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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Навчальна дисципліна «Загальні основи педагогіки та історія її розвитку» є 

нормативною дисципліною зі спеціальності 013 Початкова освіта для здобувачів вищої освіти 

першого бакалаврського рівня, яка викладається в І семестрі в обсязі 6 кредитів. Викладання даного 

курсу спрямоване на опанування студентами системою знань про загальні основи педагогіки як 

науки в умовах загальної середньої освіти, з історієї зародження та розвитку суспільного навчання 

й виховання, науково-педагогічної думки, формуючи на цій основі педагогічну когнітивну сферу 

особистості майбутнього фахівця. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні основи педагогічної науки 

2. Історія зарубіжної педагогіки.  Історія педагогіки України  

У першому модулі студенти ознайомлюються зі сутністю поняття «педагогіка», 

розкривається зміст педагогіки як науки, практики та мистецтва. Розглядається поняття та рівні 

методології;  система методів педагогічного дослідження. Вивчаються основні категорії 

педагогіки: освіта, навчання, виховання, розвиток та формування особистості. Розкривається 

поняття, структура та система цілісного педагогічного (освітнього) процесу. 

У другому модулі студенти вивчають історію зародження та розвитку суспільного 

навчання й виховання, науково-педагогічної думки. Знайомляться  з особливостями 

формування та розвитку системи виховання й освіти у різних країнах світу та Україні на різних 

історичних етапах.  

 
 

2. Мета навчальної дисципліни «Загальні основи педагогіки та історія її розвитку» – 

опанування студентами системою знань про загальні основи педагогіки як науки в 

умовах загальної середньої освіти, з історією зародження та розвитку суспільного 

навчання й виховання, науково-педагогічної думки, формуючи на цій основі педагогічну 

когнітивну сферу особистості майбутнього фахівця. 

 

3. Основними завданнями курсу «Загальні основи педагогіки та історія її розвитку» є: 

- ознайомити студентів із поняттям «педагогіка як наука»;

- розкрити сутність понять основних категорій педагогіки та ознайомити студентів із 

закономірностями та факторами розвитку і формування особистості;

- сформувати уявлення студентів про цілісний педагогічний (освітній) процес як систему;

- ознайомити студентів із становленням системи освіти, навчання та виховання в різних 

країнах світу на різних історичних етапах розвитку суспільства;

- навчити майбутніх фахівців самостійно працювати з науково-педагогічною та 

історичною літературою, використовувати досягнення української та світової 

педагогічної науки в освітньому процесі сучасного  закладу загальної середньої освіти;

 

4. Пререквізити. 

Для вивчення курсу студентам необхідні базові знання з історії, достатні для розуміння 

та аналізу історичних етапів розвитку суспільства, становлення науки у контексті світової 

історії та історії України. 

 

5. Результати навчання . Результати навчання полягають у формуванні основних 

компетенцій, якими має оволодіти студент у процесі вивчення курсу  

Студент повинен знати знати: 
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 сутність педагогіки як науки, її об’єкт, предмет вивчення, педагогічні категорії, систему 

педагогічних наук та зв’язок педагогіки з іншими науками; 

 історію виникнення педагогіки як науки про виховання; 

 сутність процесу виховання, розвитку, формування особистості та психолого-педагогічні 

особливості  молодшого школяра; 

 логіку та умови ефективної побудови цілісного педагогічного процесу; 

 особливості становлення і розвитку системи освіти і виховання в різних країнах на 

певних етапах їх історії; 

 основні положення праць класиків світової педагогічної науки; 

 тенденції еволюції світової педагогічної науки та її роль у навчання і вихованні 

підростаючих поколінь. 

Студенти повинні уміти: 

- аналізувати педагогічні явища, процеси, факти із застосуванням теоретичних положень 

педагогіки й досвіду практики; 

- використовувати педагогічні ідеї педагогів-класиків та сучасників в організації навчання 

й виховання; 

- підбирати методи психолого-педагогічних досліджень для вивчення особистості 

школяра, аналізу результатів педагогічної діяльності; 

- аналізувати науково-педагогічну літературу і творчу спадщину видатних педагогів 

минулого; 

- виявити прогресивні ідеї у розвитку світової педагогічної науки і освіти; 

- порівнювати розвиток систем освіти у різні періоди їх еволюції; 

- використовувати надбання світової педагогічної науки і практики у власній діяльності. 

 
Опис навчальної дисципліни  

Загальна інформація 
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Денна 1 1 6.0 180 30 - 45 - 105 - Іспит 

Заочна 1 1 6.0 180 30 - - - 150 - Іспит 
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Структура змісту навчальної дисципліни 

№ 

п/п 
Тема 

Заг. к-

сть год 
Л С СР 

Змістовий модуль 1 

Загальні основи педагогічної науки 

1. Педагогіка як наука і мистецтво 11 2 2 7 

2. Методологія і методи педагогічного дослідження 13 2 4 7 

3. Розвиток, виховання та формування особистості 11 2 2 7 

4. Цілісний педагогічний процес 13 2 4 7 

Змістовий модуль 2 

Історія зарубіжної педагогіки. 

 Історія педагогіки України 

5. Виникнення освіти й виховання в світовій 

суспільній цивілізації  

  

11 2 2 7 

6. Школа й педагогіка епох Середньовіччя та 

Відродження 

 

13 2 4 7 

7. Західноєвропейська педагогіка епохи Нового 

часу та Просвітництва 

11 2 2 7 

8. Західноєвропейська педагогіка кінця ХVІІІ 

першої половини ХІХ століття 

13 2 4 7 

9.  Загальні тенденції світової педагогіки кінця ХІХ 

початку ХХ століття 

11 2 2 7 

10. Школа й педагогіка Київської Русі (ІХ-ХІУ 

століття) 

13 2 4 7 

11. Розвиток освіти і педагогічної думки в епоху 

українського Відродження (ХVІ – ХVІІІ ст.) 

11 2 2 7 

12. Школа і педагогічна думка в Україні  (періоду 

руїни, друга половина ХУІІІ століття– перша пол. 

ХІХ ст.) 

13 2 4 7 

13. Українська школа й педагогічна думка друга пол. 

ХІХ ст. -  поч. ХХ ст.  

11 2 2 7 

14. Школа і педагогіка України у 20-ті роки ХХ ст. 

Педагогічна система А.С.Макаренка  

13 2 4 7 

15. Педагогічна система В.О.Сухомлинського 12 2 3 7 

     ВСЬОГО 180 30 45 105 
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Теми семінарських занять 

з навчальної дисципліни  

«Загальні основи педагогіки та історія її розвитку» 

 

Змістовий модуль 1 

Загальні основи педагогічної науки 

1.1. Педагогіка як наука і мистецтво 

1.2. Методологія і методи педагогічного дослідження 

1.3. Розвиток, виховання та формування особистості 

1.4. Педагогічний процес 

 Змістовий модуль 2 

Історія зарубіжної педагогіки  

Історія педагогіки України 

2.1. Виникнення освіти й виховання в світовій суспільній цивілізації  

2.2. Школа й педагогіка епох Середньовіччя та 

Відродження 

2.3. Західноєвропейська педагогіка епохи Нового часу та Просвітництва 

2.4. Західноєвропейська педагогіка кінця ХVІІІ першої половини ХІХ століття 

2.5.  Загальні тенденції світової педагогіки кінця ХІХ початку ХХ століття 

2.6. Школа й педагогіка Київської Русі (ІХ-ХІУ століття) 

2.7. Розвиток освіти і педагогічної думки в епоху українського Відродження (ХVІ – 

ХVІІІ ст.) 

2.8 Школа і педагогічна думка в Україні  (періоду руїни, друга половина ХУІІІ 

століття– перша пол. ХІХ ст.) 

2.9 Українська школа й педагогічна думка друга пол. ХІХ ст. -  поч. ХХ ст.  

2.10 Школа і педагогіка України у 20-ті роки ХХ ст. 

Педагогічна система А.С.Макаренка  

2.11 Педагогічна система В.О.Сухомлинського 
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Тематика індивідуальних завдань 

з навчальної дисципліни  

«Загальні основи педагогіки та історія її розвитку» 

 
 

1. Складання,  виготовлення та захист таблиці-схеми „Структура педагогічної науки”. 

2. На основі аналізу праці К.Д.Ушинського „Людина як предмет виховання” та передмови до 

неї обґрунтувати педагогіку як науку і мистецтво (написання та захист дослідження). 

3. Складання,  виготовлення та захист таблиці-схеми „Структура методів науково-педагогічних 

досліджень”. 

4. Підібрати систему методів (5-6) для вивчення готовності  дитини до школи та оформити у 

вигляді папки методики їх проведення. 

5. Розробіть  практичні  поради  вчителю  по  врахуванню  вікових  особливостей  учнів  в  

процесі  навчально – виховному  процесі. 

6. Складіть  правила  реалізації  приміщень  соціалізації  особистості. 

7. Підберіть  приклади,  які  б  ілюстрували  основні  закономірності  розвитку  особистості. 

8. Побудуйте структурно-логічну схему «Цілісний педагогічний процес» 

9. Зробіть порівняльний аналіз основних теорій походження виховання. Яка з них, на Вашу 

думку, є науковою? Аргументуйте відповідь. 

10. Зробіть порівняльний аналіз виховання в епоху матріархату і патріархату. 

11. Складіть план і коротку анотацію праці М.Монтеня „Досліди”. 

12. Дайте анотацію праці Т.Мора „Утопія”. 

13. Напишіть реферат на тему: 

- „Педагогічні ідеї в праці Ф.Рабле „Гаргантюа і Пантагрюєль””. 

- „Педагогічні інновації в творах ранніх соціалістів-утопістів”. 

- „Гуманістичне спрямування педагогічних ідей епохи Відродження”. 

- „Педагогічні ідеї епохи Реформації”. 

14. Скласти порівняльну таблицю концепцій Й.Ф.Гербарта та А.Дістервега. 

15. До педагогічної скриньки дібрати вислови видатних діячів про діяльність К.Д.Ушинського. 

16. Побудуйте структурно-логічну схему «Основні принципи виховання Й. Песталоцці». 

17. Побудуйте схему «Етапи розвитку української народної педагогіки» 

18.  Написати есе на тему «Науково-педагогічна діяльність Ф. Прокоповича» 

19. Побудувати структурно-логічну схему «Педагогічні ідеї Г.Сковороди». 

20. Есе на тему «Ушинський про гармонійний розвиток людини» 

21. Побудувати структурно-логічну схему «Педагогічна система В.О.Сухомлинського». 

22.  Реферат на тему:  

- «Педагогічні ідеї В.Сухомлинського у сучасній школі» 

- Дослідництво як основа становлення творчої особистості (за В. Сухомлинським); 

- Система морально-трудового виховання В.Сухомлинського у сучасній школі. 



7 
 

Самостійна робота 

з навчальної дисципліни  

«Загальні основи педагогіки та історія її розвитку» 

 

Змістовий модуль 1 

Загальні основи педагогічної науки 

1.1. Педагогіка як наука і мистецтво 

- розробити термінологічний словник до теми; 

- ознайомитись зі змістом (копія) основних підручників з педагогіки; 

1.2. Методологія і методи педагогічного дослідження 

- словник термінів до теми; 

- побудувати таблицю теоретичні та емпіричні методи науково-

педагогічного дослідження; 

1.3. Розвиток, виховання та формування особистості 

- словник основних термінів та понять до теми; 

- побудувати схему «Фактори розвитку особистості»; 

1.4. Педагогічний процес 

- термінологічний словник до теми; 

- побудувати схему «Цілісний педагогічний процес» 

 Змістовий модуль 2 

Історія зарубіжної педагогіки 

Історія педагогіки України 

2.1. Виникнення освіти й виховання в світовій суспільній цивілізації  

- словник педагогічних термінів та понять; 

- порівняльна таблиця Афінської та Спартанської системи освіти;  

2.2. Школа й педагогіка епох Середньовіччя та Відродження 

- термінологічний словник до теми; 

- читацький щоденник з основними ідеями творів «Будинок радості», 

«Золота книга про найкращий лад і про  новий острів «Утопія», «Місто 

Сонця», «Гаргантюа і Пантагрюель», «Похвала глупості», «Досліди» 

-  

2.3. Західноєвропейська педагогіка епохи Нового часу та Просвітництва  

  Словник педагогічних термінів та понять до теми; 

 Читацький щоденник з основними педагогічними ідеями творів Д.Локка 

«Думки про виховання», Ж.Ж.Руссо «Еміль або Про виховання»; Д.Дідро. 

2.4. Західноєвропейська педагогіка кінця ХVІІІ першої половини ХІХ століття  

- Словник педагогічних термінів та понять до теми; 

- Читацький щоденник з основними педагогічними ідеями творів 

Й.Песталоцці «Лінгард і Гертруда», Ф.Дістервег «Керівництво до 

освіти німецьких учителів» 

2.5. Загальні тенденції світової педагогіки кінця ХІХ початку ХХ століття 

- Словник педагогічних термінів та понять до теми; 

- Побудувати структурно-логічну схему «Провідні течії та представники 

реформаторської педагогіки» 

2.6 Школа й педагогіка Київської Русі (ІХ-ХІУ століття) 
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- Словник педагогічних термінів та понять до теми; 

- Анотація праць «Ізборнік» 1073 р., «Пчела», «Повчання дітям»,  

2.7 Розвиток освіти і педагогічної думки в епоху українського Відродження 

(ХVІ – ХVІІІ ст.) 

- Словник педагогічних термінів та понять до теми; 

- Побудувати структурно-логічну схему «Структура освіти на 

українських землях ХVІ – ХVІІ ст.»; 

- Коротка анотація праць Ф.Прокоповича, М.Смотрицького;  

2.8 Школа і педагогічна думка в Україні  (періоду руїни, друга половина ХУІІІ 

століття– перша пол. ХІХ ст.) 

- Словник педагогічних термінів та понять до теми; 

- Читацький щоденник з основними педагогічними ідеями творів 

Г.Сковороди «Благородний Еродій», «Убогий жайворонок», «Сад 

божественних пісень», О.Духнович «Народна педагогіка на користь 

училищ та вчителів сільських»,. 

2.9 Українська школа й педагогічна думка друга пол. ХІХ ст. -  поч. ХХ ст.  

- Словник педагогічних термінів та понять до теми; 

- Читацький щоденник з основними педагогічними ідеями творів 

К.Д.Ушинський «Людина як предмет виховання», … 

- Побудувати структурно-логічну схему «Основні ідеї  національної 

освіти й виховання в Україні (друга пол..ХІХ ст) та представники» 

2.10 Школа і педагогіка України у 20-ті роки ХХ ст. 

Педагогічна система А.С.Макаренка 

- Словник педагогічних термінів та понять до теми; 

- Читацький щоденник з основними педагогічними ідеями творів 

С.Русової, Г.Ващенка, А.Макаренка. 

2.11 Педагогічна система В.О.Сухомлинського 

- Словник педагогічних термінів та понять до теми; 

- Читацький щоденник з основними педагогічними ідеями творів «Серце 

віддаю дітям», «Павлиська середня школа», «Сто порад учителю», 

«Батьківська педагогіка». 
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Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 (Коментар: Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання 

може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. 

 Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і 

трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) 

шкали.  

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

  

5. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

-  контрольні роботи; 

-  тести; 

-  есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 
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6. Форми поточного та підсумкового контролю.  

 

Методи поточного контролю: у процесі вивчення курсу „ Загальні основи педагогіки та 

історія її розвитку» використовуються методи контролю навчальних досягнень студентів:  

 усне індивідуальне опитування,  

 експрес-опитування,  

 фронтальне опитування,   

 захист індивідуального науково-дослідного завдання,  

 термінологічний диктант,  

 тестування,  

 самостійні та модульні контрольні роботи. 

 

Форма підсумкового контролю: іспит 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

(екзамен) 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  

к-ть 

балів 
Змістовий модуль №1 

 

Змістовий модуль № 2 

 

4 теми - 20 балів 11 тем - 40 балів 
  

 

Разом за модулі 60 балів 40 100 
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 Рекомендована література 

Базова (основна) 

1.     Максимюк С.П. М17 Педагогіка : Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 667 с. 

https://4vpupo.org.ua/download/metod_probl/pedagogika.pdf  

2.  Зайченко І.В. Педагогіка. – Чернігів, 2003. – 528 с. https://textbook.com.ua/pedagogika/1473451787  

3.     Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – Київ : 

Знання-Прес, 2003. – 418 с. 

4.     Галузинський В.М., Евтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія . – К.: Вища школа, 1995. – 237 с. 

5.     Ильина Т.А. Педагогика. – М.: Просвещение, 1984. – 495 с. 

6.     Подласый И.П. Педагогика. – М.: Просвещение, 1996. – 632 с. 

7.     Педагогика / Под ред.П.И.Пидкасистого. – М.: Российское педагогическое агентство, 1996. – 

602 с. 

8.     Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. – К.: Тов. “УВПК “Екс Об”, 1999. – 

303 с. 

9.     Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академія, 2000. – 543 с. 

10. Гінецинський В.І. Основи теоретичної педагогіки. – С.-Петерберг, 1992. – 154 с. 

11. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – К., 2001. – 608 с. 

12. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – М.: Академия, 2002. – 576 с. 

13. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 400с. 

14. Селиванов В.С. Основы общей педагогики. Теория и методика воспитания. – М.: Изд.центр 

«Академия», 2000. – 336 с. 

15. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка. – К.: Знання – Прес, 2003. 

16. Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: Высшая школа, 1990. – 576 с. 

 

Додаткова література 

 

1. Кравець В.Історія класичної та зарубіжної педагогіки та шкільництва.-Тернопіль,1996.-436с. 

2. Кравець В. Історія української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994.-339с. 

3. Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. -К.: Вища школа, 1973-446с. 

4. Лемківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. – Харків: „ОВС”, 2002.- 240. 

5. Констонтинов М.А., Медынский Е.Н., Щабаева М.Ф. История педагогики. – М., 1982.  

6. Констонтинов М.А., Медынский Е.Н., Щабаева М.Ф. История педагогики. – М., 1982. 

7. Розвиток педагогічної  освіти ідумки  в Україні: з найдавніших часів до початку ХХ 

століття. – К., 1991. 

8. Дорошенко В.М. Основи наукових досліджень.-К.,1993. 

9. Лудченко А.А. Основы научных исследований.-К.,2000. 

10. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований.-М.,1986. 

11. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень.-К.,1997. 

12. Скалкова Я. Методология и методы педагогических исследований. – М., 1989. 

13. Науково-дослідна робота студентів і методологія педагогчних досліджень: 

14. Навчльний посібник / Укл. Т.Д.Федірчик, А.А.Предик 

15. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К., 1989. 

16. Гуревич К.М. Индивидуально-психологические особенности школьников. – М., 1988. 

17. Бех І.Д. Спадкові передумови розвитку особистості // Рідна школа. – 1996. - №7. 

18. Сухомлинський  В.О. Народження громадянина. // Вибр. твори в 5 т. – К., 1976. – Т.3. 

19. Ващенко Г. Виховний ідеал.-К., 1997. 

20. Сухомлинська О.В. Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи // Шлях освіти. – 

1996. - №1. 

21. Мартинюк І.В. Національне виховання: Теорія і методологія. – К., 1995. 

22. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-

Франківськ, 1996. 

 

 
  

https://4vpupo.org.ua/download/metod_probl/pedagogika.pdf
https://textbook.com.ua/pedagogika/1473451787
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Інформаційні ресурси 

1. Загальні основи педагогіки 

https://pidru4niki.com/13130712/pedagogika/zagalni_osnovi_pedagogiki  

 
2. Культура Афін і Спарти https://www.youtube.com/watch?v=DcmvHDpJEhA 

 

3. Афінська та Спартанська системи виховання 

https://www.youtube.com/watch?v=c66kMTYRKvM 

 

4. Василь Сухомлинський I документальний фільм 
      https://www.youtube.com/watch?v=8cran6IDxfQ 

 

5. Педагогічна поема (А.С,Макаренко) 

https://www.youtube.com/watch?v=NYiR8Csbfog  

 
6. Духовна основа педагогіки Яна Амоса Коменського 

https://www.youtube.com/watch?v=DW8qXU2oQI8  

https://pidru4niki.com/13130712/pedagogika/zagalni_osnovi_pedagogiki
https://www.youtube.com/watch?v=DcmvHDpJEhA
https://www.youtube.com/watch?v=c66kMTYRKvM
https://www.youtube.com/watch?v=8cran6IDxfQ
https://www.youtube.com/watch?v=NYiR8Csbfog
https://www.youtube.com/watch?v=DW8qXU2oQI8
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