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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Навчальна дисципліна є фундаментальною дисципліною психологопедагогічного 

циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань 

фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: розуміння та 

усвідомлення сучасної парадигми виховання й освіти в Україні; опанування теоретико-

методологічною та методичною основою національної системи освіти; формування 

особистості громадянина, світогляду, життєвих настанов і орієнтирів; ознайомлення з 

нормативно-правовою базою у сфері освіти; володіння технологіями формування особистості 

майбутнього педагога та готовності до професійного самовдосконалення й саморозвитку, 

продуктивної педагогічної діяльності. 2. Мета навчальної дисципліни: опанування 

студентами основами педагогічних знань, формування у них системи знань щодо основних 

етапів розвитку освіти, педагогічної думки та науки, вироблення творчих умінь застосувати 

історико-педагогічні знання у практичній діяльності. 

3. Пререквізити. «Теорія та методика виховання», «Дидактика», «Управління в 

системі освіти». 

4. Результати навчання У процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 

повинні оволодіти наступними компетенціями. 

Знати: 

 сутність педагогіки як науки, її об’єкт, предмет вивчення та педагогічні  категорії; 

 систему педагогічних наук та зв’язок педагогіки з іншими науками; 

 методологічні основи педагогіки; 

 сутність процесу формування особистості та психолого-педагогічні особливості  молодшого 

школяра; 

 логіку та умови ефективної побудови цілісного педагогічного процесу; 

 сутність виховання як педагогічного явища, його закономірності та принципи; 

 ознайомити майбутніх фахівців із світовим та національним досвідом освіти і культури, на основі 

чого формувати загальнолюдські цінності, національну свідомість, національну гідність; 

 ознайомити з основними педагогічними теоріями навчання і виховання; з педагогічною діяльністю, 

педагогічними поглядами та педагогічними ідеями видатних діячів минулого і сьогодення; 

 сприяти формуванню педагогічного мислення, культури, ерудиції студентів. 

Вміти: 

 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 політику Української держави щодо розвитку освіти в історичній ретроспективі; 

 працювати з першоджерелами, здійснювати історико-культурний порівняльний аналіз 

педагогічних поглядів та педагогічних течій; 

 систематизовувати і класифікувати історико-педагогічні знання, давати об’єктивну оцінку 

педагогічним поглядам і явищам, аналізувати, співставляти теоретичні погляди, процес та явища 

педагогічної практики, бачити та оцінювати тенденції їх розвитку; 

 оволодівати навичками ефективної самостійної роботи з першоджерелами, науковою історико-

педагогічною літературою, культури усних виступів та ін. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 3 5 4 120 30 - 30 - 60 - іспит 



Заочна  3 5 4 120 10 - - - 110 - іспит 

 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р. л п ла

б 

ін

д 

с.р. 

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

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки 

Тема 1. Педагогіка як 

наука про виховання, 

освіту та навчання 

8 2 2 - - 4 8 0.5 - - - 7.5 

Тема 2. Методологія і 

методи науково-

педагогічних досліджень 

8 2 2 - - 4 8 0.5 - - - 7.5 

Тема 3. Розвиток, 

виховання та формування 

особистості 

8 2 2 - - 4 8 0.5 - - - 7.5 

Тема 4. Педагогічний 

процес 
8 2 2 - - 4 8 0.5 - - - 7.5 

Разом за ЗМ1 32 8 8 - - 16 32 2 - - - 30 

 Змістовий модуль 2. Історія зарубіжної педагогіки 

Тема 1. Школа та 

виховання в первісному 

світі, державах 

Стародавнього сходу та 

епоху античності 

8 2 2 - - 4 8 0.5 - - - 7.5 

Тема 2. Освіта виховання 

та педагогічна думка в 

епоху європейського 

середньовіччя та епоху 

Відродження 

8 2 2 - - 4 8 1 - - - 7 

Тема 3. Спадщина Яна-

Амоса Коменського – 

педагогіка нового часу 

8 2 2 - - 4 8 1 - - - 7 

Тема 4. Спадщина Й.-

Г. Песталоцці: загальні та 

соціально-педагогічні 

аспекти 

8 2 2 - - 4 8 1 - - - 7 

Тема 5. Особливості 

функціонування освітніх 

закладів та еволюція 

педагогічної думки в 

Західній Європі і США 

ХVІІ – ХІХ ст. 

8 2 2 - - 4 8 0.5 - - - 7.5 

Тема 6. Особливості 

розвитку освіти і 

педагогічних теорій в 

розвинених зарубіжних 

країнах у ХХ ст. 

Проблеми шкільної освіти 

8 2 2 - - 4 8 0.5 - - - 7.5 



в сучасному світі 

Разом за ЗМ2 48 12 12 - - 24 48 4.5 - - - 43.5 

 Змістовий модуль 3. Історія педагогіки України 

Тема 1. Зародження 

писемності й розвиток 

шкільництва у Київській 

Русі. Педагогічна думка 

Давньоруської держави 

8 2 2 - - 4 8 0.5 - - - 7.5 

Тема 2. Розвиток освіти і 

педагогічної думки в 

епоху українського 

Відродження (ХVІ – 

ХVІІІ ст.) 

8 2 2 - - 4 8 0.5 - - - 7.5 

Тема 3. Школа і освіта на 

українських землях у 

ХVІІІ – поч.ХХ ст. 

8 2 2 - - 4 8 0.5 - - - 7.5 

Тема 4. Становлення і 

розвиток освіти на 

Буковині (ХІХ – ХХ ст.) 

8 2 2 - - 4 8 1 - - - 7 

Тема 5. Розвиток освіти і 

шкільництва в Україні у 

ХХ ст. Відродження 

національної системи 

виховання, школи і 

педагогіки в період 

становлення незалежної 

України (початок ХХІ 

століття) 

8 2 2 - - 4 8 1 - - - 7 

Разом за ЗМ 3 40 10 10 - - 20 40 3.5 - - - 36.5 

Усього годин  120 30 30 - - 60 120 10 - - - 110 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

 

Назва теми 

1. Підготовка ессе на тему: «Педагогіка як наука і мистецтво» 

2. Підбір зразків тестів для визначення професійної придатності учнів до професій типу: 

«Людина-людина»,»людина-техніка»,»Людина-мистецтво»,»Людина-

природа»,»Людина - знакова, система». 

Аналіз зразків анкет відкритих, закритих, напівзакритих, полярних 

3. Складання словника різних визначень понять «виховання», «навчання», «розвиток». 

4. На основі аналізу досліджень П. Ф. Каптерева, А. П. Пінкевича, Ю. К. Бабанського, 

М. М. Скаткіна розкриття сутності поняття «педагогічний процес». 

5. Складання та захист таблиці-схеми «Порівняльний аналіз виховання у Стародавньому 

світі» 

Підготовка реферативного повідомлення на тему «Порівняльний аналіз поглядів 

грецьких, римських та східних філософів щодо виховання особистості», «Дидактика 

М.Ф.Квінтіліана» 

6. Підготовка та захист матеріалів до енциклопедичної скрині з теми «Педагоги-

гуманісти епохи Відродження» 

Аналіз творів авторів епохи Відродження 

7. Складання анотації до праць Я.-А.Коменського. 

Визначення основних педагогічних ідей Я.А.Коменського, що стали джерелом 

розвитку світової педагогічної думки. 



8. Визначення системи рекомендацій для виховання джентльменів за Джоном Локком. 

На основі системи виховання Дж.Локка моделювання методики сімейного виховання 

сучасної молоді. 

9. На основі спогадів учнів Яснополянської школи визначення провідних принципів 

роботи Л. М. Толстого як вчителя початкової школи. 

10. Складання таблиці «Приватна освіта у розвинених країнах світу». 

11. Підбір казок, приказок, прислів’ів, легенд, пісень для педагогічної скриньки. в яких 

розкриваються питання виховання підростаючого покоління. 

Написання ессе на тему: «Якби я був київським князем, то проводив би таку освітню 

політику». 

12. Складання таблиці «Видатні діячі освіти епохи українського Відродження». 

13. Складання бібліографії підручників для початкової школи на українських землях (ХІХ 

ст.) 

Складання таблиці «Педагогічні погляди видатних діячів освіти та культури на 

Буковині (ХІХ – початок ХХ ст.)». 

14. Виділіть і проаналізуйте педагогічні ідеї, які лягли в основу розробки педагогічних 

систем А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського. 

(поточний контроль – оформлення тематичної папки ) 

15. Складання таблиці «Зміст освіти молодших школярів за С.Русовою». 

Аналіз організації навчально-виховного процесу та змісту освіти нового типу 

навчального закладу: гімназії; ліцею; колегіуму. 

 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Комплексний контроль знань студентів з курсу «Актуальні проблеми початкової 

освіти» здійснюється на основі результатів проведення поточного, модульного та 

підсумкового контролю знань (залік). 

Основними формами поточного контролю є такі види робіт: 

1) виконання тестових завдань з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу за навчальними темами; 

2) виконання студентами самостійних дослідницьких завдань; 

3) виконання модульної контрольної роботи (тестування та розв’язання 

навчальнопрофесійних задач); 

4) виконання підсумкової контрольної роботи (тестування та розробка фрагментів 

уроків початкової школи за різними навчальними технологіями); 

5) опрацювання дидактико-методичної літератури; 

6) виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (розробка та захист 

проектів). 

Формами підсумкового контролю є іспит.  

 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання з навчальної 

дисципліни «Загальні основи педагогіки та історія її розвитку» є: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі 

та ін.); 

- реферати, доповіді;  

- есе; 

- розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 



 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Результати навчання з навчальної дисципліни «Загальні основи педагогіки та історія її 

розвитку» оцінюються за 100-бальною шкалою (від 1 до 100) з переведенням в оцінку за 

традиційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно. Шкала переведення 

балів подана нижче в таблиці. 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за поточний, 

проміжний та підсумковий контроль. 

Проміжний контроль з курсу як за умов навчання fact to face, так і за умов 

дистанційного навчання, може проводитися у формах модульної контрольної роботи, 

комп’ютерного тестування, виконання індивідуального науково-дослідного завдання. 

Модульні контрольні роботи проводиться: 

 у письмовій тестовій формі (або у формі комп’ютерного тестування); 

 у формі письмових відповідей на теоретичні питання. 

Проміжний контроль ЗМ2 та ЗМ3 може проводитися такою у формі виконання 

індивідуальних науково-дослідних завдань. 

До проміжного контролю допускаються всі студенти. 

Проміжний контроль проводиться за розкладом, затвердженим деканом факультету. 

Результати проміжного контролю фіксуються у відповідній графі відомості рубіжного 

контролю знань. 

Оцінка з проміжного контролю не перескладається. У випадку відсутності студента на 

проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, деканатом 

складається додатковий розклад. 

 

Для студентів заочної форми навчання проміжний контроль з навчальної дисципліни 

«Загальні основи педагогіки та історія її розвитку» не передбачається. 

Підсумковий семестровий контроль з курсу проводиться згідно з розкладом заліково-

екзаменаційної сесії, затвердженим деканом факультету. 

Підсумковий контроль з навчальної дисципліни «Загальні основи педагогіки та історія 

її розвитку» проводиться у формі семестрового екзамену. 

Форма проведення семестрового екзамену з даного курсу – тестування. 

Тестові завдання складаються з трьох рівнів завдань: перший рівень – завдання 1 – 20; 

другий рівень – завдання 21 – 25; третій рівень – завдання 26. Завдання 1 – 20 містять по 

чотири варіанти відповідей, серед яких потрібно обрати лише одну правильну. Кожна 

правильна відповідь оцінюються 1 балом. Максимальна кількість балів на даному рівні – 20. 

Завдання 21 – 25 на встановлення відповідності. Необхідно поєднати по чотири пари в 

кожному завданні. Завдання оцінюються 2 балами (кожна правильно встановлена пара 0,5 

бала). Максимальна кількість балів на даному рівні – 10. 

Завдання 26 передбачає виконання практичної вправи (порівняльна характеристика 

педагогічних поглядів педагогів, аналіз педагогічних джерел тощо). Виконання такого 

завдання оцінюється від 0 до 10 балів. Максимальна кількість балів на даному рівні – 10. 

Критерії оцінювання завдання 3-го рівня. 

1-2 бали: оцінюється завдання, що не виконане, або містить відповіді на рівні 

елементарного відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, фрагментів навчального 

матеріалу. Студент виявив неспроможність висвітлити питання чи питання висвітлене 

неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, 

висновки, узагальнення. У відповідях та практичному завданні припущені суттєві помилки; 

3-5 балів: оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких відтворюються основні 

положення навчального матеріалу на рівні запам'ятовування без достатнього розуміння; 

студент у цілому оволодів суттю питань з даної теми, виявляє знання лекційного 

матеріалу, навчальної літератури, намагається аналізувати факти й події, робити 

висновки. Але на заняттях поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, 

дає неповні відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні 

теоретичного матеріалу. У практичних завданнях припущені несуттєві помилки; 



6-8 балів: Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких відтворюється значна 

частина навчального матеріалу. Студент виявляє знання і розуміння основних положень з 

навчальної дисципліни, певною мірою може аналізувати матеріал, порівнювати та робити 

висновки. Студент питання висвітлює повно, висвітлення завершене висновками, виявлене 

уміння аналізувати факти й події. У відповіді допущені несуттєві помилки, деякі 

неточності, має місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко 

виражене ставлення слухача до фактів; 

9-10 балів: оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких навчальний матеріал 

відтворюється в повному обсязі, відповідь правильна, обґрунтована, логічна, містить аналіз 

і систематизацію, зроблені аргументовані висновки. Студент активно працює протягом 

усього курсу і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з конкретної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал. Практичне завдання виконане 

правильно, як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим 

алгоритмом. 

Максимальна кількість балів, яку здобувач вищої освіти може одержати за 

екзаменаційну роботу з даної навчальної дисципліни – 40 балів. Якщо отриманий результат є 

числом у вигляді десяткового дробу, то він коректується методом математичного округлення 

до найближчого цілого. 

Система поточного, та підсумкового контролю з навчальної дисципліни включає: за 

перший змістовий модуль (ЗМ1) – 16 балів, за другий змістовий модуль (ЗМ2) – 24 бали, за 

третій змістовий модуль (ЗМ3) – 20 балів, за іспит – комплексний підсумковий модуль 

(КПМ) – 40 балів. Всього за курс наявна можливість опанувати 100 балів. У цьому процесі 

основний акцент ставиться на доповіді (5 балів), творчих та індивідуально-дослідних 

завданнях (5 балів), виступах (3 бали). 

Розрахунок підсумкової оцінки за дисципліну здійснюється таким чином: ПО (100 б.) 

= ЗМ1 (16 б.) + ЗМ2 (24 б.) + ЗМ3 (20 б.) + КПМ (30 б.).  

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання максимальною за виконану 

роботу з даної навчальної дисципліни є кількість балів – 40. Якщо отриманий результат є 

числом у вигляді десяткового дробу, то він коректується методом математичного округлення 

до найближчого цілого. Набрана кількість балів помножиться на коефіцієнт 2,5, тим самим 

здобута рейтингова оцінка переводиться у 100-бальну систему. 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. При цьому, 

загальна кількість балів відповідає оцінці представленій у таблиці. 

 

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 

 

 

7. Рекомендована література 



7.1. Основна 

1. Веретенко Т. Г. Загальна педагогіка. – К.: ВД “Професіонал”, 2014. – 128 с. 

2. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник. - К., 2008.– 432 с. 

3. Дубасенюк О. А. Практикум з педагогіки. – К., 2007. – 464 с. 

4. Зайченко І.В. Педагогіка. – Чернігів, 2003. – 528 с. 

5. Кравець В. Історія класичної та зарубіжної педагогіки та шкільництва.-Тернопіль,1996.-

436с. 

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

7. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2008.– 

379 с. 

8. Левченко Т. І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах. – Вінниця: 

видавництво “Нова книга”, 2007. – 512 с. 

9. Лемківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. – Харків: «ОВС», 2002.- 240. 

10. Мазоха Д. С., Опанасенко Н. І. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2005. – 232 с. 

11. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. – К., 2008. – 450 с. 

12. Педагогіка / За ред. М. Ярмаченка, - К., 2006.– 356 с. 

 

 

7.2. Інформаційні ресурси 

1. http://pedpresa.com.ua/ 

2. http://oblosvita.com/ 

3. http://library-cv.jimdo.com/ 

4. http://ippobuk.cv.ua/ 

5. http://ippo.org.ua/ 

6.    .   .   .  /  /  

7. www.mon.gov.ua/ua/activity/education/ 

8. vk.com 

9. my-chernovcy-blog.ru/ 

10.         .   .  /  

11. osvita.ua 

12. www.chtei-knteu.cv.ua/ua/cit 

13.    .       .  .  /       /      /    7.     

14. narodnaosvita.kiev.ua 
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