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Опис дисципліни 
 

Курс «Історія педагогічної думки» спрямований на формування в 

аспірантів системи знань про історико-педагогічні ідеї класиків педагогіки, 

визначних представників регіону в сучасних наукових дослідженнях; 

усвідомлення аспірантами значимості володіння методами ретроспективного 

аналізу історико-педагогічних явищ і фактів, вміння використовувати здобутки 

педагогічної мудрості під час вирішення комплексних проблем у галузі освіти 

(початкової освіти), пошуковій та викладацькій діяльності. У програмі акцент 

зроблений на історико-педагогічній спадщині педагогів західного регіону 

України, Буковини та Закарпаття: О. Духновича, Ю. Дзеровича, С. Смаль-

Стоцького, Б. Ступарика.   

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія педагогічної думки» є: 

творче використання історико-педагогічних ідей визначних українських та 

зарубіжних педагогів у процесі розв’язання комплексних проблем у галузі 

освіти (початкової освіти).  

Зміст дисциплін «Історія педагогічної думки» розроблено на основі 

відповідних вимог щодо підготовки аспірантів до дослідницької та викладацької 

діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та галуззю з урахуванням 

дев’ятого рівня національної рамки кваліфікацій: здатності особи розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики. 
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Навчальний контент 

 Теми Результати навчання 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ШКОЛИ І ПЕДАГОГІКИ 

 

1 ТЕМА 1. Вступ. Історико-

педагогічні ідеї у сучасних 

наукових дослідженях 

Здатність до критичного 

осмислення історико-

педагогічного досвіду та 

структурування фактологічного 

матеріалу на тлі нових досліджень 

у історичній науці. 

Уміння здійснювати теоретичний 

аналіз педагогічних проблем в 

контексті історичного розвитку.  

2 ТЕМА 2. Педагогічні ідеї 

Я. А. Коменського та їх роль у 

реформуванні сучасної початкової 

освіти 

Знання сучасних наукових 

досліджень з використанням ідей 

Я. А. Коменського.  

Усвідомлення глобальності та 

енциклопедичності ідей мислителя 

для реформування початкової 

освіти. Вміння аналізувати 

співіснування консервативних та 

прогресивних тенденцій у 

творчості Я. А. Коменського..  

3 ТЕМА 3. Вплив педагогічних ідеї 

Й. Г. Песталоцці на розвиток 

сучасної початкової освіти.  

 

 

Знання нових течій у педагогіці, 

які продовжили ідеї епохи 

Просвітництва. Усвідомлення 

аспірантами взаємозв’язку та 

взаємовпливу між філософськими, 

культурологічними та 

педагогічними теоріями. 

4 ТЕМА 4. Реформаторська 

педагогіка зарубіжних країн у кінці 

XIX – поч. XX ст. та її 

відображення  у сучасних історико-

педагогічних дослідженнях. 

Дж. Дьюї як засновник проєктного 

навчання.  
 

Знання освітніх технологій, 

започаткованих у працях видатних 

зарубіжних педагогів-

реформаторів. 

Здатність до критичного 

осмислення причин переходу від 

традиційної педагогіки до 

реформаторської; розуміння 

позитивних та негативних 

наслідків цього процесу у сучасній 

педагогіці.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ КЛАСИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

5 ТЕМА 5. Педагогічні погляди Г. С. 

Сковороди.   

 

Знання особливостей розвитку 

педагогічної думки в епоху 

українського Відродження та їх 

наслідки для подальшого розвитку 

національної освіти. Усвідомлення 

етико-філософської концепції 

Г. С. Сковороди та її значення для 

сучасної освітньої галузі. Ідея 

народності як основа 

національного виховання. Спільне 

та відмінне у поглядах Ж.-Ж. 

Руссо та Г. С. Сковороди.  
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ТЕМА 6. Педагогічні погляди 

О. Духновича.  

Усвідомлення поєднання 

народного та релігійного 

виховання, знання практичного 

вкладу педагога у розвиток 

дидактики та шкільництва на 

Закарпатті. 

7 ТЕМА 7. Ідеї реформаторської 

зарубіжної педагогіки у творчості 

українських педагогів Західної  

України, Буковини та Закарпаття 

кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Педагогічні 

погляди та культурно-

просвітницька діяльність  

Н. Кобринської, К. Малицької, 

І. Блажкевич, С. Смаль-Стоцького. 

Знання та усвідомлення 

відмінностей розвитку 

педагогічної думки на 

Правобережній та Лівобережній 

Україні. Роль особистості педагога 

в історико-педагогічній науці, 

персоніфікація педагогічної думки. 

Врахування полікультурного 

підходу до розгляду педагогічної 

проблематики у вказаних регіонах. 

8 ТЕМА 8. Просвітницька діяльність 

та педагогічні погляди 

Ю. Дзеровича. 

Усвідомлення ідеї християнського 

гуманізму Ю. Дзеровича. 

Необхідність об’єднання та 

погодження зусиль держави, сім’ї і 

церкви для успішного виховання 

молоді. Значення практичної 

діяльності педагога для розвитку 

шкільництва в Галичині. 

 

10 ТЕМА 9. Педагогічна думка  

українських педагогів в еміграції 

Ідеї національного виховання 

С. Сірополка, Г. Ващенка, 

С. Русової. 

 

 

Вплив педагогічної думки 

діаспори на розвиток історико-

педагогічної науки та  

шкільництва. Ідея національного 

виховання та національного 

відродження в працях українських 

педагогів в еміграції. 

 

11 ТЕМА 10. В. О. Сухомлинський та 

сучасна початкова школа.   

Знання особливостей початкової 

освіти у педагогіці 

В. О. Сухомлинського. 

Усвідомлення необхідності 

критичного осмислення спадщини 

педагога у Новій українській 

школі. 

12 ТЕМА 11. Інноваційні ідеї 

О. Захаренка.   

Знання змісту, форм, методів 

роботи в авторській школі 

О. Захаренка, як об'єкта 

дослідження в педагогічній науці. 

Знання аспірантами основних 

засад та особливостей Сахнівської 

школи та вміння переносити 

кращий педагогічний досвід у 

практичну діяльність у ЗВО. 

 

13 ТЕМА 12. Б. Ступарик як дослідник 

проблем українського шкільництва. 

Роль педагога в пропаганді 

історико-педагогічних досліджень, 

становлення національної школи 

та розвитку шкільництва Галичини 

протягом різних історичних 

періодів та спроби денаціоналізації 



української школи на тлі 

іноземного панування. 

14 ТЕМА 13. Ідеї класиків педагогіки 

у дисертаційних дослідженнях 

проблем нової української школи.  

Уміння аспірантами критично 

аналізувати, структурувати та 

осмислювати дисертаційні 

дослідження з врахуванням 

сучасного стану та проблем 

педагогічної науки й розвитку 

сучасної початкової школи.  

15 ТЕМА 14. Аналіз тенденцій 

розвитку початкової освіти в 

Україні у кінці XX - на поч. XXІ ст. 

Ідеї класиків педагогіки та розвиток 

сучасної початкової школи.  

На основі системного 

наукового світогляду аналіз 

складних явищ суспільного 

життя, зв’язок 

загальнофілософських проблем 

з вирішенням завдань, що 

виникають в інноваційній 

педагогічній діяльності. 

Усвідомлення необхідності 

епохи переходу від одних 

ідеологічних цінностей до 

інших. Складність та 

проблематичність розвитку 

педагогічної думки на сучасному 

етапі. Вміння використовувати 

загальнопедагогічні підходи у 

дослідженнях щодо виявлення й 

вирішення актуальних проблем 

сучасної освіти. 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються меншою кількістю балів (75% від можливої 
максимальної кількості балів за певний вид діяльності балів). Перескладання модулів 
відбувається за наявності поважних причин.    

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 
завдань в процесі заняття. Виконані завдання (есе,творча робота, проекти) перевіряються 
на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями 
не більше 20%. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником 
курсу.  

 
Оцінювання 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 (теми 1-4)  усне опитування, тести, завдання 30 

Модуль 2 (теми 5-9) усне опитування, тести, завдання 30 

Творча робота (теми 1-9)  20 

Підсумкова контрольна робота (теми 1-9) – тести, завдання   20 

 
 

До Силабусу також готуються матеріали навчально-методичного комплексу: 

1) Навчальний контент (розширений план лекцій) 

2) Тематика та зміст практичних робіт 

3) Електронне навчання в системі MOОDLE 


