школяра, їх характеристика. 

11 

 Кредит 3. Мета виховання в історії педагогіки. Педагогічна діяльність та 

майстерність вчителя. 

 

5 Тема 5. Мета виховання в історії педагогіки. 11 

6 Тема 6. Сутність педагогічної діяльності та майстерності вчителя. 11 

 Устого за 1-3 кредити 60 год. 

 Кредит 4. Виникнення виховання. Виховання у первісному суспільстві та 

за часів давніх цивілізацій. 

  

7 Тема 7. Виникнення виховання. Виховання в первісному суспільстві. Сім’я 

українців з найдавніших часів до сучасності. 

11 

8 Тема 8. Виховання і школа в Давній Греції та Давньому Римі. 11 

 Кредит 5. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів 

Київської Русі (9-13 ст.), та в епоху Українського Відродження (16-I пол. 

18 ст). 

 



 

 

10 Тема 9. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів Київської 

Русі (9-13 століття). 

11 

11 Тема 10. Становлення і розвиток національної системи виховання та освіти в 

епоху Українського Відродження (16 – I пол. 18 століття). 

11 

 Кредит 6. Життя та педагогічна діяльність Я.А.Коменського та 

К.Д.Ушинського 

 

12 Тема 11. Педагогічна система Я.А. Коменського – засновника педагогічної 

науки та реформатора школи. 

10 

13 Тема 12. Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський. 10 

 Кредит 7. Школа і педагогічна думка в радянський період.  

14 Тема 13. Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-го ст. Педагогічна 

теорія та практика А.С. Макаренка. 

8 

15 Тема 14. Основні ідеї радянської педагогіки (40-80рр. ХХ ст.). Видатний 

український педагог В.О. Сухомлинський. 

8 

 Кредит 8. Соціально-культурні фактори виникнення та становлення 

педагогічної освіти Миколаївщини. 

 

16 Тема 15. Виникнення та становлення педагогічної освіти Миколаївщини. 

Перші педагогічні навчальні заклади на Миколаївщині 

10 

17 Тема 16. Миколаївський національний університет імені В.О. 

Сухомлинського: стратегія поступу – від витоків до сьогодення. 

10 

 Устого за 4-8 кредити 100 год. 

 Усього годин 160 год. 

. 

10. Методи навчання 

Лекція, семінар, бесіда, дискусія, круглий стіл, інсценування, пояснення, проблемного викладу, 

проблемних ситуацій, ділова гра. 

 

 

11. Методи контролю 

Модульні контрольні роботи, усне опитування, творчі роботи, наукові статті; перевірка 

конспектування лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних завдань та самостійних робіт, 

рефератів. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти за залік 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

Накопи

чу-

вальні 

бали/ 

Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

 

  

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

Т6 

 

Т7 

 
 300 

Практичні 

заняття 

15 

  

15 10 

 

10 

 

10 15 15 

Самостійн

а робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

70 50 50 
  

 
КР 1 – 20 

 
КР2 – 20 

Усього 100 100 100  300 



 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти за іспит 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит 

Накоп

ичу-

вальні 

бали/ 

Сума 

 Кредит 

4  

Кредит 

5  

Кредит  

6 

Кредит 

7  

 

Кредит 8  

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

300 

 Т8 Т9 

 

Т10 Т11 Т12 

 

 

Т13 

 

 

Т14 

 

Т15 

 

 

Т16 

 

Т17 

Практичні 

заняття 

10 

  

10 10 

 

10 

 

10 10  10 10 10 

 

10 

Самостійн

а робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

20 40 20 20 20 

КР 1 – 20  КР2 – 20 КР3 – 20 КР4 – 20 

Усього 60 60 60 60 60 200 500 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 
 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс дисципліни 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

26. Афонина Г.М. Педагогика. Курс лекций и семинарские занятия / Под ред. Абдуллиной О.А. – 

Р.-н-Д.: Фенікс, 2002. – 512 с. 

27. Безрукова В.С. Педагогика. – Екатеринбург: Деловая книга, 1996.-344с. 

28. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 20003. – 528 с. 

29. Волкова Н.П. Педагогіка. – К., 2003. – 575 с. 

30. Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках. - 

М.:,Изд-во УРАО, 1997, 288 с. 

31. Гадецький М.В. Організація навчального процесу в сучасній школі: Навчально-методичний 

посібник для вчителів, керівників навчальних закладів, слухачів ІПО / М.В. Гадяцький, Т.М. 

Хлєбнікова. – Харків: Веста: Ранок, 2003. – 136 с. 

32. Галузинський В.М.,Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К.: Вища школа. 1995. - 237 с. 

33. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 356с. 



 

 

34. Кузьминський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 

2003. – 418 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). 

35. Лихачев Б. Педагогика. Курс лекций. - М.: Юрайт, 1999. - 464 с. 

36. Лихачев Б.Т. Философия воспитания. Специальный курс: Уч. пособие для студентов высших 

учебных заведений. – М.: Прометей, 1995. – 282 с.  

37. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник. – 

Харків: ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. ОВС, 2002. – 400 с. 

38. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. – К., 2001. – 608 с. 

39. Общие основы педагогики. Курс лекций / Под ред.Грицая Ю.А. - Николаев, 1992. 

40. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська 

О.М.та ін. / За ред. Пєхоти О.М. – А.С.К., 2002. – 255с. 

41. Педагогіка / Під ред. А.М. Алексюка. - К., Вища школа, 1986-87. 

42. Педагогіка / Під ред. Ярмаченка М.Д. - Вища школа, 1986. - 546 с. 

43. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. Для студ. Высш. И сред. пед. 

Учеб. Заведений / Под ред. С.А. Смирнова. – М.: Академия, 2003. – 512 с. 

44. Педагогіка: Уч. для вузов / Н. Бордовская, А. Реан. – СПб.: Питер, 2003. – 304 с. 

45. Педагогика. Уч. пособие для студентов пед. вузов и пед. колледжей / Под ред. П.И. 

Пидкасистого. – М.: Пед. общество России, 1998. – 640 с. 

46. Подласый И.П. Педагогіка: Новый курс: Учеб. Для студ. Высш. Учеб. Заведений: в 2-х кн. – 

М.: ВЛАДОС, 2003. 

47. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. К,: Абрис, 1997. -. 416с. 

48. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. -. К,; Рад школа, 1985. - 312с. 

49. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка - К.: ІСДО, 1996.-288 с. 

50. Стефановская Т.А. Педагогіка: наука и искусство. Курс лекцій. Уч. Пособие для студентов, 

преподавателей, аспирантов. – М.: Совершенство, 1998. – 368 с. 

51. Теорія освіти і навчання. Дидактика. Курс лекцій за ред.Грицая Ю.О.-Миколаїв, 1993. 

52. Теоретичні та методичні основи шкільного виховання в педагогічному процесі / Курс лекцій 

за ред.Грицая Ю.О. – Миколаїв, 1994. 

53. Технології виховного процесу. – Рівне: Управління освіти Рівненської облдержадміністрації. 

Інститут підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 1997. – 93 с.  

54. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник. У 2 ч. Ч.2. Ключ до 

професійного успіху / О.І. Мармиза, О.М. Касянова, В.В. Григораш та ін.. – Харків: Веста: 

Ранок, 2003. – 152 с. 

55. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник для студ. вищих педагогічних закладів освіти. – К.: 

Академія, 2002. – 528 с. 

56. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. / И.Ф. Харламов. – Мн.: Университетское, 2002. – 560 с. 

57. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 215 с. 

58. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
http://iskra-vrn.narod.ru/oiskre/oiskre.htm – Методики, игры.  

http://zerkalenok.ru/cgi-bin/zerk.cgi/7/11/1 – Онлайн библиотека Зеркаленка – Oтсканированные 

методички разных лагерей, разных лет.  

http://vojatenok.narod.ru/index.html – «Едем в лагерь...» игры, методики, советы и т.д 

http://nowocamp.by.ru/activities/index.htm – Страничка лагеря "Новокемп". Подробный план обучения 

вожатых для работы в лагере, немало полезных и интересных материалов, игр и просто идей. 

http://www.altai.fio.ru/projects/GROUP1/potok50/site/index.htm – "Путешествие в страну здоровье!" – 

Методические рекомендации для организаторов летнего отдыха подростков  

http://links.zerkalenok.ru/jump.php?113
http://links.zerkalenok.ru/jump.php?186
http://links.zerkalenok.ru/jump.php?238


 

 

http://tmn.fio.ru/works/44x/308/ – Школа вожатского мастерства – программа Е.Г. Осокиной и М.А. 

Углицкой, доцента кафедры педагогики вологодского государственного педагогического 

университета. 

http://aliv.sitecity.ru/ltext_2106083724.phtml – Методика проведения огоньков, Методика 

Коллективно-творческих дел (КТД), общелагерные мероприятия. Что делать с отрядом? Как 

составить план-сетку? Что такое педагогический дневник вожатого и как его вести? Что необходимо 

вожатому в лагере? Как стать хорошим вожатым?  

http://nsk.fio.ru/works/047/group2/index.html – Проект "Педагогика каникул" Новосибирского 

регионального центра Федерации Интернет Образования.  http://www.kidsplus.ru/vozhatomu.html – 

методические разработки, программы, сценарии, копиалка интересных дел." javascript:badlink('292') 

http://method.novgorod.rcde.ru/ – Хранилище методических материалов 

http://news.1september.ru/upr/1999/upr41.htm – Энциклопедия Коллективно Творческих Дел (КТД) 

Иванова И.П.  

http://www.mcdo.ru/k8.php Журнал "В помощь вожатому детского оздоровительного лагеря " на сайте 

Межрегионального центра детского отдыха и оздоровления 

www.lasukoff.narod.ru/index.html – методическое пособие Олега Ласукова "В помощь вожатому"  

http://lebedev-vit.narod.ru – статьи посвященные педагогике, описания проектов, методические 

разработки, сценарии 

www.edu.nsu.ru/vospitanie/index.html – спец выпуск "Лето-2001" – Журнал воспитание и 

дополнительное образование: игры, советы, программы и многое другое  

  

http://links.zerkalenok.ru/jump.php?151
http://links.zerkalenok.ru/jump.php?143
http://links.zerkalenok.ru/jump.php?143
javascript:badlink('292')
http://links.zerkalenok.ru/jump.php?220
http://links.zerkalenok.ru/jump.php?220


 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ 

ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ  

Критерії оцінювання 

Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів здійснюється на 

основі результатів проведення поточного підсумкового контролю знань (залік, іспит). 

Критеріями оцінювання є: 

а) при усних відповідях: 

    - повнота розкриття питання; 

    - логіка викладання, культура мови; 

    - впевненість, емоційність та аргументованість; 

    - використання основної та додаткової літератури; 

    - аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

    - якість публічно представляти розроблений матеріал; 

 

б) при виконанні письмових завдань: 

    -  повнота розкриття питання; 

    - цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння  

      формулювати висновки; 

    - акуратність оформлення письмової роботи; 

    - підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки, різних  

      технічних засобів  

   - самостійність опрацювання матеріалу, підготовка діагностичних методик, 

написання звіту, реферату; 

        - здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого 

          використання набутих знань, уміння сформулювати своє ставлення  

         до певної психодидактичної проблеми; 

       - якість опрацювання завдань. 



 

 

РІВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ: 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі 

вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, 

проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при 

самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання 

висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхнево й 

фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен аргументовано 

мотивувати. 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ: 

Види роботи, які підлягають оцінюванню: 

- КР; 

- усні відповіді на практичних заняттях; 

- поточні тести; 

- творчі завдання; 

- реферати; 

- мультимедійні презентації; 

- індивідуальні завдання. 

 ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

(із зазначенням кількості балів) 

На лекціях (за семестр): 

1. Тестування на лекціях (3 бали за одне тестування); 

2. Ведення конспектів лекцій (5 балів); 



 

 

3. Активність на заняттях (3 бали за лекцію); 

4. Регулярність відвідування занять (10 балів); 

5. Підготовка та виступ з рефератом (10 балів); 

6. Творча робота (5 балів за одну роботу); 

7. Участь у дослідно-експериментальній роботі (20 балів); 

8. Участь у науковій студентській конференції, виступ з доповіддю, 

друкування статті у збірнику роботи конференції (30 балів); 

9. Заохочувальний бал (5 балів). 

На практичних заняттях ( за семестр): 

1. Тестування, опитування на практичних заняттях (2 бали за одне заняття); 

2. Ведення робочих зошитів (3 бали); 

3. Активність на заняттях (3 бали за одне заняття); 

4. Регулярність відвідування занять (5 балів); 

5. Виконання домашніх завдань (5 балів за одне заняття); 

6. Своєчасність виконання домашніх завдань (5 балів); 

7. Якість конспектів (5 балів); 

8. Виконання контрольних робіт (20 балів × 2 роб. = 40 балів); (20 балів х 4 

роб.= 80 балів) 

9. Своєчасність виконання і подання контрольної роботи на перевірку (3 бали); 

10.  Виконання системи завдань підвищеної складності (5 балів); 

11.  Заохочувальний бал (2 бали); 

12.  Підготовка рефератів до теми (5 балів за розробку); 

13.  Підбір цікавих завдань до теми заняття (5 балів завдань); 

14.  Аналіз передового педагогічного досвіду та конспектування статей (5 балів 

за 1 статтю). 

Розподіл балів, які отримують студенти за залік 

 

Поточне тестування та самостійна робота  
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Розподіл балів, які отримують студенти за іспит 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит 
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КР 1 – 20  КР2 – 20 КР3 – 20 КР4 – 20 

Усього 60 60 60 60 60 200 500 

  



 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лекція 1-2 

Тема: Педагогіка як наука, її становлення і розвиток 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із метою, предметом і завданнями навчальної дисципліни «педагогіка»; 

засвоїти основні педагогічні категорії; з’ясувати особливості зв’язку педагогіки з іншими науками. 

 Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння співставляти, аналізувати, 

синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові слова: категорії педагогіки, навчання, освіта, виховання, духовна педагогіка, світська 

педагогіка. 

План: 

1. Педагогіка як наука її завдання, основні педагогічні категорії: освіта, навчання, виховання. 

2. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками.  

3. Характеристика складових народної педагогіки.  

4. Козацька педагогіка, її основні завдання, зміст.  

5. Розвиток Духовної педагогіки.  

6. Погляди християнських теологів, філософів та церковних діячів щодо навчання і виховання 

(Квінт Септимій Флоренс Тертулліан (прибл. 160—222), Августин (Блаженний) Аврелій, 

Фома Аквінський (1225— 1274), Ян Амос Коменський (1592— 1670).)  

7. Світська педагогіка про цілі, зміст і правила виховної діяльності. 

 

 Рекомендована література: 

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с. 

2. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 2003. 

– 418 с. 

3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: 

Знання-Прес, 2006. – 700 с. 

4. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / 

Л. В. Кондрашова, О. А. Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с. 

5. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. 

Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”,  2001. – 200 с. 

6. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. 

– 516 с. 

7. Семенова А. В., Гурін Р. С. Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: 

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 319 с. 

8. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.,1985. 

9. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: Навчальний 

посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 520 с. 

10. Фіцула М.М. Педагогіка. — Тернопіль, 1997, 2000. 

 

Зміст лекції 



 

 

Наука – одна із форм людської свідомості на рівні з мистецтвом, правом, етикою, релігією. 

Педагогіка – наука про закономірності виховання, навчання, освіти підростаючого покоління і 

дорослих людей. Закономірність – відображення у свідомості людини найбільш суттєвих, об’єктивно 

існуючих, повторювальних зв’язків між явищами, фактами. 

Назва науки походить від від грецького "paida" – "дитина" та "ago" – "вести". В 

дослівному перекладі „пайдагогос” означає дітоводіння. 

В Стародавній Греції педагогами називали людей, які водили дітей багатих і знатних до 

школи та наглядали за ними. Поступово слово педагогіка стало вживатися більш загально: для 

визначення мистецтва вести дитину протягом життя, тобто виховувати, навчати, давати освіту. З 

часом накопичення знань про виховання і навчання спричинило виникнення окремої галузі науки. 

Педагогіка розширила свої межі й охопила виховання людини в цілому. Тому буде 

правильним твердження, що сучасна педагогіка – це сукупність теоретичних та прикладних наук, що 

вивчають процеси виховання, навчання і розвитку людини. Це наука про закони освіти і виховання 

дітей та дорослих. 

Найкоротше, загальне і разом з тим відносно точне визначення педагогіки – це наука про 

виховання. 

Отже предметом педагогіки є виховання як цілеспрямований вплив на розвиток особистості 

вихованця, що здійснюється спеціально підготовленими фахівцями (педагогами). 

В наш час педагогіка – ключова галузь людських знань. Оскільки об’єктом навчання і 

виховання є людина, тому педагогіка відноситься до наук про людину, це галузь людинознавства. 

Від неї залежить прогрес людства, всебічний гармонійний розвиток особистості, піднесення 

економіки і культури. 

Для визначення педагогіки як науки важливо встановити ряд факторів, які 

характеризують її як і будь-яку іншу науку. 

- наука педагогіка має свій предмет дослідження – виховання. 

- об’єктом пізнання в педагогіці є дитина; 

- наука виникла з практичної потреби суспільства під час вивчення, узагальнення та 

передачі раніше накопичених історичних цінностей; 

- педагогічна наука вивчає закони освіти і виховання. Вона узагальнює різноманітні факти, 

встановлює причини і зв’язки між явищами, прогнозує події, відповідає на питання, чому і 

які зміни відбуваються у розвитку людини під впливом навчання і виховання; 

- для вивчення свого предмету дослідження наука педагогіка використовує методи 

наукового дослідження (анкетування, спостереження, метод тестів, інтерв’ювання, метод 

вивчення шкільної документації, бесіду, експеримент тощо); 

- як і будь-яка інша наука, педагогіка має свої основні категорії (виховання, освіта, 

навчання). 

 

Предмет педагогіки — виховна діяльність, що здійснюється в закладах освіти людьми, 

уповноваженими на це суспільством. 



 

 

- На всіх етапах розвитку людського суспільства виховну діяльність «обслуговує» 

педагогічна наука, виконуючи розкриті нижче функції. 

- Дослідження законів і закономірностей педагогічних явищ і процесів. Головними 

педагогічними законами, зокрема, є: закон обов'язкового засвоєння підростаючим 

поколінням соціального досвіду старших поколінь як необхідна умова входження в 

суспільне життя, спадкоємності поколінь, життєзабезпечення суспільства, окремого 

індивіда і розвитку сил кожної особистості; обов'язкової відповідності змісту, форм, 

методів навчання і виховання вимогам розвитку виробничих сил суспільства;  

- Теоретичне обґрунтування змісту, принципів, методів і форм навчання та виховання. Ця 

функція передбачає розкриття змісту й технології реалізації, наприклад, конкретного 

принципу навчання чи виховання, використання певного методу виховання залежно від 

віку школяра та ін. 

- Вивчення передового педагогічного досвіду і створення на його базі педагогічної теорії. 

Йдеться про виявлення передового і новаторського педагогічного досвіду вчительських 

колективів і окремих учителів, умов і причин успішності та ефективності їх діяльності, 

підготовки відповідних методичних матеріалів, педагогічних рекомендацій. 

- Експериментальні дослідження педагогічної діяльності. Мета цих досліджень — побудова 

на їх основі моделей реформування цієї діяльності, втілення досягнень педагогічної науки 

в практику діяльності закладів освіти з метою її вдосконалення.  

- Вироблення педагогічної техніки. Йдеться про стиль поведінки і спілкування вчителя з 

учнями (як і де стояти в класі, як говорити, як жестикулювати й артикулювати тощо). 

 ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ 

Як і кожна наука, педагогіка має свій понятійний апарат, тобто систему педагогічних понять, 

які виражають наукові узагальнення. Ці поняття називають категоріями педагогіки.  

 

До основних категорій педагогіки належать „виховання”, „освіта”, „навчання”. Вони 

охоплюють сукупність реальних явищ, теоретичних і практичних питань, що належать до 

предмета педагогічної науки. Правильне їх розуміння потрібне передусім для пізнання 

педагогічних закономірностей. 

 

а) Виховання – цілеспрямований процес взаємодії дорослих з дітьми, у ході якої відбувається 

розвиток і формування особистості. Воно носить національний характер. 

Виховання – соціальне явище, властиве тільки людям, є однією із сфер суспільно необхідної 

діяльності. Виховання – цілеспрямований та організований процес формування особистості.  

Основне його призначення полягає у забезпеченні життєвої наступності поколінь, що 

неможливе без засвоєння і розвитку новими поколіннями суспільно-трудового досвіду.  

Проблеми виховання людини вивчають різні суспільні науки – психологія, історія, філософія 

та інші. Педагогіка досліджує виховання як педагогічний процес, як систему засобів педагогічного 

управління, як складний комплекс виховних впливів. 

Виховання – найважливіше поняття, яке має характер категорії. 

В педагогіці можна зустріти поняття „виховання”, яке вживається в чотирьох значеннях:  

- у широкому соціальному, коли йдеться про виховний вплив на людину, всього суспільства і 

всієї дійсності, яка містить у собі не лише позитивну спрямованість, а й конфлікти й протиріччя; тут 



 

 

особистість може не тільки формуватися під впливом соціального середовища, а й деформуватись, 

або навпаки. загартовуватися у боротьбі з труднощами, „робити саму себе”; 

- у широкому педагогічному, коли мається на увазі виховання в діяльності шкіл, вузів та 

інших закладів, де персонал керується педагогічною теорією та її практичними, методичними 

рекомендаціями; 

- у вузькому педагогічному, коли виховання є цілеспрямованою виховною діяльністю 

педагога (наприклад, класного керівника в школі), щоб досягти певної мети в колективі учнів; 

- у гранично вузькому, коли педагог, або батько розв’язують  конкретну індивідуальну 

проблему виховання або перевиховання ( наприклад, у хлопчика прагнуть виховати чесність, 

ввічливість). 

Нерідко крім категорії виховання виділяють ще дві категорії того ж ряду: самовиховання і 

перевиховання.  

Виховання є: 

вічним: воно з’явилось із появою суспільства і зникне разом з ним; 

соціальним: властиве тільки людям, а в світі тварин існують складні інстинкти збереження 

роду; 

історичним: на різних етапах розвитку суспільства його цілі й завдання змінюються в 

залежності від рівня розвитку суспільства, його потреб; 

класовим: в антагоністичному суспільстві виховання завжди захищало інтереси пануючих 

класів. 

Національне виховання – виховання на основі культурно-історичного досвіду народу. 

б) Навчання – цілеспрямований процес взаємодії учителя з учнями, в ході якого діти 

засвоюють знання, у них формується науковий світогляд та розвиваються уміння і навички. 

в) Освіта – процес і кінцевий результат засвоєння основ різних наук. Політехнічна освіта - це 

ознайомлення учнів у процесі навчання з різними видами виробництва. Професійна освіта – це 

отримання професії у навчальних закладах. 

Основним шляхом і засобом здобуття освіти є навчання, в процесі якого реалізуються цілі 

освіти. 

Термін „освіта” вживається на означення не тільки процесу розумового виховання і 

підготовки до виконання певних суспільних функцій, а й результату цього процесу: певного рівня 

освіченості, ступеня озброєності знаннями, уміннями і навичками,  а також характеру освіченості 

(неповна середня, повна середня або вища, загальна чи професійна освіта). Здобуття повної освіти 

відповідає і певному статусу людини в суспільстві, її вченому ступеню (згідно зі ст. 37 Закону „Про 

освіту” – бакалавр, магістр, кандидат, доктор наук). Таким чином, „освіта” – це результат навчання. 

Поняття „освіта” означає також сукупність і функціонування освітньо-виховних установ 

різних типів та ступенів (початкових, середніх та вищих шкіл, курсів, дошкільних та позашкільних 

закладів, тощо). Йдеться про організацію освітньої справи за певними її принципами, завданнями, 

масштабами. Саме такий сенс терміну „освіта” міститься у виразах „система народної освіти”, 

„ступені освіти”, „управління освітою”, та ін. 

Навчання – це цілеспрямована взаємодія вчителя і учнів, у процесі якої засвоюються знання, 

формуються уміння та навички. Це двосторонній процес, це спільна діяльність вчителя та учня, коли 



 

 

перший передає свої знання та керує процесом навчання, а другий (учень) вчиться, тобто засвоює 

знання і виробляє на їх основі уміння і навички. Вчитель здійснює діяльність викладання, а учень – 

діяльність учіння. Таким чином, навчання являє собою діяльність викладача і учня. 

Навчання — цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, 

формуються вміння й навички. 

Теорія навчання та освіти зветься в педагогіці дидактикою. 

Виховання, освіта та навчання – три найважливіші напрями педагогічної діяльності, які 

органічно пов’язані між собою та доповнюють один одного. Їх взаємозв’язок – одна з основних 

педагогічних закономірностей. Адже освіта як процес, як результат інтелектуальної та практичної 

підготовки людини до життя передбачає навчання в певних його формах, зокрема й самоосвіту. Вона 

тісно пов’язана з вихованням. Правильно організований процес виховання відкриває можливості для 

свідомого та глибокого опанування науковими знаннями. Це стосується і навчання, у процесі якого 

формуються світогляд, внутрішній світ учнів, їхня самооцінка, ставлення до людей, до праці, до 

життя взагалі. 

 

 

Лекція 3 

Тема: Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 

Мета лекції:  

дидактична: засвоїти основні методи науково-педагогічного дослідження;  

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння співставляти, аналізувати, 

синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові слова: методи науково-педагогічного дослідження, науково-дослідницька робота студентів. 

План: 

1. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження –  емпіричних:  

а) вивчення педагогічної літератури, документів та результатів діяльності; б) спостереження;  

в) опитування (інтерв’ювання, анкетування, бесіда); г) оцінювання (рейтинг, консиліум); д) вивчення 

i узагальнення педагогічного досвіду; е) діагностика (тестування, шкалування); ж) педагогічний 

експеримент (природний, моделюючий, лабораторний).  

2. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження – теоретичних: а) теоретичний аналіз 

та синтез; б) узагальнення, класифікація, порівняння; в) моделювання.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. 



 

 

Для ведення дослідницької роботи студент перш за все повинен оволодіти 

методами наукового пізнання. До загальних методів відноситься аналіз явиш на основі 

діалектики, філософські методи. 

Педагогіка використовує методи гуманітарних та природничих наук: теоретичні, 

емпіричні і математичні (Таблиця ). 

Таблиця  

Теоретичні Емпіричні Математичні 

аналіз, 

синтез, 

узагальнення, 

класифікація, 

порівняння, 

моделювання. 

спостереження 

анкети, бесіда,  

інтерв'ю,  

соціометрія, 

експеримент,  

вивчення 

документації. 

реєстрація, 

ранжування, 

шкалювання. 

 

   
 

 
А тепер перейдемо до характеристики деяких із цих методів. 

 

1. Вивчення наукової літератури, робота над літературними джерелами. Не можна 

розпочинати дослідження, не вивчивши, що зроблено в науці з даного питанням до цього моменту. 

Приступаючи до дослідження, дуже важливо підкреслити інформацію про питання, що вивчаються. 

Методи педагогічного дослідження 
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До числа літературних документів та джерел, залучених до вивчення педагогічних проблем, 

відносять: 

- нормативні документи держави з питань освіти та науки; 

- загальні та спеціальні роботи з педагогіки; 

- історико-педагогічна література, що включає праці видатних педагогів минулого, книги про 

виховання в різні історичні епохи, а також архівні документи та інших історико-педагогічних 

матеріалів; 

- періодична педагогічна література; 

- художня література про школу, виховання, педагогічну працю; 

- літературний запис пам’яток народної творчості (прислів’я, приказки, загадки), в яких 

відображена народна педагогічна творчість; 

- наукова література з суміжних наук (психології, соціології, предметних методик); 

- довідкова педагогічна література (енциклопедії, педагогічні словники); 

- підручники, навчальні і методичні посібники з педагогічних дисциплін. 

 

Вивчення літератури дає можливість дізнатися, які сторони проблеми вже достатньо добре 

вивчені, з яких питань  ведуться наукові диспути, що застаріло, а які питання ще не розв’язані, хоча й 

вже виникали. 

Робота з літературними джерелами передбачає використання таких загальнонародних методів, 

як складання бібліографії, анотування, реферування, конспектування, виписування даних та цитат. 

 

2. Спостереження. Під науковим спостереженням розуміють спеціально організоване 

сприйняття досліджуваного об'єкта, процесу чи явища в природних умовах. Наукове спостереження 

суттєво відрізняється від повсякденного життєвого. Головні відмінності такі: 

а) визначаються завдання, виділяються об'єкти, розробляється схема спостереження; 

б) результати обов'язково фіксуються; 

в) отримані дані опрацьовуються. 

Для підвищення ефективності спостереження воно повинно бути тривалим, систематичним, 

різнобічним, об'єктивним і масовим. Підкреслюючи важливість методу спостереження, необхідно 

вказати і на його недоліки: спостереження не розкриває внутрішньої сторони педагогічних явищ, при 

використанні цього методу неможливо забезпечити повну об'єктивність інформації. Тому, 

спостереження найчастіше використовують на початкових етапах дослідження разом з іншими 

методами. Опитувальні методи вивчення педагогічних проблем відносно прості і універсальні як 

засіб отримання даних широкого тематичного спектру. Використовують три загальновідомі 

різновиди опитувальних методів: бесіда, анкетування, інтерв'ювання. 

3. Бесіда - діалог дослідника з досліджуваним за заздалегідь розробленою програмою. 

Проводяться бесіди фронтально, по групах, індивідуально. За допомогою бесід вдається з’ясувати не 

лише інтереси, погляди, думки, але й мотиви вчинків, дій дітей, що є досить важливим. Успіх цього 

методу залежить від взаємовідносин учасників бесіди, від їх довіри, відвертості, взаємоповаги. Бесіда 

проводиться за заздалегідь наміченим планом з виділенням питань, що потребують з’ясування, у 

вільній формі, без запису відповідей співрозмовника 

4. Різновидність бесіди, її нова модифікація - інтерв'ювання. Воно передбачає публічне 

обговорення: дослідник дотримується заздалегідь підготовлених питань, ставить їх в певній 

послідовності. Як і бесіда, так і інтерв'ю, продуктивніші в обстановці неофіційних контактів, 



 

 

симпатій, викликаних дослідником у досліджуваних. Не допускаються у педагогічній науці обидва 

опитувальні методи, що скидаються на допит. 

5. Анкетування - письмове опитування. Анкетування полягає в тому, що в досліджуваній групі 

пропонується перелік питань (анкета) для письмових відповідей за проблемою, що цікавить 

дослідника, для отримання масового матеріалу, що відображає суспільну думку, загальні причини і 

факти. Воно більш продуктивне, документальне, гнучке за можливістю отримання і опрацювання 

інформації. Вчені вважають анкету досить корисним методом вивчення дітей. Відомо три типи 

анкет. Відкрита анкета містить питання без супроводжуючих готових відповідей на вибір 

досліджуваного. Анкети закритого типу побудовані так, що на кожне питання даються готові для 

вибору респондента відповіді. Нарешті, змішане анкетування - анкети містять елементи відкритої і 

закритої анкети. Анкетування використовується з метою отримання таких даних, як дослідник не 

може отримати іншим шляхом. Ефективність опиту вальних методів багато в чому залежить від 

змісту і форми питань ще задаються, тактовного роз'яснення їх мети і призначення. Тому 

рекомендується, щоб питання були посильними, однозначними, коротки ми, зрозумілими, 

об'єктивними, не містили б в скритому вигляді навіювання, викликали б інтерес і бажання 

відповідати.  

Тест – це стандартизований метод, яким користуються для визначення якостей і здібностей 

особистості. Залежно від сфери, що підлягає діагностиці, розрізняють інтелектуальні тести, тести 

досягнень і спеціальних здібностей, особистісні тести, тести інтересів, мотивів, установок, цінностей 

тощо. Найважливішими характеристиками тесту є надійність і валідність. Надійність – ступінь 

узгодженості результатів, одержуваних при багаторазовому застосуванні тестової методики. 

Надійний тест заслуговує довіри, дає стійкі, повторювані результати. Наприклад, тест художніх 

здібностей повинен оцінювати людей однаково, скільки б разів його не повторювали, інакше він буде 

непридатним для дослідницької роботи. На ненадійний тест впливає настрій піддослідного чи 

настрій дослідника, який оцінює результат. Валідність - показник точності, з якою методика вимірює 

ту якість, для вимірювання якої вона призначена. Якщо тест призначений для вимірювання рівня 

інтелекту, а насправді вимірює лише словниковий запас, то його не можна вважати валідним. 

6. Вивчення документів і результатів діяльності вихованців – надзвичайно корисний метод 

педагогічного дослідження. 

Плани та звіти керівників шкіл, вчителів, керівників гуртків, щоденники школярів, класні журнали та 

інші документи, що характеризують життя школи містять певну інформацію про педагогічні 

процеси, умови їх протікання, ефективності, про особливості вихованців і їх колективів. Ще більше 

про дітей, їхні інтереси, схильності говорять продукти (результати) діяльності. Дуже багато для 

пізнання школярів дають твори. В них відображаються погляди, судження, ставлення до себе та 

інших людей. Крім творів, до результатів діяльності учнів слід віднести різного роду технічні 

доробки, наочні посібники та ін. 

-  (журналів обліку успішності та відвідування, медичних карток, особових справ, зошитів і 

щоденників учнів, малюнків, протоколів зборів та інше). В цих документах відображено більшість 

об'єктивних даних, що допомагають встановити ряд причинних зв'язків, виявити деякі залежності 

(наприклад, між станом здоров'я та успішністю).  

7. Експеримент (від латинського дослід, випробовування) - відноситься до основних методів 

дослідження в педагогічній науці. Він має творчий характер. Експериментальним шляхом, 

наприклад, прокладають дорогу в практику нові прийоми, методи, форми, системи навчально-

виховної діяльності. 

На відміну від спостереження, яке ведеться за тим досвідом, який вже є, за тим, що вже 

сформувалося в педагогічному процесі, експеримент передбачає втручання в навчальну-виховну 

практику, обов’язкова певна зміна в умовах протікання досліду, тобто експеримент обов’язково 

перетворює процес і ті умови, в яких відбувається досліджуване явище. 



 

 

Кожний експеримент повинен готуватися заздалегідь. Починається підготовка експерименту з 

визначення проблеми (теми) дослідження. На основі отриманих знань формулюється робоча 

гіпотеза, яка обґрунтовується, доводиться. Оформлення робочої гіпотези представляє значну 

складність. Часто молоді дослідники намагаються сформулювати гіпотезу як одне речення, як 

коротку, майже математичну формулу. Це необґрунтовані спроби. В педагогіці гіпотеза 

формулюється доволі просторово і іноді являє собою опис передбачуваних змін та очікуваних 

результатів в традиційному педагогічному процесі. 

Експеримент може проводитися в умовах лабораторії чи в природних умовах, де 

здійснюються процеси навчання та виховання. 

Визначивши місце та об’єкти для експерименту, створюються необхідні умови, розробляється 

процедура роботи, спостерігається і фіксується те, що відбувається. Для цього часто 

використовується спеціальна техніка, схеми, тести, анкети і т.д. 

Зібраний фактичний матеріал осмислюється, порівнюються рівні стану проблеми до 

експерименту і після нього, робляться теоретичні висновки, розробляються рекомендації для 

практики. 

 8. Реєстрація - це метод виявлення присутності конкретної якості у кожного члена групи і 

загального підрахунку кількості тих, у кого ця якість є або відсутня (наприклад, кількість встигаючих 

і невстигаючих). 

9. Ранжування (або метод рангової оцінки) передбачає розміщення зібраних даних у 

визначеній послідовності, звичайно в порядку спаду або зростання показників, і відповідно 

визначення місця в цьому ряду кожного із досліджуваних (наприклад, складання списку учнів в 

залежності від числа пропущених уроків та ін.). 

 10. Шкалювання, як кількісний метод дослідження, дає можливість вести цифрові показники 

і оцінку окремих сторін педагогічних явищ. Для цієї мети досліджуваним задаються питання, 

відповідаючи на які вони повинні вказати ступінь і форму оцінки, вибрану з числа даних оцінок, 

пронумерованих в конкретному порядку (наприклад, питання про заняття спортом з вибором 

відповідей:  

а) зацікавлений; 

б) займаюсь регулярно; 

в) займаюсь нерегулярно;  

г) не займаюсь ніяким видом спорту).  

Співставлення отриманих результатів з нормою передбачає визначення відхилень від норми. 

Визначення середніх значень отриманих показників - середнє арифметичне (наприклад, середньої 

кількості помилок за контрольну роботу, виявлених в двох класах). 

11. Широко використовується соціометричний метод (метод вивчення групової 

диференціації), який дозволяє аналізувати внутрішньошкільні відносини. Школярів, наприклад, 

просять відповісти на питання типу: "З ким би ти хотів ..." (піти в похід, сидіти за однією партою та 

ін.). На кожне питання дається три "вибори", (тобто в першу чергу, в другу, в третю). В результаті, у 

одних членів колективу - найбільше число виборів, у других - найменше. За кількістю виборів можна 

визначити місце, роль, статус кожного члена колективу, наявність внутрішньо колективних 

угруповань, їх лідерів. Отримані данні дають змогу змоделювати внутрішньо колективні стосунки: 

рівень згуртованості колективу, способи його впливу на важкого учня та ін. Метод соціометрії 

використовують спільно з іншими методами, оскільки він не розкриває мотивів взаємин у колективі, 

а лише відображає загальну їх картину.  

 

Лекція 4 

Тема: Науково-дослідницька робота студентів. 

Мета лекції: 

дидактична: ознайомитися із основними завданнями і формами науково-дослідної роботи у ВНЗ; 

з’ясувати особливості підготовки і написання реферату, статті, магістерського дослідження. 

 Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння співставляти, аналізувати, 

синтезувати, робити висновки, узагальнення. 



 

 

 

Ключові слова: методи науково-педагогічного дослідження, науково-дослідницька робота студентів. 

План: 

3. Науково-дослідницька робота студентів як обов'язковий елемент системи підготовки в 

університеті.  

4. Основні завдання і форми науково-дослідної роботи у ВНЗ. Характеристика методів науково-

педагогічного дослідження. 

5.  Вимоги до написання реферату.  

6. Тези доповіді та наукова стаття.  

7. Підготовка магістерської роботи як кваліфікаційного дослідження 

 

Рекомендована література: 

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с. 

2. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 2003. – 418 

с. 

3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 

2006. – 700 с. 

4. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, О. А. 

Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с. 

5. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – Вінниця: 

РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”,  2001. – 200 с. 

6. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 516 с. 

7. Семенова А. В., Гурін Р. С. Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: Навчальний 

посібник. – К.: Знання, 2006. – 319 с. 

8. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.,1985.  

Основними завданнями НДРС є: 

 

 оволодіння студентами науковими методами пізнання; 

 поглиблене і творче засвоєння навчального матеріалу; 

 оволодіння методикою самостійної постановки і вирішення наукових та технічних задач; 

 виховання навичок роботи у науковому колективі; 

 сприяння науково-технічному прогресові шляхом участі у розробці актуальних наукових і 

технічних задач  

 

Залучення студентів до посильної дослідницької роботи - одна із умов формування творчого 

спеціаліста-педагога. Студент сучасного вузу зобов'язаний за роки навчання пройти так звану школу 

науково-дослідної діяльності. 

Наукова праця вимагає певних здібностей, які має майже кожен студент. Щоправда, вони 

потребують цілеспрямованого та постійного розвитку. 

Навчальний процес, якщо він базується на творчому підході до науки і ведеться педагогом-

дослідником, - є головним джерелом формування дослідницьких інтересів у студентів, які не мали 

цих ін¬тересів раніше, а також підтримкою і розвитком тих творчих ін¬тересів, що склалися у 

студентів ще в школі. 

 

Форми науково-дослідної і творчої роботи студентів умовно по-діляються на дві категорії: 

- форми НДРС, включені в навчальний процес; 



 

 

- форми НДРС, що виконуються в позанавчальний час.  

 

Основними найбільш дієвими формами науково-дослідницької роботи студентів в рамках 

навчального процесу, що використовують¬ся у вузах України є: 

- читання лекцій для студентів молодших курсів (II-IV семестри) з методики і організації 

наукових досліджень, з наукової організації самостійної роботи, з методики роботи з науковою 

літературою і користуванням бібліотекою; 

- залучення студентів до реферативної роботи на практичних, семінарських, лабораторних 

заняттях. Виконані студентами рефера¬тивні роботи повинні включати елементи наукового пошуку, 

підбір та вивчення відповідних розділів монографій і наукових статей; 

- включення елементів наукових досліджень в лабораторні роботи, семінари, практикуми; 

- включення елементів наукового пошуку в домашнє завдання що видаються студентам з тих чи 

інших дисциплін навчального ну. Такі завдання є хорошим засобом інтенсифікації самостійної 

роботи студентів; 

- включення елементів наукової творчості в курсові та дипломні роботи. Теми дипломних робіт 

слід тісніше пов'язувати з науковою роботою кафедр ; 

- включення елементів наукової творчості в педагогічну практику студентів. 

Науково-дослідна робота, включена в навчальний процес, студентів є обов'язковою. 

 

В позанавчальний час науково-дослідницька і творча робота студентів включає наступні форми: 

- робота в студентських наукових гуртках; 

- участь у виконанні держбюджетних та госпдоговірних робіт, а також індивідуальна робота на 

кафедрах; 

- робота в ролі керівників гуртків в дитячих клубах, шефська робота в школах за спеціальністю. 

 

Важливе місце в розвитку, удосконаленні та проведенні резутатів НДРС займають організаційно-

масові заходи: 

- конкурси наукових робіт студентів: 

- студентські наукові конференції; 

- виставки наукової та науково-технічної творчості; 

- олімпіади. 

Лекція 5 

Тема: Розвиток і формування особистості молодшого школяра. Спадковість і розвиток 

особистості. 

 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із основними поняття       проблеми:       "людина",       "особистість", 

"індивідуальність",      "розвиток",      "виховання",      "формування особистості"; засвоїти провідні 

види діяльності; з’ясувати фактори впливу на розвиток і формування особистості. 

 Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння співставляти, аналізувати, 

синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

  



 

 

Ключові слова: :       "людина",       "особистість","індивідуальність",      "розвиток",      "виховання",      

"формування особистості". 

 

План:  

1. Основні       поняття       проблеми:       "людина",       "особистість", 

"індивідуальність",      "розвиток",      "виховання",      "формування особистості". 

2. Роль спадковості у розвитку і  формуванні   особистості.  

3. Роль середовища у розвитку і  формуванні   особистості. 

4.  Особливості розвитку молодших школярів, які необхідно враховувати: в процесі пізнавальної 

діяльності; в спілкуванні. 

5. Роль  діяльності   та  спілкування  в  формуванні  особистості.  Провідні   види діяльності 

учнів. 
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2. Поняття розвитку і формування особистості 

Становлення людини як соціальної істоти, набуття сукупності стійких 

властивостей і якостей, яке відбувається в результаті розвитку і виховання, прийнято 

називати формуванням особистості. В словнику Ушакова ми читаємо: формувати 

значить надавати форму чому-небудь... стійкість, закінченість, певний тип. 

Термін „формування особистості” ввів в педагогічну практику 

А.С.Макаренко. На його думку, формування особистості – це набуття нею в цілому 

або окремими сторонами певної закінченості; це розвиток під дією виховних впливів. 

Формування особистості – складова більш широкого поняття – розвиток. Можна 

говорити про розвиток в філософському плані і в педагогічному. 

Розвиток в філософському аспекті – загальна властивість, характерна природі 

і суспільству в цілому і кожній особистості окремо. Під розвитком розуміється зміна, 

для якої характерний перехід із одного стану в якісно інший, більш досконалий. Отже, 

розвиток характеризується творенням, рухом вперед. Він протилежний розпаду, 

регресу. Розвиток особистості відповідає загальним законам розвитку. Під впливом 

праці в процесі взаємодії з природою відбувається рівнобічний розвиток людини, 

формується його свідомість, розвиваються пізнавальні сили. Найбільш інтенсивно це 

відбувається в період дитинства. Дитинство характеризується особливо швидким 

ростом і рівнобічним розвитком людини.  

Ріст і розвиток поняття різні, хоча і тісно пов’язані. Під словом ріст ми 

розуміємо кількісні зміни (збільшення тіла, його внутрішніх і зовнішніх органів) в 



 

 

результаті додавання клітин. Розвиток включає в себе ріст, але головним для нього є 

якісні зміни.  

В педагогічному плані найбільш повним визначенням розвитку може служити 

визначення, дане Сєченовим, який писав, що розвиток – це перехід в поведінці 

особистості від поведінки, обумовленої почуттєвим сприйняттям зовнішнього 

середовища, до поведінки, обумовленої думкою, моральними установками.  

Отже: індивідуальним розвитком людини є кількісні і якісні зміни в 

організмі, що проходять протягом всього життя людини як соціальної істоти. 

 

3. Природний і суспільний фактори розвитку, їх взаємозв’язок і 

взаємообумовленість 

В основі життєвих спостережень, не кажучи про наукові дослідження, роль 

спадковості в розвитку і формуванні особистості встановлена. Питання тільки в тому, 

наскільки це значимо, в якій мірі нею визначається рівень, різнобічність розвитку 

кожної особистості. 

Беззаперечно, що спадково передаються:  

- по-перше, зовнішність, особливості конституції тіла, колір волосся, розріз очей 

і т.п.;  

- по-друге, з’ясовано, що спадково передається склад крові, рухливість нервових 

процесів, які відбиваються на темпераменті, характері, який формується;  

- по-третє, діти успадковують задатки як передумови здібностей. 

Це складний біологічний процес, який має багато сторін, але для розгляду нашої 

проблеми він прийнятний. Перші два напрямки для формування особистості 

принципово малозначущі. Вони природні, їх неможливо змінити. В педагогічному 

плані більш значущій третій напрям. Якщо дитина від народження володіє багатим 

спадковим фондом, то його треба розвивати, направляти. Фонд людських задатків 

складає потенційні можливості особистості.  

 

 

В природному фонді людини ми завжди розрізняємо  

загальнолюдські задатки. індивідуальні задатки. 

високорозвинений мозок, 

найдосконаліша природна система, 

найтонша структура і надзвичайна 

пластичність кори великих півкуль, 

великий безумовних рефлексів, тип 

нервової діяльності – взагалі все те, що 

є результатом довготривалого 

біологічного і історичного розвитку 

людства. 

добрий музичний слух, голосові дані, 

здібності до поетичної творчості, 

феноменальну пам’ять, математичні 

задатки, особливі фізичні властивості 

(зріст, сила), спостережливість, 

диференціювання світла і ін. 

Народжує людину природа, а формує, розвиває суспільство. Природний фонд – 

це будівельний матеріал, який реалізується лише завдяки середовищу і вихованню. 

Таким чином, фактор спадковості має велике значення в розвитку і формуванні 

особистості, але не самовладне, це тільки можливості людини, що реалізуються в 

процесі соціальної життєдіяльності. 



 

 

Другий фактор – це соціальне середовище, в якому розвивається дитина, 

школяр, в подальшому – доросла людина.  

Середовище – це сукупність соціально-історичних умов, в яких живе і 

розвивається особистість. В поняття середовища входять географічні і 

кліматичні умови; суспільний устрій, культурний зміст життя і інші фактори, 

що в сукупності утворюють систему зовнішніх явищ, які впливають на розвиток 

особистості. Середовище здійснює різний комплекс різноманітних впливів на 

людину: матеріальних і духовних, організованих і стихійних. Велике значення має 

безпосередньо середовище як один із елементів соціального оточення людини.  

Безпосереднє середовище – це матеріальні умови життя дитини. обстановка в 

якій вона живе, люди, з якими вона спілкується. Звичайно, найголовнішим елементом 

безпосереднього навколишнього середовища є люди: батьки, вчителі, друзі, сім’я, 

товариші в школі і вдома, сестри, брати. З цими оточуючими людьми у дитини 

складаються різноманітні стосунки, які в її розвитку і відіграють вирішальну роль. Але 

дуже важливо мати на увазі наступне: середовище впливає не механічно, зовнішньо. 

При пасивному, бездіяльному перебуванні людини в ньому воно нейтральне як фактор 

розвитку. В формуванні особистості дитини середовище тим сильніше впливає, чим 

повніше торкає потреби самої дитини. Вплив середовища детермінується 

(опосередковується) прагненнями, бажанням особистості. Недооцінка цього веде до 

формалізму в виховній роботі. Необхідно вивчати особистість дитини, виявляти 

потреби і тільки в залежності від використовувати той чи інший виховний вплив. 

Третім фактором розвитку в формуванні особистості є виховання. У 

вітчизняній педагогіці воно визначається як ведучий, вирішальний фактор. Які ж 

засади існують щодо цього? 

По-перше, вже висловлювалось положення, що спадкові передумови почнуть 

розвиватися, якщо вони будуть організовані і напрямлені. А це є ні що інше як 

виховання. Більш того, як показує практика, при слабко виражених потенційних 

можливостях досягається високий рівень розвитку, якщо відповідним чином 

організувати виховання, залучаючи дітей до активної діяльності. Через виховання 

можливо подолати навіть деякі патології. Наприклад, дітей, які мають фізичні 

недоліки, успішно навчають за спеціальними методиками і отримують успішні 

результати.  

По-друге, виховання відбирає з оточуючих умов той матеріал, який є 

необхідним для розвитку особистості, нейтралізує умови, які негативно впливають на 

особистість. 

По-третє, як було вже сказано виховання може змінювати вплив середовища, 

тому що виховання може створювати і змінювати ставлення дитини до навколишнього 

середовища, людей, речей, умов життя і діяльності. 

По-четверте, тільки через виховання формуються в основному соціальні, 

світоглядні, моральні якості особистості. Багато суто індивідуальних інтелектуальних, 

художніх, творчих особливостей особистості проявляються, розвиваються і 

удосконалюються в конкретній виховній діяльності. Видатні вчені, музиканти, 

художники, спортсмени виховуються в певній школі, у конкретних педагогів, 

тренерів, наставників. 



 

 

В цих чотирьох аспектах ми дали обґрунтування, які дозволяють стверджувати 

про вирішальну роль виховання як соціального фактора розвитку і формування 

особистості. 

Всі фактори розвитку: і біологічні, і соціальні знаходяться в певній 

взаємозалежності і взаємообумовленості. Ігнорувати будь-який з них не можна, хоча 

сила, ступінь прояву кожного з них різноманітна. 

Теорії розвитку особистості: 

а)соціалогізаторська: стверджує, що основним фактором розвитку особистості є її 

соціальне оточення; 

б)біологізаторська: основним фактором є спадковість; 

в)теорія конвергенції: вирішальними є і соціальний, і біологічний фактори, але з 

перевагою останнього; 

г)теорія біхевіоризму: поведінка людина – це реакція на зовнішні подразники, 

стимули, це є механічні реакції, що виключають участь свідомості; 

д)теорія психоаналізу (фрейдизму): в основі поведінки людини лежать несвідомі 

потяги та інстинкти. 

Сучасна психолого-педагогічна наука стверджує, що розвиток особистості 

обумовлений єдністю спадковості, середовища і виховання. 

 

Преформізм-філософська течія (преформізм – з лат. – наперед утворюю 

позицію) виходить з того, що людина формується за якоюсь початково закладеною в 

ній програмою. Преформісти вважають, що в зародку людини є всі якості майбутньої 

особистості. А розвиток – це лише кількісні зміни цих якостей. Соціальні умови і 

виховання ігноруються. 

Біхевіоризм (з англ. – поведінка) теж обстоюють біологічну сторону розвитку і 

поведінки людини. Родоначальник цього напрямку, американський психолог 

Торндайк (1864-1949), вважав, що всі якості особистості, в тому числі свідомість і 

розумові здібності, визначаються виключно спадковістю. „Розумові здібності людини 

даються їй природою, – писав він, – так як очі, зуби, пальці ” і далі „Те, чим стає 

людина, дякуючи вихованню, залежить від того, чим вона є за природою”. 

На противагу біологізаторській інша концепція, соціологізаторська, стверджує, 

що розвиток особистості відбувається цілком під дією зовнішніх умов життя людини, 

оточуючого її середовища, тобто абсолютизується середовище і заперечується роль 

спадковості. Соціологізатори зводять розвиток до простої пристосованості особистості 

до соціального середовища, подібно до того, як тварина пристосовується до 

середовища біологічного. Особистість розглядається як пасивний об’єкт впливу 

природних факторів, що приречуться на пасивне існування, яке визначається 

соціальними умовами. 

 
 

 

Лекція 6 

Тема. Становлення особистості у процесі соціалізації. Вікові етапи в розвитку особистості 

школяра, їх характеристика. 

Мета лекції:  



 

 

дидактична: ознайомитися із особливостями виховання як педагогічного процесу; засвоїти вікові 

етапи у розвитку особистості школяра; з’ясувати, що таке акселерація і які існують сучасні теорії 

розвитку особистості. 

 Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння співставляти, аналізувати, 

синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Виховання, як педагогічний процес індивідуального становлення особистості. 

2. Дитина як суб’єкт виховання. Взаємозв'язок процесів виховання й розвитку.  

3. Вікові етапи в розвитку особистості школярів, їх характеристика.  

4. Видатні педагоги про вікову періодизацію: Арістотель, Ян Амос Коменський, Жан-Жак Руссо, 

та ін. 

5.  Акселерація. Аналіз сучасних теорій розвитку особистості. 

6. Врахування закономірностей вікового та індивідуального розвитку дітей в процесі навчання 

та виховання молодших школярів. 
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Вікова періодизація – поділ цілісного життєвого циклу на вікові відрізки 

(періоди), що вимірюються роками 

 

В сучасній віковій психології і в педагогіці прийнята наступна вікова періодизація: 

 період новонародженого віку (від народження до 1 року); 

 переддошкільне дитинство (1-3 роки),  

 дошкільне дитинство (3-6 років);  

 молодший шкільний вік (6-10 років);  

 підлітковий вік (10-15 років); 

 юність (І період – 15-17 років; ІІ період – 17-21 рік) 

 На основі багаторічних спостережень і експериментів відомим вітчизняним психологом 

Д.Б.Ельконіним запропонована наступна характеристика вікових періодів. 

 Вік новонародженого. Безпосереднє емоційне спілкування є ведучим видом 

діяльності в цей період. Всередині і на її фоні формуються орієнтаційні і 



 

 

сенсомотороманіпулятивні дії, тобто дії, що супроводжуються і деякою мірою 

регулюються зоровими, слуховими, м’язо-руховими та іншими відчуттями і 

сприйняттями. 

 Раннє дитинство. Ведучою є предметно-орудійна діяльність, в процесі якої 

оволодіває суспільно виробленими способами дій і предметами. 

 Дошкільний вік. Ведуча діяльність – рольова гра, в процесі якої дитина 

оволодіває „фундаментальними знаннями людської діяльності”. Тут же формується 

прагнення до суспільно-важливої і оцінюючої діяльності, тобто до навчання, праці. 

 Молодший шкільний вік. Ведуча діяльність – навчання, в процесі якого 

засвоюються знання, опосередковуються стосунки дитини з оточуючими дорослими, 

включаючи членів сім’ї. 

 Середній і старший шкільний вік. Ведуча діяльність – „діяльність 

спілкування”, яка заключається в побудові стосунків з товаришами і дорослими на 

основі певних морально-етичних норм, які опосередковують вчинки підлітків. 

 В запропонованій періодизації заслуговує уваги не тільки розширене поняття 

видів ведучої діяльності, але і те, що вікові періоди характеризуються почерговою 

направленістю в розвитку то на „світ речей” то на „світ людей”. 

 Визначення кордонів вказаних періодів є умовним, вік не є незмінним лімітом, 

по-перше, тому, що протягом одного й того ж віку дитина зазнає великих змін, по-

друге, тому, що всередині кожної вікової групи зустрічається розмаїття 

індивідуальностей і, як результат, конкретних умов виховання. 

 Крім загальновживаних вікових особливостей, існує багато індивідуально-

психологічних особливостей темпераменту, характеру, здібностей. До того ж масовою 

є акселерація (випереджання середньофізичних і психофізіологічних констант 

дитини чи підлітка порівняно з оптимальними).  

В українському педагогічному словнику ми читаємо: „Акселерація – це 

прискорення темпів індивідуального росту і розвитку дітей і підлітків порівняно 

з попередніми поколіннями. Темп акселерації досягає максимуму в період 

статевого дозрівання.” 



 

 

 Причини цього процесу не з’ясовані. Проте відомо лише одне: ще з 30-х років 

ХІХ ст., коли в Європі почали займатися систематичним вимірюванням зросту дітей, 

з’ясувалося, що генерація (покоління) через 20-25 років набуває по 2-3 см порівняно з 

попередньою. Наприклад, в Україні ці дані становлять для юнаків: у 1925 році – 167 

см, в 1970 році – 175, навіть у повоєнному 1945 році – 170 см. 

Існує кілька гіпотез щодо виникнення цього явища. Наведемо деякі з них, які, за 

висновками А.А.Маркосяна, становлять науковий інтерес: 

 Геліогенна теорія. Згідно з цією теорією, яку висунуто ще в 1936 році, 

акселерація зумовлена впливом сонячного випромінювання. Автор цієї теорії вважає, 

що діти в другій половині ХІХ і в ХХ ст. більше перебувають  на сонці, завдяки чому 

стимулюється їх розвиток. Однак річ у тому, що акселерація однаковою мірою 

охоплює дітей як у південних, так і у північних країнах; міські діти розвиваються 

швидше, ніж сільські, хоч останні набагато більше часу перебувають на сонці. 

 Теорія гетерозії. Частково ХІХ ст., а особливо ХХ ст. характеризуються різкими 

соціальними змінами, що спонукають до розлому соціальних, релігійних. 

національних і кастових кордонів. Внаслідок цього звичайним явищем стали 

міжнаціональні шлюби, усуваються перепони для вступу до шлюбу. Все це приводить 

до значних змін, і як наслідок – акселерація. 

 Теорія урбанізації. Друга половина ХІХ-ХХ ст. характеризуються значним 

розвитком міст і переміщенням до них сільського населення, тобто урбанізацією. Темп 

міського життя, його насиченість і своєрідність приводять до прискорення 

сексуального розвитку, до більшої інтелектуалізації, ніж у селі, а це, в свою чергу, 

прискорює ріст і визрівання організму. 

 Нітритивна теорія. Вона пояснює, що акселерація є результатом поліпшення і 

вітамінізації харчування, зокрема вживання вітамінів 6В , 12В , фалієвої кислоти. 

 Теорія опромінювання. Згідно з цією теорією розгортання мережі 

рентгенівських пристроїв, атомна енергетика, проведення випробувань ядерної зброї 

на полігонах створюють фони опромінювання, але в таких дозах, які стимулюють 

поділ клітин. 



 

 

 Кожна з цих теорій є гіпотетичною, тобто не підтвердженою експериментально, 

і нерідко спростовується іншими. Мабуть, усі ці чинники мають певне значення в тих 

чи інших регіонах і не виявляються там, де ці зовнішні фактори не діють. 

 Протилежним явищем є реградація – відставання дітей від нормального 

середнього вікового стандарту зростання і фізичного розвитку. Фізіологічні 

причини цього явища криються в організмі батьків: їх пияцтві чи алкоголізмі, 

народженні дітей у більш пізньому віці, спадковій хворобі одного з батьків. Ці 

діти є відсталими не лише фізіологічно, а й в інтелектуальному відношенні. Ось чому 

біологія їх також змушує педагогіку вживати відповідних заходів. Для них 

створюються „класи вирівнювання” в початковій школі існують школи-інтернати для 

розумово відсталих дітей, які працюють на теоретичних основах олігофренопсихолгії і 

олігофренопедагогіки. 

 Зупинимось коротко на характеристиці шкільних років особистості. Молодший 

шкільний вік. Цей період є виключно важливим у формуванні особистості 

підростаючої людини. Розвиток молодшого школяра, особливо в перші місяці 

навчання, багато в чому залежить від того, на якому рівні знаходиться його 

психологічна готовність до навчання. В поняття „готовність до навчання” педагоги і 

психологи вкладають певний рівень розумової діяльності, сформовані потреби до 

знань, інтерес до школи, прагнення до участі в навчальній роботі, наявність 

відповідальності за справи, доручені дорослими, самостійність. Особливо характерні 

для цього віку наслідувальність, конкретність мислення. До цього віку відноситься і 

„основний закон дитячої природи”, який К.Д.Ушинський виражав так: „Дитина 

вимагає діяльності постійно і стомлюється не через діяльність, а через її 

одноманітність і односторонність.” 

 

 

Лекція 7 

Тема. Мета виховання в історії педагогіки. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися які існують основні структурні компоненти всебічного розвитку 

особистості, їх взаємозв'язок; засвоїти значення мети для педагогічної теорії та практики; з’ясувати, у 

чому полягає історичний та класовий характер мети виховання.  

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння співставляти, аналізувати, 

синтезувати, робити висновки, узагальнення. 



 

 

 

План: 

1. Значення мети для педагогічної теорії та практики. 

2. Історичний та класовий характер мети виховання.  

3. Структурні компоненти всебічного розвитку особистості, їх взаємозв'язок.  

4. Комплексний підхід до виховання, як умова забезпечення всебічного розвитку особистості. 

 

Рекомендована література: 
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Мета (як наукове поняття) – це усвідомлене уявлення кінцевого результату 

певної діяльності.  

Виходячи із загального розуміння мети, можна сказати, що метою 

виховання повинно бути мислене уявлення про те, якою в кінцевому результаті 

повинна стати людина, яку хочуть виховати.  

Ця мета повинна співпадати з уявленням суспільства про ідеал людської 

особистості, виражати вимоги суспільства до людини.  

Загальна чи генеральна мета вказує загальний напрямок виховної діяльності 

всіх навчально-виховних закладів і інших виховних підрозділів, які є у суспільстві, 

визначає характер педагогічного впливу.  

В ході поступового суспільного розвитку може виникнути необхідність 

уточнення цієї загальної генеральної ідеї або посилення будь-яких її окремих аспектів 

без зміни її головної направленості. 

Для здійснення безпосередньої педагогічної діяльності, надання їй більшої 

конкретності виникає необхідність в висуненні більш приватних робочих цілей, 

пов'язаних з вирішенням певних виховних задач на тому чи іншому етапі 

формування особистості людини (наприклад, задачі фізичного виховання 

молодших школярів). 



 

 

Таким чином, виділяються загальні і індивідуальні цілі виховання.  

Мета виховання виступає, як загальна, коли вона виражає якості, які 

повинні бути сформовані у всіх людей, і як індивідуальна, коли передбачається 

виховання окремої, певної людини. Прогресивна педагогіка виступає за єдність і 

поєднанні загальних і індивідуальних цілей.  

Генеральні загальні цілі виховання не можна вигадати чи висунути 

самостійно. Вони завжди об’єктивно відображають вимоги даного суспільства. 

Вимоги ці в свою чергу визначаються рівнем розвитку продуктивних сил і характером 

виробничих відносин. Тому мета виховання в кінцевому результаті завжди відповідає 

способу виробництва, визначається ним і змінюється зі зміною продуктивних сил і 

виробничих відносин.  

Історія педагогіки – це довгий ланцюг зародження, здійснення і відмирання 

цілей виховання. Ще раз зазначимо, що мета виховання не може бути свавільно 

висунута, вона в кінцевому результаті завжди відображає досягнутий рівень розвитку 

суспільства, ним визначається і змінюється зі зміною способу виробництва. Для 

підтвердження цього важливого зв’язку проаналізуємо зміну цілей виховання. В 

залежності від типу суспільно-економічних відносин.  

Мета виховання конкретизується через систему виховних завдань, які 

об’єднуються в пріоритетні виховні напрями: розумове, моральне, естетичне, трудове, 

і фізичне виховання. Дані напрями тісно пов’язані, доповнюють одне одного, мають 

самостійне теоретико-методологічне значення. Водночас вони утворюють цілісну 

систему національного виховання. 

Наводимо схему  складових частин виховання всебічно розвиненої людини.  

 

 

 

  

 

 

 

Загальна мета: всебічний 

розвиток особистості 

Основні напрямки виховання 



 

 

 

 

  

 

 

Лекція 8 

Тема: Сутність педагогічної діяльності та майстерності вчителя. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із функціями педагогічної діяльності вчителя, та поняттям 

педагогічної майстерності, її основні компонентами; засвоїти основні складові 

педагогічної компетентності для майстерності вчителя; з’ясувати, що таке педагогічна 

ситуація і педагогічна задача, майстерність педагогічного спілкування і техніка 

мовлення вчителя. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення.  

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Поняття педагогічної діяльності. Основні компоненти педагогічної діяльності. 

2. Функції педагогічної діяльності вчителя. Поняття педагогічної майстерності, її 

основні компоненти.   

3. Поняття гуманістичної спрямованості.  

4. Роль основних складових педагогічної компетентності для майстерності 

вчителя.  

5. Хактеристика основних педагогічних здібностей вчителя.  

6. Педагогічна ситуація і педагогічна задача.  

7. Майстерність педагогічного спілкування. Техніка мовлення вчителя. 

 

Рекомендована література: 
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Лекція 9 

Тема: Виникнення виховання. Виховання в первісному суспільстві. Сім’я 

українців з найдавніших часів до сучасності. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із теоріями походження виховання: біологізаторською, 

психологічною, релігійною, трудовою, соціологізаторською; засвоїти особливості 

виховання у первісному суспільстві: вікові i статеві відмінності у вихованні дітей; 

поява перших в історії закладів для життя i виховання підростаючих людей – будинки 

молоді. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення.  

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План:  

1. Виникнення виховання як суспільного явища.  



 

 

2. Теорії про походження виховання: біологізаторська, психологічна, релігійна, 

трудова, соціологізаторська.  

3. Виховання у первісному суспільстві: вікові i статеві відмінності у вихованні 

дітей; поява перших в історії закладів для життя i виховання підростаючих 

людей – будинки молоді.  

4. Функції та характерні риси української родини.  

5. Сім'я та родинне виховання у найдавніші часи на Україні. 

 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир,  

    1999.  

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред.  

    М. Г. Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах:  

    Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

Виникнення виховання як суспільного явища. Виховання у первісному 

суспільстві 

 

Існує ряд теорій про походження виховання.  

Представники біологізаторської теорії (Г. Спенсер, Ш. Летурно) вважають, що 

виховання успадковане людьми з тваринного світу.  

З позицій психологічної теорії (П. Монро) в основі виховання лежить несвідоме 

інстинктивне прагнення дітей активно наслідувати дії старших. Релігійна концепція 

(К. Шмідт) в основу кладе твердження, що Бог, створивши людину, наділив її 

особливим даром – умінням виховувати. Представники трудової теорії (Ф. Енгельс, 



 

 

Л. Морган) стверджують, що поштовхом до виникнення виховання в людському 

суспільстві було виробництво найпростіших знарядь праці. 

 

Майже всі дослідники сходяться у тому, що виховання невіддільне від людського 

суспільства і притаманне йому з самого початку його існування. Виховання виникло 

як наслідок потреби у передачі наступним поколінням нагромадженого виробничого, 

соціального i духовного досвіду. 

 

В історії виховання відправною точкою стала педагогічна практика первісних людей. 

Повністю реконструювати цей феномен сьогодні досить важко. Єдині доступні нам 

джерела – речові знахідки археологів. Але вони недостатні для отримання вичерпної 

інформації. Дослідники також відтворюють виховну практику первісних людей 

шляхом аналогій, використовуючи етнографічні дані про найбільш відсталі у своєму 

розвитку племена, що подекуди ще зустрічаються на Землі. 

 

Існування первісного ладу вимірюється сотнями тисяч років. У своєму розвитку він 

пройшов кілька періодів:  

- первісне стадо -  коли тільки завершується процес біологічного становлення 

людини, ніяких організованих форм виховання ще нема. Не існує диференціації 

виховних впливів морального, трудового, тим більше інтелектуального спрямування. 

Виховання відбувається стихійно і обмежується прямим відтворенням небагатого 

суспільного досвіду. 

- родова община -  характеризується значним розширенням суспільного досвіду 

та перетворенням людських стад у сталі колективи родичів – роди, племена. У 

людей з’являються релігійні уявлення. 

- розклад первісного ладу. Первісна родова сім’я спочатку ділилася на три вікові 

групи: перша – діти i підлітки; друга – дорослі, повноправні учасники 

життя i праці; третя – люди похилого віку, старики. Кількість таких вікових 

груп з часом збільшувалася. Для багатьох первісних родів перехід у групу 

дорослих супроводжувався спеціальними актами, які дістали назву “ініціація“. 



 

 

Виховання підростаючого покоління на кожному його етапі мало свої особливості. 

 

Вікова ініціація – перша в історії педагогіки iнституалiзована форма виховання 

дітей. Вона являє собою систему випробувань та церемонію посвяти підлітків у 

повноправні члени колективу, чому передує досить тривала спеціальна 

підготовка. 

 

Мета виховання у цей період полягала у передачі підростаючому поколінню 

трудових навичок, встановлених способів поведінки, релігійних уявлень, традицій, 

звичаїв, обрядів. 

 

Функції та характерні риси української родини. Сім'я та родинне виховання у 

найдавніші часи на Україні 

Коріння історії української родини сягає в сиву давнину. Адже сім'я з її побутом, 

тобто загальним укладом життя, сукупністю виховних звичаїв і традицій, складалася 

упродовж багатьох століть і зміцнювалася в ході перебігу історичного розвитку 

людства. Перші ж сліди перебування людини в Україні історики датують давнім 

періодом кам'яної доби, раннім палеолітом (приблизно 200 000 р. до н. є.). 

Питання історії родинного виховання потрібно розглядати починаючи ще з 

первіснообщинного ладу. Варто зазначити, що в цьому суспільстві все було 

колективним, не існувало соціальної нерівності і класів, люди жили в загальних 

житлах і спільно виховували дітей, які належали всьому роду. 

Сім'ї і у той час були великі, об'єднували по двадцять-тридцять душ. Така сім'я, як і 

будь-яка інша, звалася в Х-ХІ ст. родом. Рід — це велика родина, відома в Україні 

ще під назвами «пепище», «служба», «хутір», яка проживала у своєму дворищі, і 

відокремленій оселі.  

Рід мав спільне майно — ріллю, ловецькі терени, стада худоби, вів спільне 

господарство під проводом свого старшини. Це була суспільна група — невелика, але 

дуже суцільна, злучена кровними зв'язками й спільними інтересами. За своїх членів 

рід солідарно заступався, обороняв їх від кривд. Згодом він утратив давню 



 

 

суспільність і розпався на малі, самостійні родини. Кожна вела своє окреме 

господарство, мала свій дім з господарськими будівлями, своє поле, худобу тощо. Ліси 

ж, пасовиська, озера залишалися спільною власністю цілої оселі-громади. Проте 

пам'ять приналежності до роду не губилась. Давні традиції жили у родах боярських, 

шляхетських, міщанських, селянських, священичих.  

До речі, велика сім'я на певному історичному етапі була не тільки в українців, а й 

майже в усіх народів світу. Залежно від ступеня розвитку господарства в одних 

народів раніше, в інших пізніше вона розпадалася на малі індивідуальні сім'ї. Цей 

процес характерний і для України, велика родина набула значного поширення за 

часів Київської Русі. Сини не відділялися, хазяйнували спільно, жили разом. А 

порядкував хтось з найстарших, найбільш досвідчений і кмітливий. Ця тенденція 

зберігалася в Україні і в наступних ХІV-ХVІ століттях. Поряд з великими родами 

з'являлися й малі індивідуальні сім'ї, кількість яких наприкінці XVIII ст. різко 

зросла. 

З поміж багатьох обов'язків родини чи не найголовнішим було виховання дітей. 

Слово «виховання» в українців, очевидно, пішло від «ховати», тобто заховати 

(уберегти) від небезпеки, смерті, хвороби, «лихих очей,» поганих впливів. Згодом 

воно набуло узагальненого змісту, виражаючи процес систематичного впливу на 

культурний розвиток, формування світогляду, духовного світу й моральної 

поведінки дітей та молоді. 

З давніх-давен українці розглядали сім'ю і рід як святиню, а виховання дітей — 

як святий обов'язок батьків. Тому ці, як і всі інші особливо важливі об'єкти, в наших 

предків мали свої опікувальні божества Рід і Рожаницю — уособлення роду, єдності 

нащадків одного предка, утвердження необхідності продовження людського роду. 

Цікаво, що обидва ці божества йшли безпосередньо за головними слов'янськими 

богами: грому і блискавки — Перуном, сонця і світла — Даж-богом, неба — 

Сварогом, вогню — Хоросом. Рід мав свої традиції, шанував предків і в цій пошані 

виховував молоде покоління. Новонароджену дитину у рід приймали окремим 

обрядом. Ще складнішим був весільний церемоніал, яким об'єднували молоду пару з 

двох родів. Живучість цих обрядів, головні елементи яких збереглися в 



 

 

народних звичаях українців і донині, засвідчує їх особливо важливе значення для 

соціальної педагогіки. 

За палеоліту основою суспільного устрою був матріархат (від лат. матер 

(матріс) — мати і грец. архі — влада), який характеризується наявністю 

материнського роду і рівноправним з чоловіком, а пізніше провідним становищем 

жінки в суспільстві, зумовлений її головною роллю в тодішньому господарському 

житті людей. На останній фазі історії первісного суспільства на зміну матріархату 

прийшов патріархат (від грец. патер — батько). Він передував виникненню 

держави й стимулював остаточний перехід від сім'ї парної до моногамної (від 

грец. моно — один і гамос — шлюб), тобто одношлюбної, в якій чоловік 

одружений тільки з однією жінкою, а жінка замужем тільки за одним чоловіком. 

Причому, на відміну від парного шлюбу, шлюбний союз між ними укладається 

надовго, по суті на все життя, і санкціонується суспільством. Виникнення моногамної 

сім'ї дало новий поштовх як у прогресі економічного життя суспільства, так і в 

розвитку виховання. 

До речі моногамія закріпилась і залишається провідною формою сім'я ї й 

сьогодні. Це, очевидно, й дало підставу М.Грушевському твердити, що форми 

сімейного союзу вже досить виразно виступали в Україні ще до утворення держави, в 

індоєвропейську епоху. Така точка зору має своє документальне підтвердження також 

у літописах. 

Київський літописець, описуючи давні українські племена, зазначає, що поляни 

мали «добрий обичай, жили тихо і соромливо, і шлюб був у них правильний: молоду 

приводили до молодого, а другого дня приносили її посаг». Звичайно, так не було 

відразу і не в усіх східних слов'ян, які розселились у ІV-VПІ ст. н.е. на території 

Наддніпрянщини і від Карпат до Дону. Як правило, подружні пари утворювалися так: 

парубок або й уже одружений чоловік, бо можна було мати по дві або три жінки, 

сплачував родичам дівчини, котру хотів узяти собі за жінку, віно, тобто плату. Часом 

він сплачував родові молодої викуп, а часом, домовившись із своєю любкою, умикав її 

десь коло води чи на молодіжних ігрищах і завозив до себе. До речі, викуп молодої, як 

обряд, зберігся і в сучасному українському весіллі. 



 

 

Куплена, або вхоплена жінка була повною власністю чоловіка. Він, якщо хотів, то 

жив, а як ні, то міг легко з нею розійтися, взявши натомість собі іншу. Жінка ж 

мусила бути вірною своєму чоловікові. І вірність українських жінок, як тоді, так і 

по сьогоднішній день славиться по всьому світі. 

Був час, коли на похоронах знатних покійників з ними живцем закопували в яму 

або спалювали на високому вогнищі їхніх жінок, слуг і коней. Трохи згодом цей 

звичай відійшов в минуле. Вдовиця залишалась вільною. Хіба що сама хотіла себе 

вбити на доказ своєї вірності чоловікові. Але й цей звичай незабаром зник, бо вже в Х-

ХІ ст. літописці про нього не згадують. Роль жінки в сім'я ї незмірно зростає. В разі 

смерті чоловіка вона займає в ній перше місце. 

Дослідники етнографи вважають, що в умовах первісного суспільства 

виховання підростаючого покоління можна поділити на два провідні етапи:  

- початковий (діти до 10-12 років), що проходив переважно в сім'ї, і основний, коли 

велася цілеспрямована підготовка підлітків, розділених по статевих ознаках. У 

безкласовому суспільстві всіх дітей виховували однаково, рано залучаючи їх до 

доступної для них діяльності. Разом з старшими і під їх керівництвом діти і підлітки 

отримували необхідні життєві і трудові уміння і навички. Існувала істотна відмінність 

у вихованні хлопчиків і дівчаток. Хлопчики брали участь разом з чоловіками в 

полюванні і рибній ловлі, їх вчили боротися, стріляти з лука, їздити верхи; дівчатка 

допомагали жінкам готувати їжу, виготовляти одяг, посуд. Родова община доручала 

старшим, навченим досвідом людям, знайомити молоде покоління з обрядами, 

традиціями і історією роду, з релігійним віруванням, виховувати у молодших повагу 

до старших і померлих. 

 

 

Лекція10 

Тема: Виховання і школа в Давній Греції та Давньому Римі. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із особливостями розвитку виховання та школи у 

Стародавній Греції та Римі; з’ясувати характерні відмінності у їхніх системах 



 

 

виховання;  

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення.  

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План:  

1. Виховання і школа в Стародавній Греції:   Спартанська система виховання;   

Афінська система виховання.   

2. Виховання і школа в Стародавньому Римі.  

3.  Педагогічні  погляди  грецьких  і римських філософів:  Платона, Сократа, 

Арістотеля, Демокріта, Квінтіліана. 

 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир,  

    1999.  

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тер¬нопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред.  

    М. Г. Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах:  

    Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

Стародавня Греція складалась з невеликих рабовласницьких міст-держав. У 

кожному з них склалася своя система виховання. Найбільш оригінальні системи 

виховання склалися у двох мІстах-державах: у Лаконії, головним містом якої є Спарта, 

і у Аттіці - Афіни. Відмінності пояснюються соціально-економічними умовами і 

рівнем культурного розвитку.  

Спарта (VII - IV ст. до н. е.) 



 

 

Культура Спарти знаходилась на низькому рівні розвитку. Основною галуззю 

господарства було землеробство. Раби піддавалися жорстокій експлуатації, їх 

називали ілотами. 9 тисяч рабовласників мали 250 тисяч рабів. 

У Спарті була створена система військово-фізичного виховання для подавлення 

рабів та для участі у військових конфліктах. 

Головна мета спартанської системи виховання: 

-   фізичне загартування; 

-   витривалість; 

-   слухняність; 

-   жорстокість по відношенню до рабів; 

-   потреба перемагати.  

Система виховання. 

До 7 років хлопчики багатих залишались дома, в 7 років їх віддавали до агел, 

там вони знаходились до 15 років. Дітей привчали переносити голод, холод, негаразди. 

Навчали писати, читати, рахувати, дуже багато часу приділяли фізичним вправам: 

бігу, стрибкам, боротьбі та ін. 

15 - 18 років - музичне виховання. Навчали грати на музичних інструментах, 

співати релігійні пісні, танцювати обрядові танці. 

18 - 20 років - перехід до групи ефебів. Хлопчики витримували випробування, їх 

сильно били біля алтаря Артеміди. Відбували військову службу, під час якої часто 

брали участь у криптіях (нічні облави на рабів). Дівчат привчалидо домогосподарства, 

вчили співати; танцювати, грати на музичних інструментах. Існувала система 

військово-фізичних вправ для дівчат, вони бігали, стрибали та ін. Були разом з 

дорослими жінками під час походів мужчин, дивились за рабами. 

Окремі елементи спартанського виховання мали місце у ХУІІІ-ХЇХ ст. у Франції 

та Росії (при організації кадетських корпусів та інших військових закладів). 

Афіни (VII - IV ст. до н.е) 

На відміну від Спарти тут значно розвинулась торгівля, різні ремесла, живопис, 

архітектура, культура, художня література, математика, географія, філософія. 

Система виховання. 



 

 

До 7 років знаходились в сім'ї, з 7-14 років навчались в школах Граматиста та 

Кіфариста (одночасно або послідовно). Вчителів називали дидаскали. Дітей 

супроводжували раби, яких називали педагогами. В школі Граматиста діти 

отримували елементарну освіту. Писали на воскових табличках дуже тонкою 

паличкою, рахували за допомогою пальців, камінців. В школі Кіфариста займались 

естетичним вихованням. Ще вивчали літературу. 

14-16 років навчалися у школі боротьби - палестрах (займались фізичним 

вихованням дітей). Інколи з дітьми проводили бесіди на політичне і моральне 

виховання. 

16 - 18 років навчались у гімнасії: вивчали філософію, політику, літературу, 

паралельно займались гімнастикою. 

18-20 років переходили до групи ефебів. Вивчали закони Афінської держави, 

проходили курс професійної військової підготовки. Перший рік різні гімнастичні і 

військові вправи ; другий рік - несли гарнізонну службу, забезпечували порядок під 

час свят. Після закінчення ефебії, вони ставали повноправними громадянами Афін. 

Це виховання було доступне тільки для дітей багатих. Основна маса дітей 

(демосу) не отримувала ніякої освіти. Батьки навчали дітей грамоті та якомусь 

ремеслу. За законами Афін, якщо батьки не навчали ремеслу, то діти мали право не 

піклуватися про батьків. 

Вперше в історії розвитку суспільства в Афінах з'явилась ідея про всебічний і 

гармонійний розвиток особистості - ідея калокатІЇ (досконалий у моральному та 

фізичному розвитку). 

Ідея про всебічний і гармонійний розвиток особистості передбачала: розумове, 

естетичне, фізичне, моральне виховання, але виключала трудове виховання (працею 

повинні були займатися тільки раби). 

Римська система виховання мала яскраво виражений громадсько-

патріотичний характер. 

Мета: виховати активного члена суспільства, здатного приносити себе в жертву 

заради своєї держави, бути хоробрим воїном, презирати рабів і все іноземне, політика 

з твердими поглядами на римську державу та її устрій як еталон політичної організації 



 

 

суспільства. До 7 років виховання в сім'ї. З 7 до 11 - 12 років - діти плебеїв мали право 

навчатися в елементарних школах. Діти багатих вчились дома,  

Грамат. школи - приватні, штатні. Це школи підвищеного типу, у яких 

навчалися діти з  11-16років - діти привілегійованих верств населення в грамат. 

школах вивчали - грецьку мову, римську літературу, латинську граматику; після 

закінчення школи були ораторами.                                             

Пізніше з'явились Риторські школи (поч. і сер. І ст. до н.е.) вищі навчальні 

заклади того часу. Діти багатих готувались до державної діяльності (13, 14 - 16, 19): 

вивчали політику, філософію, правознавство, грецьку мову, математику, музику, 

риторику. 

 

 

Лекція11 

Тема: Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів Київської Русі 

(9-13 століття). 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із соціальними умовами становлення писемності східних 

слов’ян; засвоїти твори вітчизняного походження та перекладну літературу періоду 

Київської Русі; з’ясувати, які перші навчальні заклади виникали на території  

Київської Русі. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення.  

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План:  

1. Соціальні умови становлення писемності східних слов’ян.  

2.  Виникнення перших шкіл у Київській Русі (Школи грамоти та"книжного 

вчення", Монастирські школи): зміст та організація навчання. Кормильство – як 

форма домашнього виховання дітей феодальної знаті.  



 

 

3.  Педагогічна думка Київської Русі. Твори перекладні: "Пчела", "Златоуст", 

"Златоструй", "Ізборнік" Святослава 1073 р., "Ізборнік" Святослава 1076 р. і ін. 

Твори оригінальні (вітчизняного походження):  "Слово про закон і благодать" 

Ілларіона, "Слово деякого калугера про читання книг" Іоанна, "Повість 

временних літ" Нестора, "Повчання дітям" Володимира Мономаха і ін. 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир,  

    1999.  

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред.  

    М. Г. Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах:  

    Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

ІІ. Виникнення перших шкіл у Київській Русі: зміст та організація 

навчання. 

 

Існування писемності на Русі в язичницький період, очевидно, підтримувалось 

як індивідуальним, так і груповим навчанням грамоти. Групове навчання було 

зародковою формою шкіл, які з’являються з винайденням буквенно-звукової системи 

письма. До прийняття християнства перші школи були двох типів: 

– язичницькі школи, які задовольняють потреби язичницької верхівки; 

– християнські школи. Відомо, що християнство проникає на Русь задовго до 

його офіційного запровадження. 

Розвиткові освіти і шкільництва на Русі сприяло запровадження 

християнства. Воно прилучило Русь до античної культури і науки, зблизило її з 

багатьма країнами Європи. 



 

 

Перше офіційне свідчення про появу шкіл на Русі датується 988 р. і 

пов’язане воно з хрещенням Русі.  

У "Повісті временних літ" вказується, що князь Володимир відкрив у Києві при 

Десятинній церкві школу "книжного вчення". 

Хрещення Русі і розповсюдження грамотності через шкільне навчання були 

ланками однієї політики князя Володимира, який бажав укріплення держави, і тому 

прагнув підготувати грамотних людей, передусім, для державного апарату, які б 

могли уміло вести внутрішню і зовнішню політику. 

З іншої сторони, і християнська церква була зацікавлена у підготовці освічених 

людей – ідеологів нової релігії. Та й рівень розвитку ремесла і торгівлі вимагав 

грамотних людей. Слід відзначити заслугу християнської церкви у поширенні 

шкільництва на Русі. Саме вона принесла сюди традицію шкільної освіти, якої на 

Русі не було. 

Вслід за відкриттям школи Володимиром у 988 р., де було 300 дітей, древні 

літописи зберегли свідчення про відкриття ще ряду шкіл на Русі. На ХI ст., коли 

припадає період розквіту Київської Русі, тут склалася така система шкіл і виховання: 

школи "книжного вчення", монастирські школи, школи грамоти, кормильство, жіночі 

школи. 

 

1. Школи "книжного вчення" – школи підвищеного типу. Як правило, тут 

викладалося "сім вільних мистецтв". Особливістю таких шкіл було те, що 

навчання здійснювалось за привнесеною християнством книжною системою, де 

головною була робота з книгою, з текстом. А це розширювало рамки пізнання і 

можливості освіти. 

Ці школи готували своїх вихованців до діяльності у різних сферах державного, 

культурного та церковного життя. Прикладом шкіл "книжного вчення" були школа 

Володимира (988 р.), двірцева школа Ярослава Мудрого (1037 р.) і ін. Остання 

існувала при Софійському соборі і мала міжнародне значення. Це була школа 

підвищеного типу, тут велося переписування книг, а також готувалися писарі і 



 

 

перекладачі для цієї справи. В ній було започатковано першу на Русі бібліотеку, яка 

стала дуже відомою. 

 

2. Монастирські школи запроваджувались з ХI ст. при монастирях згідно 

Студитського статуту, який вимагав, щоб монахи жили в гуртожитках і 

навчалися грамоти. Спочатку існували тільки закриті монастирські школи, їх 

відвідували новоприйняті монахи. Такі школи функціонували лише в період навчання 

останніх. Навчання носило індивідуальний характер. 

У деяких монастирях існували школи підвищеного типу. Такою була школа в 

Києво-Печерському монастирі (1068 р.). Вона давала богословську освіту, яка 

досягала рівня візантійської духовної патріаршої академії. З її стін виходили не лише 

вищі духовні ієрархи (ігумени, єпископи і т. д), а й видатні діячі давньоруської 

культури, представники богословсько-філософської думки. Школа відома своєю 

бібліотекою. Києво-Печерський монастир став центром руського літописання, був 

постачальником книжкової продукції у всій Київській Русі. 

Головне завдання монастирських шкіл полягало в суворому аскетичному 

вихованні, зміст якого зводився до формування в ченців покори, терпіння, відмови 

від радощів земного життя. 

З ХII ст. за ініціативою князя Ярослава Осмомисла (1153-1187 рр.) в 

Галицько-Волинському князівстві запроваджуються перші відкриті монастирські 

школи для населення. 

Школи грамоти існували переважно в містах (в село грамота не проникала). 

Тут вчились діти бояр, посадників, купців, лихварів, заможних ремісників. 

Утримувались такі школи на кошти батьків, тому для бідного населення були 

недоступні. 

Вивчали читання, письмо, лічбу і хоровий спів. Під час занять учитель працював 

з кожним учнем окремо або з невеликою групою учнів (8-10 чол.). 

 

3. Кормильство – форма домашнього виховання дітей феодальної знаті. 

Князі підбирали для малолітніх княжичів (віком 5-7 років) кормильців з числа воєвод і 



 

 

знатних бояр, що жили в окремих волостях. Княжич не тільки там виховувався, але й 

княжив. Кормильці були і як наставники, і як управителі. Кормильство передбачало 

не лише військово-фізичне виховання, але й орієнтувалось на високий рівень 

освіти. Князі володіли 5-6 іноземними мовами. 

Розсаджування київськими князями своїх дітей по містах і областях спочатку 

сприяло консолідації східнослов’янських земель. Але згодом виявились його 

негативні наслідки: батьки погано знали дітей, брати не знали один одного, що 

посилювало міжусобиці; високий статус кормильців давав їм змогу втручатися в 

родинні суперечки князя, в політичні інтриги і придворні змови. Починаючи з ХIII 

ст. кормильці заміняються дядьками – високоосвіченими людьми (вперше термін 

зустрічається 1202 р.). Вони ставали домашніми вчителями. На зміну кормильству 

приходять елементи гувернерства. 

4. Жіночі школи. Прикладом таких шкіл є жіноча школа, відкрита Ганною 

Всеволодівною (сестрою Володимира Мономаха) при Андріївській церкві у Києві 

(1086 р.). Пізніше такі школи були відкриті в Суздалі, Полоцьку та інших містах. Ряд 

джерел засвідчують високу освіченість жінок, особливо у князівських верхах. Це 

піднімало престиж Київської Русі в очах Європи. 

Більшість дітей, передусім, простих людей виховувались у сім’ї. Їх вчили 

сільськогосподарської праці та іншій домашній роботі. Дітей могли віддавати якомусь 

майстрові для вивчення ремесла. Там вони інколи могли вивчати грамоту та хоровий 

спів. 

За порівняно короткий час (ХI-ХII ст.) Київська Русь досягла надзвичайно 

великих успіхів у поширенні грамотності та шкіл і за станом освіти не 

поступалася західноєвропейським країнам. Прикладом цьому є двірцева школа 

Ярослава Мудрого.  

Причинами, які сприяли розповсюдженню грамотності й шкільництва на 

Русі, були: 

1. про освіту турбувалася не лише і не стільки церква, а й князівська (світська) 

влада; 

2. навчання в школах проводилось рідною мовою (слов’янською); 



 

 

3.  з Болгарії проникала і поширювалась кирило-мефодіївська писемна традиція 

(Русь приступила до шкільної освіти не на голому місці, а маючи вже багато 

болгарських перекладів літератури на слов’янську мову); 

4. існувала самоосвіта, майже невідома на Заході того часу; 

5. школа була відкрита для широких мас, хоч мова про всеобуч не йде; 

6. школа в Київській Русі була доступна для дівчат; 

7. давньоруські школи за своєю організацією були більш демократичними, тут 

дисципліна мала більш м’який характер, ніж у західноєвропейських школах. 

 

Таким чином, прийняття нової релігії - це лише наслідок зміни соціально-

економічних умов розвитку суспільства, оскільки на зміну політеїзму безкласового 

суспільства мала прийти нова монотеїстична релігія, що відповідала б соціально-

класовій структурі Київської Русі. Християнство сприяло розвитку відносин між 

феодалами та селянами, а також долучало Русь до становища європейської держави і 

надалі визначало шлях її розвитку. Численні науковці стверджують, що теза про 

важливість християнства стосовно внесення на Русь писемності, живопису, 

архітектури і в цілому культури є не зовсім вірною. Можна з упевненістю 

стверджувати, що з запровадженням християнства Київська Русь була однією з 

наймогутніших держав Європи (за часів князювання Ярослава Мудрого). 

Найвищим досягненням раннього феодального суспільства стало створення 

буквозвукової графіки письма, яка стала однією з основ кириличної азбуки. 

НАРОДНА ПЕДАГОГІКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

 

Мета 

виховання: 

Принципи виховання: Методи 

виховання: 

Засоби виховання: 

Виховання 

людини 

трудівника, 

патріота, 

гуманіста, 

- природовідповідність; 

- культуровідповідність; 

- гуманізм; 

- активність дитини; 

- трудова основа 

- особистий 

приклад;  

-залучення до 

активної 

діяльності; 

- рідна мова;  

- усна народна 

творчість; 

- приклад батьків; 

- традиції та 



 

 

християнина

воїна 

виховання; 

- послідовність і 

систематичність; 

- емоційна основа 

виховання 

заохочення і пока 

рання;  

- настнова;  

-повчання;  

-навіюва ння; 

-благословіння; 

обряди; 

- матеріальна 

культура народу; 

- праця; 

- народні ігри, 

іграшки, забави 

 

 

   

Лекція 12 

Тема: Становлення і розвиток національної системи виховання та освіти в епоху 

Українського Відродження (16 – I пол. 18 століття). 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із суспільно-політичними умовами, що склалися в Україні 

у 16-поч. 18 ст.;  з’ясувати особливості розвитку національної системи освіти в даний 

період; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План:  

1. Загальна характеристика культури й освіти українського Відродження.  

2. Система освіти на Україні в період Відродження: а) елементарна освіта; б) 

середня освіта; в) вища освіта.  

3. Виникнення братських шкіл.  

4. Вищі заклади освіти в Україні: Львівський університет, Острозька школа-

академія; Києво-Могилянська академія.  

5. Діяльність козацьких шкіл в Україні (січові, полкові, музичні та ін.).  

6. Система виховання лицаря-козака. Діяльність січових і козацьких шкіл на 

Україні.  



 

 

7. Козацька читанка. Козацька педагогіка (ступені козацького виховання: фізичне, 

психофізичне, моральне, трудове, військово - спортивне виховання молоді). 

 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир,  

    1999.  

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред.  

    М. Г. Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах:  

    Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРИ Й ОСВІТИ 

УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ 

Період протягом XIV ст. - середини XVI ст. характеризувався: 

1. Подоланням феодальної роздробленості; 

2. Перебуванням південно-західних земель України у складі Польщі, Литви, 

Угорщини і Молдавії; 

3. Посиленням феодального і релігійного гніту, що негативно позначилось на 

розвиткові української культури.  

4. З другої половини XVI - до середини XVII ст. - це період швидкого розвитку 

ремесел і торгівлі. 

5. Посилювалась роль міст, передусім як економічних і культурних центрів; 

6. Зростала національна самосвідомість, антифеодальна і визвольна боротьба 

народних мас. 

 На всіх цих етапах формувалася українська народність, утверджувалася система 

виховання. 



 

 

Втративши свій культурний цвіт у боротьбі з монголо-татарською навалою, 

Київська Русь, її українські землі, стали здобиччю литовських, польських і угорських 

феодалів. 

Уже з середини XV століття українське вільне життя припинилося і почалася 

боротьба проти литовських князів на релігійній основі, оскільки литовці прийняли 

католицьку віру поляків, що стало початком нещадного соціального, релігійного, 

культурного гноблення українців. 

1. Католицькі вельможі присвоїли собі право призначати православних 

єпископів та архімандритів. Часто навіть осіб, які не відповідали цим 

посадам. 

2. Всіх, хто не відповідав канонам римо-католицької віри, переслідували. 

3. Значного удару зазнала також і освіта, яка була поставлена в нерівні 

умови із освітою в польських закладах, де вона була більш доступною, 

вигідною й престижною.  

4. Це призвело до того, що до польських шкіл, університетів вступало 

чимало дітей української знаті, заможного міщанства, де вони 

отримували антиукраїнське виховання. 

 

Як зберегти свою національність ??? 

- Українське селянство та незаможне міщанство міцно трималися своєї 

віри, як запоруки збереження національності; 

- Вони вчили своїх дітей у церковних школах або у мандрівних дяків. 

- Підручниками в цих школах служили церковні книги "Часослов", 

"Псалтир" та "Апостол". Як і раніше, найвизначніша література 

зберігалася при монастирях, хоча вітчизняної майже не являлося. 

ГАЛЬМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: 

1. Відрив української знаті від основної маси населення; 

2. Виродження, примітивізація православного духовенства.  

3. Зовсім була відсутня в Україні національна середня і вища освіта. 



 

 

4. Полонізація українського народу набула великого поширення. Але саме 

колоніальний гніт розбудив національну свідомість українців. 

Перше національне відродження України ХУІ-ХУІІ ст. почалося з організації 

міських братств, створюваних православними міщанами та шляхтою, духовними 

особами і козаками, які ставили своїм завданням: 

- розвиток громадянської свідомості,  

- здобуття та охорону прав народу.  

Усі прогресивно настроєні мешканці добре розуміли, що благородній меті 

найкраще слугуватиме освіта, тобто школа. 

6 жовтня 1596 р. відбувся Берестейський собор, результатом якого стало 

підписання унії з Римом, що дозволило зберегти в умовах латинізації та полонізації 

східний обряд, пробудити національну свідомість українців, захистити українську 

мову, створити умови для появи національної інтелігенції. Ця унія дала народові 

національну церкву, національні уніатські школи. Уніатські школи орієнтувалися на 

західну педагогіку і давали для того часу непогані знання; навчання проводилося 

рідною мовою. 

Певний вплив на формування освітньої справи в Україні того часу мала епоха 

Відродження, яка породила гуманізм і Реформацію, послаблюючи цим самим позиції 

Ватикану в Західній Європі. У XVII столітті в Речі Посполитій набув поширення 

радикально-реформаційний рух так званих "соцініан". Намагаючись раціоналістично 

підійти до релігії, соцініани заперечували ряд важливих догматів християнства, 

допускали вільне трактування Біблії, виступали проти церковної ієрархії, чернецтва, 

поклоніння іконам і святим. Реформація певною мірою вплинула на появу 

протестантських шкіл, які через освіту і виховання пропагували свої ідеї. Найбільш 

відомими серед них були соцініапські й кальвіністські навчальні заклади (Хмільник, 

Гоща, Берестечко, Кисилин).  

 

2. ВИНИКНЕННЯ І РОЛЬ БРАТСЬКИХ ШКІЛ 

 



 

 

Розширення мережі українських національних шкіл стало головною метою 

національно свідомих українців, які справедливо вважали брак освіти основною 

причиною занепаду культурного й національного життя України. Завдяки таким 

настроям та енергійним діям патріотично налаштованих українців в Україні 

засновуються нові культурно-освітні вогнища й осередки, що боронять від полонізації 

рідне слово, школу, освіту, педагогіку, виховання дітей і молоді, віру, звичаї і 

традиції. Провідними серед них стали братські школи, Острозька академія, Києво-

Могилянська академія. 

Братства — це українські релігійно-національні навчальні заклади, засновані й 

утримувані братствами. Вони своїм корінням сягають у XV ст., але найактивніша й 

наймасовіша їхня діяльність припадає на XVI—XVII ст. 

Братства об'єднували у своїх лавах ремісників, селян, запорозьких козаків, купців та 

українських магнатів. Вони відіграли величезну роль у боротьбі проти політики 

національних та релігійних утисків, яку проводили польські колонізатори в Україні. Як 

засіб протистояння експансивному наступові братства широко використовували 

українські школи, друкарні й молодіжні об'єднання, дитячі братства. Особливу увагу 

вони приділяли створенню українських шкіл. 

Перше братство виникло у Львові в 1449 р. при Успенській церкві. У 80-х роках 

XVI ст. воно розгорнуло широку діяльність, відкривши у Львові школу, маючи власну 

друкарню. На 1615 р. припадає заснування Київського братства, до якого вступило ба-

гато міщан, національно свідомих українських шляхтичів, а також Військо Запорозьке 

з гетьманом П. Сагайдачним. Створювалися братства ремісничими цехами та іншими 

міськими корпораціями при парафіяльних церквах. Найбільш активно й плідно діяли 

братства у Львові, Острозі, Луцьку, Києві та в багатьох інших містах України. 

Спочатку братства ставили перед собою суто релігійні благодійні цілі. Вони 

опікувалися церквою, бідними й хворими братчиками, дбали про пожвавлення й 

актуалізацію релігійно-церковного життя українців. 

З кінця XVI ст. братства пішли в рішучий наступ проти посилення польсько-

колоніального гніту, національних та релігійних утисків в Україні. Провідне місце в 

цьому протистоянні займали братські школи. 



 

 

Робота школи визначалася статутом, який покладено в основу інтенсивного 

розвитку такої надзвичайно важливої галузі вітчизняної педагогіки, як українське 

школознавство. 

 Статут Львівської братської школи пройнятий глибоким українським 

патріотизмом, високим гуманізмом і демократизмом, щирою любов'ю до дітей, 

європеїзмом, шанобливим ставленням до знань, освіти, книги, школи, рідної мови й 

української національної культури, піклуванням про авторитет батьків та вчителів, 

забезпечення гармонії родинно-громадсько-шкільного виховання. У ньому чітко 

визначені організаційна структура школи, права й обов'язки всіх її працівників, учнів 

та батьків, громадськості. 

Батьки, посилаючи дитину до школи, повинні були при свідках ознайомитися зі 

шкільними порядками і скласти договір, у якому зазначити зміст і термін навчання 

дитини в школі. Викладання проводилося рідною мовою. Але велика увага приділялася 

хоровому співу, вивченню грецької, а пізніше латинської та польської мов. Учні 

навчалися читати, писати, рахувати та співати. У старшому віці ознайомлювалися з 

елементами "семи вільних мистецтв", філософією, богослов'ям, поетикою та 

риторикою. Школу очолював ректор. (Крім того, братство виділяло двох шкільних 

наглядачів (схолархів), які контролювали роботу вчителів та успішність учнів і 

розв'язували всі господарські питання.) 

До школи приймалися діти усіх станів. Дітям з убогих сімей надавалась матеріальна 

допомога. Сироти були під повною опікою братства, яке вимагало від учителів своєї 

школи однакового ставлення до всіх учнів. "Дидаскал має вчити й любити всіх дітей 

зарівно, — зазначено у Статуті Львівської братської школи, — як синів багатих, так і 

сиріт убогих, і тих, що по вулицях ходять, поживи просять". Становище учня в школі 

залежало не від матеріального стану батьків, а від його особистих успіхів у навчанні та 

поведінці. 

Всю науково-педагогічну роботу вели молоді талановиті вчителі й письменники, такі 

як Степан і Лаврентій Зизанії, Кирило Ставровецький, Іван (Йов) Борецький, Сильвестр 

Косів, Арсентій Єлосанський,  Памво Беринда та ін. 



 

 

Львівська братська школа належить до унікальних винаходів українського 

шкільництва. Вона народилася, зросла й зміцніла на власному національному ґрунті, 

на засадах європеїзму, ставши взірцем для інших братств. 

За прикладом Львова братські школи засновуються також у багатьох українських 

містах і селах. Наприклад, у Галичині такі школи виникли в Галичі, Рогатині, Стрию, 

Миколаєві, Комарно му, Перемишлі, Ярославі; на Холмщині — у Холмі, Красноставі, 

Замості; на ПІдляшші — у Більську, Бересті та Воладаві; на Волині — у Володимирі, 

Луцьку, Дубному; на Поліссі — у Пінську; на Поділлі — в Меджибожі тощо. Дещо 

пізніше вони з'явилися у Києві, Вінниці, Немирові, поширившись по всій Наддніпрян-

щині. Значна частина їх мала характер гімназій. 

З усіх названих вище братських шкіл найбільшої слави здобула Київська братська 

школа (1615 р.), у програмі якої головне місце займала слов'янська мова. Першим її 

ректором був Іван (Йов) Борецький. Виховання дітей велося в строго моральному й 

національному дусі. При школі діяло юнацьке братство. У ній, як і в усіх інших 

братських школах, активно використовувалась українська народна педагогіка. 

Навчальний рік починався з 1 вересня. Були введені літні канікули (липень - 

серпень), учні стали ділитися на класи. В основу навчання грамоти був покладений 

буквоскладальний метод. Управління братськими школами здійснювалось за 

демократичними принципами: ректор і учителі цих шкіл вибиралися на загальних 

зборах братства, до обрання деякі кандидати повинні були викласти свої ідеологічні та 

педагогічні погляди. Навчання в школі було платним, хоч найбіднішим надавалась 

допомога. 

Незважаючи на те, що не всі братські школи показали життєздатність й 

довговічність, вони високо підняли рівень нашого культурного життя: з них вийшла 

перша українська інтелігенція. 

 

Застосовувана в братських школах класно-урочна система навчання, а також різні 

дидактичні методи (пояснення, бесіда, самостійна робота, повторення, диспут, взаємне 

навчання) стали високим злетом української педагогічної думки світового масштабу. 



 

 

Таким чином, братські школи відіграли величезну роль не тільки в поширенні освіти 

й розробці педагогічної теорії, а й у боротьбі українського народу за своє визволення 

від гніту польських загарбників. Їхній вплив можна вбачати в завзятій національній 

боротьбі, що охопила міста, i в селянських повстаннях, i в початках козаччини, i в 

народженні нових могутніх духовних i наукових центрів, зокрема Острозької і Киево-

Могилянської академій. 

 

3. Вищі заклади освіти в Україні. Острозька академія 

 Острозьку академію відкрив у 1576 р. волинський магнат князь Костянтин Острозький в 

Острозі, у своїй резиденції. До речі, він на свої кошти організував українські 

школи також у Турові (1572 р.), Володимирі-Волинському та ін. Серед них 

Острозька слов'яно-греко-латинська академія займає особливе місце. Це була перша 

висока школа й перша наукова установа України. 

На назву академії Острозька вища школа має повне право, оскільки вона 

виходила поза програму "вільних наук" і брала під увагу вищі студії, особливо 

богослов'я. Щоб надати їй якнайвищого рівня, Острозький запросив до викладацької 

роботи найвизначніших українських та зарубіжних вчених, кваліфікованих фахівців з 

різних галузей знань. 

В Острозькій академії, як і в інших тогочасних європейських закладах такого типу, 

викладали знамениті "сім вільних мистецтв", тобто предмети "тривіуму" (граматика, 

риторика, діалектика) та "квадривіуму" (арифметика, геометрія, музика, астрономія). 

Провідне місце в програмі займало вивчення трьох мов: слов’яно-руської, грецької й 

латинської. Проте Острозька академія істотно відрізнялася від західноєвропейських. У 

ній чи не найбільше уваги приділялося греко-візантійській і, власне, національній 

традиції та старослов'янській мові. Навколо Острозької академії згуртувалися кращі 

сини України, інтелектуали, її провідні наукові сили, що повели вперед  українське 

шкільництво, педагогіку, рідну мову, літературу, мистецтво, науку, культуру, 

книгодрукування. Професорсько-викладацьку й наукову роботу тут вели українці: 

ієромонах з Острога Купріян, який здобув освіту в Падуї та Венеції, педагоги-

письменники Йов Княгиницький (друг Івана Вишенського), Василь Суразький, Клірик 
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Острозький, Дем'ян Наливайко (брат Северина Наливайка). Працювали у ній і 

зарубіжні вчені світового рівня— Кирило Лукаріс, Діонісій Палеолог, Ян Лятос та ін. 

Це був солідний загін вчених, який, як уже зазначалося вище, підняв Острозьку школу 

до рівня академії і розгорнув широку письменницьку  та наукову діяльність. 

Острозька академія користувалася великою популярністю серед українського 

народу й набула широкого світового визнання. У ній училися не тільки шляхетські 

діти, а й селянські. Про педагогічні успіхи академії свідчать імена її славетних вихо-

ванців, таких як гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний, учений та письменник 

Мелетій Смотрицький, українські культурно-освітні діячі Іван Борецький та Дмитро 

Самозванець. 

Острозька академія і заснована при ній у 1581 р. друкарня згуртувала потужні 

науково-літературні сили, репрезентувала високий науковий злет української 

педагогічної науки. Академічна друкарня випустила понад 30 книг. Запрошений 

сюди князем К. Острозьким український першодрукар Іван Федоров надрукував 

першу в світовому друкарстві повну церковнослов'янську Біблію обсягом 1252 

сторінки. Підготовка її до друку тривала 10 років. Над її перекладом з єврейської та 

старогрецької мов наполегливо працювали 72 перекладачі. 

У друкарні Острозької академії, крім першої повної слов'янської Біблії, було 

надруковано також першу граматику церковнослов'янської мови, три видання 

часослова та низку полемічної літератури на захист православної віри. 

Після смерті Костянтина Острозького (1608 р.) його син Януш полонізувався й не 

бажав продовжувати благородної справи свого батька.  

 

Києво-Могилянська академія. 

Києво-Могилянська академія — вища школа й визначний культурно-освітній центр 

в Україні. Створена 1632 р. в результаті злиття Київської братської школи, заснованої 

1615 р. Іваном Борецьким на Подолі в садибі, подарованій Київському братству 

Гальшкою Гулевичівною, з лаврською школою, заснованою 1631 р. Петром Могилою 

при Києво-Печерській лаврі. 



 

 

  За своєю сутністю вона була облаштована за взірцем західноєвропейських 

університетів. Тут училися діти різних національностей i вcix станів: починаючи в1д 

аристократів і до дітей простих козаків і селян.  

Тільки р. 1672 розпочалися в колегії класи піїтики, риторики і філософії, а р. 1689 

колегія ввела до своєї програми останній клас «богословіє» і тим самим фактично 

стала вищою школою —- Академією1. 

 Зверхніми керівниками Києво-Могилянської Академії і надалі залишалися 

київські митрополити або київські архієпископи.  

Безпосереднє керування колегією-академією належало ректорові, що його до 

другої половини XVIII ст. звичайно вибирали як ченці братського монастиря, так і 

представники вищого духовенства і міщанства м. Києва. Найближчим помічником 

ректора був префект. Головним обов'язком префекта був догляд за шкільною 

дисципліною та поведінкою учнів. Деколи префект мав ще помічника — супер-

ітенданта. На ту посаду призначався щорічно один з учителів нижчих класів 

Академії.  

Академія містилася в двоповерховому Мазепиному корпусі: на долішнім 

поверсі було шість кімнат, призначених для класів, а в горішнім — зал, церква та дві 

кімнати для класу філософії і богословія. Для учнів Академії, які не жили поза 

Академією на приватних помешканнях чи в київських парафіальних школах, був 

окремий «студентський дім в огорожі Братського монастиря, або «бурса» 

(гуртожиток). У ній прожили та навчалися студенти, що приїздили на навчання з 

дальніх околиць, і таких було немало. Бурса була серцем школи, де готувалися всі 

свята Академії.  

Всього в Київській академії було вісім класів - чотири граматичних та класи 

поетики, риторики, філософії і богослов'я. Києво-Могилянська академія відігравала 

важливу роль загальноукраїнського освітнього центру, сприяючи, таким чином, 

визріванню серед народних мас почуття національної єдності. Це мало велике 

значення в умовах, коли українські землі були роз'єднані і входили до складу різних 

держав. Те, що Київська академія з самого початку свого існування користувалася ви-

знанням і повагою української знаті, свідчить, що рівень навчання в академії 



 

 

задовольняв її вимоги і був не нижчим, ніж у західноєвропейських вищих навчальних 

закладах, в яких раніше навчалися діти з багатих родин. 

 

Учителі жили в «чуланах» (комірках), що містилися почасти в загальній 

монастирській будові, почасти в прибудовах до Мазепиного корпусу. 

Внутрішнє життя Академії.  

Докладно змальовує внутрішній розпорядок Академії інструкція, що її склав 1763 р. 

ректор Самуїл Миславський, а затвердив її дня І травня 1764 р. митрополит А. 

Могилянський. Інструкція та складалася з п'яти розділів. У першому розділі подається 

програма курсу всіх класів або шкіл Академії, в другому говориться про те, «когда и кому 

имянно изь учителей ходить вь свою школу, когда какую школу каждому починать и 

кончать»; в третьому — розклад годин для навчання в кожному класі; в четвертому йде 

мова про те, «какь учителямь и внутрь и вн'Ь своей школьї поступать»; в п'ятому — про 

те, «чего имянно ректору сь префектомь наблюдать найприлежн-Ьйше должно». 

Прийом учнів до Академії відбувався в перших числах вересня. Вік для вступу дітей 

до Академії не завжди визначався однаково, інколи приймали до фари дітей від 7 до 14 

літ, деколи від 9 до 15. Отож не дивно, що в багатьох класах вчилися разом підлітки, 

юнаки і літні парубки. 

Увесь курс навчання тривав 12 років. Він охоплював “сім вільних мистецтв” – 

граматику, риторику, поетику, філософію, математику, астрономію, музику, а також 

мови - слов’яно-руську, церковнослов’янську, грецьку, польську, латинську, 

древньоєврейську, німецьку, французьку. Навчальний план включав також історію і 

географію. 

Навчання філософії мало розгалужений характер. До її складу входили логіка, 

фізика, психологія, метафізика і богослов’я. В останній період існування також 

викладали правознавство і медицину.   

Учні займали місця в класі відповідно до своїх успіхів. На перших лавах сиділи 

кращі учні — «зепаіиз», решта учнів мала назву «рориіиз». У кожному класі був 

«диктатор» — звичайно перший учень. На зразок єзуїтських шкіл, догляд за 

поведінкою учнів і чистотою класу покладався почасти на самих учнів. Наприклад, 



 

 

цензор повинен був доглядати за охайністю класу та тишею до приходу вчителя; 

обов'язком авдитора було вислухати лекцію від учнів, що їх йому доручено, а також 

пояснити їм те з лекцій, чого вони не зрозуміли. При перевірці лекцій авдитор робив 

у записникові помітку проти прізвищ доручених йому учнів: (знає, не знає, 

помилявся, нічого не знає, хворий). Лави, де сиділи авдитори-сенатори, нерідко 

були ліпшої барви, ніж решта лав. Крім того, серед учнів були сеніори, директори, 

візитатори, калефактори. Сеніори доглядали за поведінкою малих хлопців по 

квартирах, директори допомагали малим учням засвоювати лекції, візитатори 

стежили за поведінкою усіх учнів, навіть сеніорів і директорів. Візитатори були і 

явними, і тайними доглядачами. Каліфактори (сікарі або гарячителі) призначалися 

на кожний клас для виконання тілесної кари над товаришами. 

    Перевірка учителем вивченого за тиждень проводилася по суботах. Тоді ж таки, 

за старою традицією, відбувалася і кара за всі прогріхи учнів протягом останнього 

тижня.  

Іспити відбувалися звичайно двічі на рік — в грудні та в червні. Надзвичайні 

іспити мали складати ті, хто вступав до Академії з закордонної школи. В класах 

філософії та богословія відбувалися колоквіуми або диспути. Диспути були тижневі, 

місячні і кінцеві . Останні відбувалися після закінчення якогось відділу предмета. 

«Публична диспута» відбувалася не менше двох разів на рік і була надзвичайним 

шкільним святом. В день, призначений для «публичної диспути», з'їжджалися до 

Академії усі визначні достойники, а також батьки студентів Академії. Вранці всі 

йшли до лаври, де Службу Божу правив митрополит. Після того починалося саме 

свято. Префект підносив високим гостям розмальовану програму «диспути. Перед 

диспутом один з його учасників виступав з промовою («орація»), де коротко 

з'ясовував тези диспуту, а далі виступав «дефендент», наводячи міркування на 

захист своїх тез, а опоненти — їх було двоє або троє — старалися збити ті тези, після 

чого дефендент забирав останнє слово, щоб відперти заперечення опонентів та 

відстояти свої тези. Якщо «диспута» відбувалася не досить гладко, або висовувалися 

опонентами такі завваги, що з ними «дефендент», як видно було, не дасть собі ради, 

хор з оркестрою перебивав «диспуту». 



 

 

 Учні незаможних батьків і сироти мали безплатне приміщення в бурсі або в 

київських парафіяльних школах. Старші учні, що визначалися успіхом в науці, 

призначалися інспекторами в учнівських квартирах. Обов'язком інспекторів було 

допомагати в науці тим учням, батьки яких брали на себе обов'язок покривати 

платню за приміщення інспектора в тій квартирі та доставляти йому харчі або 

вносити певну частку грошей квартирній хазяйці за його харчування. 

Весною і влітку для всіх вихованців Академії влаштовувалися гулянки (рекреації) 

на Жулявці, Глубочиці, біля Кирилівського монастиря та в Борщагівці, причому 

деякі рекреації, звичайно остання в академічнім році, відбувалися в присутності 

митрополита і визначних гостей. Розвагою вихованців Академії восени і взимку 

були театральні та вертепні вистави . 

Скажу декілька слів про одяг вихованців Академії в XVIII ст. Одяг був такий: т. 

зв. кирея — плащ, довгий аж до п'ят, з вильотами. У багатих кирея була з шовкової 

матерії, у менш заможних — з китайки. Взимку поверх киреї одягали кожух, який 

підперезували шовковими або вовняними поясами. Штани у багатіїв були з 

шовкової матерії та надзвичайної широкості; шапки були смушкові з кольоровим 

верхом. Чоботи були різних кольорів на високих каблуках . 

Залишається подати декілька статистичних даних про кількість учнів Академії в 

XVIII ст. 

На самому початку XVIII ст. вчилося в Академії понад 2000 учнів, але вже з 

перших років того століття кількість учнів почала падати в зв'язку з відкриттям у 

1700 р. колегіуму в Чернігові. Неймовірне зменшення кількості учнів Академії 

припадає на р. 1709 внаслідок підозрілого ставлення царського уряду до Київської 

Академії. 

Таким чином, Києво–Могилянська академія стала справді першим українським 

університетом, що виховував новий загін української генерації української 

високоосвіченої інтелігенції. Про це кажуть прізвища тих, хто  закінчив і здобув в 

ній вищу освіту: гетьмани Б. Хмельницький,  І. Самойлович, український філософ і 

педагог Г. Сковорода, поет Т. Земка, оратор І. Козловський, професор С. 

Почаський, бібліограф В.Анастасевич. 



 

 

У 1817 р. Києво-Могилянська була закрита. Кращі традиції православної вищої 

школи України перейняв у 1834 р. Київський університет. Протягом 200-літнього 

періоду своєї діяльності Київська академія була визначним освітнім і науковим 

центром. І ось через 175 років, у вересні 1992 року, Києво-Могилянська академія 

знову відкрила двері тим, хто хоче свої знання і розум присвятити незалежній Україні. 

 

Лекція 13-14 

 

Тема: Педагогічна система Я.А. Коменського – засновника педагогічної науки та 

реформатора школи. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із життям та педагогічною спадщиною Я.А.Коменського;  

з’ясувати фактори, що вплинули на формування його світогляду; засвоїти основні 

педагогічні та дидактичні погляди Я.А.Коменського; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

  

План:  

1. Життєвий шлях Я.А.Коменського.  

2. Формування й основні риси світогляду Я. А. Коменського.  

3. Вчення Я.А.Коменського про школу. Організація навчання.   

4. Обгрунтування класно-урочної системи навчання.  

5. Дидактичні погляди Я.А.Коменського.  

6. “Велика дидактика” – основа теорії і практики виховання та навчання.  

7. Роль вчителя і вимоги до нього в педагогічної спадщини Я.А.Коменського.   

8. Значення педагогічної спадщини Я.А.Коменського для сучасної школи 

  

Рекомендована література: 



 

 

1. Коменский Я.А. Избранные  педагогические сочинения: В 2- томах . М ., 1982. 

2. Коменский Я.А. Антология гуманной педагогики .- М .,1996. 

3. Джуринский А. Н. Педагогика : история педагогических идей .- К ., 2000. 

4. Мижуев П.Г. Главные моменты в развитии западноевропейской школы .- М ., 1991. 

5. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики .- М ., 1981. 

 

1. Основоположником сучасної наукової педагогіки вважається видатний чеський 

педагог Я. А. Коменський. Він першим у світі теоретично обґрунтував весь комплекс 

основних питань, які в сукупності визначають педагогіку як науку, зібравши і 

переробивши у своїх творах весь досвід попереднього розвитку теорії і практики 

навчання і виховання підростаючого покоління. 

Ян Амос Коменський (1592—1670) жив в той час, коли народ його батьківщини 

Чехії, знаходилася в умовах важкого національного пригноблення з боку німецьких 

феодалів, піднімався на боротьбу за своє звільнення: трудящі маси жорстоко 

експлуатувалися дворянством, переважно німецького походження, і католицьким 

духівництвом. 

 

Я. А. Коменський народився 28 березня 1592 р. у м. Нiвниця в Моравії у сім’ї 

мірошника, члена протестантської общини Чеських братів. Члени общини вели 

трудове життя, надавали один одному допомогу, спільно піклувалися про виховання 

дітей, відкривали для них школи. Коли йому виповнилося 10 років, помирає його 

батько, а через рік мати і сестри. У 12 років  повністю осиротів, виховувався родичкою 

у м. Стражниця. Згодом турботу про хлопчика взяли члени громади “Чеські брати” ( 

боролися за свободу і незалежність чеського народу проти феодального дворянства і 

католицької церкви ). Завдяки цій громаді Коменський здобув освіту :  

           - початкову ( елементарна школа ); 

- середню ( братська школа );  

- вищу ( в Германії ). 

 

 



 

 

1604-1605 рр. — відвідує школу братства. Вчиться за рахунок общини. 

 

1608-1610 рр. — навчання у латинській школі в м. Пшерів. 

 

1610-1612 рр. — навчається у Гернборському, а потім ще рік – у 

Гейдельбергському університетах. Освіту завершує подорожами по Європі.  

 

1614 р.— Після повернення з Германії в Чехію повертається до Пшерова, де був 

призначений керівником школи, в якій сам раніше навчався.  

 

1616 р.— призначений братством на священика. З того часу він священик, учитель і 

проповідник. Він одружується, народжується син. 

 

1618-1621 рр. — священик i працює у школі братства у м. Фульнек. 

Мирні заняття Коменського були перервані Тридцятирічною війною (1618—1648), в 

ході якої Чехія втратила державну самостійність і була включена в імперію 

Габсбургів. Німецькі феодали і прислужники Ватикану піддали розоренню і терору, 

жорстоко переслідували Чеських братів. В цей час загинула від чуми сім'я 

Коменського, він втратив все майно, книги і рукописи. Коли в 1628 р. Він відвідав 

багато країн, але останні 28 років свого життя проживав у Польщі в м. Лешно, де був 

ректором гімназії. Праці “ Велика дидактика”, “Материнська школа”, “ Відкриті 

двері до мов і всіх наук”.                                                               

      Одружується вдруге, народжується донька, але дорослою вона помирає. З 

дружиною переїздить до Нідерландів в м. Амстердам ( саме в цей час в Європі велися 

великі військові дії ). 15 листопада 1670 року Я.А.Коменський помирає. Поховано 

його в Неордені поблизу Амстердама.  

 

1621 р. — Фульнек спалили іспанські війська, згоріла бібліотека Коменського з 

рукописами. Сам він довгий час переховується. Пише твір “Лабіринт світу і рай 

серця“. 



 

 

 

1628 р. — Від Чеських братів зажадали перейти в католицтво або покинути 

батьківщину, Коменський i його община (30 тисяч) покинули батьківщину і оселилися 

в польському м. Лєшно. Тут з невеликими перервами він прожив 28 років  

Перші роки лєшненського періоду були дуже продуктивними: "Велика дидактика" 

(1632); "Материнська школа" (1632); "Відкриті двері мов i всіх наук" (1631) та ін. 

 

1641-1642 рр. — по запрошенню перебував в Англії. Сюди його привела ідея 

написання "Пансофiї" ("християнської всемудростi") – своєрідної енциклопедії, де 

були б зібрані воєдино всі знання, що їх виробило людство. 

 

1642-1647 рр. — живе у Швеції, приймає участь у підготовці шкільних підручників (в 

рамках шкільної реформи). Підсумком роботи Коменського у цей період стала праця 

"Новітній метод мов" (1647 р.). 

 

1648 р. — Коменський знову в Лєшно. Тут у 1650 р. його обирають на синоді братства 

єпископом Чеської общини. 

 

1650-1654 рр. — по запрошенню проживає в Угорщині (м. Шарош-Патака), де 

займався впорядкуванням шкіл. Накреслює план пансофiчної школи i частково 

реалізує його. За цей час написав “Закони добре організованої школи“, “Правила 

поведінки для юнацтва“, “Видимий світ у малюнках“. 

 

1654 р. — повертається у Лєшно. Місто у 1656 р. у ході польсько-шведської війни 

було спалене. Знову згоріла бібліотека Коменського. 

 

1656 р. — Коменського запросили в Амстердам (Нідерланди). Тут вiн живе аж до 

смерті. У 1657 р. в Амстердамі видано твори Коменського в 4-х частинах. Серед них i 

“Велика дидактика“. 

 



 

 

В Амстердамі публікує частину головної праці свого життя філософський твір 

“Загальна порада про покращання справ людських“. 

 

Помер педагог 15 листопада 1670 р. i похований в Нідерландах поблизу 

Амстердаму (в Наарданi). 

 

Це була людина величезної ерудиції, вів різносторонню наукову роботу, 

пройняту патріотичним духом. Він вивчав: 

- особливості чеської мови; 

-  збирав твори усної народної творчості, 

-  займався географією своєї країни.  

- Піклуючись про те, щоб дати знання народу, прагнув з'єднати науку з 

народними переконаннями, 

-  а також удосконалював вміст і методи навчання в братських школах. 

                     Основні праці Я.А.Коменського: 

1. “ Дидактика”- написана чеською мовою, а згодом латинською .- “Велика 

дидактика “ .,1632. 

2. “Материнська школа “ – про виховання дітей дошкільного віку. 

3. “Відчинені двері до мов і всіх наук “. 

4. “Світ чуттєвих речей в картинах “. 

5. “ Загальна порада про виправлення справ людських” (відкриття шкіл 

зрілості і старості) – ідеї перегукуються  з концепцією неперервної освіти. 

      Всі праці Коменського пронизані ідеєю пансофії. Коменський вважав, що всі люди 

повинні бути енциклопедично освіченими і мати глибокі знання з усіх галузей нашого 

життя. 

   

2.  Формування й основні риси світогляду Я. А. Коменського 

Я. А. Коменський — син своєї епохи. він жив на межі середніх  віків і нового 

часу, феодальної і капіталістичної формацій. В його світогляді відбилися суперечності 



 

 

цього перехідного періоду від феодалізму до капіталізму, боротьби прихильників 

Реформації і Контрреформації, тому світогляд суперечливий, як і сама епоха.  

Світогляд мав релігійний характер : 

          “ Світ – це створіння боже “. 

          “ Природа – безсила без Бога “. 

          “ Природа – це дитя Бога “,    

тому “ Пізнання – це богошукання всюди”. 

         “ Земне життя – це тільки підготовка до вічного потойбічного життя “. 

        Мета виховання : підготовка до вічного загробного життя. 

    “ Але в земному існуванні людина повинна бути розумним створінням “  

                                                              ( Я.А.Коменський ). 

Отже, світогляд педагога формувався під впливом джерел, які часто суперечили 

одне одному. Він був активним діячем релігійної організації і в той же час 

устремління Коменського — і наукові, і практичні — були спрямовані в реальний 

світ і на покращення життя в ньому. З поєднання всіх цих чинників Коменський 

прагнув виробити власну філософію. 

 

     У світогляді Коменського переплітаються :  

 

o елементи тобто Коменський стояв на сенсуалістичних позиціях, 

був сенсуалістом ( але насправді пізнавати можна і через органи чуття, і шляхом 

мислення, аналізу, синтезу, розумової діяльності ); (Найважливіші педагогічні ідеї 

Коменського, особливо його дидактичні погляди ґрунтуються на засадах сенсуалізму. 

Сенсуалізм (sensus – відчуття) – філософська течія, представники якої 

стверджують, що джерелом пізнання об’єктивного світу для людини служить 

передусім її чуттєвий досвід.) 

o елементи реалізму ( бажання спиратися на життя, досвід ); 

o елементи релігійності; 

o гуманізм; 

o демократизм;  



 

 

o оптимізм; 

o життєрадісність. 

 

Загальне філософське бачення світу у нього формувалось завдяки античній 

філософії, релігії, ідеям Відродження. 

 

Походження й існування природи та людини він розглядав з релігійних позицій. 

Але під впливом епохи Відродження Коменський виробив новий погляд на людину. 

На противагу середньовічному аскетизму, людина, на думку великого педагога, 

останнє і найдосконаліше творіння Бога. Її призначення не тільки підготувати себе до 

майбутнього небесного життя, а й жити справжнім життям земним. 

 

На суспільні погляди Коменського впливала його участь в демократичному 

народному русі Чехії, що у доповненні з ідеями Відродження сформували у нього 

демократизм, гуманізм, народність, глибоку симпатію до простих людей. 

 

Коменський бачив, відчував на собі i глибоко переживав недосконалість та 

несправедливість тогочасного суспільного устрою. Єдиним доцільним засобом 

реформування суспільства він називає зразкове виховання молоді. “Людина робиться 

людиною тільки завдяки вихованню“. Справу виховання молоді покладає на школи. 

 

 

Сенсуалізм Коменського співзвучний з позиціями родоначальника цього 

філософського напрямку Френсіса Бекона. Як і Бекон великий педагог вважав, що 

“нічого не буває в свідомості, чого раніше не було у відчуттях, отже матеріал для всіх 

роздумів розум отримує тільки від відчуттів“. 

 

У світогляді Коменського можна спостерігати суперечності між 

сенсуалізмом і релігійністю, між демократизмом і просвітительством.  

 



 

 

 

 

3. Вчення Я.А.Коменського про школу 

 

Коменський розробив ґрунтовне вчення про школи. Важливими компонентами є: 

- вікова періодизація розвитку дітей,  

- система шкіл,  

- зміст освіти та вимоги до організації роботи навчальних закладів. 

 

У праці “ Велика дидактика “  Коменський розробив і запропонував чітку 

систему народної освіти. Освіту, на думку Коменського, слід розпочинати якомога 

раніше і присвятити їй весь період юності – 24 роки.  

Даний відрізок часу він розділив на чотири 6-річні вікові періоди: В основу такого 

поділу він поклав вікові особливості дітей. 

 

1. Дитинство: від народження до 6 років – материнська школа 

(материнське опікунство у кожній сім’ї);. Основна увага в цей час повинна 

приділятися розвитку органів чуття. 

    

2. Отроцтво – від 6 до 12 років – елементарну школу (елементарна 

народна школа, створюється у кожній общині, селі, містечку);  ( школу рідної мови). 

 

Перші дві школи відвідують усі без виключення діти обох статей; 

3. Юність – від 12 до 18 років – гімназії або латинські школи( сім 

вільних мистецтв ) + латинську мову, математику, фізику, етику та історію. 

(створюється у кожному місті); гімназію – ті хлопчики, у кого прагнення вищі, ніж 

бути ремісниками; 

4. Змужнілість – від 18 до 24 років – академії ( середньовічні 

університети ) + в цей час людина повинна багато подорожувати. (створюється у 



 

 

кожній державі або великій провінції). академія готує вчених і майбутніх керівників 

інших. 

 

5. Школи зрілості та старості. 

 

Згідно принципу природовідповідності визначені Коменським 4 вікові періоди та 4 

ступені освіти відповідають 4-м порам року, відповідно – весні, літу, осені та зимі. 

 

Коменський проголошує принцип доступності початкової освіти для всіх: “Ми 

прагнемо загальної освіти у сфері всього людського для всіх, хто народився 

людиною“. 

 

Для всіх шкіл Коменський проголошує принцип єдності і наступності: “При всій 

відмінності цих шкіл ми бажаємо, щоб у них викладали не різний матеріал, а один і 

той же, тільки різними способами“. 

 

Кожна школа відмінна від інших своїми завданнями, змістом освіти та організацією 

роботи. 

 

Материнська школа (дошкільне виховання дітей у сім’ї) покликана передусім 

забезпечити фізичний розвиток дітей, а також дати початки знань всього того, чого 

людина повинна навчитися протягом життя. На першому місці – фізичне виховання. 

Але вже в цьому віці потрібно здійснювати і моральне, естетичне, трудове, релігійне 

виховання: “Батьки не повинні відкладати виховання до навчання своїх дітей 

вчителями, адже неможливо криве дерево, що вже виросло, зробити прямим“. 

 

Лекція 15 

Тема: Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський. 

Мета лекції:  



 

 

дидактична: ознайомитися із життям та педагогічною спадщиною К.Д.Ушинського;  

з’ясувати фактори, що вплинули на формування його світогляду; засвоїти основні 

педагогічні та дидактичні погляди; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

  

План:  

1. Життя, педагогічна діяльність і умови формування світогляду К. Д. Ушинського.  

2. К. Д. Ушинський про педагогіку (в вужчому і ширшому розумінні цього 

поняття)  як науку і мистецтво виховання.  

3. Розробка К. Д. Ушинським принципу народності виховання і національної 

системи виховання.  

4. К. Д. Ушинський про застосування в навчанні і вихованні народної педагогіки.  

5. Дидактичні погляди К. Д. Ушинського. Вимоги до вчителя. 

6.  К. Д. Ушинський про моральне і трудове виховання. 

7. Вплив К. Д. Ушинського на розвиток школи і педагогіки інших народів. 

 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир,  

    1999.  

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред.  

    М. Г. Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах:  

    Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 



 

 

1) Костянтин Дмитрович Ушинський народився 2 березня 1824 р. у м.Тулі. в 

сім’ї дрібнопомісного дворянина. Його батько – Дмитро Григорович – багато років 

перебував на військовій службі, ветеран Вітчизняної війни 1812 р., за станом здоров’я 

в чині підполковника пішов у відставку й працював службовцем у різних установах. 

Мати Любов Степанівна за походженням українка з родини відомого 

укр..письменника Василя Васильовича Капниста. Саме вона прищепила синові любов 

до України, вона керувала початковим навчанням сина, ввела його у світ українства. 

Дитячі й ранні юнацькі роки – у маєтку батька, в урочищі Покрови дна поблизу 

Новгород-Сіверського Чернігівської губернії. Гімназію закінчив у місті Новгород-

Сіверському. На формування особистості майбутнього вченого великий вплив мала 

російська словесність до якої його долучав тодішній директор Ф.І.Тимківський 

(майбутній професор і ректор Харківського університету). 

У 1840 році він вступає до Московського університету па юридичний факультет. 

У 1844 році, 21-річним юнаком, Ушинський блискуче закінчує університет і отримує 

запрошення посісти місце професора у Демидівському ліцеї м..Ярославля. Проте 

перед тим, як приступити до виконання своїх професорських обов'язків, К.Ушинський 

ще два роки провів у Московському університеті, готуючись до магістерського 

екзамену. 

У 1846-1849 рр. К.Ушинський працює в Ярославському юридичному ліцеї 

професором камеральних наук; звільнений за демократичний напрям лекцій. 

Тривалий час працював у Міністерстві внутрішніх справ – робота не 

задовольняла його ні морально, ні матеріально. 

Влітку 1851 р. перебуваючи у службовому відрядження на Чернігівщині він 

одружився з подругою свого дитинства Надією Семенівною Дорошенко (донька 

укр..дворянина, належав хутір Богданівна в Глухівському повіті Черн.губ.) 

У 1854 році К.Ушинський дістає посаду викладача російської мови та 

інспектора класів у Гатчинському сирітському інституті, де працював до січня 1859 р. 

Тут широко проявилися його організаторські і педагогічні здібності. 



 

 

У 1857-1858 рр. в "Журнале для воспипшнии К.Ушинський опублікував статті 

"Про користь педагогічної літератури", "Три елементи школи", "Про народність 

у суспільному вихованні", "Шкільнареформа в Північній Америці" ти ін. 

Наприкінці 1859р. – призначають на посаду інспектора Смольного інституту 

шляхетних дівчат. Ушинський перетворив його найпристойний навч.заклад, бо там 

панували мертвотна атмосфера і зашкарублість. Він запропонував новий навч.план, 

додатковий дворічний пед.клас. одночасно продовжував активну літературну і 

громадську роботу, працював редактором "Журнала Министерства народного 

просвещения", в якому в 1860-1862 рр. опублікував статті: "Праця в її психічному і 

виховному значенні", "Неді льні школи", "Питання про народні школи", "Рідне слово, 

"Проект учительської семінарії". 

Працюючи у Гатчині і Смольному інституті, а також перебуваючи за кордоном, він 

часто приїздить на Україну до своєї сім’ї, яка проживала на хуторі Богданівка (його 

сім’я: дружина, сини Володимир, Костя, Павло і доньки Віра, Надія). 

Зміни, які він вніс у навчально-виховний процес Смольного інституту, привели 

до ускладнення його стосунків з керівництвом (доноси в царський двір начальниці та 

її помічників – звинувачували у вільнодумстві, зажадали пояснень. Він, майже не 

встаючи, дві доби писав відповідь, а коли закінчив її, кров полилася у нього горлом, і 

наступного дня він звівся з постелі посивілим.). Незабаром його увільнили від 

керівництва журналом а в березні 1862 році К.Ушинський змушений був залишити 

роботу в Смольному інституті. Побоюючись громадського суду за погане ставлення до 

К.Ушинського, Міністерство освіти відрядило його на 5 років за кордон у відрядження 

з метою його лікування, та для вивчення досвіду жіночої освіти. 

У 1861 та 1864 він написав і видав чудові підручники для початкового навчання 

дітей в елементарних школах та сім'ях "Дитячий світ" (1861) і "Рідне слово" (1864), а 

також хрестоматію і методичні посібники до них. 

Вивчав стан початкової освіти у Швейцарії (книга «Рідне слово»), підготував до 

друку 2 томи праці « Людина як предмет виховання». 

У середині 1867 року Ушинський повертається на Батьківщину, жив на Україні 

зі своєю сім’єю.  



 

 

Влітку 1870 року поїхав лікуватися до Криму, у вересні повернувся додому, а 

вдома його чекала звістка, що його старший син Павло (18 років) поїхав з друзями на 

полювання і сам себе поранив і помер. Після цього з родиною переїздить до Києва  

У жовтні 1870р. знову їде на лікування до Криму, по дорозі застуджується на 

запалення легенів і помирає в Одесі в готелі Північний. Помер за робочим столом о 

другій годині ночі 3 січня 1871 р. Правлячи рукопис Педагогічної антропології.  

Прожив 47 років. Похований в Києві на території Видубицького монастиря. 

 

Світогляд  

Стояв на позиції європейського просвітницького руху:  

«Рушійна сила є розум» 

У своєму філософському розвитку Ушинський ішов від ідеалізму до матеріалізму, 

але цей шлях залишається незавершеним.  

У поглядах на природу, питаннях пізнання, психології дотримувався 

матеріалістичної позиції. В основі діяльності нервової системи – прояв різних 

рефлексів. У питаннях соціального розвитку стояв на ідеалістичних позиціях, тому, що 

вважав рушійною силою – розум, ідеї.  

   На початку своєї педагогічної діяльності вважав релігію основою моралі і 

виховання, рекомендував ставити священиків завідуючими і вчителями народних шкіл, 

але в кінці свого життя чітко розрізнив науку і релігію.  

«Всяка фактична наука стоїть поза релігією, оскільки спирається на факти, а не 

на вірування». 

 

2. Педагогічні погляди К.Д.Ушинського: 

 

А) Теоретичне обґрунтування педагогіки 

 

У вирішенні даного питання Ушинський пішов значно далі, ніж будь-хто з 

європейських педагогів XIX ст. Тогочасна педагогіка скрізь перебувала, як зазначав 



 

 

Ушинський, у немовляцтві і не виходила за межі педагогічних правил та настанов. Але 

виховання має свої об’єктивні закони і педагогу необхідно знати ці закони.  

1. Обґрунтував причини недостатнього розвитку педагогічної науки в Росії 

- у недостатній увазі суспільства до проблем виховання 

- у вкрай незадовільному стані народної освіти у країні.  

- Визначаючи предметом педагогіки людину, Ушинський відзначав також 

недостатній рівень розвитку наук про людину, з яких педагогіка повинна черпати дані 

для розуміння процесів навчання і виховання. Більшість з цих наук самі перебували у 

зародковому стані.  

- бідність і беззмістовність педагогічної літератури в Росії. 

 

2. Ушинський вважав, що педагогіка може стати наукою: 

- якщо буде тісно пов’язана з життям, 

- виражати потреби суспільства; 

- спиратися на дані наук про людину. 

 

3. Обґрунтував педагогіку як науку: 

- яка, перш за все, вивчає закони і закономірності педагогічних явищ; 

- на їх основі виводить педагогічні правила.  

Суть педагогіки як науки Ушинський розрізняє у "широкому смислі" – як синтез 

фактів наук про людину для пояснення педагогічних явищ; у "вузькому смислі" – як 

зібрання виховних правил або власне теорію виховання. 

 

- Джерелами теорії педагогіки називав весь комплекс "антропологічних наук", куди 

відносив анатомію, фізіологію і патологію людини, психологію, логіку, філософію, 

географію, політекономію, історію. Із зазначеного кола наук головне значення надавав 

психології. Саме на її основі Ушинський обґрунтував педагогічну науку у своїй 

фундаментальній праці "Людина як предмет виховання". Педагогічна наука 

зіставляє факти наук про людину і на їх основі дає прямі вказівки щодо наслідків тих 



 

 

або інших педагогічних прийомів. 

 

- Тільки знання наукових основ педагогіки дає можливість творчо розв’язувати 

складні проблеми формування людини. "Якщо педагогіка хоче виховувати людину у 

всіх відношеннях, то вона повинна передусім узнати її також у всіх відношеннях." 

 

- Ушинський називає педагогіку найвищим мистецтвом. Крім знань вона передбачає 

й уміння застосовувати їх на практиці. Педагогіка не досліджує минулого чи 

теперішнього, а має на меті створення нового, чого ще не було. У цьому відношенні 

Вона задовольняє найвищу із потреб людини – удосконалення людської природи: 

"Вихователь – є художник, вихованець – художній твір; школа – майстерня, де з 

грубого куска мармуру виникає подібність божества". 

 

У контексті цієї проблеми Ушинський обґрунтовує питання про взаємовідношення 

педагогічної теорії і практики. Вказуючи на необхідність педагогічних знань для 

педагога, він з гіркотою констатує розрив теорії і практики виховання. Він не терпів у 

педагогіці беззмістовних кабінетних теорій, так само ставився до вузького 

практицизму. Виховання, яке не спирається на педагогічну теорію, порівнює з 

пустоцвітом, із знахарством у медицині. "Ми не називаємо медиком того, хто 

лікує за допомогою лікувальників, де зібрано рецепти і медичні поради, так точно 

ми не можемо назвати педагогом того, хто вивчив лише педагогічні правила і 

настанови." 

 

Найважливішим джерелом педагогічних знань Ушинський називав педагогічну 

літературу, яка потрібна як для вчителів, так і для батьків. 

 

Б) Принцип народності виховання 

 

Ця ідея є центральною у педагогічній системі Ушинського. Вона характерна також для 

поглядів таких видатних українських педагогів як О.Духнович з Закарпаття, 



 

 

Ю.Федькович з Буковини та ін. Але цю проблему на дійсно науковій основі вперше 

розробив Ушинський. 

 

Термін "народність" Ушинський пояснює як своєрідність кожного народу, яка 

зумовлена його історичним розвитком, географічними, економічними, 

політичними та іншими умовами його життя.  

Народність – це національна самобутність народу і коріниться вона, на думку 

видатного педагога, перш за все, у характері народу. 

 

1. Ушинський виступив проти намагань російського уряду провести шкільні реформи 

шляхом запозичення якоїсь іноземної системи виховання. Він вважав, що 

громадське виховання є продуктом довготривалого історичного розвитку нації, його 

неможливо придумати у кабінеті або запозичити в інших народів. Мета виховання, на 

його думку, визначається особливою ідеєю про людину, властивою для кожного 

народу: "Кожний народ має свій особливий ідеал людини і вимагає від свого виховання 

відтворення цього ідеалу в окремих особистостях."  

 

У кожного народу своя особлива система виховання, і як не можна жити за 

зразком іншого народу, так само не можна виховуватись за чужою запозиченою 

педагогічною системою. 

 

2. У методологічному плані принцип народності виховання виступає як корінна 

закономірність розвитку системи освіти і виховання у будь-якій країні. Ця система 

повинна будуватись у повній відповідності з особливостями і потребами своєї країни.  

За умови дотримання даного принципу виховання здійснюється в дусі народних 

звичаїв, традицій, рис національного характеру і психології свого народу. 

 

3. Складовою частиною ідеї народності в Ушинського стояло питання про жіночу 

освіту, без чого він не уявляв суспільної системи виховання. 

 



 

 

4. Не заперечував використання педагогічного досвіду інших народів, але вимагав, 

щоб його засвоєння було критичним. Вказуючи на недопустимість механічного 

перенесення виховних систем з однієї країни в іншу, він говорив про доцільність 

використання кращих елементів виховного досвіду народів, але повністю 

побудувати виховання у своїй країні на цих елементах також неможливо. 

 

5. Найважливішою ознакою і найкращим виразником народності Ушинський називає 

рідну мову. У статті "Рідне слово" розкрив роль мови у житті народу. У ній 

сконцентровано весь історичний досвід народу, його культура: "Поки жива мова 

народна в устах народу, до того часу живий і народ". 

- рідна мова повинна займати центральне місце у вихованні людини. Він критикував 

політику російського царизму в українських школах і наголошував, що навчання у них 

повинно відбуватися рідною мовою. 

 

В) Дидактичні погляди 

 

Ряд сформульованих Ушинським дидактичних положень лежать в основі сучасної 

вітчизняної педагогіки. 

 

1. Подолав розбіжності між матеріальною і формальною концепціями про 

найбільш доцільний характер освіти. Згідно теорії матеріальної освіти функція 

навчання полягає, передусім, у засвоєнні учнями фактичного матеріалу; згідно теорії 

формальної освіти – у розвитку розумових сил учнів (їх мислення, пам’яті, уваги 

тощо). Ушинський науково обґрунтував положення про органічну єдність 

оволодіння знаннями і розумового розвитку школярів у процесі навчання. 

 

2. У тісному зв’язку з першою проблемою Ушинський розв’язував питання про 

функції навчання. Перед навчанням ставив три основні завдання: освітнє, виховне і 

розвиваюче, які завжди повинні виступати в єдності. 

 



 

 

3. Ушинський по-новаторському підійшов до розробки дидактичних принципів. У 

його творах знайшли обґрунтування такі принципи навчання: наочності, свідомості 

й активності, послідовності й систематичності, міцності знань, зв’язку 

навчання з життям, емоційності, поєднання інтересу й відповідальності. У 

процесі навчання всі принципи не виступають самостійно, а органічно 

переплітаються і обумовлюють один одного. 

 

а) першим науково обґрунтував принцип наочності навчання. Він пов’язав його не 

лише з зоровими відчуттями, як це було у попередників, а дав психологічний аналіз, 

вказавши, що наочне навчання випливає з особливостей мислення школярів: 

"Дитина мислить формами, фарбами, звуками, відчуттями взагалі..." і не можна 

примусити її мислити інакше. Тому навчання повинно будуватися на живому 

спогляданні, на конкретних образах, за формулою: від конкретного до абстрактного. 

Вказує на тісне поєднання наочності і слова (читання, розповіді, бесіди тощо). 

 

б) По-новому пояснив принцип свідомості й активності навчання. Неможливе 

активне навчання, що не супроводжується розумінням. На його думку, і свідомість, і 

активність невіддільні: активність є формою, у якій здійснюється свідоме навчання. 

Він вказував, що знати напам’ять – ще не означає знати. Критерій якості знань – 

ступінь їх розуміння учнями. Умови реалізації цього принципу: навчання рідною 

мовою, зв’язок навчання з розвитком мислення, доступність матеріалу, чітке 

формування основних положень і ін. 

 

в) Принцип послідовності і систематичності розумів у тому, що навчання треба 

будувати так, щоб воно у певній послідовності виробляло в учнів єдину систему знань 

і навичок. Для реалізації принципу Ушинський радить вчити дітей порівнювати, 

класифікувати предмети. У своїх підручниках значне місце відводив відповідним 

вправам. 

 



 

 

г) Принцип міцності засвоєння знань, як вважав Ушинський,  реалізується, 

передусім, через повторення і вправи. Учитель, який не буде дотримуватись цього 

правила нагадуватиме візника, який мчить від станції до станції і не оглядаючись 

розгублює все, що везе. 

 

д) Новим звучить в Ушинського принцип поєднання інтересу й відповідальності у 

навчанні. Вимагає, щоб навчання мало серйозний характер: "Навчати граючись можна 

тільки дітей до семирічного віку." З перших днів треба виховувати у дітей ставлення 

до навчання як до серйозної праці.  

 

4. Якість навчального матеріалу, на думку Ушинського, залежить, передусім, від 

методів, які використовує вчитель. 

 Він надавав важливого значення методам: 

- усного викладу (розповідь - переконливість думок, жива і образна мова вчителя; 

бесіду - не призначена для передавання нового матеріалу, як це помилково вважали, а 

"для кращого засвоєння вже поясненого", 

- лабораторно-практичним роботам, 

- письмовим і усним вправам, 

- роботі з книгою. 

 

 

5. Ушинський був прихильником класно-урочної системи навчання і багато зробив 

для її вдосконалення. Новим було його вчення про структуру та типи уроків. З 

урахуванням дидактичної мети він виділив такі типи уроків: 

 

– змішаний урок (містить повторення пройденого і пояснення нового); 

 

– урок усних і практичних вправ (повторення і закріплення матеріалу); 

 

– урок письмових вправ (розвиток навичок писемної мови); 



 

 

 

– урок оцінки знань; 

 

– урок повідомлення нових знань. 

 

Структуру уроку виводив із загальних ступенів навчання і пізнання. Таких ступенів 

Ушинський встановив три: чуттєве сприймання; мислительна переробка; закріплення 

у пам’яті і звичках. На основі цього виділив три послідовно пов’язані між собою 

структурні частини уроку: 

 

а. Здійснення свідомого переходу від пройденого до нового і створення в учнів 

цілеспрямованості на інтенсивне сприймання матеріалу; 

 

б. Розв’язання основного завдання уроку; 

 

в. Підведення підсумків та закріплення набутих знань і умінь. 

 

6. У системі дидактичних поглядів Ушинського важливе місце займає проблема 

підручника. Вони повинні відповідати виховним, освітнім і розвиваючим цілям 

навчання, основним дидактичним принципам і правилам. Цим вимогам повністю 

відповідають написані Ушинським підручники "Дитячий світ" і "Рідне слово". 

 

 

Лекція 16-17 

Тема: Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-го ст. Педагогічна теорія та 

практика А.С. Макаренка. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із особливостями становлення системи народної освіти 

України у період 20-30-х років 20-го століття, з життям та педагогічною спадщиною 



 

 

А.С.Макаренка;  з’ясувати, у чому проявляється неоднозначність сучасної оцінки 

педагогічної спадщини А.С.Макаренка; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План:  

1. Система народної освіти  України в 20–30 роки, особливості розвитку її ланок, 

суперечності цього процесу.  

2. Основні віхи життя і педагогічної діяльності А.С.Макаренка.  

3. Теорія та практика А.С.Макаренка у формуванні учнівського колективу.  

4. А.С.Макаренко про поєднання навчання з трудовим вихованням.  

5. Неоднозначність сучасної оцінки педагогічної спадщини А.С.Макаренка. 

 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир,  

    1999.  

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред.  

    М. Г. Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах:  

    Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

1. Система народної освіти на Україні в 20 –30 – ті роки. 

 

З грудня 1919 р. в Україні остаточно закріпилася радянська влада: 

- не мали чіткої освітньої політики; 



 

 

- прагнули ліквідувати стару систему освіти; 

- відокремлення школи від церкви; 

- формування нового апарату управління освітою; 

- втягнення у революцію і привернення на свою сторону широких мас учительства 

тощо.  

 

3 1919 року в Україні керівництво системою освіти прийняв на себе Народний 

Комісаріат Освіти. Беручи за основу "Положення про єдину трудову школу", що 

діяло в Радянській Росії, вони прийняли у травні 1919 р. "Положення про єдину 

трудову школу УРСР". "Положення" передбачало:  

- запровадження безплатного і спільного навчання дітей обох статей з 8-ми 

років,  і запровадження двоступеневої системи освіти (з 8 до 13 років та з 14 до 17); 

- загальноосвітній і політехнічний характер навчання,  

- заборону релігійного виховання,  

- введення в основу роботи школи продуктивної праці дітей.  

- Заперечувалися перевідні і випускні екзамени,  

- не допускалися домашні завдання учням, 

- поділ на класи замінювався поділом на групи за рівнем підготовленості дітей до 

певних видів занять, 

- ліквідовувалася 5-бальна система оцінювання знань. 

- запровадження єдиної трудової політехнічної школи і пропаганда трудового 

характеру навчання і виховання; 

- формування соціально-педагогічного напрямку досліджень науковців та вчительства 

(за підтримки Г.Гринька, Я.Ряппо); 

- перетворення першого ступеня в дитячий будинок, а другого - в політехнічну 

школу із залученням до певного виду професійної діяльності. 

Таким чином. Народний Комісаріат Освіти запропонував свій шлях розбудови 

шкільництва для найширших мас населення України. При цьому кожна з 

національних меншин, що населяли Україну, також могла заснувати свої 



 

 

навчальні заклади з викладанням рідною мовою. Початок 20-х років став періодом 

створення німецьких, польських, чеських, єврейських шкіл в Україні.  

 

У березні 1920 р. було затверджено українську радянську систему освіти, яка діяла 

з різними доповненнями десять наступних років. В основу даної системи було 

покладено соціальне виховання, а робота всіх освітніх і виховних закладів 

будувалася за трудовим принципом (на базі продуктивної праці для виявлення 

професійних нахилів дітей) і за своїми завданнями та змістом утворювала єдину 

систему професійної освіти. Її автор тодішній Нарком освіти Г. Гринько виходив з 

важливих потреб українського народу: 

 

– необхідність підготовки кваліфікованих робітників для потреб відбудови 

господарства; 

 

– необхідність організації захисту дітей і турботи про них через велику кількість сиріт 

і напівсиріт, які з’явилися у результаті революції та війни (~ 1 млн. або 1/8 всіх дітей). 

 

Схема шкільної освіти за проектом Г. Гринька була такою:  

- дошкільні заклади соціального виховання (дитячий садок, дитячий будинок, комуна, 

колонія) для дітей від 4 до 8 років;  

- єдина трудова школа для дітей від 8 до 15 років (I концентр 4-річний – з 8 до 12 

років, II концентр 3-річний – з 12 до 15 років);  

- професійні школи (для молоді віком 15-18 років); 

-  вищі навчальні заклади (технікум, інститут, академія). 

 

Тяжка економічна ситуація, що склалася в результаті 1 – ої світової та 

громадянської воєн :  

  промисловість і господарство зруйновані; 

 масова дитяча безпритульність.  

На початку 20-х років в Україні було близько мільйона безпритульних, дітей-сиріт.  



 

 

29 липня 1920 р. було створено Раду захисту дітей. Завдяки плідній діяльності 

вже в 1920 р. було відкрито 550 дитячих будинків на 45 тисяч місць, 

організовували безплатні дитячі їдальні та молочні кухні. 3 ініціативи Ради 

створили спеціальну групу з представників комсомолу та жіночих робітничих 

організацій. Вона займалася обстеженням реквізованих поміщицьких маєтшв, які 

передавали Наркомосу для створення дитячих будинків, санаторіїв, лісових шкіл. 

Тільки восени 1920 р. Рада захисту дітей організувала переселения 10 тисяч 

безпритульних дітей з розорених районів Донбасу в південні губернії, для них було 

відкрито дитячі будинки. 

Для безпритульних не лише відкривали дитячі будинки, садки, ясла, а й 

організовували притулки-інтернати, трудові колони-комуни. Одну з таких трудових 

колонії — ім. О.М. Горького — за дорученням Полтавського губернського відділу 

освіти очолив у 1920 р. А.С. Макаренко. 

 

У липні 1920 р. Наркомос УРСР видав "Декларацію про соціальне виховання 

дітей". У ній визначалися основні принципи політики Радянської України у галузі 

освіти і виховання підростаючого покоління: 

- "Декларація" вказувала на необхідність виховання дітей в дусі комунізму, трудового 

виховання; 

- поєднання навчання і виховання у єдиному процесі.  

- Окремі питання у документі трактувалися з позицій теорії "відмирання школи", 

замість шкіл рекомендувалися дитячі будинки та дитячі комуни; 

- основним підручником проголошувалося життя; 

- недооцінювалася роль сім’ї у вихованні дітей (виходили з помилкової думки про 

неминуче відмирання сім’ї в умовах соціалізму), а саме соціальне виховання 

розглядалося як засіб руйнування сім’ї і усунення її від виховання дітей. 

 

Було відкрито заклади соціального виховання дітей: 

 майданчики різних шкіл (в літній період організовували побут дітей); 

 школи – клуби неповного дня: навчати, виховувати, організовувати побут; 



 

 

 денні дитячі будинки, або школи повного дня; 

 дитячі будинки – для дітей – сиріт, напівсиріт – повне утримання дітей; 

 дитячі містечка:  дитячі будинки об’єднувалися і утворювалися дитячі 

містечка; 

 установи охорони дитинства – колектори, розподільники, приймальники 

(вилучення та розподіл безпритульних дітей ); 

Ці заклади повинні були забезпечувати навчання і виховання, а найголовніше – 

порятунок дітей від 7 до 15 років. 

      Після закінчення закладів соціального виховання діти йшли набувати фаху до 

професійних шкіл: 

 школи робітничої молоді (фабрично – заводського учнівства); 

 індустріальні профшколи. 

На селі: початкова школа (4 роки), до неї планувалося додати  школу селянської 

молоді (3 роки). 

  З 1922 року – технікуми – вищі навчальні заклади : агрономів, інженерів вузького 

фаху, майстрів.  

   Радянська влада ліквідувала університети, вважаючи їх розсадником 

буржуазної ідеології. 

     Відновилися інститути різних профілів: сільськогосподарські, педагогічні, 

медичні та інші.  

Освітню піраміду увінчувала Академія наук зі своїми науково – дослідницькими 

установами.  

 

Система народної освіти в 20 – х роках: 

 дошкільне виховання  (дитячий садок); 

 шкільництво ( заклади соціального виховання, профшколи, семирічки); 

 вища освіта (технікуми, інститути). 

 



 

 

        У 1922 році створено піонерську організацію. Багато уваги: трудовому 

вихованню, антирелігійному ( вечори, бесіди, диспути ). Менше приділялося уваги 

розумовому вихованню і дисципліні учнів. 

 

Отже, перші десятиліття ХХст. в українській освіті можна визначити як 

період культурно-освітньої нестабільності. 

У 20-х роках існувала проблема оцінки і обліку знань учнів. педагогічна література 

критикувала такі види контролю як опитування, оцінка, залік, екзамен. Як колективні 

форми обліку використовувалися конференції, диспути, реферати, колективні 

щоденники. Формами індивідуального обліку виступали участь дитини у дискусії, 

процес виконання учнем певної роботи, врахування якості виконаної роботи. Учні 

вели облікові картки відвідування кабінетів чи виконаних завдань. Підкреслювалась 

роль самоконтролю і самообліку. Поступово у школи ввійшла чотирьохбальна 

система оцінок: незадовільно, задовільно, цілком задовільно, добре. 

 

2.  Антон Семенович Макаренко (1888 – 1939) 

Антон Семенович Макаренко – один із найвідоміших педагогів світу. Народився 1 

(13) березня 1888 р. в с. Білопілля (нині Сумська область) в сім’ї робітника 

залізничних майстерень.  

 Розпочав навчання в Білопільському двокласному 

залізничному училищі. 

 Після переїзду батьків в м. (селище) Крюків Полтавської губернії навчався 

в Кременчуцькому міському чотирикласному училищі.  

 Закінчив училище, далі вчився на однорічних педагогічних курсах при 

тому ж училищі. 

 Після закінчення в 1905 році курсів розпочалася його вчительська 

діяльність, повернувся додому і почав працювати вчителем Крюківського 

двокласного залізничного училища. 



 

 

 В 1911 році звільнили за рішучий виступ проти завідуючого училищем – 

хабарника і бездарної людини, хоча А.С. Макаренко користувався великою 

повагою і авторитетом серед учнів, учителів і батьків.  

 1911 – 1914 рр. Макаренка перевели працювати ст. Долинська,  

вчителював у залізничному училищі на Херсонщині. 

 В 1914 році, маючи вже 10-річний педагогічний стаж, поступає для 

продовження освіти в Полтавський учительський інститут, де виявив особливо 

великі успіхи у навчанні. «З психології читав усе, що було написано російською 

мовою, в своїй спеціальній галузі – педагогіці – багато читав і багато думав». 

 в червні 1917 року він закінчив Учительський інститут, одержавши 

золоту медаль за твір «Криза сучасної педагогіки». 

 Деякий час Макаренко працював учителем зразкової школи при 

Полтавському вчительському інституті і за сумісництвом виконував обов’язки 

секретаря канцелярії інституту.  

 В грудні 1917 року був призначений завідуючим Крюківським вищим 

початковим училищем. 

Тут він працював до 1919 року. Приділяв велику увагу створенню дитячого і 

педагогічного колективів, включив до навчальної програми трудову підготовку учнів, 

ввів дитячу символіку (горн, барабан та ін.), для робітників – залізняків відкрив 

вечірню школу, в якій сам викладав історію, російську мову і літературу.  

 

 У 1919 році переїхав до м. Полтави, де завідував 2-им міським початковим 

училищем і був членом губернського правління працівників освіти, а потім 

керував семирічною трудовою школою і виконував доручення Полтавського 

губернського відділу народної освіти. 

 У вересні 1920 року Полтавський губернський відділ народної освіти 

доручив Макаренкові організувати трудову колонію для неповнолітніх 

правопорушників і завідувати нею. 28 березня 1921 року, в річницю народження 

О.М. Горького, трудовій колонії було присвоєно ім’я письменника. До речі, і  сам 

ОМ. Горький, і його твори мали великий вплив на А.С. Макаренка. За період 



 

 

роботи у цьому закладі Макаренко створив принципово нову систему виховання, 

а заклад став відомим у всій країні. 

 За кілька років А.С. Макаренко разом з колективом педагогів і вихованців, 

переборюючи величезні труднощі, добився великих успіхів у роботі колонії: 

відбудували приміщення колишнього сирітського притулку, створили 

господарську базу, працювала школа, а головне – було створено міцний, 

працездатний і творчий колектив вихованців і педагогів. 

 Коли в трудовій колонії ім. Горького сталася «зупинка в житті колективу» 

(мало було землі, малосильне господарство, а навколо жодного промислового 

виробництва, труднощі з трудовлаштуванням вихованців – колоністів), 

Макаренко в 1926 році домігся в Наркомові України переведення колонії в 

Куряж біля Харкова та об’єднання з Курязькою трудовою колонією, яка 

перебувала в дуже занедбаному стані, але знаходилася недалеко від промислового 

і культурного центру, мала більше землі, кращі приміщення та ін.  

 Життя трудової колонії ім. Горького А.С. Макаренко показав у своєму 

творі «Педагогічна поема» (1933 – 1935). 

 Влітку 1928 року Макаренко почав керувати трудовою колонією ім. 

Ф.Е. Дзержинського в Харкові, де він працював до 1935 року. 

 У трудовій колонії була середня загальноосвітня школа і робітфак, добре 

обладнанні навчальні виробничі майстерні, завод, що виготовляв фотоапарати 

«ФЕД» і електричні сверла, працювали різні гуртки і студії. Проводилась велика 

культурно – освітня робота серед комунарів (театр, клуб, кіно, оркестр, 

бібліотека, читальня, спортивні секції, газета – багатотиражка). 

 Комунари поєднували навчання в школі й на робітфаці з виробничим 

навчанням, з продуктивною працею. Багато випускників комуни навчалися у 

вищих навчальних закладах, працювали на заводах і фабриках Харкова, 

перебували в лавах Червоної Армії і Флоту – всі вони виходили з комуни 

справжніми людьми. 

 Трудова комуна ім. Дзержинського була найкращим навчально – 

виховним закладом інтернатного типу в Радянському Союзі. Тільки за 10 років її 



 

 

існування тут перебувало більше 100 делегацій з різних країн світу і 

зафіксували високі оцінки в «Книзі відгуків». 

 Життя комуни ім. Дзержинського Макаренко описав у творі «Прапори на 

баштах» (1938) 

 У червні 1934 року Макаренка було прийнято до Спілки письменників 

СРСР. 

 У 1935 – 1937 рр. він працював у Києві заступником начальника 

управління дитячими виправними колоніями в НКВС з навчально – виховної 

роботи й одночасно завідував трудовою колонією в Броварах біля Києва. 

 У 1937 році переїхав до Москви, де займався громадсько – педагогічною і 

літературною діяльністю: написав «Книгу для батьків» (1937), опублікував 

багато науково – публіцистичних статей та оповідань для дітей і молоді в різних 

журналах і газетах, виступав з лекціями, доповідями, бесідами в різних 

аудиторіях, зустрічався з учителями, студентами навчальних закладів у багатьох 

містах країни.  

 1 лютого 1939 року Радянський уряд нагородив Макаренка за літературно 

– педагогічну діяльність орденом Трудового Червоного Прапора. 

 13 березня 1939 року в день свого народження і, як виявилося за 2 з 

половиною тижні до смерті, Макаренко говорив друзям: «Прожив я 51 рік, але 

попереду так багато цікавої роботи і життя, що я не згоден жити менше 

150 років»    

Нажаль, передчасна смерть перешкодила здійсненню всіх планів.  

Сталося це 1 квітня 1939 року на залізничному вокзалі. Він збирався їхати на 

обговорення сценарію фільму за його твором.  

     Твори Макаренка видавалися 241 раз 24 мовами, їх тираж перебільшує 8 млн. 

примірників. 

  

 



 

 

У Крюкові Полтавської області створено літературно – меморіальний музей А.С. 

Макаренка, засновано медаль з його зображенням, якою нагороджують кращих 

працівників народної освіти та педагогічної науки. 

 Серцевиною педагогічної діяльності А.С. Макаренка є його досвід щодо 

органічного поєднання навчання з продуктивною працею. 

 16 років роботи в колонії ім. Горького та комуні ім. Дзержинського 

привели його до висновку, що праця без політичного й громадського виховання 

не приносить виховної користі, виявляються нейтральним процесом. 

 Праця повинна бити вмотивована тільки тоді вона впливає на розвиток 

нових мотивів. 

 Трудове виховання – обов’язкове залучення дітей до активної 

продуктивної праці. Тільки праця, яка передбачає створення цінностей, є 

позитивним елементом виховання.  

 У комуні ім. Дзержинського продуктивна праця займала одне з 

центральних місць у виховній системі (5 млн. прибутку давали державі кожного 

року). 

 Справжня людина зростає тільки у виробничому процесі. 

 Праця не тільки економічна категорія, а й категорія моральна.  

 Основоположним принципом педагогічної системи А.С. Макаренка є 

принцип виховання у колективі. 

 Виховання в колективі через колектив. 

 Колектив – форма, засіб, спосіб, джерело формування особистості 

(колектив не можна абсолютизувати). 

 Визначив ознаки колективу. 

 Визначив етапи становлення. 

 Визначив структуру колективу: первинний – це ланка зв’язку між особою і 

вторинним колективом. (в наш час – формальні і неформальні; формальний – 

офіційно визнані об’єднання; неформальний – особистісні симпатії). 

 Визначив шляхи створення колективів: 

1) пред’явлення вимог; 



 

 

2) виховання учнівського активу; 

3) формування громадської думки; 

4) принцип = дії; 

5) система персональних ліній; 

6) традиції – офіційно акумулюють норми, звичаї.  

 

«+» колективу: 

 

1. забезпечує формування важливих якостей особистості; 

2. формує вірність громадянським інтересам; 

3. формує уміння особисте підпорядковувати громадському; 

4. виховує нетерпіння до егоїзму; 

5. відразу до ущемлення прав іншого. 

 

«-» колективу: 

1. заорганізованість; 

2. проблема в розвитку індивідуальності (колектив інколи подавляє її); 

3. особистість розчиняється в колективі; 

4. інколи проявляється стадність; 

5. інколи колектив – жандарм в розвитку особистості. 

 

А.С. Макаренко в працях «Проблеми шкільного радянського виховання», «Проблеми 

виховання в радянській школі» та в художніх творах «Педагогічна поема», «Прапори 

на баштах», «Марш 30-го року» розробив теорію колективу. Він визначив 4 етапи 

(стадії) розвитку колективу. В основі етапів лежить динаміка вимог:  

І. Вчитель – учень (вчитель пред’являє вимоги до учнів) – основне завдання: 

формувати активу; 

ІІ. Актив – колектив (актив пред’являє вимоги до учнівського колективу) – основне 

завдання: навчити працювати органи самоврядування; 



 

 

ІІІ. Колектив – колектив (колектив пред’являє вимоги до своїх членів) – основне 

завдання: сформувати здорову громадську думку; 

IV. Самовиховання.  

 

 

Сутність принципу паралельної дії за Макаренком: 

 На окремих учнів впливають: з одного боку – вчитель, а з іншого – колектив 

через свою громадську думку: 

 

Вчитель 

    учні  

Колектив  

 

 Вчитель впливає на учнів через громадську думку колективу: 

Вчитель    колектив   учні  

 

 Вчитель, впливаючи на колектив, одночасно впливає на кожного учня: 

Вчитель 

 

   учні     колектив  

 

Макаренко розробив методику і техніку колективу. Він вважав колектив основним 

джерелом, інструментом і засобом виховання. 

Колектив – це група дітей (людей), яких об’єднують: 

 Спільна, суспільно – цінна (значуща) мета; 

 Спільна суспільно – цінна (значуща) діяльність; 

 Наявність відносин взаємної відповідальності (один за всіх і всі за одного); 

 Наявність органів самоврядування. 

 

 



 

 

 

Лекція 18-19 

Тема: Основні ідеї радянської педагогіки (40-80рр. ХХ ст.). Видатний український 

педагог В.О. Сухомлинський. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із особливостями становлення системи народної освіти 

України у період 40-80-х років 20-го століття, з життям та педагогічною спадщиною 

В.О.Сухомлинського;  засвоїти основні положення педагогічної спадщини 

В.О.Сухомлинського; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План:  

 

1. Освіта і педагогіка в Україні в повоєнні роки (40-55-ті).  

2. Освіта, виховання і педагогіка в Україні в 50-80-х роках.  

3. Життя і педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського. 

4. Питання морального, трудового і естетичного виховання учнів в теорії і 

практиці В.О.Сухомлинського. 

5.  Проблеми виховання громадянина. 

 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир,  

    1999.  

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред.  



 

 

    М. Г. Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах:  

    Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

1. В період ВВВ була створена оперативна група, яка займалась евакуацією 

дітей. 

Київський і Харківський університети були евакуйовані до Казахстану, на їх 

основі було створено Об”єднаний Український університет. Одеський університет 

та Одеський педінститут евакуйовано до Майкопу, поблизу Туркменистану. 

Окупація України – 3 роки. У 1943-44 рр. на визволеній території України 

розпочалася робота по відбудові господарства і освіти. 

31 грудня 1943 р. – постанова “Про організацію обліку дітей і підлітків віком 

7 – 15 років і про порядок контролю за виконанням закону про загальне обов’язкове 

навчання” 

У вересні-жовтні 1943 р. відновилися заняття на лівобережній Україні, а згодом і 

на правобережній та  в західних областях. 

Наприкінці 1943 р. в Харківському а потім і в Київському науково-дослідних 

інститутах відновлюється робота, розпочинають знову працювати обласні інститути 

удосконалення вчителів. 

Школи працювали за навчальним планом 1940-1941 н.р., але було посилено 

військову підготовку учнів 5-7 класів і допризовну підготовку учнів 8-10 класів. 

Після війни:  

- влітку 1945 р. – облік дітей; 

- діти-сироти – до дитячих будинків; 

- відкривалися ремісничі, суворовські, нахімовські училища; 

у 1946 р. прийнятий 1-ий п’ятирічний план відбудови народного господарства 

(1946-1950 рр). 

у 1949 р. введено обов’язкове семирічне навчання (перед війною було 

введено обов’язкове початкове) – у зв’язку з цим – будівництво нових шкіл, 

гуртожитків. 



 

 

У наступну п’ятирічку (1951-1955 рр) особлива увага – розширенню мережі 

шкіл та збільшенню контингенту учнів. 

У 1952-1953 рр. – учительські інститути реорганізовано в педінститути. У 

1956 р. – ХХ з’їзд КПРС – завдання: “Відкривати новий тип шкіл – школи-інтернати”. 

У грудні 1958 р. – закон “Про зміцнення зв’язку школи з життям і про 

дальший розвиток системи народної освіти в СРСР”. Була встановлена нова 

система шкільної освіти: 

- загальна обов’язкова 8-річна (7- 15-16 років); 

- повна середня (15-18 р.) в числі яких були денні, вечірні, заочні середні школи 

працюючої молоді; школи-інтернати, спец.школи-інтернати (діти з вадами), технікуми 

та вищі навчальні заклади України. 

 

 

2. У грудні 1966 р. – постанова “Про заходи подальшого поліпшення роботи 

середньої загальноосвітньої школи”: 

- початкова школа – 1-3 кл. (а не 1-4); 

- з 7 класу – факультативи; 

- введена посада педагога-організатора позакласної і позашкільної роботи; 

- вивчення автосправи, трактора, комбайна; 

У вересні 1970 р. Рада міністрів СРСР ухвалила новий Статут середньої 

загальноосвітньої школи. У Статуті було узагальнено передовий досвід радянської 

школи, визначено головні напрями роботи. На основі цього державного документа 

випускники 8-ої школи могли продовжувати навчання: 

а) у загальноосвітніх повних середніх (десятирічних) школах 9-10 кл.; 

б) середніх спец.закладах – технікумах 3-4 роки; 

в) в середніх ПТУ (3-4 р.); 

г) в школах робітничої і селянської молоді (9-11 кл.). 

Таким чином була вирішена проблема отримання повної середньої освіти в 

поєднанні з професійною підготовкою: 

- запроваджувалися ТЗН, тематичний облік знань; 



 

 

- старшокласники залучалися до дослідної роботи; 

- вводилися нові мотоди, форми навчання. 

 

1971 р. – 24 з’їзд КПРС: активізувати перехід до обов’язкового 10-річного 

всеобучу; видати нові навчальні плани, програми підручники, обладнати навчальні 

кабінети. 

Червень 1972 р. – постанова “Про завершення переходу до загальної середньої 

освіти молоді і подальшого розвитку загальноосвітньої школи”: 

- поєднання навчання з вихованням; 

- поєднання навчання з участю в продуктивній праці; 

- добір змісту і методів навчання відповідно з досягненнями науки; 

- удосконалення позакласної і позашкільної роботи; 

- в школах – профорієнтація, створення навчально-виробничих комбінатів; 

- відкриття шкіл-комплексів; 

- створення учкомів; 

 

1984 р. – постанова про реформу загальноосвітньої і професійної школи: 

- навчання з 6 років; 

- підвищити якість освіти і виховання; 

- посилити зв’язок школи і виробництва. 

 

Наприкінці 60-х років Міністерство освіти СРСР разом з Міністерством 

вищої та середньої спеціальної освіти СРСР розробило і здійснило широкий план 

заходів спрямованих на перетворення навчально-виховного процесу в педагогічних 

навчальних закладах відповідно до вимог науково-технічного прогресу та до реформи 

середньої школи. Було прийнято рішення вдосконалити навчальні плани і програми 

50-60-х рр.. у них було скорочено кількість годин на теоретичне навчання і розширено 

практичний курс. 



 

 

Педагогічні науки студенти мали вивчати протягом усього терміну навчання в 

інституті. Змінено структуру і логіку вивчення психолого-педагогічного циклу 

предметів. Введено теоретичні курси: 

- вступ до педагогіки; 

- вікова фізіологія; 

- вікова та педагогічна психологія; 

- педагогіка школи; 

- історія педагогіки; 

- загальна психологія; 

- шкільна гігієна; 

- методика виховної роботи; 

- професійна орієнтація; 

- наукова організація праці вчителя; 

Ці дисципліни вважалися важливою ланкою в професійній підготовці молодих 

вчителів. 

Наслідки:  

У республіці в 1979-1980 н.р. в загальноосвітніх школах працювало 452, 2 

тис.вчителів. зростав освітній рівень шкільних педагогів. 

За період 1970-1980 рр. серед учителів денних шкіл України кількість тих, хто 

мав вищу освіту зросла з 61,1% до 77,3 %. 

Кількість вищих навчальних закладів в Україні протягом 1980-1996 рр. 

коливалася від 147 до 149, а чисельність осіб, що навчалися у них у цей час 

втримувалася майже на одному рівні – 880-881 тис. 

Ланки народної освіти у 80-90-х рр.: 

- дошкільне виховання; 

- загальна середня освіта; 

- позашкільне виховання; 

- професійно-технічна освіта; 

- середня спеціальна освіта; 

- вища освіта. 



 

 

 

ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Василь Олександрович Сухомлинський народився 28 вересня 1918 року в с. Василівка 

Онуфріївського району Кіровоградської області у незаможній родині. 

 

Навчався  В.Сухомлинський у Василівській семирічці (1926—1933). 

 

В 1934 р. він розпочав навчання у Кременчуцькому педагогічному інституті, проте 

через хворобу мусив залишити навчання. 

 

З 1935 року працював вчителем української мови й літератури у школах 

Онуфріївського району. 

 

З 1936 по 1938 рр. навчався на заочному відділі Полтавського педагогічного інституту, 

де здобув кваліфікацію вчителя української мови та літератури. 

 

З 1938 року і до початку Великої Вітчизняної війни В. Сухомлинський працював 

учителем української мови й літератури і завідуючим навчальною частиною 

Онуфріївської середньої школи. 

 

В 1941 році він був призваний до Червоної Армії. В 1942 році в бою під Ржевом був 

тяжко поранений. 

 

З 1942 по 1944 роки В. Сухомлинський працював директором школи і вчителем 

російської мови та літератури в м. Ува Удмуртської АРСР. 

 

Навесні 1944 року Сухомлинський разом з дружиною переїхав до  Онуфріївки 

Кіровоградської області, де протягом чотирьох років очолював Онуфріївський 

районний відділ народної освіти та викладав у школі. 



 

 

 

В 1948 році його призначили у зв'язку з особистими клопотаннями директором 

Павлиської середньої школи. 

 

Починаючи з 1949 р. він періодично виступав зі статтями на сторінках 

республіканських та всесоюзних журналів. 

 

В 1955 році В. Сухомлинський захистив кандидатську дисертацію «Директор школи 

— керівник навчально-виховної роботи» у Київському університеті ім. Т. Шевченка. 

Через рік вийшла з друку його перша монографія «Виховання колективізму у 

школярів». 

 

У 50-х роках В. Сухомлинський написав кілька монографій: «Педагогічний колектив 

середньої школи», «Виховання патріотизму у школярів», «Виховання комуністичного 

ставлення до праці». 

 

Починаючи з 1960 р. вийшли з друку його праці: «Духовний світ школяра», «Праця і 

моральне виховання», «Як ми виховали мужнє покоління», «Виховання особистості в 

радянській школі», «Павлиська середня школа». 

 

У 1957 р. його обрали членом-кореспондентом АПН РРФСР, а в 1958 р. Міністерство 

освіти УРСР присвоїло йому звання заслуженого вчителя школи УРСР. 

 

У другій половині 60-х Василь Олександрович написав трилогію з проблем 

формування особистості у загальноосвітній школі: «Серце віддаю дітям», 

«Народження громадянина», «Листи до сина». Щодо першої частини трилогії, то вона 

була вперше надрукована в тодішній Німецькій Демократичній Республіці, а у 1969 р. 

— в Україні. В 1974 році книга була відзначена Державною премією УРСР. 

 



 

 

У 1968 р. В. Сухомлинського обрали делегатом Всесоюзного з'їзду вчителів і 

присвоїли звання Героя Соціалістичної Праці. Останніми роботами вченого стали 

«Батьківщина в серці» та «Батьківська педагогіка», які вийшли друком у 70-ті роки. 

 

2 вересня 1970 року Василя Олександровича не стало. 

 

 

2. Навчання й виховання дітей 6-річного віку («Серце віддаю дітям») 

 

У 1951 році, як писав В. Сухомлинський у книзі «Серце віддаю дітям», він 

розпочав навчання шестирічних першокласників. Ідея більш раннього навчання 

дітей постійно супроводжувала педагогічні пошуки вчених. Однак на терені 

колишнього СРСР довготривалий експеримент з навчання шестирічок було 

розгорнуто саме у Павлиші. 

 

Вчений назвав свій експеримент підготовкою дітей до систематичного навчання і 

запропонував цілісну систему навчання дітей шестирічного віку. При цьому 

педагог враховував такі особливості дитячого мислення: образність, 

пластичність, емоційну збудливість думки. Саме на них спирався вчений, коли 

проводив з дітьми уроки «живої думки». 

 

Як відомо,  використовувати спостереження  у навчанні пропонували Ж.-Ж. Руссо, 

Л.М. Толстой, К.Д. Ушинський та інші педагоги. Однак В.О. Сухомлинський по-

новому використовує природу як широкий засіб загального розвитку дитини. Уроки 

серед природи розвивали у дітей здатність до кольорового та просторового відчуттів. 

Педагог не просто вчив дітей спостерігати, але й спонукав помічати у звичайному — 

незвичайне, відчувати й емоційно переживати гаму різноманітних кольорів і відтінків. 

Подібні досліди проводяться у школах сучасної Японії, де учні розрізняють до 300 

кольорів і відтінків. 

 



 

 

В.Сухомлинський досліджував виховний вплив казки на особистість шестирічного 

школяра і в цьому був новатором. У Павлиській школі вперше у ті роки була 

обладнана дитяча кімната казки,  вона була незвичною не лише за інтер'єром, але 

й за змістом діяльності дітей у ній. 

 

В процесі занять серед природи та у кімнаті казки накопичувався досвід дітей, і на цій 

основі їх спонукали до усного складання казок. Загалом ця робота у Павлиші 

продовжувалась до 7-го класу (старші школярі щорічно складали не менше двох 

казок). У меморіально-педагогічному музеї В.О. Сухомлинського  зберігається 70 

томів дитячих казок. Досвід вченого у цьому аспекті у наш час використовуються у 

багатьох школах України та за кордоном. 

 

Принципово по-новому впроваджував вчений і методику навчання грамоти, 

використовуючи при цьому образні порівняння природи. Також  Василь 

Олександрович  вчив розуміти і поважати  людські взаємини. 

 

Всі шестирічні учні оволоділи вмінням читати і мали достатній словниковий запас [5]. 

 

3. В. Сухомлинський про формування гуманної особистості («Павлиська середня 

школа») 

 

Вчені переконані, що новаторським за суттю було положення педагога про 

гармонію суспільних та індивідуальних потреб у структурі особистості. У 

тогочасній педагогіці згадане положення зводилось до того, що особисті інтереси 

повинні підпорядковуватись потребам колективу, суспільства. За В.Сухомлинським  

кардинально змінюється і співвідношення особистості і колективу [1, 2, 4, 6, 14, 17, 

22]. 

 

Загалом, виховання гуманності, на думку педагога, починається з виховання любові 

до всього живого, до матері, бабусі, рідних. У книгах «Серце віддаю дітям», 



 

 

«Народження громадянина», «Павлиська середня школа» педагог розкриває конкретні 

форми становлення гуманної поведінки дітей. Серед них: створення лікарень для 

пташок і тварин, допомога немічним, участь в естетизації школи і селищі тощо. 

Формуванню гуманізму дітей сприяло також створення галереї портретів матерів 

найвідоміших людей світу. 

 

У школі поважали гідність дитини, оскільки без любові і поваги до вихованців, за 

переконанням В. Сухомлинського, будь-які розмови про гуманність і людяність 

стають порожнім звуком. Природно, що формування гуманності школярів 

здійснювалося у Павлиші шляхом використання «Хрестоматії моральних цінностей 

людства» та «Хрестоматії з етики». Ці рукописні матеріали постійно поповнювалися 

вченим та його колегами і слугували розвитку у дітей людяності, доброти, гідності. 

В умовах гуманізації виховання вчений по-новому осмислив суть взаємин 

колективу і кожного вихованця, розвив ідеї А.С. Макаренка щодо виховного впливу 

колективу на дитячу особистість. У роботах «Виховання колективізму у 

школярів», «Духовний світ школяра», «Розмова з молодим директором школи» він  

обґрунтував принципи взаємозалежностей особистості і колективу. На думку 

педагога, колектив лише тоді позитивно впливає на становлення кожного 

вихованця, коли сам колектив має насичене духовне життя та складається з яскравих 

особистостей. 

 

4. Морально-трудове виховання школярів («Народження громадянина») 

 

У роботі «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості» В.О. Сухомлинський 

писав: «Праця і тільки праця — основа всебічного розвитку особистості. Не може бути 

й мови про всебічний розвиток, якщо людина не пізнала радості праці». Заслугою 

вченого є обґрунтування в роботі  «Павлиська середня школа» принципів трудового 

виховання: єдність трудового виховання і загального розвитку особистості — 

морального, інтелектуального, естетичного, фізичного; розкриття та розвиток 

індивідуальності  в праці; раннє включення у продуктивну працю; різноманітність 



 

 

видів праці; постійність, неперервність праці; елементи продуктивної праці дорослих у 

дитячій праці; творчий характер праці, поєднання зусиль розуму і рук; спадкоємність 

змісту трудової діяльності; цілісний характер продуктивної праці; посильність 

трудової діяльності; єдність праці та багатогранного духовного життя. 

 

У процесі організації продуктивної праці педагогічний колектив враховував 

особливості об'єктивних (зміст праці, її характер та цілі підготовки, час виконання 

трудових завдань) та суб'єктивних (рівень усвідомлення учнями необхідності участі в 

трудовій діяльності, відповідний емоційний настрій) факторів. Враховуючи 

особливості визначених факторів, у школі прагнули, щоб навчання було  пов'язане   з 

сільськогосподарськими роботами (колективно або невеликою групою), щоб 

потижнево кожен учень працював 4-6 годин, а трудова діяльність організовувалась 

кращими вчителями,  спеціалістами чи колгоспниками. 

 

В основі педагогічної системи В.О. Сухомлинського лежить ідея всебічно 

розвиненої особистості. Незадовго до відходу у небуття вчений підготував 

доповідь для захисту докторської дисертації за сукупністю робіт під назвою 

«Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості». В роботі вчений 

розкриває складові всебічного розвитку особистості учня у період його навчання. 

До компонентів всебічного розвитку вчений  відносив моральне, фізичне, трудове, 

естетичне та розумове виховання. 

 

Важливе завдання школи педагог вбачав у формуванні стійких переконань вихованців. 

Знання стають переконаннями за умови, коли у школі формуються ці переконання — 

у взаємовідносинах між вихованцями і педагогами, в їхніх вчинках, прагненнях, 

радощах і прикрощах. Моральний розвиток, вважав педагог, це формування 

переконань — їх поява, розвиток, зміцнення, вияв у вчинках. 

 

Важливим у всебічному розвитку особистості, на думку вченого, є трудове 

виховання. Особливого значення у зв'язку з цим він надавав єдності трудової 



 

 

культури і загального розвитку — морального, розумового, естетичного, фізичного, 

розкриттю, виявленню і розвитку індивідуальності в праці, високій моральній сутності 

праці, її суспільно-корисній спрямованості. Педагог вважав за необхідне в період 

дитинства і отроцтва широко залучати учнів до різноманітних видів продуктивної 

праці. Природно, що трудове виховання, на думку вченого, розпочинається за 

шкільною партою, оскільки навчання є найважчою працею для школяра. 

 

Серед шляхів і засобів формування всебічно розвиненої особистості у школі педагог 

вирізняв: навчання, рідну природу, працю, слово, традиції, експериментування, багате 

духовне життя вихованців. 

 

5. Етнічні засади родинного виховання («Батьківська педагогіка») 

 

В.О. Сухомлинський першим у вітчизняній педагогіці 50-х років розпочав організацію 

педагогічного просвітництва батьків. Про це він писав в «Етюдах про комуністичне 

виховання». Навчання батьків здійснювалося диференційовано. Як вважав педагог, 

батьки мають вчитися стільки ж років (у батьківській школі), скільки й діти. Загалом у 

педагогічній системі В. Сухомлинського утвердилася певна система родинно-

шкільного виховання, за якої батьки повинні були стати активними помічниками 

вчителів. Цьому сприяло не лише навчання батьків,  а й спільне проведення свят, 

різноманітних суспільно-корисних справ. 

 

У «Батьківській педагогіці» вчений по-новому осмислив взаємозв'язки родини і 

школи. В основі цих зв'язків – глибоке народне підґрунтя. Спираючись на народні 

бувальщини, казки, легенди, оповіді, вчений розкрив кращі набутки етнічних засад 

виховання. За В. Сухомлинським, кожен народ створює власну систему етнічних 

цінностей, яка найповніше відображає його ментальність, особливості національної 

свідомості. Ці цінності народ відтворює і розвиває через мову, літературу, мистецтво, 

фольклор, виробничі відносини, побут, а також через звичаї і традиції. У 



 

 

вищезазначеній книзі автор доступно, яскраво й образно показав зразки родинного 

виховання дітей та молоді з урахуванням етнічних засад українського народу. 

 

У праці «Як виховати справжню людину» він  дав пораду майбутнім матерям і 

батькам вивчати історію свого народу, виховувати шанобливе ставлення до близьких, 

оскільки святими, за його переконанням, є поняття: народ, мати, батько, син. У 

«Листах до сина» й «Листах до дочки» вчений підтвердив свої переконання і дав 

конкретні поради щодо підготовки  до родинного життя. 

 

Лекція 20 

Тема: Виникнення та становлення педагогічної освіти Миколаївщини. Перші 

педагогічні навчальні заклади на Миколаївщині 

 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із соціально-культурними та історичними передумовами 

виникнення та становлення педагогічної освіти Миколаївщини;  з’ясувати, які 

виникали перші державоутворення на території сучасної Миколаївщини (Велика 

Скіфія, Ольвія), заселення слов’янськими племенами та запорізькими козаками;   

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План:  

1. Соціально-культурні та історичні передумови виникнення та становлення 

педагогічної освіти Миколаївщини:  

2. Перші державоутворення на території сучасної Миколаївщини (Велика Скіфія, 

Ольвія), заселення слов’янськими племенами та запорізькими козаками;   

3. Інтенсивне заселення Миколаївського півострова та створення м.Миколаєва.  

4. Створення перших навчальних закладів на території Миколаївської області.  

5. Відкриття та діяльність Новобузької учительської семінарії (1874 р.). 
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І. Соціально-культурні фактори виникнення та становлення педагогічної освіти 

Миколаївщини.  

Місто Миколаїв розташовано в Північному Причорномор'ї на берегах Бузького 

лиману при злитті з рікою Інгул. Найбільш ранній археологічний пам'ятник, який 

знайдено на території міста, датується епохою неоліту (V—ІV тис. до н.е.). 



 

 

Миколаївська земля знала скіфів, стародавніх греків, слов'янські племена, ногайскі 

орди, вільних запорізьких козаків.  

Першим історично достовірним державоутворенням, що існувало на теренах 

Миколаївської області була Велика Скіфія, що зародилася після приходу на землі 

Миколаївщини Скіфів у VII-V століттях д нашої ери. 

У 647-54 р. до н.е., вихідці з Мілету заснували на теренах Миколаївської Області 

колонію Ольвія (залишки якого розташовані на правому березі Бузького лиману біля 

с. Парутино Очаківського району) 

 Ольвія була рабовласницькою республікою. Законодавчі органи (напр. — збори, рада) 

та виконавча влада були в руках рабовласницької частини населення. Значного 

розвитку набули землеробство, скотарство, рибальство, виноградарство; розвивалися 

ремесла: металообробне, гончарне, деревообробне, каменярське, кісткорізне, 

прядильно-ткацьке тощо, продукцію яких збували населенню Ольвії, а також скіфам, 

сарматам та іншим племенам, що населяли тоді значну частину території сучасної 

України. В обмін на ремісничу продукцію в Ольвію надходили хліб, худоба, вовна, 

риба, а головне - раби. Чимало з цього ольвійські купці продавали у державах грецької 

метрополії, звідки вивозили вино, маслинову олію, високоякісний посуд, тканини, 

прикраси, твори мистецтва тощо. Для потреб внутрішньої і зовнішньої торгівлі Ольвія 

випускала свою монету — здебільшого мідну і срібну, рідше золоту.  У 2—1 ст. до н. 

е. Ольвія спіткала глибока економічна і соціальна криза. 

Інтенсивне заселення Миколаївського півострова почалося в останній чверті ХVІІІ 

століття, вже після визволення Північного Причорномор'я від турецьких завойовників 

і виходу Російської держави до Чорного моря. Росії потрібен був свій флот. І за указом 

князя Г.О. Потьомкіна в гирлі ріки Інгул під безпосереднім керівництвом полковника 

М.Л. Фалєєва в 1788 році була закладена нова верф. Навколо верфі почало рости 

містечко. Воно отримало своє ім'я через рік після переможного штурму Очакова 

російськими військами під командуванням О.В. Суворова. Очаків був здобутий у 

грудні 1788 року, в день Святого Миколая, захисника моряків. У його честь і 

назвали нове місто. З ім'ям Святого Миколи пов'язані й перша церква, збудована в 



 

 

місті в 1790 році, і перший корабель, 46-гарматний фрегат «Святий Миколай». З 

часу побудови «Святого Миколая» на суднобудівних заводах міста було побудовано 

понад 2 тисячи кораблів та суден, серед яких фрегат, броненосці, міноносці, підводні 

човни і т.п.  

Життя міста було повністю підпорядковано суднобудуванню і флоту. Майже сто років 

тут знаходився штаб Чорноморського флоту.  

Перший навчальний заклад міста — Чорноморське штурманське училище, 

засноване в 1798 році, також було пов'язано із флотом. Така специфіка наклала 

відбиток на долю, характер і зовнішній вигляд Миколаєва. Складений в кінці ХVІІІ 

ст. план забудови міста швидкими темпами був втілений в життя вже в перші 

десятиліття його існування, і до наших днів місто зберіглося як унікальний 

містобудівний пам'ятник епохи класицизму.  

У 1862 році в місті була відкрита комерційна гавань, що сприяла перетворенню 

Миколаєва у великий торгівельний порт. Вже в кінці ХІХ ст. Миколаївський порт 

займав третє місце після Петербурга й Одеси за обсягом торгівлі з закордоном, і за 

експортом зерна. 

 

Лекція 21-22 

Тема: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського: 

стратегія поступу – від витоків до сьогодення. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із передумовами створення у м. Миколаєві першого  

вищого навчального закладу; з’ясувати особливості ретроспективного розвитку 

найстарішого ВНЗ на Півдні України – МНУ імені В.О.Сухомлинського; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План:  



 

 

1. Відкриття учительського інституту  у Миколаєві (1913 р.).  

2. Перетворення учительського інституту в педагогічний інститут: розвиток 

Миколаївського інституту народної освіти.  

3. Реорганізація ІНО у трирічний інститут соціального виховання.  

4.  Перетворення ІСВ в Миколаївський державний педагогічний інститут – 1933-

1999 рр.  

5. Миколаївський державний педагогічний університет 1999-2002. Миколаївський 

державний університет - 26.09.2002  

6. Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського з 2003 р. 

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського з 2010 р. 

 

Рекомендована література: 

10. Вища педагогічна освіта і наука України: Історія, сьогодення та перспективи 

розвитку. Миколаївська область [Текст] / За заг.ред. В.Д.Будака. – К.: Знання 

України, 2010. 

11. Вищі навчальні заклади Миколаївщини на початок 2009/10 навчального року 

[Текст]: Статистичний бюлетень. Миколаїв: Головне управління статистики у 

Миколаївській області, 2010. 

12. Майборода В.К. З історії становлення і розвитку педагогічної освіти на Україні 

(1928-1941 рр.) // Початкова школа. – 1990. – № 12. – С.34-36. 

13. Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-

1985 рр.). – К.: Либідь, 1992. – 196 с. 

14. Миколаївський державний університет. Історичний нарис (1913-2003) / 

Я.І.Журецький, І.С.Павлік, Л.В.Старовойт. – К.: Златограф-дизайн, 2003. – 256 с. 

15. Миколаївський державний університет: віхи історії [Текст] / Уклад. В.Д.Будак, 

Л.В.Старовойт, О.П.Хаєцький, С.В.Підопригора. – Миколаїв: Іліон, 2009. 

16. Миколаївському педінституту 50 років // Тези доповідей наукової конференції, 

присвяченої 50-річчю Миколаївського державного педагогічного інституту 

ім.В.Г.Бєлінського. – Миколаїв, 1964, - с. 5-9. 



 

 

17. Освіта на Миколаївщині у ХІХ-ХХ століттях: Історичні нариси. / Кер.авт.кол. 

І.С.Павлік. – Миколаїв, 1997. – 176 с. 

18. Фідровський В.М. – ректор Миколаївського інституту народної освіти // Історія 

України в особах / За редакцією В.П. Шкварця. – Частина друга. –Миколаїв, 

1993. – С. 343-348. 

 

У 1902 р. міська Дума і громадськість Миколаєва, враховуючи розмах 

промислового розвитку і потреба в інженерних кадрах, порушили клопотання про 

заснування свого технологічного інституту. Але ця спроба, як і попередня, стала 

безуспішною. У наступне десятиліття на Миколаївщині збільшилася кількість різних 

шкіл. Так, в 1913 р. налічувалося 806 загальноосвітніх шкіл, 765 початкових, 21 

неповна середня і 20 середніх (гімназій). Але через брак вчительських кадрів близько 

20% дітей отримували відмову в навчанні. Тому після чергового звернення 

адміністрації та громадськості м. Миколаєва виконуючий обов'язки міністра освіти 

барон Таубе 18 червня 1913 підписав рішення про відкриття Миколаївського 

учительського інституту.  

Таким чином, нарешті в Миколаєві створено перший вищий навчальний заклад. 

Ідея створення університету в Миколаєві виникла ще в 60-і роки XIX століття. 

Причина тому нестача вчителів, яка гальмувала розвиток освіти на Миколаївщині. На 

прохання губернатора міської Думи та громадськості Миколаєва тимчасово 

виконуючий обов'язки міністра освіти Росії барон Таубе постановою від 18 липня 

1913 року за № 30043 дозволив відкрити у місті учительський інститут з училищем 

при ньому для підготовки викладачів прогімназій і вищих початкових училищ. 

Першим директором Миколаївського учительського інституту було призначено 

Петра Миколайовича Жданова, який очолював інститут з 1913 по 1919 роки. У 

1901 р. він закінчив повний, курс фізико-математичноґо факультету Київського 

Імператорського університету ім. Святого Володимира. До роботи в Миколаєві 

працював директором Іркутського учительського інституту, мав досвід 

"організаційної та керівної роботи, нагороджений орденом св. Станіслава II ступеню. 

Читав загальну педагогіку та методику викладання математики, активно зміцнював 



 

 

дисципліну студентів, піклувався про їх виховання, та здоров'я. За його участю в 1916 

р. в інституті відбувся перший випуск 22 учителів.  

Приміщення для навчального закладу було орендовано у садівництві Бельвю 

(яке належало нащадкам купця Юхима  Орестовича Берга). Це був особняк у 18 

кімнат по вул.. Нікольській 12 у Миколаєві, які відповідали своїми розмірами і 

санітарними параметрами, необхідними для діяльності навчального закладу нормам. 

Споруда була кам'яна (з цикльованого черепашника), двоповерхова. 11 кімнат 

розташовувалися на першому поверсі та 7 кімнат - на другому. Згідно з контрактом, 

до наявного приміщення, на всю його ширину, у 1915 р. зроблено прибудову площею 

70 кв. сажнів. На першому поверсі прибудови розташували два класи училища, а на 

другому - актовий зал. Цей навчальний корпус розміщувався в прекрасному 

Надбузькому місці, оточеному чудовим садом по вул. Нікольській. Приміщення 

збереглося до цього часу, але навчальний процес у даному будинку вже не 

здійснюється. Але, враховуючи його історичну цінність, нинішня адміністрація 

інституту має намір відреставрувати приміщення.  Після освячення всіх навчальних 

аудиторій та кабінетів виступив щойно призначений директор інституту, колежский 

асесор Петро Миколайович Жданов, який подякував державній владі і громадськості 

за підтримку і пророчо пообіцяв, що нинішні і майбутні випускники інституту завжди 

будуть праведно сіяти розумне, добре, вічне в серця і розум підростаючих поколінь. 

У міській газеті було вміщено оголошення про те, що 24 вересня 1913 р. о 9-й 

годині ранку починаються іспити на право навчання в учительському інституті. Але 

медична комісія не допустила до іспитів 20 абітурієнтів, 18 чоловік самі не з'явились 

на іспити. Із 96 абітурієнтів успішно склали вступні екзамени лише 29 осіб з 

предметів: Закон Божий, рос мова, історія, географія, фізика, природознавство. 

Додатково у приймальну комісію абітурієнти здавали: свідоцтво про хрещення, 

освіту, та політичну благонадійність. Осіб жіночої статі не приймали.   

Офіційно інститут відкрито 27 жовтня 1913 р. викладалися предмети: 

Закон Божий, рос.мова та літ-ра, матем., прородознав., істор., географія, графічне 

мист-во. Початок роботи інституту ускладнювався відсутністю навчальних програм 

з усіх предметів. Керівництво навчального закладу вимушене було листуватися з 



 

 

Феодосійським та Катеринославським учительськими інститутами й за відповідну 

плату домовлятися з ними про надсилання програм. Протягом першого року 

навчання викладачі Миколаївського учительського інституту склали нові 

програми, що відповідали вимогам міністерства, й затвердили їх на раді 

інституту та у попечителя Одеського навчального округу.  

З 1914/1915 н.р. Ждановим вводиться викладання ряду предметів, пропонованих 

для вільного вибору студентів. Вихованці за своїм бажанням займалися музикою 

(вчилися грати на віолончелі, фісгармонії, скрипці), латинською мовою, ручною 

працею (живопис по шовку, оксамиту, випилювання та випалювання). 

Інститут існував за рахунок Міністерства народної освіти і, за поло-

женням від 31 травня 1872 р., був закритим навчальним закладом, щорічно 

одержував до 40 тисяч карбованців з державної казни. Цих грошей не вистачало, і 

міністр мав право давати дозвіл на добір студентів з оплатою за навчання від 40 до 150 

крб. за рік. Уже в першому наборі 5 із 29 студентів були платниками. Крім того, 

частину коштів на утримання інституту асигнувала Миколаївська міська дума. У 1915 

р. вона надала інституту 2157 крб. Навчання одного студента коштувало близько 

480 крб. Якщо випускник не їхав працювати за направленням до школи на 6 років, він 

мусив повернути всі витрачені на його підготовку гроші в касу інституту. 

За короткий час навчальний заклад придбав достатню кількість приладів, 

посібників, наочності. Фонд фундаментальної та учнівської бібліотек містив понад 

2500 книжок. У фізичному та природничому кабінетах налічувалося близько 220 

приладів, муляжів, опудал тощо. 

Інститут діяв за своїм статутом, затвердженим міністром народної 

освіти. У статуті визначалися обов'язки та права всіх учасників навчально-

виховного процесу - від студента до директора. 

 - Директор обирався попечителем навчального округу й затверджувався 

міністром народної освіти. повинен був: мати вищу педагогічну освіту й 

безпосередньо керував інститутом та училищем при ньому. Одночасно виконував 

обов’язки голови педагогічної ради й відповідав за навчально-виховну, 

адміністративну і господарську діяльність.  



 

 

- Вчена рада: виконувала управлінські функції, піклуючись про розвиток 

матеріальної бази, методичного та наукового забезпечення інституту.  

Щорічно набирали одну навчальну групу у складі 25-30 осіб. У 1916 р. 

відбувся перший випуск учителів. 

У 1916/1917 н.р. в інституті налічувалося 3 академічні групи. У першому класі 

навчалися 46 вихованців, у другому - 21, у третьому - 14. Однак 21 студент І-ІІІ класів 

перебував на військовій службі.  

До інституту приймали представників усіх станів та віросповідань. Однак 

для осіб іншого віросповідання потрібний був дозвіл міністра народної освіти. 

Серед студентів були  представники дворян (2), духовенства (1), міщан (21), козаків 

(7), селян (47), почесних громадян (2). 

Позакласні заняття складалися з приготування домашніх письмових робіт, 

креслення, малювання, домашнього читання під керівництвом викладачів інституту, а 

також практичних занять із фізики, хімії й природознавства в кабінетах і лабораторіях 

інституту. 

Заслуговує на увагу досвід практичної підготовки студентів: складалася з 

обов'язкового відвідування показових уроків в училищі, що діяло при інституті, а та-

кож із проведення уроків з окремих предметів. Програмні вимоги до педагогічної 

практики розроблялися педагогічною радою інституту й обов'язково 

затверджувалися попечителем Одеського навчального округу. 

Тричі на місяць відбувалися педагогічні засідання всіх студентів III курсу і 

викладачів, які там працювали й керували практичною підготовкою. На таких 

засіданнях був присутній директор інституту. Тут детально аналізувалися проведені 

уроки, зверталась увага на методичні знахідки й прорахунки. Наприклад, протягом 

1915/1916 н.р. у протоколах засідань зафіксовано аналіз 74 уроків, проведених 

студентами III курсу. 

З набору 1916/1917 н.р. з 34 осіб віком від 18 до 41 року, прийнятих на 

навчання, 25 уже мали звання вчителя початкової церковно-парафіяльної школи. 

Виховний процес в інституті та  училищі  здійснювався  на  засадах 

християнської моралі, в дусі вірності монархії. Для колективного відвідування 



 

 

церковних служб викладачами та студентами учительського інституту 

виділялись окремі місця в міських церквах - в Адміралтейському соборі, а згодом - у 

соборі Різдва Пресвятої Богородиці. 

У 1915 р. вихованці інституту й училища брали участь у зустрічі імператора 

Миколи II. З цього приводу заняття були відмінені. Директор інституту П.М.Жданов 

був представлений царю разом з іншими керівниками навчальних закладів та міським 

начальством. 

Велика увага приділялася формуванню почуття патріотизму й любові до 

праці. Наприклад, у зв'язку з невистачанням на селі чоловічих робочих рук 1914/1915 

н.р. закінчено достроково, і з кінця квітня вихованці взяли участь у польових роботах. 

У навчально-пізнавальних цілях організовувались екскурсії до міської 

електростанції, астрономічної обсерваторії, підприємств міста, а також до 

музеїв Миколаєва й Херсона, до Ольвії. З ініціативи викладача А.М.Малініна  

готувалася  подорож до Палестини, що не відбулася з фінансових причин. Вихованці 

відвідували кіносеанси, публічні лекції та інші заходи. 

Деякі вихованці працювали на потреби війни в майстернях заводів і на верфі. У 

1915 р. 14 студентів III класу інституту звернулися з проханням до ради інституту 

дозволити їм достроково скласти іспити з метою вступу до військових училищ. Це 

прохання задовольнили. 

Викладачі й учні брали активну участь у патріотичному русі сприяння 

армії: збирали кошти, продукти, подарунки для воїнів, проводили шефську роботу 

в шпиталях. 

Незважаючи на труднощі воєнного часу, інститут працював, готуючи 

вчителів. Дані свідчать, що разом із зростанням прийому значно знизилася кількість 

поданих заяв і зменшився конкурс. Це було пов'язано з умовами воєнного часу. 

Поведінка вихованців у навчальний та позанавчальний час регламе-

нтувалась обов'язковими для виконання "Правилами", розробленими директором 

інституту, прийнятими педагогічною радою й затвердженими попечителем 

учбового округ. "Вихованці інституту, добровільно призначаючи себе до високого 

звання педагога, повинні перш за все виховати самих себе так, щоб потім власним 



 

 

прикладом мати добрий вплив на тих, хто буде ввірений їх педагогічним турботам", - 

підкреслювалось у вступній частині зазначеного   документа.   "Правилами" суворо 

заборонялись участь вихованців у будь-яких товариствах та організаціях, спектаклях 

та концертах, відвідання  трактирів,   більярдів   та інших місць, перебування в яких за 

правилами моралі могло бути ганебним для молодої людини. За порушення 

зазначених "Правил" передбачалася   система   покарань, серед яких 

найсуворішими були позбавлення стипендії та виключення з інституту. 

Особливих порушень у поведінці вихованців у перші роки існування учительського 

інституту не спостерігалося. Пропуски уроків без поважних причин траплялись 

рідко, причому педагогічна рада з цими пропусками боролась лише засобами 

морального вітливу. Для значної частини студентства характерні ввічливість, 

коректність, старанність, інтерес і серйозне ставлення до занять. Про це 

свідчила й якість навчання більшості - на "добре" і "дуже добре". 

Після Лютневої революції 1917 р. викладацький склад шукав шляхи й методи 

перетворення учительського інституту на вищий навчальний заклад. У серпні 1917 р. 

в Петрограді відбувся з’їзд представників педагогічних вузів, де було розроблено 

основні положення реформи освіти. Делегатом від МУІ на з’їзді був і П. Жданов. 

Набір студентів у 1917 - 1918 рр. проходив з чималими труднощами, пов'язаними в 

першу чергу з тим, що вступникам не надавалася відстрочка від служби в армії 

(вчителі ж таку пільгу мали). 

Восени 1917 р., згідно з положенням від 14 червня 1917 р., інститут був 

частково реформований. Було відкрито три відділення: словесно-історичне, 

фізико-математичне та природознавчо-географічне. Додатково вводилися такі 

предмети: історія російської мови разом зі старослов'янською, теорія та 

психологія творчості, методики викладання предметів тощо.  

Широко впроваджувалися лекційний метод навчання, співбесіда. Була 

відмінена цифрова оцінка знань, натомість вводилося "зараховано", 

"задовільно", "незадовільно", ліквідовувались класні журнали. Був уведений 

інститут старост, вихованці здобули право на збори, неформений одяг "за умови 

його скромності та охайності". 



 

 

 

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

Навчаючись на першому курсі, вам слід тренуватися давати усну зв’язну 

розгорнуту відповідь на кожне питання плану семінарського (практичного) заняття, 

спочатку – з опорою на конспект, а потім і без нього. Це сприятиме розвитку 

літературного мовлення майбутнього фахівця, допоможе вам краще запам’ятати 

матеріал, відтворити його логіку. Використовуйте традиційну побудову промови: 

вступ (стисле окреслення проблеми) – основна частина (виклад провідних тез з 

аргументами-прикладами) – висновки (лаконічне формулювання провідних 

узагальнюючих положень). Намагайтеся, щоб ваша зв’язна розповідь була логічною, 

послідовною, чіткою, посутньою (без «води»), а мовлення – граматично й синтаксично 

правильним, виразним. Уникайте штампів, слівпаразитів, просторіччя та діалектизмів. 

Приклади до кожного питання продумуйте наперед: можна зробити закладки у  

збірках першоджерел або виписати невеличкі уривки з творів у зошит. Корисно 

попрохати ваших товаришів або родичів послухати вашу відповідь, поставити вам 

питання, зробити зауваження.   

Безпосередньо перед семінарським (практичним) заняттям перегляньте 

записи в зошиті, повторіть ключові поняття, теоретичні положення. Для повторення 

також можна використати список питань для перевірки знань. Під час заняття уважно 

слухайте вступне слово викладача, відповіді товаришів, при цьому можна 

доповнювати власні записи в зошиті, уточнювати певні поняття, наводити вдалі 

приклади. Вам слід бути активними, брати участь в обговоренні, по можливості 

доповнювати відповіді товаришів. Активна позиція студента, за даними психологів, 

сприяє кращому усвідомленню й запам’ятанню матеріалу.   

Не бійтеся помилитися – помилки природні в процесі навчання. Якщо щось 

лишилося незрозумілим для вас, обов’язково запитайте про це викладача. Наприкінці 

заняття уважно прослухайте його інструкції і поради щодо підготовки до наступного 

практичного.   



 

 

Окремі теми, питання викладач виносить на самостійне опрацювання. 

Методика його суттєво не відрізняється від підготовки до практичного заняття, за тим 

хіба винятком, що ви повинні самостійно контролювати себе, перевіряючи, чи всі 

аспекти теми ви засвоїли. Під час індивідуальних консультацій з викладачем ви маєте 

можливість уточнити певні питання, отримати роз’яснення складних аспектів 

матеріалу. Результати самостійної роботи обов’язково перевіряються викладачем під 

час модульного контролю, підсумкової контрольної роботи.   

Види проведення семінарських занять можуть бути різноманітними. Вони 

залежать від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу студентів. Найбільш 

поширеними видами на семінарі є: розгорнута бесіда; виступи з рефератами, 

доповідями; диспут у формі діалогу; круглий стіл тощо. 

Треба пам'ятати, що якість семінару перш за все залежить від підготовки 

студентів до нього, тому при підготовці до семінару кожен студент повинен уважно 

ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття; прочитати і 

продумати свої лекційні записи, які відносяться до теми семінару; вивчити чи 

законспектувати рекомендовану літературу; скористатися при потребі консультацією 

викладача; скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми 

заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару 

позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення по 

тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до 

підсумкового модульного контролю. 

Деякі питання роботи на семінарі: 

1) переважна більшість семінарських занять проводиться у формі інтерактивної 

дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль якості знань студентів, 

перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи; 

2) семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому він 

розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; 

3) студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семінарського 

заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності; 



 

 

4) кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички володіння 

державною мовою, правильного вживання педагогічних понять і термінів. 

Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а також 

вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; 

5) студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і оцінювати 

наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному присутньому на 

семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які мали місце у відповіді. 

Активна участь на семінарських заняттях прищеплює навички участі у дискусії, 

аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати власну позицію; 

6) після закінчення виступу студента відбувається обговорення проблеми. При 

цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття вузлових питань, але і 

дає змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж доповідач чи інший 

виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для виключення втрати часу 

викладач може його зупинити і надати слово іншому; 

7) завершується семінарське заняття заключним словом викладача, в якому 

підсумовується робота групи, аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі 

форми участі студентів на семінарі 

(виступ з питання, реферат, повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та 

нараховуються рейтингові бали, а також дається завдання на наступне заняття. 

Обов'язковим компонентом семінарського заняття з навчальної дисципліни є 

підготовка рефератів з найбільш актуальних та складних тем курсу. 

Реферат не є дослівним переказом тексту підручника або навчального посібника, 

а являє собою одну з форм наукового дослідження на певну тему, творчо перероблену 

на основі знайомства зі станом сучасних наукових досліджень (науковопроблемний 

реферат) або виклад основних положень певних видань чи їх частин 

(оглядовоінформаційний реферат). 

Реферат має бути виконано самостійно. Мета написання реферату полягає у 

набутті студентом знань з дисципліни, вміння та навичок працювати з науковою 

літературою і нормативними документами, самостійно аналізувати та узагальнювати 

матеріал, робити і формулювати власні висновки та пропозиції. 



 

 

За допомогою рефератів студент глибше вивчає найбільш складні проблеми 

навчальної дисципліни, вчиться правильно оформлювати роботу та докладати 

результати своєї праці. 

Підготовка реферату включає в себе наступні етапи: 

1) вибір теми; 

2) підбір і вивчення спеціальної літератури та нормативноправових актів; 

3) складання плану реферату; 

4) викладення змісту теми; 

5) оформлення реферату; 

6) усний виклад реферату. 

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

ТЕМА: ПРЕДМЕТ  ПЕДАГОГІКИ, ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із метою, предметом і завданнями навчальної дисципліни 

«педагогіка»; засвоїти основні педагогічні категорії; з’ясувати особливості зв’язку 

педагогіки з іншими науками. 

 Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

ПЛАН: 

1. Наука і предмет педагогіки, їх визначення і завдання.  

2. Проаналізувати співвідношення понять    "педагогічна    наука"    і    

"педагогічна практика". 

3. Зміст основних педагогічних категорій: навчання, освіта, виховання, їх 

аналіз. 

4. Система педагогічних наук. 

5. Зв’язок педагогіки з іншими науками. ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ: 



 

 

1. Проаналізувати вислів:  іноді кажуть:  "Психологія без педагогіки 

безкорисна, педагогіка без психології - безсильна". Суть цієї думки. 

Доведіть на прикладі сутність цього вислову. 

2. Самостійна творча робота “Мої думки про вчителя”. 

 

Література:  

 

1. Мойсеюк КЄ. Педагогіка: Навчальний посібник. Ч. І., розд. І. - К., 1999. 

2. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка. - К.: Вища школа, 1986. - С. 

4-16. 

3. Педагогіка / За ред. М.Д.Ярмаченка. - К.: Вища школа, 1986. - С. 5-38. 

4. Харламов И.Ф. Педагогика: учебник. -М., 1998, розд. І., гл. І, II. 

5. Подласый И.П. Педагогика. Учебник для вузов, т. 1. - М.: Владос, 1999, часть 

І, темы 1. 

6. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI століття. – К., 2001 

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

ТЕМА: ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕДАГОГІКИ 

ПЛАН: 

1. Характеристика складових народної педагогіки. 

2. Козацька педагогіка, її основні завдання, зміст.  

3. Розвиток Духовної педагогіки. Погляди християнських теологів, філософів та 

церковних діячів щодо навчання і виховання (Квінт Септимій Флоренс 

Тертулліан (прибл. 160—222), Августин (Блаженний) Аврелій, Фома Аквінський 

(1225— 1274), Ян Амос Коменський (1592— 1670).) 

4. Світська педагогіка про цілі, зміст і правила виховної діяльності. 

 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ: 

Назвіть вчителів різних часів, у чому їх заслуги перед людством? 



 

 

Прізвище, Ім’я, по-

батькові 

Роки життя Педагогічні ідеї, внесок у 

розвиток педагогічної науки 

   

 

РЕФЕРАТИ ДО ТЕМИ: 

1. Я.А.Коменський — основоположник педагогічної науки. 

2. В.О.Сухомлинський - науковець, що серце віддав дітям. 

3. Система виховання лицаря-козака. 

 

Рекомендована література: 

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с. 

2. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 

2003. – 418 с. 

3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: 

Знання-Прес, 2006. – 700 с. 

4. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, О. 

А. Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с. 

5. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – 

Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”,  2001. – 200 с. 

6. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 

516 с. 

7. Семенова А. В., Гурін Р. С. Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: 

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 319 с. 

8. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.,1985.  

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3 

ТЕМА: МЕТОДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Мета:  



 

 

Дидактична: ознайомити студентів з методами педагогічних досліджень і сформувати 

в них уміння користуватися цими методами у своїй практичній діяльності; 

ознайомитися із основними завданнями і формами науково-дослідної роботи у ВНЗ; 

засвоїти основні методи науково-педагогічного дослідження; з’ясувати особливості 

підготовки і написання реферату, статті, магістерського дослідження. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

ПЛАН: 

 

1. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження –  емпіричних:  

а) вивчення педагогічної літератури, документів та результатів діяльності; 

б) спостереження;  

в) опитування (інтерв’ювання, анкетування, бесіда);  

г) оцінювання (рейтинг, консиліум);  

д) вивчення i узагальнення педагогічного досвіду;  

е) діагностика (тестування, шкалування);  

ж) педагогічний експеримент (природний, моделюючий, лабораторний).  

 

2. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження – теоретичних:  

а) теоретичний аналіз та синтез;  

б) узагальнення, класифікація, порівняння;  

в) моделювання.  

3. Вимоги до написання реферату 

4. Тези доповіді та наукова стаття 

5. Підготовка магістерської роботи як кваліфікаційного дослідження 

 

Рекомендована література: 

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с. 



 

 

2. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 

2003. – 418 с. 

3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: 

Знання-Прес, 2006. – 700 с. 

4. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, 

О. А. Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с. 

5. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. 

Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”,  2001. – 200 с. 

6. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. 

– 516 с. 

7. Семенова А. В., Гурін Р. С. Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: 

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 319 с. 

8. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.,1985.  

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

ТЕМА: РОЗВИТОК, ВИХОВАННЯ І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. СПАДКОВІСТЬ І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із основними поняття       проблеми:       "людина",       

"особистість","індивідуальність",      "розвиток",      "виховання",      "формування 

особистості"; засвоїти провідні види діяльності; з’ясувати фактори впливу на розвиток 

і формування особистості. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

ПЛАН: 

1. Основні       поняття       проблеми:       "людина",       "особистість", 

"індивідуальність",      "розвиток",      "виховання",      "формування особистості". 

2. Роль спадковості у розвитку і  формуванні   особистості.  



 

 

3. Роль середовища у розвитку і  формуванні   особистості. 

4. Виявіть  особливості розвитку молодших школярів., які необхідно враховувати: 

- в процесі пізнавальної діяльності; 

- в спілкуванні. 

5. Роль  діяльності   та  спілкування  в  формуванні  особистості.  Провідні   

види діяльності учнів. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: 

1. Якими факторами зумовлений розвиток особистості? 

2. Що необхідно розуміти під середовищем? Що є визначальним у 

його впливові на формування особистості? 

3. У чому сутність розвитку дитини? Які чинники його визначають? 

 

РЕФЕРАТИ ДО ТЕМИ: 

1. Вік і виявлення індивідуальності молодшого школяра. 

2. Особливості виховання молодших школярів. 

 

Рекомендована література: 

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с. 

2. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 

2003. – 418 с. 

3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: 

Знання-Прес, 2006. – 700 с. 

4. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, 

О. А. Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с. 

5. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. 

Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”,  2001. – 200 с. 

6. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. 

– 516 с. 



 

 

7. Семенова А. В., Гурін Р. С. Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: 

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 319 с. 

8. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.,1985.  

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

ТЕМА: СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. 

ВІКОВА ЕТАПИ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА, ЇХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із особливостями виховання як педагогічного процесу; 

засвоїти вікові етапи у розвитку особистості школяра; з’ясувати, що таке акселерація і 

які існують сучасні теорії розвитку особистості. 

 Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

ПЛАН: 

1. Виховання, як педагогічний процес індивідуального становлення особистості. 

2. Дитина як суб’єкт виховання. Взаємозв'язок процесів виховання й розвитку. 

3. Вікові етапи в розвитку особистості школярів, їх характеристика.  

4. Видатні педагоги про вікову періодизацію: Арістотель, Ян Амос Коменський, 

Жан-Жак Руссо, та ін.  

5. Акселерація. Аналіз сучасних теорій розвитку особистості. 

6. Врахування закономірностей вікового та індивідуального розвитку дітей в 

процесі навчання та виховання молодших школярів. 

 

РЕФЕРАТИ ДО ТЕМИ: 

1. Особливості взаємин молодшого школяра з дорослими (учителями, батьками) та 

однолітками. 

2. Формування особистості дитини в початкових класах. 



 

 

3. Особливості формування самосвідомості дошкільника. 

 

Рекомендована література: 

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с. 

2. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 

2003. – 418 с. 

3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: 

Знання-Прес, 2006. – 700 с. 

4. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, 

О. А. Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с. 

5. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. 

Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”,  2001. – 200 с. 

6. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. 

– 516 с. 

7. Семенова А. В., Гурін Р. С. Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: 

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 319 с. 

8. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.,1985.  

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

ТЕМА: ПРОБЛЕМА МЕТИ ВИХОВАННЯ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ 

Мета:  

дидактична: ознайомитися які існують основні структурні компоненти всебічного 

розвитку особистості, їх взаємозв'язок; засвоїти значення мети для педагогічної теорії 

та практики; з’ясувати, у чому полягає історичний та класовий характер мети 

виховання.  

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

  План:  

1. Значення мети для педагогічної теорії та практики.  



 

 

2. Історичний та класовий характер мети виховання 

3. Структурні компоненти всебічного розвитку особистості, їх взаємозв'язок. 

4. Комплексний підхід до виховання, як умова забезпечення всебічного розвитку 

особистості. 

 

Завдання для самостійної домашньої роботи: 

1. Законспектувати особливості виховання у різних соціально-економічних формаціях. 

Рекомендована література: 

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с. 

2. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 

2003. – 418 с. 

3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: 

Знання-Прес, 2006. – 700 с. 

4. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, 

О. А. Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с. 

5. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. 

Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”,  2001. – 200 с. 

6. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. 

– 516 с. 

7. Семенова А. В., Гурін Р. С. Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: 

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 319 с. 

8. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.,1985.  

1.  

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 7 

ТЕМА: СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МАЙСТЕРНОСТІ 

ВЧИТЕЛЯ 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із компонентами та функціями педагогічної діяльності 



 

 

вчителя, та поняттям педагогічної майстерності, її основні компонентами; засвоїти 

основні складові педагогічної компетентності для майстерності вчителя; з’ясувати, що 

таке педагогічна ситуація і педагогічна задача, майстерність педагогічного 

спілкування і техніка мовлення вчителя. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення.  

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

ПЛАН: 

1. Як Ви розумієте поняття педагогічної діяльності? Назвіть основні компоненти 

педагогічної діяльності. 

2. Охарактеризуйте основні функції педагогічної діяльності вчителя. 

3. Що Ви розумієте під поняттям педагогічної майстерності? Назвіть основні 

компоненти педагогічної майстерності. 

4. Як Ви розумієте поняття гуманістичної спрямованості? 

5. Обґрунтуйте роль основних складових педагогічної компетентності для 

майстерності вчителя. 

 

6. Дайте характеристику основних педагогічних здібностей вчителя. 

7. Педагогічна ситуація і педагогічна задача. 

 

Рекомендована література: 

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с. 

2. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 

2003. – 418 с. 

3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: 

Знання-Прес, 2006. – 700 с. 

4. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, 

О. А. Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с. 



 

 

5. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. 

Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”,  2001. – 200 с. 

6. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. 

– 516 с. 

7. Семенова А. В., Гурін Р. С. Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: 

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 319 с. 

8. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.,1985.  

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 8 

ТЕМА: ВИНИКНЕННЯ ВИХОВАННЯ. ВИХОВАННЯ В ПЕРВІСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ. СІМ’Я УКРАЇНЦІВ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СУЧАСНОСТІ. 

Мета: 

дидактична: ознайомитися із теоріями походження виховання: біологізаторською, 

психологічною, релігійною, трудовою, соціологізаторською; засвоїти особливості 

виховання у первісному суспільстві: вікові i статеві відмінності у вихованні дітей; 

поява перших в історії закладів для життя i виховання підростаючих людей – будинки 

молоді. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення.  

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План:  

1. Виникнення виховання як суспільного явища.  

2. Теорії про походження виховання: біологізаторська, психологічна, релігійна, 

трудова, соціологізаторська.  

3. Виховання у первісному суспільстві: вікові i статеві відмінності у вихованні 

дітей; поява перших в історії закладів для життя i виховання підростаючих 

людей – будинки молоді.  

4. Функції та характерні риси української родини.  

5. Сім'я та родинне виховання у найдавніші часи на Україні. 



 

 

 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир,  

    1999.  

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред.  

    М. Г. Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах:  

    Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 9 

ТЕМА: ВИХОВАННЯ І ШКОЛА В ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ ТА ДАВНЬОМУ РИМІ. 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із особливостями розвитку виховання та школи у 

Стародавній Греції та Римі; з’ясувати характерні відмінності у їхніх системах 

виховання;  

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення.  

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План:  

1. Виховання і школа в Стародавній Греції:   Спартанська система виховання;   

Афінська система виховання.   

2. Виховання і школа в Стародавньому Римі.  

3.  Педагогічні  погляди  грецьких  і римських філософів:  Платона, Сократа, 

Арістотеля, Демокріта, Квінтіліана. 

 



 

 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир,  

    1999.  

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тер¬нопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред.  

    М. Г. Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах:  

    Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 10 

ТЕМА: ВИХОВАННЯ, ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ 

КИЇВСЬКОЇ РУСІ (9-13 СТОЛІТТЯ). 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із соціальними умовами становлення писемності східних 

слов’ян; засвоїти твори вітчизняного походження та перекладну літературу періоду 

Київської Русі; з’ясувати, які перші навчальні заклади виникали на території  

Київської Русі. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення.  

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План:  

1. Соціальні умови становлення писемності східних слов’ян.  

2.  Виникнення перших шкіл у Київській Русі (Школи грамоти та"книжного 

вчення", Монастирські школи): зміст та організація навчання. Кормильство – як 

форма домашнього виховання дітей феодальної знаті.  



 

 

3.  Педагогічна думка Київської Русі. Твори перекладні: "Пчела", "Златоуст", 

"Златоструй", "Ізборнік" Святослава 1073 р., "Ізборнік" Святослава 1076 р. і ін. 

Твори оригінальні (вітчизняного походження):  "Слово про закон і благодать" 

Ілларіона, "Слово деякого калугера про читання книг" Іоанна, "Повість 

временних літ" Нестора, "Повчання дітям" Володимира Мономаха і ін. 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир,  

    1999.  

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред.  

    М. Г. Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах:  

    Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 11 

ТЕМА: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТИ В ЕПОХУ УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ (16 – 

I ПОЛ. 18 СТОЛІТТЯ). 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із суспільно-політичними умовами, що склалися в Україні 

у 16-поч. 18 ст.;  з’ясувати особливості розвитку національної системи освіти в даний 

період; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 



 

 

План:  

1. Загальна характеристика культури й освіти українського Відродження.  

2. Система освіти на Україні в період Відродження: а) елементарна освіта; б) 

середня освіта; в) вища освіта.  

3. Виникнення братських шкіл.  

4. Вищі заклади освіти в Україні: Львівський університет, Острозька школа-

академія; Києво-Могилянська академія.  

5. Діяльність козацьких шкіл в Україні (січові, полкові, музичні та ін.).  

6. Система виховання лицаря-козака. Діяльність січових і козацьких шкіл на 

Україні.  

7. Козацька читанка. Козацька педагогіка (ступені козацького виховання: фізичне, 

психофізичне, моральне, трудове, військово - спортивне виховання молоді). 

 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир,  

    1999.  

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред.  

    М. Г. Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах:  

    Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 12 

ТЕМА: ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА Я.А. КОМЕНСЬКОГО – ЗАСНОВНИКА 

ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ ТА РЕФОРМАТОРА ШКОЛИ. 

Мета:  



 

 

дидактична: ознайомитися із життям та педагогічною спадщиною Я.А.Коменського;  

з’ясувати фактори, що вплинули на формування його світогляду; засвоїти основні 

педагогічні та дидактичні погляди Я.А.Коменського; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

  

План:  

1. Життєвий шлях Я.А.Коменського.  

2. Формування й основні риси світогляду Я. А. Коменського.  

3. Вчення Я.А.Коменського про школу. Організація навчання.   

4. Обгрунтування класно-урочної системи навчання.  

5. Дидактичні погляди Я.А.Коменського.  

6. “Велика дидактика” – основа теорії і практики виховання та навчання.  

7. Роль вчителя і вимоги до нього в педагогічної спадщини Я.А.Коменського.   

8. Значення педагогічної спадщини Я.А.Коменського для сучасної школи 

  

Рекомендована література: 

1. Коменский Я.А. Избранные  педагогические сочинения: В 2- томах . М ., 1982. 

2. Коменский Я.А. Антология гуманной педагогики .- М .,1996. 

3. Джуринский А. Н. Педагогика : история педагогических идей .- К ., 2000. 

4. Мижуев П.Г. Главные моменты в развитии западноевропейской школы .- М ., 1991. 

5. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики .- М ., 1981. 

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 13 

ТЕМА: ВИДАТНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ПЕДАГОГ К.Д. УШИНСЬКИЙ. 

Мета:  



 

 

дидактична: ознайомитися із життям та педагогічною спадщиною К.Д.Ушинського;  

з’ясувати фактори, що вплинули на формування його світогляду; засвоїти основні 

педагогічні та дидактичні погляди; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

  

План:  

1. Життя, педагогічна діяльність і умови формування світогляду К. Д. Ушинського.  

2. К. Д. Ушинський про педагогіку (в вужчому і ширшому розумінні цього 

поняття)  як науку і мистецтво виховання.  

3. Розробка К. Д. Ушинським принципу народності виховання і національної 

системи виховання.  

4. К. Д. Ушинський про застосування в навчанні і вихованні народної педагогіки.  

5. Дидактичні погляди К. Д. Ушинського. Вимоги до вчителя. 

6.  К. Д. Ушинський про моральне і трудове виховання. 

7. Вплив К. Д. Ушинського на розвиток школи і педагогіки інших народів. 

 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир,  

    1999.  

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред.  

    М. Г. Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах:  

    Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 



 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ 14 

ТЕМА: ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В 20-30-Х РОКАХ ХХ-ГО СТ. 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА А.С. МАКАРЕНКА. 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із особливостями становлення системи народної освіти 

України у період 20-30-х років 20-го століття, з життям та педагогічною спадщиною 

А.С.Макаренка;  з’ясувати, у чому проявляється неоднозначність сучасної оцінки 

педагогічної спадщини А.С.Макаренка; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План:  

1. Система народної освіти  України в 20–30 роки, особливості розвитку її ланок, 

суперечності цього процесу.  

2. Основні віхи життя і педагогічної діяльності А.С.Макаренка.  

3. Теорія та практика А.С.Макаренка у формуванні учнівського колективу.  

4. А.С.Макаренко про поєднання навчання з трудовим вихованням.  

5. Неоднозначність сучасної оцінки педагогічної спадщини А.С.Макаренка. 

 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир,  

    1999.  

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред.  



 

 

    М. Г. Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах:  

    Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 15-16 

ТЕМА: ОСНОВНІ ІДЕЇ РАДЯНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ (40-80РР. ХХ СТ.). 

ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПЕДАГОГ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ. 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із особливостями становлення системи народної освіти 

України у період 40-80-х років 20-го століття, з життям та педагогічною спадщиною 

В.О.Сухомлинського;  засвоїти основні положення педагогічної спадщини 

В.О.Сухомлинського; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План:  

 

1. Освіта і педагогіка в Україні в повоєнні роки (40-55-ті).  

2. Освіта, виховання і педагогіка в Україні в 50-80-х роках.  

3. Життя і педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського. 

4. Питання морального, трудового і естетичного виховання учнів в теорії і 

практиці В.О.Сухомлинського. 

5.  Проблеми виховання громадянина. 

 

Рекомендована література: 



 

 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир,  

    1999.  

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред.  

    М. Г. Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах:  

    Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 17 

ТЕМА: ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

МИКОЛАЇВЩИНИ. ПЕРШІ ПЕДАГОГІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ НА 

МИКОЛАЇВЩИНІ 

 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із соціально-культурними та історичними передумовами 

виникнення та становлення педагогічної освіти Миколаївщини;  з’ясувати, які 

виникали перші державоутворення на території сучасної Миколаївщини (Велика 

Скіфія, Ольвія), заселення слов’янськими племенами та запорізькими козаками;   

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План:  

1. Соціально-культурні та історичні передумови виникнення та становлення 

педагогічної освіти Миколаївщини:  



 

 

2. Перші державоутворення на території сучасної Миколаївщини (Велика Скіфія, 

Ольвія), заселення слов’янськими племенами та запорізькими козаками;   

3. Інтенсивне заселення Миколаївського півострова та створення м.Миколаєва.  

4. Створення перших навчальних закладів на території Миколаївської області.  

5. Відкриття та діяльність Новобузької учительської семінарії (1874 р.). 

 

Рекомендована література: 

19. Вища педагогічна освіта і наука України: Історія, сьогодення та перспективи 

розвитку. Миколаївська область [Текст] / За заг.ред. В.Д.Будака. – К.: Знання 

України, 2010. 

20. Вищі навчальні заклади Миколаївщини на початок 2009/10 навчального року 

[Текст]: Статистичний бюлетень. Миколаїв: Головне управління статистики у 

Миколаївській області, 2010. 

21. Майборода В.К. З історії становлення і розвитку педагогічної освіти на Україні 

(1928-1941 рр.) // Початкова школа. – 1990. – № 12. – С.34-36. 

22. Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-

1985 рр.). – К.: Либідь, 1992. – 196 с. 

23. Миколаївський державний університет. Історичний нарис (1913-2003) / 

Я.І.Журецький, І.С.Павлік, Л.В.Старовойт. – К.: Златограф-дизайн, 2003. – 256 с. 

24. Миколаївський державний університет: віхи історії [Текст] / Уклад. В.Д.Будак, 

Л.В.Старовойт, О.П.Хаєцький, С.В.Підопригора. – Миколаїв: Іліон, 2009. 

25. Миколаївському педінституту 50 років // Тези доповідей наукової конференції, 

присвяченої 50-річчю Миколаївського державного педагогічного інституту 

ім.В.Г.Бєлінського. – Миколаїв, 1964, - с. 5-9. 

26. Освіта на Миколаївщині у ХІХ-ХХ століттях: Історичні нариси. / Кер.авт.кол. 

І.С.Павлік. – Миколаїв, 1997. – 176 с. 

27. Фідровський В.М. – ректор Миколаївського інституту народної освіти // Історія 

України в особах / За редакцією В.П. Шкварця. – Частина друга. –Миколаїв, 

1993. – С. 343-348. 

 



 

 

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 18 

ТЕМА: МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.О. 

СУХОМЛИНСЬКОГО: СТРАТЕГІЯ ПОСТУПУ – ВІД ВИТОКІВ ДО 

СЬОГОДЕННЯ. 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із передумовами створення у м. Миколаєві першого  

вищого навчального закладу; з’ясувати особливості ретроспективного розвитку 

найстарішого ВНЗ на Півдні України – МНУ імені В.О.Сухомлинського; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План:  

1. Відкриття учительського інституту  у Миколаєві (1913 р.).  

2. Перетворення учительського інституту в педагогічний інститут: розвиток 

Миколаївського інституту народної освіти.  

3. Реорганізація ІНО у трирічний інститут соціального виховання.  

4.  Перетворення ІСВ в Миколаївський державний педагогічний інститут – 1933-

1999 рр.  

5. Миколаївський державний педагогічний університет 1999-2002. Миколаївський 

державний університет - 26.09.2002  

6. Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського з 2003 р. 

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського з 2010 р. 

 

Рекомендована література: 

28. Вища педагогічна освіта і наука України: Історія, сьогодення та перспективи 

розвитку. Миколаївська область [Текст] / За заг.ред. В.Д.Будака. – К.: Знання 

України, 2010. 



 

 

29. Вищі навчальні заклади Миколаївщини на початок 2009/10 навчального року 

[Текст]: Статистичний бюлетень. Миколаїв: Головне управління статистики у 

Миколаївській області, 2010. 

30. Майборода В.К. З історії становлення і розвитку педагогічної освіти на Україні 

(1928-1941 рр.) // Початкова школа. – 1990. – № 12. – С.34-36. 

31. Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-

1985 рр.). – К.: Либідь, 1992. – 196 с. 

32. Миколаївський державний університет. Історичний нарис (1913-2003) / 

Я.І.Журецький, І.С.Павлік, Л.В.Старовойт. – К.: Златограф-дизайн, 2003. – 256 с. 

33. Миколаївський державний університет: віхи історії [Текст] / Уклад. В.Д.Будак, 

Л.В.Старовойт, О.П.Хаєцький, С.В.Підопригора. – Миколаїв: Іліон, 2009. 

34. Миколаївському педінституту 50 років // Тези доповідей наукової конференції, 

присвяченої 50-річчю Миколаївського державного педагогічного інституту 

ім.В.Г.Бєлінського. – Миколаїв, 1964, - с. 5-9. 

35. Освіта на Миколаївщині у ХІХ-ХХ століттях: Історичні нариси. / Кер.авт.кол. 

І.С.Павлік. – Миколаїв, 1997. – 176 с. 

36. Фідровський В.М. – ректор Миколаївського інституту народної освіти // Історія 

України в особах / За редакцією В.П. Шкварця. – Частина друга. –Миколаїв, 

1993. – С. 343-348. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПЕДАГОГІКИ (ЗРАЗОК) 

Студета(ки)___________________________________________________групи_______

___ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний)  

1. Педагогіка – це: 

а) особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими частинами 

якої є освіта та навчання; 



 

 

б) наука про виховання людини; 

в) цілеспрямований та організований процес формування особистості. 

2. Що визначило виникнення педагогіки як науки? 

а) біологічний закон про збереження роду; 

б) піклування батьків про щастя своїх дітей; 

в) об’єктивна потреба в підготовці людини до життя і праці; 

г) прогрес науки і техніки 

3. Основні педагогічні категорії: 

а) загальна педагогіка, історія педагогіки, методики вивчення окремих дисциплін; 

б) народна педагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка; 

в) навчання, виховання, освіта, розвиток. 

4. Метод педагогічного дослідження – це: 

а) шлях, спосіб пізнання педагогічної діяльності; 

б) усвідомлене уявлення кінцевого результату певної діяльності; 

в) виявлення закономірностей і законів педагогічного дослідження. 

5. Що таке метод педагогічного спостереження?: 

а) спосіб дослідження педагогічних процесів формування особистості; 

б) спеціально організоване сприймання педагогічного процесу в природних умовах; 

в) здійснення перетворюючих дій, спрямованих на вирішення дослідницьких завдань. 

6. Задатки – це: 

а) готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів проявляються на 

певному етапі життя; 

б) знання, уміння, навички; 

в) отримані від народження природні потенції розвитку певних здібностей. 

7. Складові частини виховання – це: 

а) розумове, фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання; 

б) демократизація та гуманізація виховання; 

в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок 



 

 

8. Хто із вітчизняних педагогів запровадив термін «народна педагогіка»? 

а) Г.С.Сковорода; 

б) К.Д.Ушинський;  

в) О.В.Духнович; 

г) В.О.Сухомлинський. 

9. Стадії розвитку педагогіки: 

а) народна педагогіка – наукова педагогіка;  

б) духовна педагогіка – наукова педагогіка. 

в) народна педагогіка – духовна педагогіка – наукова педагогіка; 

г) державна педагогіка – персоніфікована педагогіка 

а) елементарна, середня, вища; 

10.  Особистістю людина стає тільки тоді, коли: 

а. досягає вісімнадцятирічного віку 

б. самостійно та свідомо керує своєю поведінкою 

в. оволодіває певною професією 

г. кожна жива істота 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

1. Предметом педагогіки є: 

___________________________________________________________________________

___ 

2. Навчання – це: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______ 

 

3. Виховання – це: 



 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______ 

4. Освіта – це 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______ 

5. Розвиток – це: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______ 

6. Систему педагогічних наук складають: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________ 

2. Проаналізувати співвідношення понять    "педагогічна    наука"    і    

"педагогічна практика". 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

1. Доведіть, у чому сутність розвитку дитини? Які чинники його визначають? 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПЕДАГОГІКИ 

Студета(ки)___________________________________________________групи________

__ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний)  

 

10. Індивідуальність – це: 

а) рівень інтелектуальної культури; 

б) особливості мислення певної людини; 



 

 

в) сукупність зовнішніх і внутрішніх особливостей людини, що формують її 

своєрідність, відмінність від інших людей. 

11. Особистістю людина стає тільки тоді, коли: 

а) досягає вісімнадцятирічного віку; 

б) самостійно та свідомо керує своєю поведінкою; 

в) оволодіває певною професією. 

12. Від народження дитина отримує: 

а) потреби, інтереси, навички; 

б) задатки для розвитку певних здібностей; 

в) нічого не отримує. 

13. Якому вченому належить обґрунтування двох зон розвитку людини – ЗАР та 

ЗБР 

а) Л.С. Виготському 

б) Д.Б. Ельконіну 

в) В.В. Давидову 

г) А. Н. Леонтьеву 

14. Задатки – це: 

а) готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів проявляються 

на певному етапі життя; 

б) знання, уміння, навички; 

в) отримані від народження природні потенції розвитку певних здібностей. 

15. Індивідуальні властивості особистості формуються під впливом: 

а) тільки спадковості; 

б) оточуючого середовища та виховання; 

в) природних задатків, суспільних обставин і діяльності самої дитини. 

16. Рушійними силами процесу розвитку особистості є: 

а) природні задатки дитини; 

б) вимоги дорослих; 

в) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх досягнення. 

17. Назвіть вікову періодизацію чеського педагога Я.А. Коменського: 



 

 

а) дитинство, отроцтво, змужнілість; 

б) немовлячий вік, передошкільний, дошкільний, молодший шкільний вік, 

підлітковий, юнацький; 

в) дитинство, отроцтво, юність, змужнілість. 

18. Дайте визначення поняття “темперамент”: 

а) психологічні риси, що відрізняють одну людину від іншої; 

б) індивідуальна типологічна характеристика людини, яка виражається в силі, 

напруженості, швидкості та врівноваженості перебігу її психічних процесів; 

в) природні особливості окремої людини. 

19. Мета виховання – це: 

а) ідеальний образ особистості, що виховується; 

б) наперед визначені результати розвитку і формування людської особистості; 

в) наперед визначені результати діяльності педагогічного колективу школи. 

20. На визначення цілей виховання в суспільстві впливають: 

а) бажання людей, можливості навчально-виховних закладів, вимоги батьків до 

дітей; 

б) фізіологічні та психологічні можливості учнів, можливості вчителів і 

вихователів, уявлення і намагання прогресивно мислячих людей; 

в) рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, темпи науково-

технічного і соціального прогресу, економічні можливості суспільства, рівень 

розвитку педагогічної теорії. 

21. Яку мету виховання висуває сучасна загальноосвітня школа: 

а) формувати всебічно і гармонійно розвинуту особистість – громадянина своєї 

країни; 

б) сприяти різнобічному розвиткові особистості, розвивати задатки і здібності; 

в) виховувати учнів на засадах християнської ідеології. 

22. Складові частини виховання – це: 

а) розумове, фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання; 

б) демократизація та гуманізація виховання; 

в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок 



 

 

23. Професійна компетентність вчителя початкової школи: 

а) знання основ управління  навчальним закладом; 

б) вирішення конфліктних ситуацій; 

в) знання основ педагогіки і психології дітей шкільного віку; 

г) матеріальна технічна база шкільного навчального закладу. 

24. Самовиховання вчителя – це: 

а) організація позакласної діяльності учнів початкової школи; 

б) формування людиною своєї особистості відповідно до свідомо поставленої мети; 

в) участь у навчально-виховній діяльності; 

г) організація роботи з батьками дітей. 

16. Що визначає специфіку професійної діяльності вчителя початкової школи: 

а) об'єкт; 

б) суб'єкт, 

в) засоби; 

г) результат. 

17. Головними критеріями передового педагогічного досвіду є: 

а) актуальність, перспективність, новизна результатів, результативність; 

б) особистість автора досвіду; 

в) наявність матеріальних умов для поширення досвіду; 

г) оригінальність форм досвіду. 

 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

1. Доведіть, у чому сутність розвитку дитини? Які чинники його визначають? 
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III рівень (продуктивно-синтетичний) 

1. Доведіть необхідність виховання всебічно та гармонійно розвиненої 

особистості на сучасному етапі розвитку суспільства. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ 

1.  Наука і предмет педагогіки, їх визначення та завдання.  

2. Основні категорії педагогіки: освіта, навчання, виховання.  

3. Структура курсу і основні галузі педагогічної науки. Зв'язок педагогіки з іншими 

науками. 

4. Розвиток педагогічної науки. 

5. Методи науково-педагогічного дослідження. 

6. Розвиток особистості, його рушійні сили і закономірності.  

7. Роль спадковості й середовища в розвитку та формуванні особистості. 

8. Виховання, як педагогічний процес індивідуального становлення особистості. 

9. Роль діяльності і спілкування в розвитку і вихованні особистості. 



 

 

10. Дитина як суб’єкт виховання. Взаємозв'язок процесів виховання й розвитку. 

11. Вікові етапи в розвитку особистості школярів, їх характеристика. 

12. Індивідуальні відмінності та їх врахування у навчанні та вихованні. 

13. Проблема мети виховання в історії розвитку народної освіти педагогіки, її 

історичний та класовий характер. 

14. Ідея всебічного розвитку особистості - мета виховання, завдання, зміст. 

Особливості її реалізації в нашій країні. 

15. Як Ви розумієте поняття педагогічної діяльності? Назвіть основні компоненти 

педагогічної діяльності. 

16. Охарактеризуйте основні функції педагогічної діяльності вчителя. 

17. Що Ви розумієте під поняттям педагогічної майстерності? Назвіть основні 

компоненти педагогічної майстерності. 

18. Як Ви розумієте поняття гуманістичної спрямованості? 

19. Обґрунтуйте роль основних складових педагогічної компетентності для 

майстерності вчителя. 

 

20. Дайте характеристику основних педагогічних здібностей вчителя. 

21. Педагогічна ситуація і педагогічна задача. 

  

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

 

1. Історія педагогіки як наука, її предмет, джерела, завдання. 

2. Причини виникнення виховання, характеристика різних теорій. 

3. Особливості виховання на різних етапах первісного суспільства. 

4. Виховання та школа в стародавній Греції. 

5. Виховання та школа в Стародавньому Римі. 

6. Освіта в Західній Європі в період Середньовіччя. 

7. Лицарське виховання. 

8. Середньовікові університети: причини появи, зміст освіти. 



 

 

9. Система народної освіти в педагогічній спадщині Я.А. Коменського. 

10. Питання організації шкільного життя в педагогічній системі Я.А. Коменського. 

11. Дидактичні погляди Я.А. Коменського. 

12. Роль вчителя і вимоги до нього в педагогічній спадщині Я.А. Коменського. 

13. Питання виховання в педагогічній системі Я.А. Коменського. 

14. Концепція виховання і освіти Дж. Локка. 

15. Педагогічна концепція Жана Жака Руссо. 

16. Дидактичні погляди А. Дістервега. 

17. Теорія «елементарної освіти» І.Г. Песталоцці. 

18. Педагогічні погляди І.Г. Песталоцці стосовно виховання особистості. 

19. Дидактичні погляди І.Ф. Гербарта. 

20. Тенденції розвитку світової педагогіки і школи на сучасному етапі. 

21. Пріоритети та проблеми виховання й освіти в міжнародному освітньому 

просторі на сучасному етапі. 

22. Українська родина з найдавніших часів до ХІХ ст. 

23. Традиції та тенденції розвитку  української родини в ХХ ст. 

24. Сучасний етап розвитку української родини. 

25. Сутність народної педагогіки. 

26. Етапи становлення народної педагогіки. 

27. Принципи та засоби народної педагогіки. 

28. Формування системи освіти в Київській Русі. 

29. Організація навчально-виховного процесу в школах різних типів і рівнів 

Київської Русі. 

30. Освіта і шкільництво на Україні в період татаро-монгольського іга. 

31. Розвиток освіти на Україні в часи перебудови України в складі Литовського 

князівства та Польщі. 

32. Діяльність січових і козацьких шкіл на Україні. Козацька читанка. 

33. Виникнення і розвиток братських шкіл на Україні. 

34. Перші вузи на території східних слов’ян. 

35. Світоглядні позиції та педагогічні погляди Г.С. Сковороди. 



 

 

36. Питання виховання в педагогічній спадщині О.В. Духновича. 

37. Педагогічні ідеї Т.Г. Шевченка. 

38. Педагогічні ідеї І.Я. Франка. 

39. Педагогічні ідеї Л. Українки. 

40. Життя та педагогічна діяльність К.Д. Ушинського. 

41. Принцип народності виховання в педагогічній системі К.Д. Ушинського. 

42. Дидактичні погляди К.Д. Ушинського. 

43. Питання виховання в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського. 

44. Вимоги до вчителя і його підготовки в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського. 

45. К.Д. Ушинський про застосування в навчанні і вихованні народної педагогіки. 

46. Розвиток національної школи і освіти за часів УНР. 

47. Освітня політика в Україні за часів Гетьманату. 

48. Освітня політика в Україні за часів Директорії. 

49. Система народної освіти в 20-30 рр. ХХ ст. 

50. Уніфікація школи в 30-ті роки ХХ ст. 

51. Навчально-виховна робота в школах в 20-30 рр. ХХ ст. 

52. Основні віхи життя і педагогічної діяльності А.С. Макаренка. 

53. Теорія і практика А.С. Макаренка у формуванні учнівського колективу. 

54. Питання виховання в педагогічній спадщині А.С. Макаренко. 

55. Неоднозначність сучасної оцінки педагогічної спадщини А.С. Макаренко. 

56. Особливості стану освіти і педагогіки в Україні в період Великої Вітчизняної 

війни та в повоєнний період. 

57. Освіта і педагогічна думка в Україні в 50-80 рр. ХХ ст. 

58. Життя і педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського. 

59. В.О. Сухомлинський про шляхи забезпечення  «радості розумової праці» учнів. 

60. Питання морального, трудового та естетичного виховання учнів в теорії і 

практиці В.О. Сухомлинського. 

61. Проблеми виховання громадянина в педагогічній спадщині 

В.О. Сухомлинського. 



 

 

62. Творча спадщина В.О. Сухомлинського та відродження школи і педагогіки 

України. 

63. Стратегічні завдання та пріоритетні напрямки реформування освіти в 

незалежній Україні. 

64. Основні проблеми в розбудові системи освіти в незалежній Україні.  

65. Здобутки в галузі освіти в суверенній Україні. 

 

 

  



 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З КУРСУ «ПЕДАГОГІКА (ЗАГАЛЬНА ТА 

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ)» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

Самостійна робота з курсу «Педагогіка (загальна та історія педагогіки)» – це 

важлива форма опанування цієї дисципліни. Вона покликана доповнити, узагальнити 

й систематизувати лекційний матеріал, розвинути навички роботи з методичними 

матеріалами та науковими першоджерелами, стимулювати пізнавальну активність і 

творчий пошук студентів.  Успішне проведення самостійної роботи залежить від 

багатьох чинників. Одним із найбільш істотних є сумлінна підготовка студента до неї.   

Насамперед ознайомтеся з темою самостійної роботи, з’ясуйте, який саме 

навчальний матеріал пропонується до розгляду, пригадайте його місце в системі 

навчального курсу. Уважно прочитайте план заняття, ознайомтеся зі списками 

рекомендованої літератури.   

Якщо практичному заняттю передувала лекція з тієї самої теми, слід 

проглянути її конспект, який допоможе вам зорієнтуватися в навчальному матеріалі, 

звернути увагу на проблемні питання й завдання, запропоновані викладачем, на 

значення нових термінів, на рекомендовані наукові джерела. Приступаючи до 

підготовки, пригадайте також, з якими теоретичними поняттями ви  познайомилися 

на попередній лекції? Які питання обговорювали та аналізували на семінарському 

занятті?  

Після цього можна приступати до опрацювання літератури. Під час її читання 

рекомендується робити робочі записи з кожного питання плану (вести конспект). 

Починаючи конспектувати певне джерело, обов’язково запишіть його назву, автора, 

вихідні дані в зошит, виділивши їх іншим кольором чи підкреслюванням. 



 

 

Дотримуйтеся всіх вимог до бібліографічного опису (його приклади можна знайти в 

переліку літератури).   

  Робота з науковим джерелом має за головну мету розуміння прочитаного.  

Тому, перш ніж робити записи в зошиті, вам слід уважно прочитати текст, усвідомити 

його логіку, спробувати відділити головне від другорядного, узагальнюючі теоретичні 

положення – від конкретних прикладів. Працюючи з монографією, слід насамперед 

проглянути її зміст, який дасть загальне уявлення про композицію книги.   

Пам’ятайте, що конспектування в жодному разі не є механічним переписуванням 

тексту з книги! Конспект наукового джерела має бути стислим, добре структурованим 

і «читабельним» (адже вам згодом доведеться користуватися ним для повторення, під 

час підготовки до модульного та підсумкового контролю). Обов’язково 

використовуйте раціональні способи конспектування: виділення головного іншим 

кольором, підкреслюванням, спеціальними позначками, різноманітне графічне 

розташування тексту (колонки, таблиці, схеми), позначення стрілками логічних 

зв’язків між окремими блоками матеріалу. Використовуйте скорочення поширених 

слів і термінів: як загальновживані, так і ваші власні, що мають бути зрозумілі 

насамперед вам самим і повторювані – одне слово слід скорочувати завжди однаково. 

Список постійних власних скорочень можна складати на останній сторінці зошита.    

Опрацьовуючи певне джерело, звертайте увагу на нові слова й терміни. Їх 

визначення слід записати в зошит, якщо воно подане в роботі. У протилежному 

випадку зверніться до словників іншомовних слів, тлумачних словників, словників 

педагогічних термінів або до стислого термінологічного словника, який складено 

викладачами кафедри педагогіки початкової освіти.   

Якщо відчуваєте певні труднощі із розумінням терміна, запитайте його значення 

в інших студентів або у викладача. У випадку, коли під час конспектування у вас 

виникають питання, занотовуйте їх на берегах конспекту, щоб з’ясувати під час 

підготовки або на самому практичному занятті.   

З певної проблеми в науковій літературі ви можете зустріти різні погляди 

вчених, часом протилежні. Обов’язково акцентуйте свою увагу на таких випадках, 

намагайтеся чітко сформулювати ці різні погляди, відтворіть їх у зошиті. Продумайте і 



 

 

власну відповідь на таке неоднозначне питання, визначте, погляд якого вченого 

імпонує вам, а який викликає заперечення, і мотивуйте свої думки. Такі контраверсійні 

(суперечливі) питання часто стають предметом дискусії під час проведення 

практичного заняття.   

Окремі джерела можна опрацьовувати і складаючи їх тези, тезовий план, 

роблячи окремі виписки (якщо це невелике джерело або таку форму роботи з ним 

спеціально обумовив викладач).   

Чи існує певний порядок роботи з джерелами? Звичайно, загального правила 

немає, але вам рекомендується починати з основного джерела – базового підручника, 

після того звернутися до інших підручників, потім – спеціальних монографій і, 

зрештою, до наукових статей (якщо інший порядок не порекомендував викладач, 

зважаючи на теоретичне значення певного джерела). Бажано опрацювати всі джерела 

зі списку основної літератури і більшість – зі списку додаткової літератури.   

Осібне місце в підготовці до практичного заняття посідає робота з 

нормативними документами, ознайомлення з якими є невід’ємною складовою 

опрацювання певної теми. Обов’язково зверніться до необхідних документів. Читайте 

тексти вдумливо, якщо в них зустрічаються незрозумілі слова, то обов’язково 

з’ясовуйте їх значення.   

Опрацювавши рекомендовані джерела й тексти документів, перегляньте список 

питань для перевірки знань. Чи на всі ці питання ви знайшли відповіді в науковій 

літературі? Якщо існують певні «прогалини», ще раз зверніться до джерел (у 

складніших випадках можна звернутися за порадою до викладача під час 

індивідуальних консультацій). Спробуйте дати відповіді на запропоновані питання, не 

користуючись конспектом. Організувати самоконтроль можна і працюючи в парі з 

товаришем або у невеликій групі студентів (3-4 особи). Основні визначення, 

провідні теоретичні положення, класифікації  слід завчити напам’ять.   

Після цього переходьте до виконання практичних завдань, які допоможуть вам 

поглибити знання з певної теми, розвинути філологічні вміння й навички, привести 

знання в систему, виявити творчі здібності. Уважно прочитайте завдання, продумайте 

послідовність його виконання. Результат (порівняльна таблиця, відповідь на питання, 



 

 

схема, наведення прикладів, аналіз твору та ін.) має бути зафіксований у зошиті, якщо 

викладач не обумовив усної форми виконання або якщо це випливає з самої сутності 

завдання.   

  

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

Реферат (лат. referre — доповідати, повідомляти) — доповідь на певну тему, 

що передбачає огляд відповідних літературних та інших джерел; виклад змісту 

наукової роботи, книжки, статті. 

 

Із визначення даного поняття ми бачимо, що реферат може виконуватися з 

різною метою. У першому випадку – це ознайомлення із певною проблемою на 

основі вивчення існуючої джерельної бази. Така дослідницька робота передбачає 

самостійну роботу дослідника із пошуку різноманітної існуючої інформації з 

досліджуваної проблеми та наступний її опис із висловленням власних думок та 

формулювання висновків. У другому випадку – метою виконання реферату є 

ознайомлення із певною науковою працею (монографією, дисертацією, статтею). 

Базується він на описовому методі дослідження. Написання рефератів 

використовують для засвоєння студентами наявної наукової інформації з конкретної 

тематики на семінарських заняттях, при підготовці до екзамену, заліку, виконанні 

індивідуальних завдань та під час самостійної роботи. Особу, яка складає реферат, 

називають референтом, а сам процес — реферуванням. 

 

Реферат повинен містити такі обов'язкові компоненти:  

 

  

 Вступ. Містить обґрунтування актуальності обраної теми, оцінку робіт, що 

реферуються, формулювання мети реферату. Як правило, не містить цитат, 

абстрактних розмірковувань. Орієнтовний обсяг вступу – 1 сторінка. 

 



 

 

 Основна частина. Головне завдання референта при написанні даної 

частини реферату полягає у самостійному вичерпному викладенні суті наукової 

інформації з обраної теми. Може складатися з кількох глав або підглав, що залежить 

від теми, проблематики та обсягу матеріалу реферату. Для підтвердження або 

спростування певних думок, ідей часто використовують цитування (як дослівне, так 

і своїми словами). Проте необхідно пам’ятати, що цитований матеріал не повинен 

перевищувати 30% 

 

 рефераті. Загальний обсяг головної частини складає близько 10-13 сторінок. 

 Висновки. Підсумовування результатів виконаної роботи. Передбачають 

коротке узагальнення автора з досліджуваної проблеми. Їх викладають чітко, точно, 

лаконічно, без будь-яких цитат, розмірковувань, 

припущень. Часто для зручності висновки нумерують. 

 

Окрім зазначений компонентів у рефераті подається список використаної 

літератури (у алфавітному порядку або в порядку використання джерельної бази), а 

за необхідності формуються додатки. У додатки можуть виноситися зразки 

документів, графічні схеми, діаграми, таблиці, фотографії. Кожен додаток, як 

правило, починається з нової сторінки та повинен мати заголовок. 

 

Обсяг реферату залежить від значущості проблеми, опанованого матеріалу. Як 

правило, він сягає в середньому 15 сторінок. 

 

Робота над рефератом відбувається з дотриманням такого порядку: 

 Вибір або формулювання теми. З'ясування форми реферату, яка б 

відповідала його меті. 

 

 Обмірковування теми, складання попереднього плану реферату. 



 

 

 Ознайомлення з науковою літературою, що відповідає темі роботи. Вибір 

джерел, що розкривають тему. 

 

 Формулювання мети реферату, коригування первинного плану. 

 Виклад матеріалу відповідно до складеного плану. 

 

Вимоги до оформлення реферату: 

 

Реферат друкують машинописним способом або за допомогою комп’ютера на 

одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) від двадцяти п’яти до 

тридцяти рядків на сторінці і не менше сорока знаків в рядку. 

 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий — не 

менше 30 мм, правий — не менше 10 мм, верхній — не менше 20 мм, нижній — не 

менше 20 мм. Шрифт: Times New Roman та подібні. Розмір шрифту — 14. Інтервал 

— 1,5. 

 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної 

нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на 

наступних сторінках номер проставляють уверху справа сторінки без крапки в кінці. 

 

Підпитання нумерують у межах кожного питання. Номер підпитання 

складається з номера питання і порядкового номера підпитання, між якими ставлять 

крапку. У кінці номера підпитання повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” 

(третє підпитання другого питання). Потім у тому ж рядку йде заголовок 

підпитання. 



 

 

 

 Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі 

вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, 

проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при 

самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання 

висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й 

фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ПЕДАГОГІКИ 

КРЕДИТ 1. «Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. Характеристика 

методів науково-педагогічного дослідження.» 

1. Виникнення, становлення та розвиток педагогічної науки. 

2. Життя та педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського. 

3. Гуманізм педагогічних інновацій педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського. 

4. Я.А.Коменський — основоположник педагогічної науки. 

5. Система виховання лицаря-козака. 

6. Козацька педагогіка, її основні завдання, зміст 

7. Козацька педагогіка в практиці військово-патріотичного виховання в сучасній 

школі. 

8. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 



 

 

9. Науково-дослідницька діяльність студентів як засіб вдосконалення професійної 

майстерності. 

 

Кредит 2. Тема: «Чинники формування особистості молодшого школяра.» 

10. Врахування закономірностей вікового та індивідуального розвитку дітей в 

процесі навчання та виховання 

11. Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток і формування 

особистості  

12. Роль  діяльності   та  спілкування  в  формуванні  особистості 

13. Процес розвитку і формування особистості 

14. Особливості виховання молодших школярів. 

15. Фактори формування особистості. 

16. Вікові етапи в розвитку особистості школяра, їх характеристика. 

17. Становлення особистості у процесі соціалізації. 

18. Видатні педагоги про вікову періодизацію. 

19. Особливості взаємин молодшого школяра з дорослими (учителями, батьками) та 

однолітками. 

20. Формування особистості дитини в початкових класах. 

21. Особливості формування самосвідомості дошкільника. 

22. Акселерація. Аналіз сучасних теорій розвитку особистості. 

 

Кредит № 3. Тема: «Мета виховання в історії педагогіки. Педагогічна 

діяльність та майстерність вчителя.» 

23. Проблема мети виховання в історії педагогіки  

24. Шляхи формування педагогічної майстерності вчителя. 

25. Майстерність педагогічного спілкування. 

26. Техніка мовлення вчителя. 

27. Майстерність вчителя у розв’язанні педагогічних конфліктів. 

28. Основні   напрямки   виховання   в   сучасній   школі.    

 



 

 

Творчі завдання з „Історії педагогіки” № 1 

1. Порівняльний аналіз мети, змісту принципів та засобів виховання української 

людності на різних етапах розвитку української народної педагогіки. 

2. Ідеї народної педагогіки та християнські погляди на виховання в пам’ятках часів 

Київської Русі. 

3. Проблема мети виховання в історії вітчизняної педагогіки (Г.С.Сковорода, 

М.О.Максимович, Т.Г.Шевченко, К.Д.Ушинський, М.П.Драгоманов, 

Г.Г.Ващенко, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський.) 

4. Становлення та діяльність братських шкіл на Україні у XVI-XVII столітті. 

5. Києво-Могилянська академія та її роль в історії шкільництва України. 

6. Освітня політика козацької держави. Козацька педагогіка. 

7. Суть категорії „мета виховання” в педагогічних концепціях Я.А.Коменського, 

Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо. 

8. Розвиток категорії „природовідповідність виховання та навчання” в педагогіці 

XVII-XVIII ст. (Я.А.Коменського, Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо, Г.С.Сковорода). 

9. Проблема фізичних покарань у вітчизняній та зарубіжній педагогічній думці 

XVII- XIX ст. 

10. Питання морального виховання дітей у вітчизняній та зарубіжній педагогічній 

думці XVII- XVIIIст. 

11. Розвиток принципу наочності в історії вітчизняної та зарубіжної педагогічної 

думки XVII- XIX ст. 

12. Проблема призначення учителя та становлення педагогічної майстерності в 

історії вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки XVII- XIX ст. 

13. Ідеї розвиваючого навчання у творах зарубіжних педагогів (Й.Песталоцці, 

А.Дістервег). 

14. Проблеми трудового виховання у вітчизняній та зарубіжній педагогічній думці 

XVII- XVIIIст. (Г.С.Сковорода, Дж.Беллєрс, Ж.-Ж.Руссо). 

15. Питання трудового навчання і виховання у вітчизняній та зарубіжній педагогіці 

XIX століття (К.Д.Ушинський, О.В.Духнович, Л.М.Толстой, Й.Г.Песталоцці, 

Р.Оуен). 



 

 

16. вітчизняні педагоги другої половини XIX ст. Про стан та шляхи розвитку 

народної школи на Україні (Т.Г.Шевченко, М.І.Пирогов, М.П.Драгоманов, 

Х.Д.Алчевська, Б.Д.Грінченко). 

17. Проблема формування пізнавального інтересу  у педагогічній спадщині 

А.Дістервега, К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського (порівняльний аналіз). 

18. Питання формальної і матеріальної освіти у педагогічних концепціях 

вітчизняних та зарубіжних педагогів XIX ст. (Й.Песталоцці, А.Дістервег, 

М.І.Пирогов, К.Д.Ушинський). 

19. Проблема поєднання навчання з продуктивною працею у педагогічній спадщині 

минулого та у поглядах педагогів XX століття (Г.Сковорода, Р.Оуен, 

А.С.макаренко, О.В.Захаренко). 

20. Народнопедагогічні основи творчої спадщини К.д.Ушинського та 

В.О.Сухомлинського. 

21. Проблема змісту та організаційних форм навчання в радянській школі у 20-

роках XX століття. 

22. Ідеї „вільного виховання” та „вільної освіти” у вітчизняній (або зарубіжній) 

педагогічній думці. 

23. Ідеї гуманістичного виховання в історії вітчизняної (або зарубіжної) 

педагогічної думки. 

24. Проблеми сімейного виховання в історії вітчизняної (або зарубіжної) 

педагогічної думки. 

25. Проблеми розвитку української національної школи у творах Б.Д.Грінченка, 

С.Ф.Русової, М.С.Грушевського. 

26. Поняття колективного виховання у педагогічних концепціях С.Т.Шацького, 

А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського. 

27. Сутність педагогічного гуманізму А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського. 

28. Проблеми розвиваючого навчання в радянській педагогіці. 

29. Проблеми формування педагогічної майстерності у творчій спадщині 

А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського. 

30. Сутність та основні представники педагогіки співробітництва. 



 

 

31. Основні течії зарубіжної реформаторської педагогіки кінця XIX – 30-х років XX 

століття. 

32. Ідейні представники та сутність Вальдорфської педагогіки. 

33. Нові форми та методи навчання в діяльності експериментальних навчальних 

закладів Європи та США у кінці XIX – на  поч. XX століття. 

34. Основні напрямки реформування освітніх систем промислово розвинених країн 

в сучасних умовах. 

35. Шляхи демократизації та реформування освіти в сучасній українській державі. 

 

 

Тематика рефератів з історії педагогіки. № 2 

1. Становлення і розвиток різних типів виховання на різних етапах розвитку 

людства. 

2. Характеристика основних напрямів розвитку вітчизняного типу виховання. 

3. Проблема мети виховання : вітчизняний і зарубіжний досвід. 

4. Моделі виховання в історії педагогіки. 

5. Виховні системи: вітчизняний і зарубіжний досвід. 

6. Системи навчання в історичній ретроспективі. 

7. Інноваційні освітні системи кінця XIX – поч. XX ст. 

8. Теорія і практика „трудової школи” (Г.Кершенштейнер, А.Макаренко, 

С.Шацький, П.Блонський). 

9. Теорія і практика шкіл „вільного виховання” (Л.Толстой, М.Монтессорі, 

О.Нілл). 

10. Теорія і практика „лабораторної школи” (Д.Дьюї). 

11. Теорія і практика „вальдорфської школи” (Р.Штайнер). 

12. Теорія і практика „нової французької школи” (С.Френе). 

13. „Павлишська середня школа” В.О.Сухомлинського. 

14. Теорія і практика „експериментальних шкіл” учителів-новаторів (І.Волнов, 

І.Іванов, Є.Ільїн, В.Карановський, В.Шаталов, та ін.). 

15. „Школи розвивального навчання” (В.Давидов, Д.Ельконін, Л.Занков). 



 

 

16. „Школи діалогу культур” (В.Біблер). 

17. „Приватні школи”: вітчизняний і зарубіжний досвід. 

18. Суть виховання у філософських теоріях Давнього Сходу. 

19. Суть виховання у філософських теоріях Давньої Греції. 

20. Суть виховання у філософських теоріях Давнього Риму. 

21. Виховні ідеали київської Русі. 

22. Ідеї педагогів-гуманістів епохи відродження 

23. Видатні представники Українського відродження. 

24. Суть виховання в козацькій педагогіці. 

25. Суть виховання в зарубіжній педагогіці Нового часу. 

26. Суть виховання у вітчизняній педагогіці XVIII-XIX ст. 

27. Ідеї виховання особистості в радянській педагогіці. 

28. Проблеми виховання в зарубіжній педагогіці першої половини XX ст. 

29. Проблеми виховання в зарубіжній педагогіці другої половини XX ст. 

30. Становлення і розвиток національної системи освіти в Україні. 

31. Становлення і розвиток освіти на Миколаївщині. 

32. Проблеми фізичного виховання дітей у зарубіжній і вітчизняній педагогіці. 

33. Проблеми морального виховання дітей у зарубіжній і вітчизняній педагогіці. 

34. Проблеми трудового виховання дітей у зарубіжній і вітчизняній педагогіці. 

35. Ідеї загальнолюдського і національного виховання у зарубіжній і вітчизняній 

педагогіці. 

36. Принцип природовідповідності виховання, його обгрунтування у зарубіжній і 

вітчизняній педагогіці. 

37. Принцип культуровідповідності виховання, його обгрунтування у зарубіжній і 

вітчизняній педагогіці. 

38. Принцип народності виховання, його обгрунтування у зарубіжній і вітчизняній 

педагогіці. 

39. Принцип педагогічного гуманізму, його обгрунтування у зарубіжній і 

вітчизняній педагогіці. 



 

 

40. Принцип педагогічного гуманізму, його обгрунтування у зарубіжній і 

вітчизняній педагогіці. 

 


