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1.

опис нАвчАльноI л4сIцшIлIни
Таблuця 1

[Iайменування
показникiв

Гапryзь знань,
спецiальнigгь,
освiтня програма,
освiтнiй сryпiнь

Харакгеристпка навча;rьноi
дисциплiни

Нормативна
pik навчання

Щенна форма навчання

1

Семестр 2-ий

Клькigгь годпrr/крдlrгiв
150/5

01 OcBiTa
012 Щошпсi.тъна ocBiTa
о/п,,Щошкiльна ocBiTa

Бакалавр

Лекцii 30 год.

Пракгичнi З0 год.
Лабораторнi -

Iндивiryальнi Самостiйна рбота 80 год.
Консультацii 10 год.

IIЩЗ: е

Форма контролю: екзамен

Найменування
показникiв

Гаlryзь знань,
спецiальнiсгь,
освiтня програма,
освiтнiй сryпiнь

Харакгеристпка навчальноi
дисциплiни
[Iорматпвна

Заочна форма навчання
(на базi о/к "молодший

pik навчання

спецiалiст")
01 OcBiTa

Клькiсгь годин/кредlттiв
120l4

012

ЩопкЬнаосвiта

о/п,Щошкirьна ocBiTa
Бака-lrавр

Семесгр

2

З

Лекцii 10 год.
Пракгичнi 10 год.
Лабораторнi -

Iндивiryа;lьнi Самrrстiйна робота 86 год.

IIIffЗ:-

Консультацii l4 год.
Форма коЕтролю: екзамен

АНОТАIЩЯ КУРСУ:
Програма нормативноi навчальноТ дисциппiни "Iсторiя педагогiчноi думки,
освiти i дошкiлъного виховання" складена вiдповiдно до вимог пiдготовки бакалавра
2.

галузi знань 01 OcBiTa, спецiальностi 012 .Щошкiльна ocBiTa.
Предметом е вивчення iсторичних закономiрностей розвитку виховання,
школи й педагогiчноТ думки з найдавнiших часiв до наших днiв.
Метою викладаншI навчальноТ дисциплiни "Iсторiя педагогiчноi думки, освiти i

пiдходу до

е

засвоення методологii та методу конкретно-iсторичного
педагогiчних фактiв явищ, оволодiння фактичним матерiалом,

дошкiльного виховання"

i

вiдомостями про виникнення й розвиток виховання, школи й педагогiчноi думки,
системою iдей дошкiльного виховання у вiтчизнянiй i зарубiжнiй педагогiцi,
формування вмiння характеризувати ocHoBHi напрями педагогiчноТ думки на рiзних
етапах суспiльства.
Основними завданнями вивчення дисциплiни "Iсторiя педагогiчноi дlмки,
освiти i дошкiльного виховання" €:
дати знання про тенденцii й закономiрностi розвитку загальноi та дошкiльноi
педагогiки, розкрити iх органiчну еднiсть i водночас специфiку;
ввести в педагогiчrrий i освiтнiй обiг сryлентiв новий фактичний iсторикопедагогiчний MaTepia,r й ознайомити студентiв з прiоритетами вiтчизнянОi
педагогiчноТ думки, if впливом на розвиток школи й освiти в iнших краiЪах ;
навчити студентiв оперувати педагогiчними категорЬми i розумiти ik генезис;
ознайомити сryдентiв iз розвитком педагогiчноi думки, дошкiльного виховання
й школи в провiдних зарубiжних краТнах;

сформувати вмiння з вивчення, виявлення й аналiзу типових i загальних
тенденцiй у розвитку вiтчизняноi та зарубiжноi освiтянськоi справи; факторiв, якi
стимулюваJIи tIи спрямовували Гi розвиток;
вихов}ъати у студентiв почуrтя патрiотизму, пошани до педагогiчноТ спаДЩинИ
свого й iнших народiв, усвiдомлення значимостi педагогiки в розвитку суспiльства,
ролi обраноi професii власного професiоналiзму вихованнi пiдростаючого

i

поколiння вiдповiдно с)часних вимог розвитку Украiни.

у

Мiждисциплiнарнi зв'язки: навчальний курс пов'язуеться

з

циклом

педагогiчних та психологiчних дисциплiн.
Програма навчшIьноi дисциплiни скпадаеться з таких змiстових модулiв:
1. Iсторiя освiти, педагогiчноi думки, дошкiльного виховання в зарубiжних
краiЪах.
2. Iсторiя, освiти, школи, педагогiчноi думки та дошкiльного виховання на
схiднослов"янських землlIх. Розвиток нацiональноi системи освiти й
педагогiки
Результатами вивчення дисциплiни мають стати TaKi сформованi в здобувачiв
вищоi освiти професiйнi компетентностi:
зazatlbHi, що мають унiверсальний характор, не прив'язаний до предметноi
дiяльностi:
- здатнiсть до особистiсноТ й професiйноi самоакryалiзацii й самореалiзацii в
професiйному середовищi на засадах високоТ свiтогляднометодопогiчноi культури,

цiлiсного осягноння генезису освiти

як

iнституry

в

iсторичному

KoHTeKcTi,

нацiональних аспоктiв фiлософii освiти;
- готовнiсть до встановлення спiввИношення ролi науки в розвитку цивiлiзацii,
цiнностi науковоi рацiональностi та rr iсторичних типiв, знання структури, форм i
методiв наукового пiзнання, ixrrboi еволюцii тощо;
здатнiсть до пошtуку, обробки й використання iнформацiТ в скпадних

iнформацiйних системах, Ii iнтерпретацii та використання з професiйною метою;
- здатнiсть вiльно орiснтуватися в cTpiMKoMy потоцi науковоi iнформацii, вести
особистий науковий пош}к;
- готовнiсть майбlтнього фахiвця з дошкiльнТ освiти до постiйноi

самоактуilлiзацii, мотивацii високих досягнень, прагнення високих професiйних

результатiв, житт€вих ycпixiB;
- здатнiсть до креативного мислення, набугтя гн)л{кого образу мислення, який

дозволlIе зрозумiти та розв'язати педагогiчнi проблеми, зберiгаючи при цьому
критичне ставленнrI до сталих наукових комtlетенцiй у галузi освiти;
- здатнiсть до наукового аналiзу та синтезу на ocHoBi логiчних аргументiв та
перевiрених фактiв;
- готовнiсть до органiзацii дослiдно-експериментальноi та дослiдницькоi
роботи у сферi освiти, апробацiТ та представлення if результатiв у публiкацiях.
Спецiалtьнi або фаховi (преdллеmнi колппеmенmносmi), якi визначають профiль
ocBiTHboi програми та квалiфiкацiю вигryскника.
Преdллеmнi колипеmенmносmi з навчшIьного предмету "Iсторiя педагогiчноi
думки, оовiти i дошкiльного виховання" е однiею з визначальних складових
професiйноТ компетентностi та трактуIоться нами як iнтегральна властивiсть
особистостi, що виражаеться в HaJIBHocTi глибоких i мiцних знань з iсторикопедагогiчноТ науки, вмiння вирiшувати професiйнi проблеми i задачi, що виникають в
конкретнiй ситуацii майбугньоТ дйльностi; в здатностi використовувати педагогiчнi
методи дJu{ досягнення значущих результатiв i якостi в дйльностi, i включа€
особистiсне ставлен}uI до предмета дiяльностi.
Структура предметЕих компетентностей студентiв з навч€Lпьноi дисциплiни
"Iсторiя педагогiчноТ думки, освiти i дошкiльного виховання" визначаеться за такими
компонентами: когнiтивний, дiяльнiсний аксiологiчний та особистiсний.
Коzнimuвнzй компонент мiстить змiст навчаJIьЕого MaTepialry, що включас:
HayKoBi факти та фундаментальнi iдеi; поняття, закони, принципи та TeopiT, якi дають
змогу пояснити перебiг iсторико-педагогiчних явищ i процесiв, з'ясувати i'xнi
закономiрностi, характеризувати с)часну ocBiTy, зрозумiти HayKoBi основи с)ru{асного
освiтнього процесу, оволодiти основними методами наукового пiзнання i використати
набугi знання в практичнiй педагогiчнй дiяльностi; розкриття гIричинно-наслiдкових
зв'язкiв мiж педагогiчними явищами, процесами, законами; 1мiння систематизувати
iнформацiю, iнтерпретувати iсторико-педагогiчнi факти, явища, подii.
fiя,чьнiснuй компонент предметних компетентностей з дисциплiни пов'язаний
iз використанням iсторико-педагогiчних знань у конкретних ситуацйх i передбачае
наявнiсть yMiHb розв'язувати cl^racHi проблемнi питання педагогiчноi освiти;
виконувати практичнi роботи за запропонованою iнструкцiею; самостiйно планувати i

здiйснювати iсторико-педагогiчне дослiдження; опрацьовувати

результати
дослiджень, аналiзувати, робити висновки, вмiння самостiйно здобувати iнформацiю з
рiзних джерел; представJuIти набlтi iсторико-педагогiчнi знання у рiзних формах
(уснiй, письмовiй, графiчнiй тощо) та використовувати ix на практицi; брати )л{асть у

дискусii, висловлювати власнi думки.
Дксiолоziчнuй * усвiдомлення свого ставлення до вивчення icTopii педагогiки й
освiти.
Особuсmiснuй компоЕент компетентностi включае мотиви, емоцii цiнностi,
особистiсне ставлоння, навички самоорганiзацii студента, передбачае виховання
особистiсних якостей студента, формрання у нього цiннiсного ставлgння до набрих

гр)лIIовiй роботi,

знань та досвiду.
4.

IнФормАIцIfuilй оБс.яг нАвчАльноi д{сIц{плIни

На вивчення дисциплiни "Iсторiя педагогiчноТ думки, освiти

i

дошкiльного
вiдводиться
системи
вимогами
кредитно-модульноi
виховання" за
дJu{ денноТ форми
(на
о/к "моIодший
базi
навчання
навчання 5 кредитiв ECTS, дJuI заочноi форми
спецiалiст") - 4 кредити ECTS.
Навчальна програма курсу дJuI денноi форми навчання розрахована на 150
годин упродовж 2 семестру. Iз них: лекцiй - 30 години, практичних занять - 30 годин,
самостiйноiроботи - 80 годин, консультацiй - 10 годин. ,Щля заочноТ форми навчання
(на базi о/к "молодший спецiалiст") - на 120 годин протягом 3 семестру. Iз них:
86 годин,
10 годин, самостiйноi роботи
10 годин, практичних занять
лекцiй

-

-

-

консультацiй - 14 годин.
Видом контролю с екзамен.

Таблuця 2
Щенна форлиа навчання
[Iазви змiстових модулiв i тем

Усього

Лек

[Iракг.

Сам.

Конс.

роб.

Змiстовий моryль 1. Iсторiя освiти, педагогiчноТ думки, дошкiльного виховання в
зарубiжних краТнах.
Тема l. Предмет, завдilннrl, джерела icTopii
8
2
2
4
освiти, педагогiчноТ думки i дошкiльного
вихованнrI. Розвиток педагогiчних iдей
стародавнього cBiTy. Виховання в умов€ж
первiсного суспiльства.
Тема 2. Теорiя i практика вихов€tннrl в
перiод рабовласництва. Виховання й ocBiTa

8

2

9

2

5

в епоху Середньовi.тчя.

Тема 3. Школа i педагогiчна думка епохи
Вiдродження (XIY - XYI сг.) i Реформацii

ёVr

z

4

2

5

2

4

ст.). Педагогiчна концепцiя Я.-А.

коменського.

Тема 4. Розвиток англiйськоi i французькоi

8

XYIIIсT. Педагогiчнi iдеТ Дж. Локк4 К.-А.
Гельвецiя, Д.Дiдро, Ж.-Ж. Руссо.
Тема 5. Педагогiчна система И.-l

8

школи

i

педагогiчноТ думки

в ХVII .

2

l

Песталоццi. IдеТ природовiдповiдного i
розвиваючого навчzlнIUI видатного педагога
Тема б. Суспiльне дошкiльне вихованнrI

8

2

2

у Захiднiй европi в кiнцi XVIII - на
початку XIX ст. Педагогiчне вчення Ф.

4

дiтей

В.Фребеля.

Тема

7.

Педагогiчнi iдеТ та просвiтницька
дiяльнiсть соцiалiстiв-lтопiстiв XIX ст. (Ш.
Фур'е, А. CeH-CiMoH). Педагогiчнi iдеТ та
дйльнiсть Р. Оуена.
Тема 8. Розвиток педагогiчноТ дрлки, шкiл

i

,7

8

2

2

4

1

2

4

2

4

1

14

зв

5

суспiльного дошкiльного вихованнrI в
XIX першiй половинi ХХ ст.

кiнцi

Педагогiчна система MapiT MoHTeccopi.

Тема

9.

Сучасний стан розвитку школи,

педагогiчноi

думки i

дошкiльного вихованнrI

в

7

суспiльного
зарубiжних

краТнах.

Разомзамодулем

71

1

14

Змiстовий модуль 2. Iсторiя, освiти, школи, педагогiчноiдумки та дошкiльного
виховання на схiднослов"янських землях. Розвиток нацiональноi системи освiти й
педагогlки

Тема 10. Виховання, писемнiсть, ocBiTa в

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

9

2

2

4

l

8

z

5

1

8

2

найдавнiшi часи (в дофеодальний перiод i
перiод феодалiзму) i до ХYI ст. в УкраiЪi й
PociT.

Тема 11. Нацiональна ocBiTa УкраiЪи в
епоху Вiдродження. Розвиток освiти в
Росiйськiй державi (ХУV-ХVII сг.). Першi
дитячi притулки для дiтей.
Тема 12. Стан освiти й педагогiчноТ думки
в YKpaTHi й PociT в ХVПI сг. Органiзацiя
державних дитячих притулкiв.
Тема 13. Розвиток школи й освiти в УкраiЪi
в XIX ст. ПоширеншI демократичноТ думки
в YKpaiHi.
Тема 14. Школа й педагогiка в Pocii в XIX

ст. Створення перших дитячих

садкiв.

Перший журнаJI з дошкiльного вихов€lннrl.

Тема 15. Педагогiчна думкц

освiтц

становленнrI суспiльного дошкiльного
вихованнrI в УкраiЪi в кiнцi XIX - на
початку ХХ ст.
Тема 16. Педагогiчнi TeopiT в кiнцi XIX початку ХХ ст. в Pocii. HoBi здобугки в
галузi Teopii i практики дошкiльного

7

2

4

2

4

2

4

виховання.

Тема 17. Нацiональна школа нацiональна

8

2

l

система дошкlльного вихованнrI

в

УкраiЪськiй Народнiй Республiцi (19l71919 рр.). .Щошкiльне вихованнrI й ocBiTa в
20-ЗO-тi рр.
Тема 18. Розвлrгок освiти

та суспiльного

7

4

l

2

5

1

2

дошкiльного BиxoBzlHшI у 50-80 рр. Реформа
загальноi, професiйноТ школи й дошкiльних
закладiв.

Тема 19.

Вiдродження нацiональноI
системи освiти у перiод cTaHoBJIeHHrI
УкраiЪськоТ держави (90-Ti рр. ХХ ст).

8

Сl^rасний стан розвитку проблеми.

Разом за модупем 2
Всього годпп:

79

16

16

42

5

150

30

30

80

l0

Сам.

Конс.

Заочна фориа навчання
Назви змiстових моryлiв i тем

Усього

Лек.

Практ.

роб.

Змiстовпй мо,ryль 1. Iсторiя освiти, педагогiчноi думки, дошкiльного вихованпя в
зарубiжних краiЪах.
4
l
z
7
Тема 1. Предмет, завданIuI, джерела

icTopiT освiти, педагогiчноТ думки i

дошкiльного виховання. Розвиток
педагогiчних iдей стародавнього cBiTy.
Виховання в yMoBrIx первiсного суспiльства.

Тема

2.

Теорiя

i

практика вихованнrI в
перiод рабовласницгва. Влrховання й ocBiTa

7

6

l

в епоху Середньовiччя.

Тема 3. Шкопа i педагогiчна думка епохи
Вiдродженлш (XIY * XYI сг.) i РеформацiТ
(ХVI ст.). Педагогiчна концепцiя Я.-А.

8

2

2

4

коменського.

тема 4. Розвиток
французькоТ школи

i

англiйськот i

4

5

педагогiчноi думки в

ХVП - ХУIIIсг. Педагогiчнi iдеi Дж. Локкц
К.А.Гельвецiя, Д.Ддро, Ж.- Ж. Руссо.
Тема 5. Педагогiчна система Й.-Г.
Песталоццi. IдеТ природовiдповiдного i
розвивrlючого нuвч€lнЕя видатного педагога
Тема 6. Суспiльне дошкiльне вихованнrI

у Захiднiй €вропi в кiнцi XVIII * на
початку XIX ст. Педагогiчне вчення Ф.

2

7

8

2

4

1

6

дiтей

В.Фребеля.

Тема 7. Педагогiчнi iдеТ та просвiтницька
дiяльнiсть соцiалiстiв-утопiстiв XIX ст.
(Ш.Фур'е, A.CeH-CiMoH). Педагогiчнi

iдеТ

та

5

4

l

дiяльнiсть Р.Оуена.

Тема 8. Розвиток педагогiчноТ думки,
шкiл i суспiльного дошкiльного вихованнrI
в кiнцi XIX - першiй половинi ХХ ст.

2

9

6

1

4

l

42

7

Педагогiчна система Mapii MoHTeccopi.

Тема 9. Сl^rасний стан
педагогiчноТ думки

розвитку школи,
i суспiльного
BlD(oBaHmI
в зарубiжних
дошкiльного

5

краiЪах.

Разом за модулем

бl

1

6

6

Змiстовшй моryль 2. Iсторiя, освiти, школи, педагогiчноТдумки та дошкiльного
виховання на схiднослов"янських землях. Розвиток нацiональноТ системи освiти й
педагогlки

Тема I0. Виховання, писемнiсть, ocBiTa в
нйдавнiшi часи (в дофеодальний перiод i
перiод феодалiзму) i до XVI ст. в YKpaTHi й

7

4

2

1

PociT.

Тема 11. Нацiональна ocBiTa Украiни в
епоху Вiдродження. Розвиток освiти в
Росiйськiй держазi (ХУV-ХVII сг.). Першi
дитячi прlтryлки для дiтей.
Тема 12, Стан освiти й педагогiчноi думки
в УкраrЪi й PociT в XVIII сг. Органiзацiя
держzlвних дитячLD( притулкiв.
Тема 13. Розвлrгок школи й освiти в УкраiЪi
в XIX сг. ПоширенIilI демократичноi думки
в УкраiЪi.
Тема 14. Школа й педагогiка в Pocii в XIX

6

2

4

5

4

5

4

5

4

ocBiTa,

6

6

Тема 1б. Педагогiчнi Teopii в кiнцi XIX початку ХХ ст. в PociT. HoBi здобутки в
галузi TeopiT i практики дошкiльного

7

ст. Створення перших дитячих

садкiв.

Перший журнаJI з дошкiльного вихов€lнIuI.

Тема 15. Педагогiчна думкц

gгановленнrl суспiльного дошкiльного
вихованнrI в УкраiЪi в кiнцi XIX - на
початку

ХХ

ст.

2

4

1

5

4

l

7

6

1

виховання.

Тема 17. Нацiональна школа нацiональна
система дошкiльного BlD(oBaHHrI в
Украihськiй Народнiй Республiцi (19171919 рр.). flошкiльне вихованнrI й ocBiTa в
20-3O-Ti рр.

Тема 18. Розвиток освiти та суспiльного

дошкiльного виховilнIя у 50-80 рр. Реформа
загальноТ, професiйноТ школи й дошкiльнIтх
закладiв.

Тема 19. Вiдродження нацiональноI
системи освiти у перiод ст€tновленнrl
УкраiЪськоi держави (90-Ti рр. ХХ ст).
Сl"rасний стан розвитку проблеми.
Разом за модулем 2

Всього годин:

6

2

4

59

4

4

44

,7

120

l0

10

8б

14

5. ЗАВДАННЯ ДJIЯСАМОСТIfoIОГО ОПРАIЦОВАНIIЯ
Самостiйна робота базусться на самостiйнiй пiзнавальнiй дiяльностi

студентiв,
стимулюе проблемний, дискусiйний характер навчання, пiдвищуе творчу активнiсть
сryдентiв у процесi оволодiння професiйними й загальноосвiтнiми знаннями. Головна мета

самостiйноi пiзнавальноТ дiяльностi студентiв - навчитися iндивiдуально здобУваТИ,
оновлювати, поповнювати знаннjI, плiдно використовувати ix пiд час навчання Та В
подальшiй професiйнiй дiяльностi. Самостiйна робота сryдентiв базуеться на принципах
розвиваючого навчання, вiдбуваеться без безпосередньоТ 1^racTi викладача, tllle пiд ЙОгО
керiвництвом. У процесi самостiйноТ роботи реа_lliзусться основна функцiя навЧалЬного
процесу - одержан}ш студентом максимаJIьного обсягу знань, ix закрiплення i перетвОРеНrUI
у стiйкi вмiння i навички. Завдяки самостiйнiй роботi студенти набувають також здатнiсть:
бiльш чiтко й усвiдомлено проявляти мотивацiю й цiлеспрямованiсть у набуттi знань;
виховувати в собi самоорганiзованiсть, самоконтроль та iншi особистiснi якоСтi;
заповнювати <iнформацiйний вакуум) необхiдними науковими знаннями; позбутися таК
званого ((явища вторинноТ неграмотностi>, зокрема, невмiння осмислено читати, аналiзувати
отриману iнформацiю, робити власнi висновки; формувати мовну компетентнiсть; набувати

навичок самостiйноТ роботи для майбрньоТ професiйноТ дiяльностi: брати на себе
вiдповiдальнiсть, самостiйно вирiшувати проблеми, знаходити конструктивнi рiшення,

з кризових ситуацiй.
Пiд час вивчення навча-пьноТ дисциплiни "Iсторiя педагогiчноТ думки, освiти i

виходити

дошкiльного виховання" сryдентам пропонуються найбiльш ефективнi форми самостiйнОТ
роботи: робота з навч€шьною, науковою, науковопопуJuIрною та довiдковою лiтературою;
пiдготовка творчих вiдповiдей на запитан}ul; опрацювання проблемних питань; пiдготовка
доповiдей, конспектiв, тематичних розвiдок, анотацiй, рефератiв; написання есе; робота з
бiблiографiею; складання тематичних таблиць, схем тощо.
J\&

зlп

Тема

Клькigгь
годин

пенна/эаочна

Змiсговий моryль 1. Iсторiя освiтп, педагогiчноi думки, дошкiльного впховання в
запчбiжних кпаiнах.
Тема 1. Предмет, завдання, джерела icTopiT освiти, педагогiчноi
думки i дошкiльного виховання. Розвиток педагогiчних Ией
стародавнього cBiry. Впховання в умовах первiсного суспiльства.
Опрацюваmu насmупнi mеореmuчнi пumання :
4l4
1. Предмет, завдання, джерела icTopiT педагогiки, iT зв'язок з iншими
1
науками. OcHoBHi принципи побудови icTopiT педагогiки.
2. TeopiT виникненIuI виховання.
3. Видiлення виховання в самостiйну функцiю.
4. Характер. змiст i органiзацiя вихован}uI в умовах первiсного

суспiльства. Сiмейне виховання. Виникнення шкiл.
5. Своерiднiсть органiзацiТ, змiсту i методiв вихованIш в стародавнiх
державах Сходу (египет, Iндiя, Китай та iH.).
Пракmuчнi завdання:
l. Пiдберiть газетнi cTaTTi рiзних poKiB, якi б пiдтвердили важливiсть
та aKTy€IлbHicTb вивчення icTopiT педагогiчноТ TeopiT i практики.
2. Визначте головнi напрями й засоби виховання дiтей у первiсному

суспiльствi, заповнiть таблицю.
Таблuця 1.1.

Змiст виховання дiтей у первiсному суспiльствi
Напрям виховання
Трудове
Моральне
Розумове
завдання

l Мgголи ] Засоби

заздання L

Мgгоди l

Засоби

завдання |

Мsгоди

| Засоби

Тема 2. Теорiя i практика виховання в перiод рабовласництва.
Виховання й ocBiTa в епоху Середньовiччя.
Опрацюваmu насmупнi mеореmuчнi пumання :
i виховання в Стародавнiй ГрецiТ. Спартанська та Афiнська
системи виховання. Спiльнi та вiдмiннi риси цих систем.
2. Елементи педагогiки у фiлософських системах стародавнього cBiry.
Педагогiчнi iдеТ Сократа, Аристотеля,,Щемокрита.
3. Платон про суспiльне i сiмейне вихованнrI дiтей до школи.
4. Сiмейне i суспiльне вихованIuI в Стародавньому Римi.
1. Школа

Системи виховання в краiЪах ЗахiдноТ Свропи в умовах
феодального ладу: церковне (ду<овне) виховання, лицарське

5.

виховання тощо.
Пракmuчнi завdання:

1. На ocHoBi

2

узагirльнення рекомендованоТ лiтераryри складiть
графсхему, в якiй у хронологiчнiй послiдовностi розкрийте ocHoBHi
етапи дiяльностi давньогрецьких фiлософiв, Тх внесок у становлення
педагогiчноТ думки античностi.
2. Проаналiзуйте погляди Конфуцiя й cTBopiTb вербальний портрет
iдеатlьно вихованоТ людини.
3. На ocHoBi узаг€rльненIя особливостей освiти й виховання в

5lб

Стародавнiй Грецii, аналiзу картини Рафаеля "Афiнська школаll (1509)
напишiть твiр-роздум на тему: "fIодорож у минуле: афiнська школа'l.
4. Надайте педагогiчний коментар висловлюванню Платона:
"Виховання - це засво€ння гарних звичок".
2. Напишiть твiр-мiнiатюру: "Педагогiчнi iдеа;lи освiти та школи
епохи Середньовiччя".

З. Пiдгоryйте

iнформацiю про один iз перших кJIасичних
унiверситетiв ЗахiдноТ европи й простежте наступнiсть традицiй
унiверситетськоТ освiти в нашi днi.

3

Тема

3.

i педагогiчна думка епохи ВЦродження (XIY РеформацiТ (Х\Ц ст.). Педагогiчна концепцiя Я.-А.

Школа

XYI ст.) i

414

коменського.

l.

Опрацюваmu насmупнi mеореmuчнi пumання

:

Гуманiзм епохи Вiдродження. Характер педагогiчнrх iдей
гуманiзму. Педагоги-гуманiсти (Франсуа Рабле, Вiтторiно-даФельтре, Мiшель Монтень, Еразм Роттердамський).
2. Педагогiка i школа епохи РеформацiТ.
З, Видiлення педагогiки в самостiйну галузь знань.

4.

Я.-А.

Коменський

основоположник новоТ прогресивноТ

педагогiки.

5. Щiяльнiсть братських шкiл УкраiЪи та ix вплив на формування
педагогiчних iдей Я.-А. Коменського.
6. Проблема ролi, мети i завдань вихованIuI i iT вирiшення Я.А. Коменським.
7. Обrрунтування Я.-А. Коменським принципу природовiдповiдностi.
8. Вчення Я.-А. Коменського про школу. ,Щидактика Я.М. Коменського.
9. Вплив педагогiчноТ TeopiT Я.-А. Коменського на розвиток cBiToBoT
педагогiки.
Пракmuчнi завdання:
1. Надайте педагогiчний коментар висловлюванню Мiшеля Монтеня:
"Тому, хто не пiзнав наук добра, будь-яка iнша наука приносить лише
шкоду".
2. Напишiть твiр-мiнiатюру: "Педагогiчнi iдеали освiти та школи
епохи Вiдродження".

З.

Пiдгоryйте iнформацiю про один

iз

перших

кJIасичних
унiверситетiв ЗахiдноТ Свропи й простежити наступнiсть традицiй
4. Щослiдiть iсторiю написаннrI, видання й перевидання працi Я.-

А.Коменського "Велика дидактика"

й

заповнiть хронологiчну

таблищо.

Хронологiя виданrш й перевидання
працi Я.Ф.Коменського Велика дидактикаll
KoMeHTapi
Подiя
Дата
5. Надайте педагогiчний коментар висловлюванням Я.А.Коменського:

"Насiння ще не е плiд. Немае нiчого важчого, нiж перевиховати
людину, яка погано вихована".
6. Напишiть есе: "Нiколи з виноградноТ лози не буде хороших плодiв,

якщо не було необхiдного догляду" (Я.А. Коменський).

7. Проаналiзуйте напрями й змiст дошкiльного виховання

у

ciM'i,
розкритi Я.А.Коменським у V-lХ роздiлах "МатеринськоТ школи".
8. Сформулюйте поради-цитати матерям шtодо розумового й
фiзичного розвитку малюкiв на засадах iдей Я.А.Коменського.

4

Тема 4. Розвиток англiйськоi i франшузькоi школи i педагогiчноТ
XYIIIсT. Педагогiчнi iдеi Дж. Локка,
думки в ХVII
К.А.Гельвецiя, Д. Дlлро, Ж.- Ж. ýссо.
опоаuюваmu насmvпнi mеоDеmuчнi пumання

:

5l4

1.

Щiлiсна система виховання Щжона Локка.

2. Щж.Локк про значення раннього початкового виховання

дiтей.

Метq змiст i методика фiзичного, морального i розумового виховання

дiтей.
З. Погляди Щж. Локка на використання у вихованнi дитячих iграшок.
4. Вчення про природне, природовiдповiдне i вiльне виховання ЖанЖака Руссо.
5. Теорiя самоцiнностi дошкiльного дитинства.
6. BiKoBa перiодизацiя житгя дiтей i особливостi виховання i навчання
в кожний з вiкових перiодiв.
Пракmuчнi завdання:
1.
ocHoBi поглядiв
Локка про органiзацiю навчання

На

Д.

сформулюйте рекомендацiТ вихователям щодо розвитку

в

дiтей

iHTepecy до знань.
2. Напишiть есе:

"У кожноТ людини мае буги голова фiлософа,

а руки

ремiсника" (Ж.Ж.Руссо).
З. Пiдгоryйте реферативне повiдомленнrl:
а) Внесок Ж.Ж.Руссо в теорiю дошкiльного виховання.
б) Педагогiка дошкiльного BiKy епохи Просвiтництва.

Проблеми рiзнобiчного виховання особистостi в концепцiТ
Ж.Ж.Руссо.
г) Проблеми сiмейного виховання в педагогiчнiй спадщинi Щ.Локка.
д) IдеТ всебiчного розвитку дiтей дошкiльного BiKy в працях
соцiалiстiв-утопiстiв.
Тема 5. Педагогiчна система И.-Г. Песталоццi. Iдеi
природовiдповiдного i розвиваючого навчання видатного
педагога
Опрацюваmu насmупнi mеореmuчнi пumання :
1. Обцрунтування Й.*Г. Песталоццi необхiдностi початкового
виховання i навчання дiтей.
2. Принципи вихованнlI дiтей дошкiльного BiKy в ciM'T у педагогiцi Й.Г. Песталоццi.
3. Iдея розвиваючого навчання видатного педагога.
4. Вимога гармонiйного розвитку Bcix сил i здiбностей дитини основа TeopiT елементарноТ освiти Й.-Г. Песталоццi.
5. Значення педагогiчних iдей Й.-Г. Песталоццi для дальшого
розвитку прогресивних начал у дошкiльнiй педагогiцi.
Пракmuчнi завdання:
1. Проаналiзуйте й порiвняйте iдею гармонiйного виховання Й.-Г.
Песталоццi й мету с)ласного нацiонального виховання дiтей i молодi
в УкраiЪ| визначену в головних освiтянських документах. Знайдiть
спiльнi й вiдмiннi складовi в поглядах на цiлi й завдання виховання
особистостi.
2. Пiдготуйте реферативне повiдомлення: Й.-Г. Песталоццi засновник дидактики початкового навчання.

в)

5

6

Тема б. Суспiльне дошкiльне вихова}Iня дiтей у Захiднiй в
€ ропi в
кiнцi Х\ЦII - на початку XIX ст. Педагогiчне вчення Ф. Фребеля.
Опрацюваmu насmупнi mеореmuчнi пumання

:

1. Суспiльне дошкiльне виховання дiтей у Захiднiй Свропi в кiнцi
XVIII - на початку XIX ст. Виникнення закладiв по вихованню дiтей

4l4

4lб
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дошкiльного i раннього шкiльного BiKy
2. Ф. Фребель * творець найпоширенiшоТ в II половинi XIX ст. теорii
дошкiльного виховання i засновник першого дитячого садка в
Нiмеччинi.
З. Теорiя розвитку дитини Ф. Фребеля.
4. Педагогiка i методика виховання в дитячому садку. Система iгор i
занять з дiтьми дошкiльного BiKy.
5. Книга ",Щитячий сацок" - перше теоретичне i практичне узагаJIьнення досвiду суспiльного дошкiльного виховання.
6. К.Д.Ушинський, Л.М.Толстой, е.М. Водовозова, e.I. Тихеева про
методику роботи з дiтьми дошкiльного BiKy Ф. Фребеля.
Пракmuчнi завdання:
1. Пiдгоryйте реферативне повiдомленtul: Ф.Фребель про дошкiльне
виховання.
Тема 7. Педагогiчнi iдеТ та просвiтницька дiяльнiсть соцiалiстiвутопiстiв XIX ст. (Ш.ФурОе, A.CeH-CiMoH). Педагогiчнi ИеТ та
дiяльнiсть Р.Оуена.
Опрацюваmu насmупнi mе ореmuчнi пumання :
1. Педагогiчнi погляди Ф.-М.-Ш.Фур'е. "Лад гармонiТ".
2. Першi у cBiTi спроби органiзацiТ дошкiльних закладiв Р. Оуена
(1771-1858). Педагогiчний експеримент у галузi громадського
дошкiльного виховання:
а) органiзацiя закладiв, призначених для виховання дiтей дошкiльного
BiKy: школа для м€lJIеньких дiтей у Ньrо-Ленарку; дитяча школа в
"Новiй Гармонii";
б) органiзацiя життя дiтей в дошкiльних закJIадах;
в) змiст i методика роботи в дошкiльних закJIадах.
3. Обцрунтування Р. Оуеном необхiдностi активного самостiйного
розвитку особистостi дитини.
4. Р. Оуен про формування характеру дитини в процесi гри i працi.
5. Значення педагогiчного досвiду та iдей Р. Оуена для розвитку
суспiльного дошкiльного виховання.
Пракmuчнi завdання:
1. Надайте педагогiчний коментар висловлюванням:
- ",Щiтям не слiд надок)п{ати книжним уliнням"(Р,Оуен).

- "Як Ви
(Р.Оуен)

4l4

ставитесь до iдеТ навчання за фактами, а не за книгами?"

2. CTBopiTb на ocHoBi поглядiв представникiв класичноi зарубiжноТ
педагогiки Х l Х ст. зiбраний портрет педагога-вихователя.
3. Напишiть твiр-роздум на тему: "Хороший уIитель }п{ить шукати
iстину, поганий подае iJ в готовому виглядi" (А.Щiстервег).

8.

Розвиток педагогiчноi думки, шкiл i суспiльного
дошкiльного виховання в кiнцi XIX - першiй половинi ХХ ст.

Тема

Педагогiчна система Mapii MoHTeccopi.
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Опрацюваmu насmупнi mе ореmuчнi пumання:
1. Загальна характеристика розвитку школи, дошкiльного виховання
та педагогiки в провiдних державах cBiry кiнця XIX - I половини ХХ
ст.
2. OcHoBHi напрями педагогiчноТ Teopii i ik представники в зарубiжних

4lб

краihах кiнця XIX - початку ХХ ст.:
а) ocHoBHi iдеТ педагогiчного традицiоналiзму;

в) концепцii навчання i виховання реформаторськоТ педагогiки:
педагогiка позитивiзму, теорiя "вiльного виховання",

експериментальна педагогiка, педагогiка дii, теорiя "трудовоТ школи" i

"громадянського виховання", теорiя "нового" виховання i 'Онових"
шкiл, педагогiка прагматизму.
3. Вплив реформаторськоТ педагогiки кiнця XIX - початку ХХ ст. на
сучасну зарубiжну школу.
3. Педагогiчна система М. MoHTeccopi. Теорiя самонавчання i
самовиховання.
4. Методика виховання дiтей у "будинках дiтей": органiзацiя життя
дiтей, сенсорне виховання i пiдготовка до працi, виховання
дисциплiнованостi й релiгiйностi.
5. OcHoBHi положення книги М. MoHTeccopi "Метод науковоТ
педагогiки, що застосовуеться до виховання в "будинках дитини":
а) вимоги М. MoHTeccopi до iндивiдуалiзацiТ у вихованнi;
б) врахування М. MoHTeccopi даних антропометричних вимiрювань у
побудовi педагогiчного процесу;
в) форми виховання i навчання дiтей: самостiйнi заняття - основна
форма вихованIuI i навчання дiтей та iндивiдуальний урок;
г) дидактичний матерiал М. MoHTeccopi, його значення в дальшому
розвитку практики навчання в дошкiльних закJIадах.
6. Використання педагогiчних iдей М. MoHTeccopi в с}л{асних
дошкiльних закJIадах.
Пракmuчнi завdання:
1. Напишiть твiр-мiнiатюру: "Реформаторська педагогiка кiнця XIX початку ХХ столiття".
2. Надайте педагогiчний коментар висловлюванню: "Велика рiзниця говорити самому чи викJIикати на розмову iнших. Останне
мистецтво справжнього вчителя... " (А,.Щiстервег).
3. Напишiть есе: "Мислення починаеться на перехрестi дорiг" (Щ.
Щьюi).

4. Складiть розгорнугi анотацiТ головних праць зарубiжних педагогiвреформаторiв початку ХХ ст.. Заповнiть таблицю.
Таблиця 8.1.
АнотацiТ головних праць
зарубiжних педагогiв-реформаторiв початку
Педагог (роки життя)
!ж.ЩьюТ (1859-|952)

Досвiд i ocBiTa

Я,Корчак (l878-1942)

як любити дiтей

З.

Назва працi

ХХ

ст.

Загальна харакIеристика

У

чому полягають
,Щати письмову вiдповiдь на запитання:
особливостi органiзацiТ роботи Будинку дитини ? Заповнiть таблицю.
Таблиця 8.2.
Особливостi органiзацiТ роботи Будинку дитини M.MoHTeccopi

Вправи

дJuI

повсякденного життя

особливостi
харчування

Тема

9.

Сучасний стан розвитку школи, педагогiчноТ думки i
суспiльного дошкiльного виховання в зарубiжних краiЪах
Опрацюваmu насmупнi mеореmuчнi пumання :
1. ТенленцiТ розвитку педагогiчноТ TeopiT i практики зарубiжних краiЪ
в с}пrасному cBiTi.

2. Шкiльна полiтика в

iндустрi€lльно

розвин},тих краihах Заходу

напередоднi XXI ст.
3. С1^lасний стан розвитку педагогiчнот науки

в

кратнах Захiднот

€вропи та CIIIA.

Пракmuчнi завdання:
1. Зробiть пiдборку публiкацiй ocTaHHix poKiB на тему: "Аналiз стану

тенденцiй розвитку освiти в европейських краihах".
2. Законспекryйте насryпнi роботи:
- .Щжуринский А.Н. Развитие образования в современном мире.
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-

i

М.,

200з.

-

Салимова К., ,Щодде Н. Педагогика народов мира: История и
современность. - М.: Педагогическое общество России, 200l. - 576 с,
3. Опрацюйте порiвняльну характеристику у виглядi таблицi щодо
стану i розвитку освiти двох €вропейських краih (за вибором).
Пiдгоryйте реферативне повiдомлення:
1). Соцiально-полiтичнi умови розвитку освiти (на вибiр: CIllA,
Великобританiя, Польща, Японiя).
2). Iсторико-культ}?нi фактори розвитку освiти (на вибiр: США,
Великобританiя, Польща, Японiя).
3). Особливостi дошкiльноi освiти (на вибiр: CIIIA, Великобританiя,
Польща, Японiя).
4). Роль держави в органiзацiТ функцiонування системи освiти (на
вибiр: CIIIA, Великобританiя, Польща, Японiя).
5). Спiльнi i особливi риси органiзацiТ шкiльних систем краiЪ Заходу.

4l4

Змiстовий моryль 2. Iсторiя, освiти, школи, педагогiчноi думки та дошкiльного
виховання на схiднослов"янськпх землях. Розвиток нацiональноТ системи освiти й
педагогiки
Тема 10. Виховання, писемнiсть, ocBiTa в найдавнiшi часи (в
дофеодальпий перiод i перiод феодалiзму) i до ХVI ст. в YKpaiHi й
Pocii'.

Опрацюваmu насmупнi mеореmuчнi пumання:

1. Педагогiчнi iдеТ й ocBiTa схiдних слов'ян. Сiмейнi, громадськi
форми навчання й виховання дiтей.
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2.

Праслов'янська мова, писемнiсть. Трипiльська культура.
Пiктографiчне, iдеографiчне, вузликове письмо.
3. Зародження i розвиток школи в КиiЪськiй ýci.
4. Пам'ятки писемностi, князiвськi договори, педагогiчна думка.
5. Стан та розвиток культури й освiти в пiвнiчних регiонах PociT
(TBepi, Володимирi, MooKBi та iH.).
Пракmuчнi завdання:

4l4

1. Пiдготуйте реферативне повiдомлення: Слов'янська мiфологiя та
етнопедагогiка схiдних слов'ян.
2. Письмово обгрунтуйте ocHoBHi причини, що зумовили виникненнrI
виховання як соцiального явища. Яка з них е провiдною i чому?

Тема 11. Нацiональна ocBiTa УкраiЪи в епоху Вiдродження.
Розвиток освiти в Росiйськiй державi (ХУV-ХVII ст.). Першi

дитячi притулки для дiтей.

Опрацюваmu насmупнi mеоре muчн i пumання

:

i в часи другого
перiоду державностi УкраiЪи - козаччини (ХV - перша половина
XVIII ст.).
2. УкраiЪська громадськiсть у боротьбi за нацiональну культуру,
1. УкраiЪське нацiональне вiдродження напередоднi

ooBiTy.

3. Просвiтницька роль ОстрозькоТ академiТ (1576 - 1б08 рр.), КиевоМогилянськоТ академiТ(16З2 - 1701, 1812 рр.), ix захiдноевропейський
piBeHb, прогресивний змiст, засоби навчаннrI, нацiональний,
демократичний напрям.
4. Пiднесення освiти у ХVI-ХVII ст. в умовах створення РосiйськоТ
держави.

1l

Пракmuчнi завdання:

Письмово визначте:
- xapaкTepHi шляхи та етапи формування шкiльництва, освiти i
педагогiчноТ думки в КиТвськiй ýci;
- роль писемних пам'яток праукраiЪськоТ цивiлiзацiТ у розвитку i
формуваннi системи шкiльництва та виховання. Мотивуйте своТ
судження.
2. Напишiть есе: "Роль киiЪських князiв у розвитку шкiльництва й
освiченостi населення в КиiЪськiй Pyci".
З. Пiдготуйте реферативне повiдомлення: Змiот освiти у школах
грамоти КиiЪськоТ Pyci.
4. Напишiть твiр-роздум на тему: "Незалежнiсть КиiЪськоТ Pyci та
розвиток освiти".
1.

4l4

5. Надайте педагогiчний коментар висловлюванню: "Зарити свiй

TzuIaHT

найлегше у власнi лiнощi" (Щавнiй афоризм).

Тема 12. Стан освiти й педагогiчноТ думки в YKpaiHi й PociT в
ХVПI ст. Органiзацiя державних дитячих приryлкiв.
Опрацюваmu насmупнi mеореmuчнi пumання :
1. Народнопоетична творчiсть народу як джерело соцiально важJIивих

поглядiв на вихованIfi, розвиток, ocBiry
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поколiння.
2. "Козацька педагогiка".

i

навчання пiдростаючого

3.

Подвижницьке життя, демократична фiлософiя та педагогiка
Г.С. Сковороди:
а). Розвиток Г.С. Сковородою iдеТ виховання, спорiдненого з
природою.
б). Г.С. Сковорода про народнiсть у вихованi.
в). Всебiчний розвиток особистостi в педагогiцi Г.С. Сковороди.
г). .Щидактика сiмейного виховання Г.С. Сковороди.
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4. Шкiльнi й ocBiTHi реформи на початку ХVШ ст. в PociT.
5. Педагогiчнi iдеТ великого мислителя i вченого В.М. Ломоносова.
IдеТ народностi у вихованнi, вiдстоювання рiдноТ мови в навчаннi
дiтей, вимога загальноосвiтньоТ школи.

6.

Педагогiчна дiяльнiсть щодо створення виховних будинкiв,

навчальних закладiв I.I. Бецького.
7. Педагогiчна дiяльнiсть Ф.I. Янковича. Вимоги до виховання дiтей у
ciM'T та в соцiальному оточеннi.

8. Освiтянськi погляди та дiяльнiсть росiйського просвiтителя M.I.

Новикова.

9. Видання журналу

",Щитяче читаннrI

для ceplц

i

розуму", його

значення в розвитку сiмейноТ педагогiки.
Пракmuчнi завdання:
1. Складiть розгорнугi анотацiТ головних праць Г.С. Сковороди.

2. Складiть короткий конспект працi: Кучина Л.I., Окса М.М.,

Пряникова Т.В. Упровадження iдей козацькоТ педагогiки в сlчасну
школу. Монографiя. - Мелiтополь, 2001 . - 57 с.
3. Розробiть рекомендацii для вчителiв та вихователiв щодо
використання iдей i засобiв козацькоТ педагогiки у вiдродженнi
дlховностi школярiв, ik нацiонально-патрiотичному вихованнi.
4. Пiдготуйте реферативне повiдомлення:
а). Ступенi навчання i виховання в козацькiй педагогiцi та системi
шкiл.
б). Напрями i засоби вихованIш в козацькiй педагогiцi.
в). УкраiЪська педагогiчна думка епохи украiЪського нацiонального
Вiдродження.

Тема 13. Розвиток школи й освiти в YKpaiHi в XIX ст. Поширення
демократичноi думки в YKpaiHi.
Опрацюваmu насmупнi mеореmuчнi пumання :
1. Стан освiти i школи в УкраiЪi в I половинi XIX ст.
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2. Розвиток демократичноТ педагогiчноТ думки в Украihi.
M.I. Костомаров, Т.Г. Шевченко, П.О. Кулiш, К.Д. Ушинський,
М.О. Корф у боротьбi за навчаннrI дiтей рiдною украiнською мовою.
3. Педагогiчна теорiя К.Щ. Ушинського:
а). Життя i педагогiчна дiяльнiсть К.Д.Ушинського.
б). Iдея народностi виховання. Рiдна мова як засiб навчаншI i
виховання.
в). К.Д.Ушинський про сiмейне i суспiльне дошкiльне виховання,
його завдання i змiст.
г). Щидактика. Навчальнi книги. Соцiальна природа й виховна роль
дитячоТ гри.

д). Значення педагогiчноТ спадщини

К.Щ.

Ушинського

у

школи й педагогiки УкраiЪи та cBiToBoT педагогiчноТ думки.
4.Педагогi ка О.В. Щуtновича.

розвитку

5. Гуманiзм педагогiчних поглядiв Т.Г. Шевченка. Погляди поета на
сiмейне виховання дiтей дошкiльного BiKy.
Пракmuчнi завdання:
1. Складiть граф-схему: Навчальнi книги в УкраiЪi (ХlХ ст.).
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2. Напишiть твiр-мiнiатюру на одну з тем за вибором:

- "Iдеал вчителя очима видатних дiячiв Украihи у ХlХ ст.";
- "Образ матерi-виховательки у творах Т.Г.Шевченка";

3.

Надайте педагогiчний коментар: "Наставник повинен бути
обдарований оообливими властивостями i серед них TaKi: ...мати

справжне покJIикання до цiеТ с.lryжби...; мати добрi i правильнi знання
i вiдомостi...; мати чистий i доброчесний характер...; бути вiд природи
лагiдним i поважним...; )^rHiB своТх любити i Тхню любов також дJuI
себе заслужити; ...володiти легким, зрозумiлим способом викJIадання;

...повинеЕ добрий порядок поважати" (О.В. Щlхнович. Народна
педагогiя).

ocHoBi поглядiв К.Д. Ушинського про вчителя та його
професiйну пiдготовку складiть словесний портрет iдеального

4. На

вчителя.

5. Прочитайте вислови О.В. ,Щухновича про педагогiчне покликанIuI
вчителя, подумайте над ними, заповнiть таблицю.
Таблиця 13.1
Погляди щодо думки О.В.Щухновича про педагогiчне покликання
вчителя

Я

погоджуюсь

iз

О.В.Щlхновича, тому

думкою

що...

Я не

погоджуюся iз думкою
| О.В./ýхновича, тому що...

!

6. Вик"падiть своТ мiркування:

- "Педагогiка - не наука, а мистецтво - найбiльш обширне, скJIадне,
високе з ycix мистецтв" (К.Щ. Ушинський).
- "Якщо педагогiка хоче виховувати людину рiзнобiчно, то вона
само рiзнобiчно" (К..Щ.Ушинський).
вихованi все повинно базуватися на особi вихователя, тому що

повинна спочатку пiзнати

tt так

- "У
виховна сила виливаеться тiльки

з

живого джерела

людоькоТ

особистостi" (К.Д. Ушинський).
6. Розв'яжiть педагогiчну задачу: К.Д.Ушинський писав, що коли б
люди "вiднайшли казковий мiшок, iз якого вистрибуе усе, rцо душi
заманеться, або винайшли машину, яка замiнюе будь-яку працю
людини: одним словом, разом досягли тих результатiв, яких
досягають технiки i полiтекономи, то сам розвиток людства зупинився
б: розпуста i дикiсть заволодiли б суспiльством, а саме суспiльство

зруйнралось би".
7. Перепишiть до cBoik конспектiв п'ять висловлювань О, Щухновича.
Придумайте для Bcix цитат спiльний заголовок:
- "Люби свiй народ не тому, rцо BiH славний, - а тому, що BiH твiй".
- "Хто стидаеться за свiй народ, той сам себе стидаеться".

-

"Щивiлiзацiя нашого часу

* це }трата природноТ свободи. Людина

цивiлiзована, або, як каж}"ть, освiчен4 вiдтягусться вiд свого роду..."

- "Багато листя на деревi - мitло плодiв; багато бесiди - мало розуму".
- ",Ще сови г)лIать i скрегочрь сороки, там соловей мовчить".

Пiдгоryйте реферативне повiдомлення:
1). К.Д. Ушинський про жiночу ocBiry.
2). Проблема наступностi дошкiльноТ та початковоТ ланок навчаннrI в
педагогiчнiй спадщинi К.Д. Ушинського.
3). Використання педагогiчноТ спадщини К.Д. Ушинського в
с}л{асному дошкiльному навчальному зашrадi.
4). Т.Г. Шевченко i народна педагогiка.
5). .Щоля жiнки-матерi в поглядах Т.Г.Шевченка.
6). Iндивiдуалiзацiя та диференцiацiя навчання в педагогiчних
поглядах О.В. Щухновича.

Тема

Школа й педагогiка в Pocii в XIX ст. Створення перших
дитячих садкiв. Перший журнал з дошкiльного виховання.
14.

Опрацюваmu насmупнi mеореmuчнi пumання

:

Шкiльнi стат}.ти 1804, 1828 рр. Створення спецiальних шкiл.
2. Розвиток нового типу навчirльно-виховних закладiв - притулкiв для
1.

дiтей трудящих.
З. Школи для матlолiтнiх дiтей е.О. Гугеля, його метод розвиваючих
бесiд.
4. Прогресивна дiяльнiсть i педагогiчнi iдеТ В.Ф. Одоевського.
5. Шкiльнi реформи бO-х рр. Створення нових навчilльно-виховних
закладiв. 6. Педагогiчна дiяльнiсть i педагогiчнi iдеТ Л.М. Толстого.
7. Щiячi дошкiльного виховаIIня другоТ половини XIX ст. - початку
ХХ ст. - А.С. Симонович, С.М. Водовозова, E.I. Кон-радi.
8. Розробка основних положень системи дошкiльного вI,tховання.
Пракmuчнi завdання:

1. Зробiть пiдборку занять та вправ Ф. Фребеля, якi було апробовано

l4

А. Симонович у першому дитячому садку Санкт-Петербурга (1S66 р.).
2. Опишiть самостiйну систему iгор та заIuIть iз дiтьми дошкiльного
BiKy, розроблену А. Симонович.
З. Законспекryйте працю С.М. ВодовозовоТ "Розумове i моральне
вI,tховання дiтей вiд першого виJtву свiдомостi до шкiльного BiKy"
(1

871)

4. Законспектуйте працю е. I. Кон-радi "Сповiдь MaTepi".
5. Пiдгоryйте iнфрмацiйне повiдомлення:

"

"Змiст i

структура Санкт-Петербурзького

часопису

Педагогический ж5/рнал" ".

- "Соф'я Люгебiль - першовiдкривачка фребелiвського дитячго садка у
детский сад был открыт в Санкт-Петербурзi (1 86З р.)"
6. Пiдгоryйте реферативне повiдомлення:

е.О. Гугель * засновник росiйськоТ системи дошкiльного
виховання. 2), А. Симонович одна з перших органiзаторiв
дошкiльного виховання у Санкт-Петербурзi.
З). Книга А.С. Симонович ",Щитячий садок" - перший практичний
посiбником для дитячих садкiв.

1).
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4). Теоретична праця е.М. Водовозовоi "Розумове

i

моральне

виховання дiтей вiд першого BLuIBy свiдомостi до шкiльного BiKy"
(1871 р.) - перший пiдрl^rник з дошкiльноТ педагогiки.

Тема 15. Педагогiчна думка, ocBiTa, становлення суспiльного
дошкiльного впховання в УкраiЪi в кiнцi XIX - на початку ХХ ст.
Опрацюваmu насmупнi

mе

ореmuчнi пumання

:

1. Боротьба за загальну ocBiry. IдеТ народностi,
всебiчного розвитку особистостi.
2. Виховне значення рiдноi мови.
3. YKpaihcbKi букварi й iншi пiдрl^rники.

рiвноправностi,

4. Приватнi

15

навчальнi закJIади. Школи Х.АлчевськоТ (1В70 р.).
Колегiя П. Га"пагана (1871 р.).
5. OcBiTa в Галичинi в кiнцi XIX ст. - ЗO-х рр. ХХ с.
6. Зростання кiлькостi народних та приватних дитячих садкiв
вiдповiдно до потреб суспiльства. Законопроект "Про навч€Iльновиховнi установи для дiтей дошкiльного BiKy".
7. Щiяльнiсть Фребелiвського товариства (КиiЪ, 1907 р.).
8, Пропагандистська i органiзаторська дiяльнiсть КиТвського
товариства народних дитячих садкiв (1907 р.).
9. Педагогiчнi погляди Н.Щ. Лубенець.
10. Просвiтницька дiяльнiсть, теорiя i методика дошкiльного
виховання С.Ф. РусовоТ.
Пракmuчнi завdання:
1. Зберiть бiблiографiю щодо соцiальних та педагогiчних поглядiв
Х.АлчевськоТ та Б.Грiнченка.
2. Складiть словесний опис iдеалу украiЪця, взявши за основу риси
характеру, видiленi в книзi Г.Г. Ващенка "Виховний iдеа,т".
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З. Надайте педагогiчний коментар:

- "Украihський педагог, теоретик, так i практик повинен чiтко уявляти
собi xapaKTepHi риси украiЪського iнтелекту: як позитивнi, так i
негативнi. Першi мае BceMipHo плекати й розвивати, другi - усувати й

замiсть них виховувати iншi, що пiдносять напry духовнiсть"
(Г.Ваrценко).

4. Пiдготуйте реферативне повiдомлення:
1). Б.Грiнченко про гармонiйний розвиток дiтей раннього BiKy.
2). ВикористанЕя усноТ народноТ творчоотi в книгах С.Ф. ýсовоТ та

Г.Г.

Ващенка.

З). Педагогiчнi погляди Н.Д. Лубенець.
4). Педагогiчний доробок Г.Г. Ващенка.
5). Софiя Русова i Галичина.
5. Складiть структурно-логiчну схему: "OcBiTa в Галичинi в кiнцi

30-х рр.

ХХ

XIX-

ст."

Пiдготуйте письмове повiдомлення (за вибором):
- Життя та педагогiчна дiяльнiсть Ю. ,Щзеровича.
- Життсвий шлях та творча спадщина А. Животка.
6.

1б

Тема 16. Педагогiчнi Teopii в кiнцi XIX

-

початкy

ХХ ст. в

Pocii'.

4l4

HoBi здобутки в галузi TeopiT i практики дошкiльного виховання.
Опр ацюв аmu насmупнi mе ореmuчнi пumання

1. Народна ocBiTa

:

й суспiльне дошкiльне виховання в PociT. OcHoBHi

педагогiчнi напрями (В.П. Вахтеров, Щ.I. Тихомиров, П.В.Каптерев,
К.М. Вентцель).
2. Теорiя вiльного виховання К.М. Вентцеля.
3. Пiднесення в галузi TeopiT i практики дошкiльного виховання на
початку ХХ ст.
4. Народнi дитячi садки. ,Щiяльнiсть педагогiчних товариств сприяння
дошкiльному вихованню.

5. Щiячi дошкiльного виховання в PociT на початку ХХ ст.
Л,К. Шлегер, М.У. Свентицька, e.I. Тихеева:
а). Педагогiчнi погляди i практична дiяльнiсть з дошкiльному
виховання C.I. ТихесвоТ (l 86б-1 944).
б). Iдея едностi i наступностi виховання дiтей в ciM'i, дитячому садку i
школi e.I. ТихеевоТ.
в). Система роботи дитячого садка за методом e.I. Тихесвоi.
г). ,Щидактичний матерiал та погляди C.I. ТrхеевоТ на сенсорне
виховання.
д). М.Х.Свентицька про фiзичний розвиток i фiзичне вlтховання дiтей
дошкiльноговiку.
е). Педагогiчна дiяльнiсть Л.К. Шлегер (1863-1942). Iдея "вiльного
виховання" в педагогiчнiй системi Л.К. Шлегер.
ж). Л.К.lllлегер про роль гри i навколишнього середовища в
органiзацiТ педагогiчного процесу в дитячому садку.
Пракmuчнi завdання:
1. Письмово визначте головнi фактори, якi вплинули на розвиток
педагогiчноТ TeopiT i стан освiти в УкраiЪi кiнця Хl Х-початку ХХ ст.?
2. Розробiть рекомендацiТ для вихователiв щодо сенсорного розвитку
дiтей дошкiльного BiKy на заi}дах рекмендацiй e.I. ТихеевоТ.
3. Пiдготуйте реферативне повiдомлення:
1). Розвиток шкiл i дошкiльного виховання в умовах вiдновлення
народного господарства й iндустрiалiзацiТ краiЪи. З..
2). Педагогiчнi пошуки двадцятих poKiB.
З). Педологiчна служба в школах УкраiЪи в 20-30-х роках ХХ ст.
4). Внесок украiЪських просвiтителiв у розвиток дошкiльноТ освiти i
виховання
Тема 17. Нацiональна школа, нацiональна система дошкiльного
виховання в Украiнськiй Народнiй Ресrryблiцi (1917-1919 рр.).

.Щошкiльне виховання й ocBiTa в 20-30-Ti рр.
Опрацюв аmu насmупнi mеореmuчнi пumання

l.

|7

:

Концепцiя 1краiЪськоТ нацiональноТ школи. Учительський,

студентський ру< за украiЪiЪацiю школи.
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2. Щержавно-педагогiчна дiяльнiсть СофiТ РусовоТ:

а). Концепцiя нацiонального дитячого садка С.Ф. РусовоТ.

теоретичних i методичних праць, педагогiчноТ та
органiзаторськоТ дiяльностi С.Ф. РусовоТ в започаткуваннi
нацiонального дошкiльного виховання i пiдготовки вiдповiдних

б). Роль
кадрiв.

в). Значення педагогiчноТ спадщини С.Ф. РусовоТ

у

становленнi

с)л{асноi украiЪськоТ нацiон€Iпьноi школи.
3. Створення системи народноТ освiти i школи в YKpaihi в 20-30-Ti рр.

4. Введення загального обов'язкового початкового навчання (19241930 рр.)

5. Розвиток шкiл

i

дошкiльного виховання

в умовах

вiдновлення

народного господарства i iндустрiалiзацii краihи
6. Теорiя i практика дошкiльного виховання в 30-Ti роки.
7. Педагогiчна теорiя i практика А.С.Макаренка.
Пракmuчнi завdання:
1. Надайте педагогiчний коментар:

-

"IТIкола дисциплiну€ розум, годуе його рiзними думками, а думка
керус i серцем i волею" (С. ýсова).
2. Напишiть твiр-роздум на одну iз запропонованих тем:
-

-

А.С.Макаренко i сlчаснiсть.

-

"Якомога бiльше поваги

до

особистостi, якомога бiльше

вимогливостi до неi...".
- "Мета виховання - це програма формування особистостi...".
З. Напишiть твiр-роздум: "Мос ставлення до методiв вихованнJI
свiдомоТ дисциплiни, якi використовував у своiй дiяльностi

А.С.Макаренко"
3. Пiдготуйте реферативне повiдомлення:
1). С.Ф.Русова про значення дошкiльного виховання в системi
нацiональнот освiти.
Тема 18. Розвиток освiти та суспiльного дошкiльного виховання у
50-80 рр. Реформа загальноi', професiйноТ школи й дошкiльних
закладiв.
Опрацюваmu насmупнi mеореmuчнi пumання :
1. Реформи та пошуки змiсту освiти. Перебулова управлiння
народною освiтою.
2. Новий "Статут дитячого садкаll, "Керiвництво для виховатеJuI
дитячого садка". Боротьба з дитячою бездогляднiстю.
З. Заходи уряду щодо розширення мережi дошкiльних закладiв,
полiпшення ix роботи. Типи дошкiльних закладiв: ясла i ясла-дитячий
садок.
5. Курс на загirльну народну ocBiTy, обов'язкову середню ocBiTy (1966

18

р.).

6.

Педагогiчна дiяльнiсть

i

лiтераryрно-педагогiчна спадщина

В.О. Сухомлинського:
а). Гуманiстична фiлософсько-педагогiчна система iдей та поглядiв
В.О. Сlс<омлинського на дитину як найвищу цiннiсть суспiльства.
б). Народна педагогiка основа виховноТ системи
В.О. Сlхомлинського.
в). Теорiя нацiонального самовизначення yrHiB. Формування
особистостi на культурно-iсторичних традицiях. Рiдна мова як
провiдний чинник навчання й виховання.
г). "IТТкола радостi" В.О. Су<омлинського. Щуховне спiлкування
ВЧИтеJuI i 1^rня - найважливiше джерело виховання.
д). Творче використанIш педагогiчних iдей В.О. Сухомлинського
вихователями дитячих садкiв i вчителями початковоТ школи.
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7.

Реформа запшьноосвiтньоi, професiйноТ школи, дошкlльних

закладiв - спроба вивести ocBiTy СРСР з глибокоТ кризи (198а р.).
Пракmuчнi завdання:

l. На

ocнoBi аналiзу фахових журналiв, роботи вчителiв вашого
регiону вивчiть i систематизуйте досвiд упровадження iдей В.О.

Сухомлинського в навчЕtJIьно-виховний процес сlчасноТ школи.
2. На ocHoBi педагогiчнlтх поглядiв i практичного досвiду В.О.
Сlхомлинського розробiть рекомендацiТ для вихователiв дошкiльних
зак-падiв tцодо створення "сиryацii
З. Викладiть своТ мiркування:

успiху" у вихованнi дiтей.

- "Якщо у вас

викJIикае досаду й серчебиття кожна дитяча витiвка,
якщо вам здаеться: ось вони, дiти, вже дiйшли краю, ось треба робити

щось таке надзвичайне, вживати якихось пожежних заходiв, - ciM
разiв зважте, чи бути вам педагогом" (В.О. Сухомлинський, "Сто
порад вчителевi").

-

"Учитель готуеться до хорошого уроку все життя...

"

(В.О.

Сухомлинський. "Сто порад вчителевi").
4. Складiть список статей, присвячених вивченню життевого шляху й

педагогiчних поглядiв В.О. Сlхомлинського! опублiкованих у
фахових журналах. Складiть таблицю:

Таблиця 18,1.
Статгi у фахових ж}рналах про науково-педагогiчну дiяльнiсть
В.О.Сухомлинського
Автор статгi
Назва cTaTTi
Анотацiя
.Щжерело

Тема 19. Вiдродження нацiональноi спстеми освiти у перiод
становлення Украiнськоi держави (90-Ti рр. ХХ ст). Сучасний
стан розвптку проблеми.
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Опр ацюв аmu

н

асmупн i mе оре muчнi пumання

:

Нацiона-пьна доктрина розвитку освiти в УкраiЪi. КонцепцiТ
нацiональноТ школи, КонцепцiТ дошкiльного виховання
2. Методологiчна основа дошкiльноi освiти, загальноосвiтньоТ
середньоТ школи та вищоТ школи незалпежноТ YKpaiHcbKoT держави:
а). ,Щекларацiя про державний cyBepeHiTeT УкраiЪи, Акт проголошен}ul
незалежностi УкраiЪи.
б). Щержавна програма "OcBiTa" (YKpaiHa XXI ст).
в). Нацiональна доктрина розвитку освiти в YKpaihi, КонцепцiТ
нацiональноТ школи, дошкiльного виховання.
г). OcHoBHi положення Законiв УкраiЪи "Про ocBiTy", "ГIро про
дошкiльну ocBiry" в YKpaiHi,
3. Народна педагогiка як основа нацiональноТ системи виховання.
4. IдеТ гуманiзацii i демократизацiТ освiти.
5. Нацiональна демократична школа як центр дrховного, культ}рного,
соцiаuьного, економiчного вiдродження i розвитку суспiльства та

1.

держави.
6. Творчi пошуки украihських педагогiв, у{ених, практикiв.

7.

,Щержавнi, альтернативнi
дошкiльного вихованIuI.

та

aBTopcbKi програми

в

галузi

5l4

8. Перспективи i напрями розвитку освiти, вимоги до
обсягу.
Пракmuчнi завdання:

l.

ii змiсту, рiвня i

Схематично репрезентуйте витоки родинноТ педагогiки як

самостiйноТ галузi педагогiчних знань.
2. Пiдберiть висловлювання про родину, родинне виховання, сiм'ю.
4. Пiдберiть двi-три книги або журнальнi cTaTTi, якi стосуються
проблем впровадження народноТ педагогiки в навчзulьно-виховний
процес с)часного дошкiльного закJIаду.
5. ,Щайте детальний аналiз програми навчання й виховання дiтей вiд 2
до 7 poKiB "Щитина" (2013 р.)
6. Проаналiзуйте фаховi журнали та зробiть огляд наукових статей, у
яких розкриваються перспективи i напрями розвитку освiти в УкраiЪi

1_. вил4 (Форми) шдIвIдуАльнI,D( нАуково-дослIдilш
зАвмнь (Iндз)

Iндивiдуальна робота сryдентiв передбачае виявлення рiвня засвоення знань, отриманих
пiд час лекцiйних, практичних занrIть, охоплюс весь змiст навчzlJIьного курсу.
Вимоги до виконання iндивiдуzшьних завдань:

.
r
r
.

самостiйнiстьвиконання;
креативнiсть;
можJIивiсть практичного використання у подальшiй професiйнiй дiяльностi;
логiчнiсть викJIаду (для рефераry, доповiдi, cTaTTi), оформлення згiдно вимог.
У процесi вивчення курсу кIсторiя педагогiки) кожному студенту необхiдно виконати
iндивiдуа"чьне завдання (творче, дослiдницьке та iH.). Ще може бути повiдомлення, реферат,
викоЕанIш творчого завдання. Якщо студент буде писати реферат, BiH повинен
дотримуватись таких вимог: обсяг рефераry - 10-15 cTopiHoK з обов'язковим висвiтленням
iндивiдуальноТ позицiТ автора щодо проблеми; реферат повинен мiстити TaKi cTpyKrypHi
компоненти (титульна cTopiHKa iз зазначенням нtвви кафедри, теми, групи, прiзвища та iMeHi
студента, року виконання), план, вступ, основна частина, висновки, список використаних
джерел (15 найменувань). Якщо студент обрав для виконання iншi види робiт (повiдомлення,
вирiшення творчого завданнJI та iH.) основна вимога до ik виконання - самостiйнiсть,
креативнiсть, логiчнiсть викJIаду матерiалу, вмiння обrрунтувати власну позицiю.

Тематика iндивiдуальних завдань

l. Взаемозв'язок культури й освiти у доiсторичних свiтових цивiлiзацiях.
2. Порiвняльний аналiз думок (поглядiв) грецьких, римських i схiдних фiлософiв щодо

виховання особистостi.

Характеристика змiсry освiти й виховання у перших школах стародавнiх
цивiлiзацiй (порiвняльний аналiз).
4. Виховнi системи у давнiй ГрецiТ (порiвняльний аналiз).

З.

Загатrьнi тенденцiТ виховних систем у Середньовiччi (порiвняльний анаrriз)
Аналiз загальноосвiтнiх систем Середньовiччя i ВiдродженшI.
Захiдноевропейськi виховнi системи ХVII-ХVIП ст.: порiвняльний аншliз.
ГIринцип природовiдповiдностi Я. Коменського i cl"racHicTb.
9. "Вiльне виховання" Ж.-Ж. Руссо як засiб утвердження вiдповiдальностi дiтей.

5.
6.
7.
8.

10. Теорiя i методика початкового навчання И. Песталоццi.

i

11. Порiвняльний аналiз змiсту
й. Гербарта.

аналiз).

методики навчаннJI Й.Песталоццi, А.Щiстервега,

12.Iдея поеднання навчання з працею Р. Оуена.
13. Iдея навчання дiтей.Щж.,ЩьюТ.
14. Педагогiчнi погляди С. Френе i В. Сlхомлинського (порiвняльний аналiз).
15. Екзистенцiалiзм i врахрання дитячоТ свободи у вихованнi.
16. А. Маслоу i cyTHicTb гуманiзацiТ виховання.
l7. Провiднi тенденцii ocBiTHix систем XXI ст.
18. Щошкiльна та початкова ocBiTa у ВеликобританiТ, Францiь ФРН (порiвняльний
19. Особливостi орiентацii педагогiчноТ освiти у CIIIA.

20. Народна педагогiка як вияв соцiально-виховноТ творчостi людей працi.
21. Психолого-педагогiчна характеристика виховних засобiв народноТ педагогiки.
22.Традицiйна система виховання дiтей у КиiЪськiй Pyci (IX-X ст.).
2З. Система виховання лицаря-козака (ХVII ст.)
24. Гуманiстичнi засади вихованIuI Г.Сковороди.
25. К.Ушинський про народнiсть виховання.

26. Природа як засiб вихованнrI

у

Ж.-Ж. Руссо,

К.

Ушинського, Л. Толстого

(порiвняльний аналiз).
27. Щiяльнiсть громадських просвiтницьких товариств на Волинi (1900-1917 рр.)
28. Гуманiстичнi засади виховання дiтей С.РусовоТ.
29. Сiмейне виховання А. Макаренка i cytacHicTb.
30. Педологiя як наука про дитину.
З 1. Навчання
Сlхомлинського.

й

виховання дiтей дошкiльного BiKy

в

творчiй спадщинi В.

32. Загальнi тенденцiТ угвердження нацiонального вихованнrI в УкраiЪi.

РОЗПОДЛ БАЛIВ ТА КРИТЕРIi ОIШIЮВАННЯ
,Щисциплiна складаеться з двох змiстових модулiв та if вивчення передбачае
виконання Ш{ДЗ. Вiдтак пiдсумкова оцiнка за 100-бальою шкчuIою складаеться iз
7.

сумарноi кiлькостi балiв за:
а) поточне оцiнювання з вiдповiдних тем (максимум 30 балiв);
б) виконання IНЩЗ, лсi зараховуються у потоIIний коrrгроль (максимум 10
балЬ);
в) модуrьнi кокгроrьнi роботи (максимум 60 балЬ).
Таблuця 3

Модульний
контроль

Поточний контроль
(мах:40 балiв)
Модуль
Змiстовий модуль
,l

Модуль

1

2

т т т т т т т т т т ,|
2 J 4 ) 6 7 8 9
l l
1

0

1

2

кiлькiсгь

(мах:60 балiв)

шцз

Змiстовий модуль 2

1

Загальна

1

т ] т

1

1

1

1

J

4 5

6

1
,7

т
1

1

8

9

10

балiв

Модуль 3

мкр
з0

1

мкр
з0

2
100

Система поточного й пiдсумкового контролю знань
Навчальнi досягнен}ш студентiв iз дисциплiни "Iсторiя педагогiчноi думки,
освiти i дошкiльного виховання" оцiнюються за модульно-рейтинговою системою, в
основу якоТ покладено принцип пооперацiйноТ звiтностi, обов'язковостi модульного
контролю, накопичувальноТ системи оцiнювання рiвня знань, yMiHb та навичок;
розширеншI кiлькостi пiдсумкових ба;liв до 100.
Контроль успiшностi студентiв здiйснюсться з урахуванням поточного i
пiдсумкового оцiнювання.
Кожний модуль вкJIючае бали за поточну роботу студента на практичних заняттях,
виконаннlI самостiйноТ роботи, iндивiдуальну роботу, модульну контрольну робоry.
Реферативнi дослiдження, творчi завдання, конспекти-презентацii, анотацiТ прочитаноТ
додатковоТ лiтератури, есе тощо, якi викону€ студент за визначеною тематикою,
обговорюються та захищаються на практичних заняттях.

Кiлькiсть балiв за робоry з теоретичним матерiалом на практичних заняттях, пiд
час виконання самостiйноi та iндивiдуапьноТ навчально-дослiдноТ роботи залежить вiд
дотримання таких вимог:
П своечаснiсть виконаннrI навч€Iльних

завдань

;

П повний обсяг ik виконання;
П якiсть виконання навчаJIьних завдань;
П самостiйнiсть виконання;
П творчий пiдхiд у виконаннi завдань;

П iнiцiативнiсть у навча,тьнiй дiяльностi.

Виконання модульних контрольних робiт здiйснюеться

з

використанням

роздрукованих завдань, TecTiB або в режимi комп'ютерноТ дiагностики.

Модульний контроль знань сryдентiв здiйснюеться пiсля завершеншI вивчення
навчального матерiалу модуля.

Критерii оцiнювання
90-100 балiв (<вiдмiнно>>) ставиться за повнi та мiцнi знан}ш матерiалу в заданому
обсязi, вмiння вiльно виконувати практичнi завдання, передбаченi навчальною
програмою; за знання основноТ та додатковоТ лiтерат}ри; за вияв креативностi у розумiннi
i творчому використаннi набlтих знань та yMiHb.
82-89, 75-81 балiв (qобре>) ставиться за вияв студентом повних, систематичних
знань iз дисциплiни, успiшне виконання практичних завдань, засвосння основноТ та
додатковоТ лiтераryри, здатнiсть до оамостiЙного поповнення та оновлення знань. У
вiдповiдi студента наявнi незначнi помилки.
67-74, бб-б0 балiв (<<задовiльно>>) ставиться за вияв знання основного навчзIльного
матерiалу в обсязi, достатньому для подальшого навчання i майбутньоТ фаховоТ
дiяльностi, поверхову обiзнанiсть з основною i додатковою лiтературою, передбаченою
навч€Lтьною програмою; можливi cyTTcBi помилки у виконаннi практичних завдань, €lJIe
студент спроможний усунути ik за допомогою викJIадача.
59-1 балiв (<<незадовiльно>>) виставлясться студентовi, вiдповiдь якого пiд час
вiдтворення основного програмового MaTepia,Ty поверхова, фрагментарна, що
зумовлюсться початковими уявленнJIми про предмет вивченнrI. Таким чином, оцiнка
кнезадовiльно> ставиться студентовi, який неспроможний до навчаншI чи виконан}uI

фаховот дiяльностi пiсля закiнчення
вiдповiдноТ дисциплiни.

Внз

без повторного навчання

за програмою

Шкала оцiнювання (нацiональна та ECTS)
Таблuця б

Оцiнка в балах
за Bci види навчальноi
дiяльностi
90 _ 100
82 _89

Оцiнка
для екзамену

для залш(у

вiшrлiнтrо
Щлясе

добре

75-81

Щобре

67 -74

Задовi"тъно

60-66

,Щостатньо

1-59

Незадовiльно

Зараховано

Незараховано (з
можливiстю повторного
складання)

8. РЕКОМЕНДОВАНА
I. Основна навчаlьна лimерgцура

ЛIТЕРАТУРА

1. Аrrтология педагогической мысли Щревней Руси и Русского государсгва, XlV - ХVII вв.М.: Педагогика, 1985. -З67с.
2. Антология педагогической мысли России I половины XIX века (до реформ 60-х гг.) /Сост,
П.А. Лебедев. - М.: Педагогик4 1987. - 560с.
з. Акгология пед€гогической мысли России XVIII ст. - М.: Педагогикц 1985. - 479с.
4. Антология педагогической мысли России второй половины
XIX - начапа ХХ в. / Сосг.
П.А. Лебедев. - М.: Педагогика' 1990. * 603с.
5. Антология педагогической мысли Украинской
Н.!. Ярмаченко и др.- М.: Педагогика, 1988. - 640с.
6.
7.
8,

ссР /

Сост.

Н.П. Ка.пиниченко,

АнтологиЯ педzгогической мысли христиzlнского средневековья. В 2-хт.-М., 1994.
Артемова Л.В. Iсторй педагогiки: Пiдрl^rник.
-К.:Либiдь, 2006.- 424с.

Артемова Л.В. Правiчне

i

вiчне. Роль жiнки в суспiльствi та у вихованнi дiтей з
- 1996. - Jф7.
Зайченко I.B. Iсторiя педагогiки. У двох книгЕlх. Книга 2. Школ4 ocBiTa i педагогiчна

найдавнiшlа< часiв ll.Щошкiльне BID(oBaHH;I.

9,

думка в УкраiЪi. Навч. посiбНик

-

10з2.

дJUI

сryд. ВищлТх нalвч. закладiв. *К.: Видавничий,Щiм ''Слово'', 2010.

10. История дошкольной педагогики / Под ред. Л.Н. Литвина. - Изд. 2-е.-М.: Лросвещение,
l989. -351с.
1 l '
ИсгориЯ дошкольноЙ педагогикИ в России: ХрестоматИя /Сост. Н.Б. Мчед-Лидзе И
ДР. 2-е
изд.- М.: Просвещение, 1987. - 430с.
12' ИсгориЯ зарубежной дошкольной педагогики: ХрестоматИя / Сост. Н.Б. Мчедлидзе и др.2-еизд.- М.: Просвещение, 1986. 460с.
l3, История педагогики /-н.А. Консtантинов, Е.Н. Медынский, м.Ф.Шабаева. 5-е изд., доп.
и перераб. - М.: Просвещение, 1982. * 44'7с.
14. ИсториЯ педагогики / Под ред. А.И. Пискунова. В 2-хч.-М.: ТУ "Сфера", 1998, * Ч.I. от
зарождениЯ воспитаниrI в первобытном обществе до середины XVI] в.- 192с.; Ч.II. с XVIII
векадо

середины

ХХ в.-

15.
16.

304с.

Исгорияпедагогiки/Подред.М.Ф.Шабаевой.-М.:Просвещение, 198l,-З67с.
ИсториЯ советской дошкольной педагогики: ХрестоматИя / Сост. Н.Б. Мчедлидзе и
др.*

2-е изд.-М.: Просвещение,

1

988.

-

44'7

с.

|7.

Iсторiя дошкiльноi педагогiки: Хрестоматiя / Упор. З.Н. Борисова, В.З. Смаль.- 2-е вид.,
К.:
Вища
шк., 1990.- 42Зс.
доп. Iсгорiя педагогiки / За заг. ред. М.С. Гриценка. - К.: Вища шк., 1973.- 448с.
Iсгорiя украiнськоТ педагогiки / За ред. М.Г. Стеrrьмzlховича. - К., 2000.
Iсгорiя украiЪськоi школи i педагогiки: Хрестоматiя / Упоряд. О.О. Любар; За заг. ред.
В.Г. Кременя. -К., 200З.

18.
19.
20.

290с.

21.

Кравець В.П. Зарубiжна школа

i

педагогiка

ХХ

ст. / В.П. Кравець.- Тернопiль, 1996.-

22. Кравець В.П. Iсторiя класичноТ зарубiжноТ педагогiки та шкiльницгва / В.П.Кравець. Тернопiль. l 996.- 4Збс.
2З. Кравець В.П. Iсторiя освiти i школи УкраЪи: Назч. пооiбник для студ. пед. навч. закладiв
та унiверситогiв / В.П.Кравець. - Тернопiль, 1994.- З6lс.
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