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Cneqia,rrnocri: 01 1 Ocnirui, ne4aroriuui nayru
Cnerlianigalli,a: 3arirJrbHa rreAarorina ra icropis ne4arorirra



@opva npoBeaeHHr:ycHo
MaxcrllransHa ximr<icrs 6arie: 40 6arie

KPIITEPII OIIIHIOBAHH'I

.{o ex:alreuaqifinoro 5i:rery KoMrrJreKcHoro icnnry BXoAr4Tb ABa 3aBAaHHr,

opicHroeauux Ha nepeeipry crlneHfl ooro4iHHr acnipaHrov 6a:osr4x por4i,rie
HaeqanbHoi 4ucqranrinu <3ara:rsna ne4arorira ra icropis ne4arorircu>.

OPI€HTOBHIIIZ UEPETIK TI4TAHb

[, Anrya,rr,ui npo6aenru AocJuA]KeH[,

1. Icropia ne4arorixu rK HayKr4. OcHoeHi uepio4u po3BrrrKy sirqr4sHsuoi

ic ropu rco-nenaroriu uoi Ha1 rcr.r.

2. KracuSir<aqix icropraro-re4aroriuuoro 3HaHH-s siAnosiAHo 4o ra,ryseft nayrz

3a TIpeAMeTHIIMLI O3HaKaMrZ.

3. 05'ercr icropii ne4arorixu. llpe4ver icropii negarorirlr.

4. OcHoeHi 3aBAaHHs icropii ne4aroriror -f,K uayru. 3ae4auul icropii ne4arorixa

tK HaBlrar bHoi ancunnniH u.

5. Polr icropii ne4arorir<z e npo$eciilniil niaroroeqi uaii6yruix yuurelie.

6. Arrya,rrni renau icropuro-ne4aroriqnrax,qocniANeur. Hanpxvu icropzxo-

ne4aroriuuax 4ocri4xreur.

7. Mirpo- i uar<poicropk. Ar<ryani:aqit icropzr<o-ne4arorivnoro 3HaHHs Arq

po3BrzrKy yrpaiuclxoi ocniru.

8. Icropiorpa$ia lx noHamx. Icropiorpa$iqnuil ana,ris npo6:renau.

Kpnrepii Ba,rn
llonnora BrrxnaAy ocHoBHrrx rroJro)r(eHb i r<onqeuqiii :ara-nr,noi reopii rerccry,
IopeqHe Bnropr.icraHHr cyqacHoi Hayronoi repruino:rorii

10

3rlarlun nayronux .4xepen 3 npo6;reuu 10

Brrinnn imocrpyBarrr reoperrrqHi uipryeauux npu(.rra.4aMr4 i: cyracuux 3MI 10

Jlorira i rpar,rotricrs B?r(naAy 10

Bcroro 40



9. {xepenrna 6aza rK cyxynnicrl gi6pauux, cr4creMarr43oBaHr.rx i

r<aaczSirconaui4x Axepen fipo rreAaforiqne vrzu e. ,,{NepelrHa ocHoBa

icropuro-ne4aroriqur4x 4ocni4xenr rK MeroAoJrofiuna npo6levra.

10. Oco6.Meocri nrar<opucrauu.f, Alr(epeno3HaBrrofo niAXoAy {K MeroAy nisHaHHt

ue4arorivnoro Mr,ruynofo. Knacu$ixaqir ft nur<opracraHnx pisurax rr.rnin

Ax(eper.,{xepe,ro:Haaqa rovnereuruicru.

11. Eranr icropr ro-ne4aroriqHoro 4ocli4NeHur - ocroeFri crpyt{rypHo-

xpono:roriuni KoM[oHeHTr4 npoqecy HayKoBoro 4ocli4Nennx. (Daxropra

IIoAlny HayKoBo-AocJrlAHoro [poqecy Ha eTarru.

l2.Hayxoruir anapar .icropuro-ne4aroriquoro Aoc.liANeun-s: crpyr(Typa i

nigxo4tt Ao HarrucaHH-x

l3.Hayxona HoBr43Ha oAepx(aHrrx pesy:marir icropzr<o-negarori.rHoro

4ocni4xennr.

II. MoAe,rr icropuno-negaroriquoro gocnigxeunR

1. Merogonorix i lrero4z ic'ropurco-ne4aroriqulrx 4ocli4xeur. Oco6:u4eocri

icropr.mo-ne4aroriqnoro gocni4xenru. Mero4oloriunnfi incrpyrraenrapifi

i cropra rco- ne4arori.ruoro 4oc,r i4NeuH x.

2. llprlHqunu HayKoBofo 4oc:ri4rreunx. Yrrosu e$enrnnnocri icropzxo-

IIeAaf orlqHof o AocJrlAXeHHrr.

3. Mero4z 4ocni4xeunx rK rroHrrtrf. OcnoeHi pinni negaroriunux 4ocnigxenr

(ervrnipuuunii, reopernvnuit i uero4onori.+rufi). Knacu(fircaqix lrero4ie

4ocrii4xenn-a. Teoperlrvni MeroArr 4ocni4xenru. Eunipuvui MeroAri

4ocri4xenn-a.

4. .{xepero:uas\uir niAxiA s icropur<o-ne4arori.rH[x 4ocni4xennxx.

5. Pe ri o H a-,rsur,r[ niaxia e icropu r<o-ne4a rori v unx aoc:r iANeuurx.

6. lle4arorivna 6iorpa$ir<a ra 6iorpa$icrura.

7. OSopunenux pesynrraria icropur<o-ne4aroriqnoro 4ocni4rrennr rK

ni4cnc'reva HayKoBo-Aocli4uoro npoqecy.

8. Bulroryr go oSopvnenna cra:rri, Auceprauii, anrope$epary.



9. lloHqrr.s npo errrKy. llpoSeciilua erzxa. HayroBa err.rKa. Enr.rHi rrpr.rHqr4rrr4

4oc;ri4uaxa.

10. llou.qrrs rrpo HayKoBy epy4urliro, r<olrnilxqiro, nn riar. llorrrra npo

aBTopcr,Ke npaeo. Kpuruquicrt ra caMoKprrrrrqHicr 4ocli4ruar<a. Aragevivua

4o6povecricrs.

ll.OpraHisaqifini ocHoBrr icropzr<o-ne4aroriqnux 4ocni4x<eur. Ao6ip,
xaacrzQixaqix ra cr4creMarr4:aqix 4xrepe.n gocni4NeHnr.

12. Pospo6.neHHr crpyKTypu gocli4NenHx. Hanytcansr reoperuqnoi vau THl

aocri.rxceurls.

13. Vnpona4NeuH-f, ra anpo6aqix pe:ylrrarie 4oc:ri4Neuux.

III. lcropuuHi nepcnerrunr eir.{n:usHoi oceiru
1 . Icropix yr<paiHcsxoi ne4arorirr.r. llpe4lrer i ocuoeHi nepio4rz po3BrrrKy

yxpaincrxoi ne4arorixrz. 3aegannx ne4aroriunoi nayr<ra.

2. oceira i er4xosaHH.s 4ireft sa uaci Kzi'ecrKoi Pyci. ponr dparcrrrzx rur<iri

YxpaiHu y XVI-XVII cr. y po3Bi4rKy uaqioHa.,rr,uoi oceirra.

3. Pors Ocrposrroi ara4ervrii y po3Br4TKy yr<paihcr oi ne4aroriuuoi ny:rlrypra.

4. Oceirur 4irltnicrl i ne4aroriuHi nonrxgiz f. Cxonopo4n: arrya;nnicm i4efi.

5. Kyeeo-Mor-HJ.lr HcbKa axa4evb fi( qeH fp eiTwa:FuHoi HayK . KJr brlpu ra oceirr.{

XWI-XVIIIcr.

6. Po:nvror< ocnirra fi ne4arori-ruoi 4yrrar<u n Ylcpaiui y XIX - na novarxy )O( cr.

7. Oceirus 4ixlr,uicm i ne4arorivni [orJrfAr4 E. lpiuveur<a.

8. Po:6ygoeanaqioriantHoioceirr4s4o6yYrpainctxoipenornoqii(\917-192I)

9. Cucrewa ocairrz Ynpaiuu s 20-x pp. XX cr.

10. CraH ocnirz, rrrKorrr4 ft ne4aroriru a pagxucrxiii Vrcpaini y 1930-1991 pp.

1 1. lle4arorivua crrcreMa B. Ctxolrlnncr,Koro.

12. PoseuroK yxpainctroi oceirlr s ne:anexnifi Yr<paiui

13 . llepcnenrnBrr po3Br4rKy icropii negarorixv nr H Krr ra Hasqa,,mnoi

aucuunriHrz.



IV. Icropir 3apydir(Hoi ocBiru

B[xosaHHs i Has-rauus e xpailrax Crapo4aeuroro Cxo4y.

BraxoeauHs i urr<o,ra e xpaihax 3axi4noi enponn B erroxy paHnboro

cepe4nroniuus. 3aramHi renAenrdi B po3BurKy ocBiTu.

Oceira, neaarori.rHa AyMKa B auruuHovy cairi.

BrzHrlKnenns ii posnzror< ynirepcrarerie.

5. Illxora i srxosauH-rr s 3axiluifi enponi B erroxy Bi4pogxeHnx ft PeQopMarlii.

CrauosreHu-fl rynaaniculvnoi ue4aroriru i ezHuxHeHH{ Hoezx ruxil.

lle4aroriuua AyMKa efioxu Bi4po4Neuu.r. Oco6:rzeocri po3Br{TKy

ul<frr,Hzqrea ft ne4arori-+roi 4yvr<u enoxrz PeSoplraqii.

IIIxora i ne4arorira HoBoro i nosirHr,oro vacy. llho.na i ne4arorixa n xpaiHax

3axi4noi enponz y XVII cr.. lle4aroriuna cuc'retvra fl..A. Korraenclxoro.

3aranrna xapaKreprrcrr4 ra ft ocrosHi ren4euqii po3BrrrKy ocnirra nepio4y

llpocri:ruurirna. lle4aroriuHi i,qei'ANoua Jlorxa.

1.

2.

J.

4.

6.

7.

8. llegarori.+ri i4ei (ppanqysrxnx Sinoco$ie-npoceirzreris ([eui [iapo, K.A.

liruseqifi, Xau Xax Pycco).

9. lle4aroriuna reopix fr.f. llecranoqqi.

10. lle4aroriuHa AIMKa Hiir,reqqznra XVIII-novarr<y XIX cr. (fr.f. fep6apr, @.-

B.-A.[icrepner, @.B. @pe6enr).

1 1 . Cucrervra ocgiu s npori4nlrx Aepx{aBax ceiry rinqr XIX - nepuroi nonosuua

XX cr. fonoeHi reu4enqii ft uoei ni4xogr4 B po3Br4rKy ocsilr.

12. Ocuoeui -reHaeHqii po3BnrKy oceira s nposi4uHx AepxaBax ceiry riHqr XX -
roqarKy XXI cr.

13. Cran ra rrepc[eKTr4nz gocni4x<eirl : icropii sapy6iNnoi ocsiTu.

Er:aueuarop "l[.{. Eepesiectrca

3aei4yeau xa$e4pu JI.JI. XopyNa
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«Теоретичні засади історико-педагогічного знання» 

Курс 3 

Спеціальності  011 Освітні, педагогічні науки 

Форма проведення:  

письмова / усна / 

комбінована  

 

 усна 

Тривалість 

проведення: 
 -  

Максимальна 

кількість балів:  
40 

Критерії 

оцінювання: 

Повнота викладу основних положень і концепцій загальної 

теорії тексту, доречне використання сучасної наукової 

термінології 

10 

Знання наукових джерел з проблеми 10 

Вміння ілюструвати теоретичні міркування прикладами із 

сучасних ЗМІ 

10 

Логіка і грамотність викладу 10 

Перелік 

допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний 

перелік питань: 

І. Актуальні проблеми досліджень 

1. Історія педагогіки як науки. Основні періоди розвитку 

вітчизняної історико-педагогічної науки.  

2. Класифікація історико-педагогічного знання відповідно 

до галузей науки за предметними ознаками. 

3. Об’єкт історії педагогіки. Предмет історії педагогіки.  

4. Основні завдання історії педагогіки як науки. Завдання 

історії педагогіки як навчальної дисципліни.  

5. Роль історії педагогіки в професійній підготовці 

майбутніх учителів. 

6. Актуальні теми історико-педагогічних досліджень. 

Напрями історико-педагогічних досліджень. 

7. Мікро- і макроісторія. Актуалізація історико-



педагогічного знання для розвитку української освіти.  

8. Історіографія як поняття. Історіографічний аналіз 

проблеми.  

9. Джерельна база як  сукупність дібраних, 

систематизованих і класифікованих джерел про педагогічне 

минуле. Джерельна основа історико-педагогічних досліджень 

як методологічна проблема. 

10. Особливості використання джерелознавчого підходу як 

методу пізнання педагогічного минулого. Класифікація й 

використання різних типів джерел. Джерелознавча 

компетентність. 

11.  Етапи історико-педагогічного дослідження – основні 

структурно-хронологічні компоненти процесу наукового 

дослідження. Фактори поділу науково-дослідного процесу на 

етапи.  

12. Науковий апарат історико-педагогічного дослідження: 

структура і підходи до написання  

13. Наукова новизна одержаних результатів історико-

педагогічного дослідження.  

 

ІІ. Модель історико-педагогічного дослідження 

1. Методологія і методи історико-педагогічних досліджень. 

Особливості історико-педагогічного дослідження. 

Методологічний інструментарій історико-педагогічного 

дослідження.  

2. Принципи наукового дослідження. Умови ефективності 

історико-педагогічного дослідження. 

3. Методи дослідження як поняття. Основні рівні 

педагогічних досліджень (емпіричний, теоретичний і 

методологічний). Класифікація методів дослідження. 

Теоретичні методи дослідження. Емпіричні методи 

дослідження.  

4. Джерелознавчий підхід в історико-педагогічних 

дослідженнях. 

5. Регіональний підхід в історико-педагогічних 

дослідженнях. 

6. Педагогічна біографіка та біографістика. 

7. Оформлення результатів історико-педагогічного 

дослідження як підсистема науково-дослідного процесу.  

8. Вимоги до оформлення статті, дисертації, автореферату.  

9. Поняття про етику. Професійна етика. Наукова етика. 

Етичні принципи дослідника.  

10. Поняття про наукову ерудицію, компіляцію, плагіат. 

Поняття про авторське право. Критичність та самокритичність 

дослідника. Академічна доброчесність. 

11. Організаційні основи історико-педагогічних досліджень. 

Добір, класифікація та систематизація джерел дослідження. 

12. Розроблення структури дослідження. Написання 



теоретичної частини дослідження. 

13.  Упровадження та апробація результатів дослідження. 

 

ІІІ. Історичні перспективи вітчизняної освіти 

1. Історія української педагогіки. Предмет і основні періоди 

розвитку української педагогіки. Завдання педагогічної науки. 

2. Освіта і виховання дітей за часів Київської Русі. Роль 

братських шкіл України у ХVІ–ХVІІ ст. у розвитку 

національної освіти. 

3. Роль Острозької академії у розвитку української 

педагогічної культури. 

4. Освітня діяльність і педагогічні погляди Г. Сковороди: 

актуальність ідей. 

5. Києво-Могилянська академія як центр вітчизняної науки, 

культури та освіти ХVІІ–ХVІІІ ст. 

6. Розвиток освіти й педагогічної думки в Україні у ХІХ - на 

початку ХХ ст.  

7. Освітня діяльність і педагогічні погляди Б. Грінченка. 

8. Розбудова національної освіти в добу Української 

революції (1917–1921) 

9. Система освіти України в 20-х рр. ХХ ст. 

10. Стан освіти, школи й педагогіки в радянській Україні у 

1930–1991 рр.  

11.  Педагогічна система В. Сухомлинського. 

12.  Розвиток української освіти в незалежній Україні  

13. Перспективи розвитку історії педагогіки як науки та 

навчальної дисципліни.  

 

IV. Історія зарубіжної освіти 

1. Виховання і навчання в країнах Стародавнього Сходу. 

2. Виховання і школа в країнах Західної Європи в епоху 

раннього середньовіччя. Загальні тенденції в розвитку освіти. 

3. Освіта, педагогічна думка в античному світі. 

4. Виникнення й розвиток університетів.  

5. Школа і виховання в Західній Європі в епоху 

Відродження й Реформації. Становлення гуманістичної 

педагогіки і виникнення нових  шкіл. Педагогічна думка епохи 

Відродження. Особливості розвитку шкільництва й 

педагогічної думки епохи Реформації. 

6. Школа і педагогіка нового і новітнього часу. Школа і 

педагогіка в країнах Західної Європи у ХVІІ ст.. Педагогічна 

система Я.А. Коменського. 

7. Загальна характеристика й основні тенденції розвитку 

освіти періоду Просвітництва.  Педагогічні ідеї Джона Локка.  

8. Педагогічні ідеї французьких філософів-просвітителів 

(Дені Дідро, К.А. Гільвецій, Жан Жак Руссо).  

9.  Педагогічна теорія Й.Г. Песталоцці. 

10. Педагогічна думка Німеччини ХVІІІ-початку ХІХ ст. 



(Й.Г. Гербарт, Ф.-В.-А.Дістервег, Ф.В. Фребель). 

11. Система освіти в провідних державах світу кінця ХІХ – 

першої половини ХХ ст. Головні тенденції й нові підходи в 

розвитку освіти. 

12. Основні тенденції розвитку освіти в провідних державах 

світу кінця ХХ –початку ХХІ ст. 

13. Стан та перспективи досліджень з історії зарубіжної 

освіти.  

 

 


