
Важлива галузь

педагогічної

науки



Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική —

майстерність виховання) — наука 

про зміст, форми і методи виховання, 

освіту та навчання.

Людську цивілізацію на всіх етапах її 

розвитку супроводжувала така наука, 

як історія педагогіки —

важлива галузь педагогічної науки.



Історія педагогіки — це наука про історично

зумовлені педагогічні системи минулого, про

внесок видатних корифеїв педагогічної думки у

скарбницю світового педагогічного досвіду.



Лише той Учитель, хто живе 

так, як навчає.

Г. Сковорода

Персоналії в історії національної педагогіки.

22 видатних українських педагоги : затв.

МОН України як підручник для студ. ВНЗ / А.

М. Бойко, В. Д. Бардінова, Л. Л. Безобразова

[та ін.] ; під заг. ред. А. М. Бойко. – Київ :

Професіонал, 2004. – 575, [1] c.



Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч.

посібник : рек. МОН України як навч. посіб. для вищих

педагогічних навч. закладів / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В.

Задорожна. – Суми : Університетська книга, 2005. – 266, [1] с. –

Бібліогр.: с. 263–266.

Освіта - скарб; 

праця - ключ до нього.

Буаст



Лавріненко О. А. Історія педагогічної майстерності :

посіб. для студентів педагогічних ВНЗ, аспірантів,

вчителів / О. А. Лавріненко. – Київ : Богданова А. М.,

2009. – 328 с. : табл. – Бібліогр.: с. 299–328.



Сухомлинська О. В. Історико-

педагогічний процес: нові підходи до

загальних проблем : [публікації з

теоретичних і методологічних проблем

розвитку історико-педагогічної науки в

Україні] / О. В. Сухомлинська. – Київ :

А.П.Н., 2003. – 67, [1] с. : табл.



В основі педагогіки як самостійної науки - доробок 

видатного чеського педагога Я. А. Коменського. 

Запропоновані ним принципи, методи, форми навчання 

стали підґрунтям педагогічних теорій, чимало його ідей 

актуальні й нині.



Особливу роль у розвитку педагогічної теорії відіграв видатний

російський педагог К. Ушинський (1823-1871). У його педагогічній

системі визначальним є вчення про мету виховання, що формулюється як

підготовка людини до життя і праці, як формування в неї почуття

обов'язку перед народом.



Кузьміна С. Л. Філософія освіти та виховання в

Київській академічній традиції XIX-початку XX

ст. : [монографія] / С. Л. Кузьміна ; НУ "Києво-

Могилянська Академія", Кафедра філософії та

релігієзнавства. – Сімферополь : Н. Оріанда, 2010.

– 551, [1] с. – Бібліогр.: с. 418-480 та в підрядкових

примітках.



Кочубей Т. Д. Українська педагогічна думка

другої половини XVII-XVIII століття крізь

призму вітчизняних досліджень : монографія / Т.

Д. Кочубей. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 516

с. : табл. – Бібліогр.: с. 285–349.

У монографії пропонується новий

підхід до осмислення педагогічного

досвіду просвітників другої половини

ХVІІ – ХVІІІ ст. та сучасне його

прочитання. Висвітлено боротьбу

українських мислителів за православну

педагогічну думку у другій половині

ХVІІ ст., культурно-освітні процеси на

українських землях як передумову

розвитку освіти і педагогічної думки.



Тхоржевська Т. Д. Православне

виховання в історії педагогіки :

монографія / Т. Д. Тхоржевська. – 2-ге

вид., допов. та переробл. – Київ : Фенікс,

2008. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 399–431.

У монографії досліджується

православна система виховання як

педагогічне явище, зі своєю історією й

у системі загального розвитку виховної

та освітньої справи в Україні.



В Україні педагогічна думка на всіх етапах розвивалася на

рівні світової. Ще в Київській Русі сформувалася система

виховання на засадах любові до батьківщини, гуманного

ставлення до людини, дисципліни, поваги до старших,

сумлінності у праці, мужності, хоробрості й водночас

терпимості та релігійності.



Нариси з історії розвитку новаторських

навчально-виховних закладів в Україні

(ХХ століття) : навч.-методичний

посібник : рек. МОН України / О. В.

Сухомлинська, В. С. Курило, Н. П.

Дічек [та ін.] ; .АПН України, Ін-т

педагогіки, Луганський нац. ун-т імені

Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНУ

імені Тараса Шевченка, 2010. – 443, [1]

c. : фотоіл. – Бібліогр.: до кожного

розділу та в тексті. – Покажч. іменний:

с. 436–443.



Марочко В. Репресовані педагоги

України: жертви політичного терору

(1929-1941) : [масові репресії проти

співробітників Народного комісаріату

освіти] / Марочко В.,

Хілліг Г. ; Інститут історії України НАН

України ; Марбурзький університет

(Німеччина). – Київ : Науковий світ,

2003. – 301, [1] с. – Бібліогр.: с. 288–300.



Курило В. М. Освіта України і

науково-технічний прогрес: історія,

досвід, уроки : монографія / Курило

В. М., Шепотько В. П. – Київ :

Деміур, 2006. – 431 с.



Диференційований підхід в історії

української школи (кінець ХІХ - перша

третина ХХ ст.) : монографія / О. В.

Сухомлинська, Н. П. Дічек, Л. Д.

Березівська [та ін.] ; НАПН України, Ін-

т педагогіки. – Київ : Педагогічна

думка, 2013. – 637, [2] c. : табл. –

Бібліогр. в тексті.



У монографії гендерний вимір

шкільної освіти в Україні

здійснено у хронологічному полі

ХХ століття у контексті

історичних, соціокультурних змін

суспільства.

Петренко О. Б. Гендерний вимір

шкільної освіти в Україні (ХХ століття)

: монографія / О. Б. Петренко. – Рівне :

[Видавець Олег Зень], 2005. – 530, [1] с.

– Бібліогр.: с. 386–449.



Видатний український педагог

А. Макаренко (1888-1939)

розробив і втілив у практику

принципи створення й

педагогічного керівництва

дитячим колективом, методику

трудового виховання,

виховання в дусі свідомої

дисципліни та розвитку теорії

сімейного виховання.



Освітяни Черкащини жертви

радянського тоталітарного режиму :

[біографічні відомості про понад 680

арештованих, реабілітованих, загиблих,

учителів і викладачів Черкащини] /

[упоряд.: В. В. Масенко, В. С. Романов,

С. О. Шамара]. – Черкаси : Брама-

Україна, 2009. – 271, [1] c. :

фотодокументи. – Бібліогр.: с. 263–266.



Антологія педагогічного краєзнавства

Черкаського краю : навч. посіб. / Албул І. В.,

Бадья Л. А., Бойченко В. В. [та ін.] ; за заг.

ред. Н. С. Побірченко] ; МОН України, АПН

України, Уманський держ. пед.. ун-т імені

Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2008.

– 343, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: в тексті.



Видатний український педагог В. Сухомлинський (1918-1970)

досліджував проблеми теорії та методики виховання дітей у школі й

сім'ї, всебічного розвитку особистості учня, педагогічної

майстерності. Його перу належать наукові й публіцистичні праці, в

яких він ділиться власним досвідом, педагогічними роздумами.





Народна педагогіка : світовий досвід /

уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л.

Омельяненко. – Вид. 2-ге, випр. і

допов. – Київ : Знання-Прес, 2003. –

134 с. – ( Навчально-методичний

комплекс з педагогіки).





Дякуємо за увагу!


