


Розвиткові освіти і шкільництва на Русі

сприяло запровадження християнства. Воно

прилучило Русь до античної культури і науки,

зблизило її з багатьма країнами Європи.

За порівняно короткий час (ХI-ХII ст.) Київська

Русь досягла надзвичайно великих успіхів у

поширенні грамотності та шкіл і за станом

освіти не поступалася західноєвропейським

країнам.



Історія української школи і педагогіки 

[Текст] : хрестоматія : рек. МОН України 

/ за ред. В. Г. Кременя ; [укладач О. О. 

Любар]. – К. : Знання, 2005. – 766, [2] c. –

Бібліогр. в тексті.



Унікальним явищем в історії вітчизняної освіти була

діяльність братських шкіл (80-ті роки XVI ст.), які

організовували і утримували церковні братства

(громадсько-політичні організації православних

громадян) з метою зміцнення православ'я. Серед них

були як елементарні, так і школи підвищеного рівня.

Притаманними їм рисами були:

1) демократичність;

2) введення елементів класно-урочної системи

навчання;

3) налагоджений тісний зв'язок з батьками чи

родичами учнів;

4) чітка організація навчання;

5) ґрунтовність освіти, яка не поступалася

західноєвропейській.

Першими національними закладами вищого типу стали

Острозька школа-академія і Києво-Могилянська академія.



Значний внесок у 

розвиток 

педагогічної науки 

вніс Г.С.Сковорода



Григорій Савич Сковорода 

(1722-1794 рр.) – видатний 

український педагог, поет, 

мандрівний філософ, 

представник етико-

гуманістичного напрямку 

вітчизняного просвітительства. 

Народився на Полтавщині. 

Навчався в Києво-

Могилянській академії, згодом 

поглиблював свої знання за 

кордоном. Повернувшись на 

батьківщину, працював 

викладачем в Переяславській 

семінарії, а згодом – у 

Харківській колегії. Після 

звільнення з колегії Сковорода 

до кінця свого життя 

залишається мандрівним 

філософом і учителем.



Артемова, Л. В. Історія педагогіки України

[Текст] : підруч. для студ. ВНЗ : затв. МОН

України / Л. В. Артемова. – К. : Либідь,

2006. – 421, [3] с. : фотоіл. – Режим доступу:

http://udpu.org.ua/library_files/410560.pdf. –

Бібліогр. в тексті



Іван Петрович Котляревський 

(1769-1838) – талановитий 

письменник, педагог і 

громадський діяч, якого 

Т.Шевченко вважав своїм 

попередником. Народився у 

Полтаві, де закінчив семінарію. 

Він зробив перший крок до 

створення української 

національної літератури й 

педагогіки. 

У поглядах Котляревського на 

виховання втілені гуманні риси 

вітчизняної класичної 

педагогіки. Він вірив у велику 

силу виховання. Мету 

виховання вбачав у підготовці 

громадян, корисних 

батьківщині і народу, освічених 

патріотів.



Кочубей, Т. Д. Українська педагогічна думка

другої половини XVII-XVIII століття крізь

призму вітчизняних досліджень [Текст] :

монографія / Кочубей Тетяна Дмитрівна ; [рец.

Побірченко Н. С., Петрук Н. К., Федяєва В.

Л.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 516 с. :

табл. – Бібліогр.: с. 285-349.





Тарас Григорович Шевченко 

(1814-1861) – видатний український 

письменник, поет, художник, 

громадський діяч. Народився в 

с. Моринці на Черкащині. 

Початкову освіту здобув у дяка, 

після викупу з кріпацтва навчався у 

Петербурзькій Академії мистецтв, 

потім повернувся на Україну. Був 

активним членом таємної 

політичної організації Кирило-

Мефодіївське Братство, де очолив 

революційно-демократичну групу. 

1847 року Шевченка заарештували 

і заслали в Оренбурзькі степи 

рядовим солдатом. Після заслання 

жив у Петербурзі. Педагогічні 

погляди Шевченка знайшли місце у 

його віршах, публіцистичних і 

художніх творах.

Він вірив у велику силу виховання.





Калуська, Л. В. Видатні українські

педагоги [Текст] : інформаційний

довідник / Любомира Калуська. –

Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 223, [1]

с. – Бібліогр.: с.212

Українська педагогіка в персоналіях [Текст] : навч.

посібник для студ. ВНЗ : рек. МОН України : у 2-х кн.

Кн.1 : Х - ХІХ століття / О. В. Сухомлинська,

Н. Б. Антонець, Л. Д. Березівська [та ін.] ; за ред. О.В.

Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – 621, [3] с. :

фотоіл., табл. – Режим доступу:

http://udpu.org.ua/library_files/403041.pdf. – Авт.

зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 616-617. -

Покажч. персоналій: с. 618-619.



Період кінця XIX — початку XX ст. характеризувався

подальшою колонізацією українських земель, що входили

до складу Російської імперії. Потреби капіталістичного

виробництва, економіки, торгівлі, культури вимагали

розвитку народної освіти. Проте зростаючі потреби Росії в

освіті гальмувалися переслідуванням української школи,

наступом на її демократичні здобутки. Це викликало

громадсько-педагогічний рух, в якому активну участь брали

вчителі, передове студентство, учнівська молодь, діячі

науки та культури, просвітні організації, широка

громадськість.



Подальшого розвитку набуває педагогічна думка, що має

національно-демократичну спрямованість. Естафету

українських просвітителів середини та другої половини XIX

ст. переймають М.С. Грушевський, І.Я. Франко, Леся Українка,

С.Ф. Русова, І.М, Стешенко, М.М. Коцюбинський, П.А.

Грабовський, С,В. Васильченко, Т.Г. Лубенець та ін., ідеї яких

значно посилили національно-визвольний рух українського

суспільства, зокрема у змаганнях за національну освіту та

школу.



Диференційований підхід в історії української

школи (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.)

[Текст] : монографія / О. В. Сухомлинська,

Н. П. Дічек, Л. Д. Березівська [та ін.] ; НАПН

України, Ін-т педагогіки. – К. : Педагогічна

думка, 2013. – 637, [2] c. : табл. – Авт. зазначено

на звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті.



Персоналії в історії національної

педагогіки. 22 видатних українських

педагоги [Текст] : підручник : затв. МОН

України як підручник для студ. ВНЗ. – К. :

Професіонал, 2004. – 575, [1] c.

Лавріненко, О. А. Історія педагогічної майстерності

[Текст] : посіб. для студентів педагогічних ВНЗ,

аспірантів, вчителів / Олександр Лавріненко ; Ін-т

педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України,

Академія педагогічної майстерності. – К. : Богданова

А. М., 2009. – 328 с. : табл. – Бібліогр.: с. 299-328.



Велику плеяду прекрасних 

учителів українських шкіл 

назавжди вкарбовано в історію 

вітчизняної освіти і педагогіки



Український освітній рух був складовою частиною

загальнонаціонального руху за економічне, політичне та

культурне самовизначення України. Серед найвидатніших

постатей цього періоду, які боролися за втілення ідей

національної школи, вшановують К. Ушинського, І. Франка, X.

Алчевську, Б. Грінченка, С. Русову, Т. Лубенця та інших.



Кузьміна, С. Л. Філософія освіти та

виховання в Київській академічній традиції

XIX-початку XX ст. : [монографія] / Світлана

Кузьміна ; НУ "Києво-Могилянська Академія",

Кафедра філософії та релігієзнавства. –

Сімферополь : Н. Оріанда, 2010. – 551, [1] с. –

Бібліогр.: с. 418-480 та в підрядкових

примітках.



Мосіяшенко, В. А. Історія педагогіки України

в особах [Текст] : навч. посібник : рек. МОН

України як навч. посібник для вищих

педагогічних навчальних закладів

/ В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок,

Л. В. Задорожна. – Суми : Університетська

книга, 2005. – 266, [1] с. – Бібліогр.: с. 263-266.



Сухомлинська, О. В. Історико-педагогічний

процес: нові підходи до загальних проблем [Текст]

/ О.В.Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 67, [1] с.

Коляда, Н. М. Розвиток недільних шкіл в

Україні: друга половина ХІХ - початок ХХ ст.

[Текст] : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Н. М.

Коляда ; [рец. Побірченко Н. С., Березівська Л.

Д.]. – К. : Науковий світ, 2007. – 208, [1] с. : іл.,

табл. – Бібліогр.: с. 118-148.



Григорій Григорович 

Ващенко (1878-1967) –

один із творців 

української освітньо-

виховної системи.

Ващенко став творцем 

української національної 

системи освіти. Він 

вказував, що за період 

більшовицької влади 

національні риси зазнали 

великого ушкодження і їх 

треба відновити. У своїй 

праці "Проект системи 

освіти в самостійній 

Україні" він подає 

викладки, які пропонує 

вважати вихідними у 

справі реальної 

розбудови національної 

системи освіти.



«Хрещена мати»

української національної школи

Софі ́я Фе ́дорівна Ру ́сова

(уроджена Ліндфорс; 18 лютого 

1856, Олешня, Чернігівська 

губернія — 5 лютого 1940, Прага) 

— український педагог, прозаїк, 

літературознавець і громадська 

діячка, одна з піонерок 

українського жіночого руху. 



Петренко, О. Б. Гендерний вимір шкільної

освіти в Україні (ХХ століття) [Текст] : монографія

/ О. Б. Петренко ; МОН України, Рівенський ДГУ. –
Рівне : [Видавець Олег Зень], 2005. – 530, [1] с. –
Бібліогр.: с. 386-449.

Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних

закладів в Україні (ХХ століття) [Текст] : 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. – Авт. зазначенно на звороті тит. арк. – Бібліогр.: до кожного

розділу та в тексті. - Покажч. іменний: с. 436-443.



Тхоржевська, Т. Д. Православне виховання в

історії педагогіки [Текст] : монографія / Т. Д.

Тхоржевська ; під ред. автора ; рец. Вихрущ А. В.,

Курляк І. Є., Матвієнко О. В. ; МОН України.

Київський нац. лінгвіст. ун-т. – 2-е вид. доп. та

перероб. – К. : Фенікс, 2008. – 431, [1] с. –

Бібліогр.: с. 399-431.



Історія української педагогіки: Іоаникій

Галятовський [Текст] : навч. посіб. для студ.

ВНЗ / [упоряд., переднє слово та вступна

частина Т. Д. Кочубей ; рец. І. Д. Бех, Н. С.

Побірченко, О. І. Пометун]. – Умань : Софія,

2007. – 154, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 152-

154.



Костянти ́н Дмитро́вич

Уши́нський — освітній 

діяч Російської імперії, 

педагог, кандидат 

юриспруденції і 

правознавець 

українського 

походження, один із 

засновників 

педагогічної науки та 

народної школи у 

Російській імперії. 



Антон Семенович Макаренко –

один із найвідоміших 

педагогів світу. Педагогіку 

Макаренко розглядав як науку 

практичну, яку можна вивести 

тільки з педагогічного досвіду, 

закріпивши теорією, а не з 

теорем.



Василь Олександрович Сухомлинський -

педагог, публіцист, письменник, поет. 

Ставив і розв'язував проблему 

формування в молоді національного і

естетичного світобачення.



Калініченко, Н. А. Василь Сухомлинський,

Іван Ткаченко, Олександр Захаренко: концепти

продуктивної педагогіки [Текст] : [провідні

педагогічні ідеї наукових праць та педагогічної

діяльності педагогів-новаторів] / Н. А.

Калініченко ; Кіровоградський обл. ін-т

післядипломної пед. освіти імені Василя

Сухомлинського. – Кіровоград : [б. в.], 2013. –

187, [1] c. : іл., табл. – До 95-річчя В. О.

Сухомлинського. – Бібліогр.: в тексті.



Марочко, В. Репресовані педагоги України:

жертви політичного терору (1929-1941) [Текст] :

[масові репресії проти співробітників Народного

комісаріату освіти] / В. Марочко, Г. Хілліг ; Інститут

історії України НАН України ; Марбурзький

університет (Німеччина). – К. : Науковий світ,

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



Антологія педагогічного краєзнавства Черкаського краю

[Текст] : навч. посіб. / І. В. Албул, Л. А. Бадья, В. В. Бойченко

[та ін.] ; [за заг. ред. Н. С. Побірченко ] ; МОН України, АПН

України, Уманський державний педагогічний університет імені

Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2008. – 343, [1] с. :

фотоіл. – Бібліогр. в тексті.

Освітяни Черкащини жертви радянського тоталітарного

режиму [Текст] : [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.


