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ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ ЗМІСТУ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 
Анотація. У статті обґрунтована авторська концепція креативно спрямованого змісту історії педагогіки, виявлені 

творчі можливості цієї навчальної дисципліни. Представлена дидактична модель креативно спрямованого змісту освіти, 
основним принципами якої є: сучасне ставлення до стандартів вищої освіти; оновлення критеріїв відбору змісту освіти за 
рахунок теоретизації навчального матеріалу та його практичної значущості; принцип інтеграції змісту навчальних 
дисциплін; недиспаратність змісту навчального матеріалу. 

Висвітлено основні засади авторського підходу до вивчення історії педагогіки, в основу якого покладено принцип 
інтеграції історії педагогіки з суміжними науками та проблемно-модульну побудову кожної теми, який названий – 
проблемно-інтегрований підхід. Визначено предмет історії педагогіки як галузі педагогічного знання, саме – розвиток теорії 
і практики виховання, освіти і навчання в різні історичні епохи, включаючи й сучасність у контексті історичного розвитку. 
Типологія висунутого предмета включала: історію розвитку освіти та історію розвитку педагогічної думки. Завдання курсу 
також спрямовані на посилення науково-теоретичної та практичної підготовки. Акцент зроблено на вивченні теорії в 
динаміці, розвитку; на аналізі ретроспективи педагогічних систем, теорій, знань; орієнтації на різні варіанти 
загальнопедагогічних підходів, на історичне бачення своєї професії. Історія педагогіки максимально наближена до завдань 
провідної дисципліни педагогіки і побудована як розвиток систем, ідей, теорій. 

Ключові слова: концепція креативно спрямованого змісту, виховні можливості історії педагогіки. 
 
Annotation. The author’s concept of creatively directed History of Pedagogics content is grounded in the article. The creative 

possibilities of this discipline are found.  
The didactic model of creatively directed educational content is presented. The basic principles of this model are: a modern 

attitude to higher education; renewal of the selection criteria of educational content by means of theorizing teaching material and its 
practical significance; an integration content principle of educational disciplines. 

The basic principles of author's approach to the study of the History of Pedagogy, which is based on the principle of integration 
of the history of education with the related sciences and problem-modular construction of each theme, which is called problem-integrated 
approach, are cleared up.  

An object of history of education as a field of pedagogical knowledge - namely, the development of the theory and practice of 
education and training in different historical periods, including the modernity in the context of historical development is defined in the 
article.  

The nominated subject typology included: a history of education and a history of educational thought.  
The tasks of course are also aimed at strengthening the scientific, theoretical and practical training. The accent on studying the 

theory in the dynamics and development; on retrospective analysis of pedagogical systems, theories and knowledge; orientation on the 
different variants of general approaches to historical vision of one’s profession is made.  

The History of Pedagogy is close to the tasks of top pedagogy discipline problems and constructed as the development of ideas, 
theories. 

Key words: concept of the creatively – directed contents, upbringing potential of the History of Pedagogics.  
 
Постановка проблеми. Інноваційна за змістом і 

характером динаміка світових тенденцій розвитку 
вищої освіти, орієнтованої на творчу особистість, 
вимагає від України вибору випереджувальної моделі 
подальшого розвитку педагогічної освіти та переходу 
до нових моделей підготовки майбутнього вчителя. 
Інновації стають тим механізмом, який дає змогу 
здійснити процес випереджувального розвитку вищої 
педагогічної школи та забезпечити можливість 
вільного розвитку суб’єктів навчального процесу, 
право вибору майбутнім учителем власної концепції 
педагогічної праці. Інновації мають бути пов’язані 
переважно зі змістом педагогічних дисциплін, 
використанням його виховних можливостей. 

Аналіз попередніх досліджень та публікацій. 
Для нашої роботи першочергового значення 
набувають дослідження особливостей творчої 
педагогічної діяльності, які розкриваються в працях 
О. Дубасенюк, В. Загвязинського, І. Зязюна, В. Кан-
Калика, Н. Кузьміної, Ю. Кулюткіна, Р. Скульського, 
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Г. Сухобської, Р. Шакурова та ін. Проблемам розвитку 
творчої особистості майбутнього вчителя присвячені 
роботи О. Антонової, Н. Кічук, Б. Красовського, 
Л. Лузіної, С. Сисоєвої, П. Шевченка та ін., в яких 
визначається залежність ефективної педагогічної 
діяльності від розвитку творчої особистості вчителя. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні авторської 
концепції креативно спрямованого змісту історії 
педагогіки, виявленні виховного аспекту цієї 
навчальної дисципліни. 

Виклад основного матеріалу. У процесі 
дослідження була розроблена дидактична модель 
креативно спрямованого змісту освіти, основним 
принципами якої вважаємо такі. 

1. Сучасне ставлення до стандартів вищої 
освіти. Модернізація національної вищої освіти, 
прагнення вписатися в європейський освітній простір, 
вимагає врахування інтеграційних процесів, які 
відбуваються в європейській і світовій освіті. У зв’язку з 
цим постає проблема забезпечення сучасного 



Розділ 4 Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних інформаційних технологій та 
інноваційних методик навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів 

 

 135 

ставлення до стандартів освіти. Традиційний підхід до 
змістового компонента стандартів освіти орієнтований 
на певну уніфікацію, певну усередненість інтелекту. 
Інноваційний підхід вимагає врахування як середнього 
рівня інтелекту так і одночасного поглиблення та 
розширення програми навчання для «продвинутих» і 
створення індивідуальних програм підвищеного рівня 
для особливо обдарованих. «Стандарти повинні 
збагачуватися шляхом диференціації учасників 
навчального процесу за рівнем підготовки» [4, c. 17]. 
Заслуговують на увагу й ті наукові підходи, які 
ґрунтуються на принципах варіативності змісту освіти 
за ознакою його фундаментальності чи практичності 
[4, с. 51]. Це завдання має значення стратегічного в 
реформуванні змісту сучасної освіти: «відбір і 
структурування навчально-виховного матеріалу на 
засадах диференціації та інтеграції» [4, с. 11]. 

Традиційна спрямованість навчання у вищій 
школі на засвоєння системи знань, умінь та навичок, 
яка вважалася виправданою раніше і є до нині, вже не 
відповідає сучасному соціальному замовленню, яке 
вимагає підготовку майбутніх вчителів, як самостійних, 
ініціативних і творчих особистостей. Реалізація нових 
вимог потребує істотного посилення продуктивної і 
творчо-пошукової діяльності студентів, розвитку 
креативних здібностей, прагнення до самоосвіти, 
вміння ефективно використовувати нові знання та 
розв’язувати педагогічні проблеми.  

2. Оновлення критеріїв відбору змісту освіти 
за рахунок теоретизації навчального матеріалу та 
його практичної значущості. 

Процес модернізації вищої освіти відповідно до 
вимог європейської інтеграції вимагає перегляду ряду 
традиційно прийнятих характеристик щодо змісту 
освіти, звичних норм освітньої діяльності у вищій 
школі. У нашому дослідження цей процес був 
пов’язаний, у першу чергу, з підвищенням рівня 
теоретизації навчального матеріалу, з визначенням 
фундаментальних знань у змісті дисциплін 
педагогічного циклу, сепарування їх від надмірної 
інформаційної складової, яка стала виконувати роль 
ілюстративного супроводу пізнавального процесу, а 
також визначенням його значущості.  

У проведеному дослідженні оновлення 
критеріїв змісту дисциплін педагогічного циклу 
відбувалося за такими показниками. По-перше, це 
висока теоретизація навчального матеріалу, 
оптимальними формами наукового знання були 
обрані педагогічні поняття, закони, закономірності, 
принципи, моделі, системи та ін. По-друге, важливим 
показником оновлення критеріїв змісту освіти 
вважаємо фактор практичної корисності педагогічного 
знання, продуктивність якого забезпечувалася за 
рахунок оволодіння алгоритмом рішення педагогічної 
задачі, правила вирішення проблемної ситуації та ін. 
Третій показник – це розвивальний характер 
конструювання знань, в основі якого визначався 
основний принцип розвивального навчання – навчати 

продуктивно мислити, а не лише накопичувати знання 
та уміння репродукувати інформацію, а це вже 
принципово інший тип змісту та інші цілі педагогічної 
освіти. У зв’язку з цим ми намагалися вводити 
студентів у суть дисциплін педагогічного циклу, 
навчати їх методів здобування знань із кожної 
дисципліни, а конкретні знання вони повинні були 
опановувати самі. 

3. Принцип інтеграції змісту навчальних 
дисциплін. 

Проблема розвитку творчого мислення в 
нашому дослідженні безпосередньо пов’язувалася з 
впровадженням інтеграції, яка докорінно змінювала 
зміст та структуру педагогічних дисциплін, 
інтелектуально-концептуальні можливості окремих 
дисциплін педагогічного циклу.  

Інтеграція в нашому дослідженні передбачала 
різні форми реалізації: від розвинених зв’язків між 
знаннями різних педагогічних дисциплін та 
узгодженого їх викладання до глибокої взаємодії 
знань. Студентам пропонувалися не лише предметні 
знання та знання про методи наукових досліджень, а й 
реальне розташування та взаємозв’язки між певними 
галузями педагогічних знань (не лише зараз, а й у 
історії педагогіки, а також тенденції розвитку як самих 
наук, так і взаємозв’язків між ними). Інтеграція 
виступила як генералізація та універсалізація 
педагогічного знання.  

Важливим наслідком інтеграції дисциплін 
педагогічного циклу ми вважаємо те, що було 
досягнуто зростання узагальнення та інформаційної 
ємкості науково-педагогічного знання, тобто окремі 
поняття, закони і теорії перейшли у ранг загальних і 
дозволяли пояснити більшу кількість конкретних 
властивостей і зв’язків. Нові знання студентів 
включалися в раніше засвоєні у більш стислому, 
підпорядкованому вигляді. Узагальнення, 
концентрація та стискання наукової інформації 
збільшувалися з ростом організованості, 
впорядкованості та систематизації кожної дисципліни 
педагогічного циклу. 

4. Недиспаратність змісту навчального 
матеріалу, яка розумілася в нашому дослідженні як 
відсутність нейтральності навчального змісту 
дисциплін педагогічного циклу стосовно процесу 
професійного становлення особистості майбутнього 
вчителя, що є важливим положенням педагогіки 
розвитку. Відповідно до цього принципу навчальний 
зміст було побудовано таким чином, щоб за логікою 
його сприйняття він виступав спонукальним засобом 
загального професійно-педагогічного становлення 
студента, тобто між навчальним змістом і студентом 
повинні були виникнути певні взаємовідносини. 
Прикладом може бути створення особистісної форми 
змісту в освітньому продукті студента під час 
виконання самостійної роботи або спілкування 
викладача і студента на особистісному рівні, коли 
викладача сприймають у ролі педагога-особистості. 
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Різновидом особистісної форми змісту в історії 
педагогіки ми використовували прийом, за яким зміст 
теми подавався як історія розвитку інтелектуальних і 
особистісних надбань видатних педагогів минулого, 
тоді змістову структуру навчальної дисципліни 
становили способи продуктивного мислення, творчі 
педагогічні здібності, особистісні моральні цінності, 
почуття творців педагогічної теорії і практики, які 
розкривалися в їх діяльності та творчих продуктах, а 
саме в педагогічних працях. Емоційні переживання, 
викликані таким змістом, сприяли розвитку творчого 
мислення та мотивації його самовиявлення, 
створенню студентами власного продукту. 

Розроблена нами модель змісту педагогічних 
дисциплін (на прикладі курсу історії педагогіки) 
включала такі компоненти: навчальна програма [5], 
навчальний посібник [2], навчально-методичний 
комплект для модульно-варіантного навчання з 
педагогічних дисциплін [6], методичні рекомендації з 
розвитку творчого мислення майбутнього вчителя у 
процесі вивчення історії педагогіки [1] та освітній 
продукт студентів.  

Новизна розробленої моделі полягала в тому, 
що нами були визначені принципово нові підходи до 
вивчення історії педагогіки в педагогічному 
університеті. Дамо їм коротку характеристику. 

Ми виходили з того, що система психолого-
педагогічної підготовки студентів у сучасних умовах 
повинна бути максимально зорієнтованою на 
становлення їхньої індивідуальності і розвиток 
творчого мислення, що неможливо без усвідомлення 
глибинних зв’язків педагогічних явищ у цілісності й 
взаємодії. Але професійно-педагогічна підготовка 
фахівців наразі характеризується певним 
функціоналізмом, який знайшов своє відображення в 
неузгодженості викладання різних дисциплін 
педагогічного циклу і суміжних наук. У результаті 
майбутні вчителі не отримують необхідної підготовки 
до реалізації цілісного педагогічного процесу. 

Історія педагогіки є однією з наукових дисциплін 
педагогічного циклу й одним із навчальних предметів 
у системі професійно-педагогічної освіти. Тривалий час 
історія педагогіки розвивалась екстенсивним шляхом, 
в основному за рахунок розширення фактографічної 
бази і тематичного діапазону історико-педагогічних 
праць, при незначному теоретичному їх поглибленні й 
ізоляції від суміжних наук. Результатом такого 
розвитку було, з одного боку, нагромадження 
великого за обсягом, але розрізненого матеріалу, а з 
другого – недостатнє теоретичне його засвоєння, 
відсутність узагальненого знання. Ці недоліки стали 
особливо помітні в останній час, коли домінуючої ролі 
у розвитку науки набули інтегративні процеси, 
теоретичний синтез нагромаджених знань, коли 
функціональне бачення проблеми почало звільняти 
місце цілісному, системному. 

Нами розроблено концептуально новий підхід 
до вивчення історії педагогіки, в основу якого 

покладено принцип інтеграції історії педагогіки з 
суміжними науками та проблемно-модульну побудову 
кожної теми. Цей принцип ми назвали проблемно-
інтегрованим підходом. Такий підхід формально 
проголошувався, але ніколи не був реалізований.  

З метою здійснення інтеграції було розпочато 
пошук місця та спрямованості історії педагогіки, а 
потім й інших дисциплін у структурі педагогічного 
знання. Ми виходили з того, що між історією 
педагогіки та іншими науками повинна існувати не 
проста функціональна залежність, а значно більш 
складні зв’язки, коли вивчення кожної дисципліни є в 
результаті єдино можливим шляхом вивчення цілого. 
За цієї умови кожна дисципліна входить до системи 
педагогічних знань лише завдяки тому, що вони 
виступають як нове знання про ціле. Таким чином, 
суттєво змінюються завдання курсів. Вони вивчають не 
різні предмети, а ті ж самі ідеї, але в різних контекстах. 
Історія педагогіки дає історичний розвиток ідеї, а 
педагогіка – суть ідеї та сучасний її стан.  

У силу особливостей свого змісту історія 
педагогіки становить базу гуманітарної освіченості й 
професійної культури вчителя, а розуміння 
педагогічної теорії та практики в історичній динаміці – 
суттєвий компонент професійного вдосконалення 
учителя. Тому ми дещо переглянули спрямованість та 
призначення курсу історії педагогіки. Предмет історії 
педагогіки як галузі педагогічного знання ми 
визначили як розвиток теорії і практики виховання, 
освіти і навчання в різні історичні епохи, включаючи й 
сучасність у контексті історичного розвитку. 

Завдання курсу також були переглянуті і 
спрямовані на посилення науково-теоретичної та 
практичної підготовки. Акцент зроблено на вивчення 
теорії в динаміці, розвитку; на аналіз ретроспективи 
педагогічних систем, теорій, знань; орієнтацію на різні 
варіанти загальнопедагогічних підходів, на історичне 
бачення своєї професії. 

Виходячи з того, що характер і логіка викладу 
навчального матеріалу певною мірою зумовлює 
результати, ми також розробили принципово нову 
структуру курсу історії педагогіки, яка, на нашу думку, 
найбільше відповідає розробленій концепції 
інтеграції. На відміну від попередніх програм, ми 
намагалися наблизити історію педагогіки до завдань 
провідної дисципліни педагогіки і побудувати курс як 
розвиток систем, ідей, теорій. 

Нові підходи до змісту історії педагогіки 
вимагали перегляду існуючих підходів до аналізу 
самого історико-педагогічного матеріалу і вироблення 
власного, на основі якого і була побудована 
експериментальна навчальна програма курсу. А саме: 
інтеграційні підходи, що відбуваються в сучасному 
світі, вимагають нових підходів до ретроспективного 
вивчення, аналізу та узагальнення педагогічних реалій, 
ставлять питання щодо перспектив взаємодії і 
розвитку самобутніх педагогічних традицій в нових 
історичних реаліях. Важливою передумовою 



Розділ 4 Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних інформаційних технологій та 
інноваційних методик навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів 
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вирішення цих проблем може бути розробка 
дослідницького підходу, здатного забезпечити 
теоретичну цілісність бачення світового історико-
педагогічного процесу [1, с. 16].  

Розглянувши різні точки зору стосовно історико-
педагогічного процесу, ми запропонували власне 
розуміння цього питання. У своїй роботі ми 
дотримувалися положення про те, що об’єктом історії 
педагогіки є історико-педагогічний процес, 
наповнений широким соціокультурним і 
антропологічним сенсом. Він включає в себе 
співвідношення різного рівня власне педагогічних 
феноменів минулого із сьогоденням у контексті 
суспільних умов їх існування, природи дитини 
(людини), закономірностей її розвитку [1].  

Щодо типології висунутого предмета, то за 
основу була взята відома в зарубіжній науковій 
літературі класифікація, що розрізняє: 1) історію 
розвитку освіти; 2) історію розвитку педагогічної 
думки. 

Курс «Історії педагогіки» побудовано як 
підсумковий інтегративний, що завершує блок 
педагогічних дисциплін. Такий тип зв’язків відноситься 
до дослідно-міждисциплінарних зв’язків.  

Наступною характеристикою нашої програми 
можна вважати використання особистісно-
психологічного підходу до вивчення історико-
педагогічного процесу, який передбачає подолання 

відчуження індивідуальності педагога від об’єктивного 
процесу, відродження його людського морального 
змісту, тобто повернення до гуманістичних витоків 
історичного пізнання. М. Богуславський [3] вважає 
його характеристикою синергетичного підходу, який 
визнає значну роль вибору суб’єкта у визначенні 
власних перспектив. За таких умов, вважає автор, 
головна увага переноситься з макро – на 
мікропроцеси, на діяльність конкретного педагога 
(«особистісна історія»), виховну систему навчального 
закладу.  

Ми погоджуємося з автором, що виявлення 
нових технологій, продуктивних ідей, рішень, без 
сумніву, несе в собі значний передбачуваний 
потенціал. Тому ми намагалися збагатити зміст історії 
педагогіки матеріалом, що розкриває боротьбу 
наукових ідей, показати вплив конкретних учених-
педагогів на розвиток освітніх систем, залежність 
розвитку прогресивних ідей від особистісних 
моральних якостей людини, її творчих здібностей.  

Висновки. Таким чином, авторська концепція 
креативно спрямованого змісту історії педагогіки 
сприяє формуванню творчої особистості майбутнього 
вчителя, його креативних здібностей, виховує 
позитивне ставлення до майбутньої професії, сприяє 
розвитку власної професійної позиції, прагнення до 
самоствердження у професійній діяльності. 
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