
1. Мета і завдання дисципліни «Ретроспективний аналіз розвитку 

освіти» 

1.1. Мета вивчення дисципліни. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Ретроспективний аналіз 

розвитку освіти» є підготовка професійно компетентного, гуманістично 

зорієнтованого фахівця з високим рівнем педагогічної  грамотності, як 

важливої складової його професійної культури в питаннях вищої освіти та 

вищої школи в Україні із властивим глибоким розумінням загальних 

принципів та методів педагогічних наук, застосування їх у власних 

дослідженнях у сфері педагогіки загалом та у викладацькій практиці зокрема. 

При цьому основними завданнями вивчення дисципліни 

«Ретроспективний аналіз розвитку освіти» є:  

- формування системи знань щодо основних етапів розвитку освіти, 

педагогічної думки та науки, наукового світогляду, провідних тенденцій, 

суперечностей і закономірностей освітніх процесів, ґенези педагогічних 

явищ, співвідношення історії й сучасного розвитку освіти; 

- актуалізації історичного досвіду в контексті нинішнього розвитку 

національної освіти;  

- активізація знань щодо традицій українського народу з виховання 

національної свідомості; 

- інтенсифікація педагогічного мислення;  

- вироблення творчих умінь застосувати історико-педагогічні знання у 

практичній діяльності. 

1.2. Зв'язок з іншими дисциплінами: 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних 

знань із суміжних дисциплін (філософія науки, емпіричні методи у наукових 

дослідженнях, педагогіка та психологія вищої школи), цілеспрямованої 

роботи над вивченням спеціалізованої літератури, використання 

інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, 

аналізування та використання інформації з різних джерел, активності на 

лекціях і практичних заняттях, самостійної роботи та виконання 

індивідуальних завдань.  

2. Програма навчальної дисципліни: 

Історія зарубіжної школи і педагогіки. 

Тема 1. Вступ. Предмет та завдання курсу «Ретроспективний аналіз 

розвитку освіти». Сучасна методологія історико-педагогічного пізнання. 

Проблеми та потенційні шляхи актуалізації історико-педагогічного 

знання. Можливості історико-педагогічного пізнання в сфері вітчизняної 

освіти і педагогіки в сучасних педагогічних дослідженнях. Історія педагогіки 

сьогодні. Взаємодія загальної історії України та історії вітчизняної 

педагогіки. Категорія суб'єктів вітчизняної історико-освітнього процесу 

(держава, суспільство, педагогічні теорія і практика, сім'я, молодь, 

педагогічне співтовариство). Актуальні методологічні підходи сучасної 



педагогічної історії (парадигмальний, системно-структурний, історичний, 

аксіологічний). 

Тема 2. Основні етапи розвитку школи і педагогічної думки у країнах 

Західної Європи (до XVIІІ століття). 

Трансформація виховання у первісному у суспільстві. Освіта та 

виховання у стародавньому світі. Школа, освіта та виховання в умовах 

рабовласницького ладу. Виховання та школа в епоху середньовіччя. Реформи 

освіти Західної освіти і педагогічної думки XVІІІ. Поява нових видів 

навчальних закладів (гімназії, кадетські корпуси, жіночі інститути, приватні 

пансіони, єзуїтські колегіуми, духовні та вчительські семінарії, зміни 

університетської освіти). Феномен класно-урочної і класно-предметної 

систем. Трансформації змісту і методів викладання. Становлення 

педагогічної освіти як системи.  

Тема 3. Школа і наука ХІХ – XХ століття.  

Французька Імперія і її роль у розвитку освіти. Реформи освіти в Англії. 

Педагоги-класики національних систем освіти. Масова народна початкова 

школа і вирішення проблеми загальної початкової освіти в другій половині 

ХІХ століття. Середня загальноосвітня школа країн Європи у ставленні до 

початкової та вищої. Професійна освіта як самостійна галузь національних 

систем освіти. Вища школа Європи: національна специфіка історичного 

розвитку. Школа і педагогіка у Північній Америці. Соціокультурна ситуація 

епохи і зміна ролі освіти до середини ХХ століття. Освітня політика західних 

держав: принципові відмінності середини і кінця ХХ століття. «Нова освіта» 

та інноваційна педагогіка в країнах Заходу в ХХ століття як домінанти 

суспільно-педагогічного руху. Історичний генезис національних систем 

освіти в першій і другій половинах ХХ століття (до 1970 року). 

Тема 4. Еволюційний шлях розвитку західної освіти.   

Основні типи і види навчальних закладів, зміна їх історичної 

конфігурації. Перехід до загальної середньої освіти та його національна 

специфіка. Західна педагогіка ХХ століття в персоналіях її діячів. Загальні 

проблеми і тенденції в розвитку педагогічної думки, систем освіти та 

педагогіки в західних країнах у ХХ століття.  

 

ІІ. Розвиток освіти на українських землях. 

Тема 5. Розвиток освіти, виховання та педагогічної думки XVIIІ – 

ХХ столітті. 

Суспільно-педагогічний рух і розвиток освіти в Україні (XVIIІ – І 

половина ХІХ століття). Основні концепції розвитку школи і педагогіки 

України середини ХІХ – на початку ХХ століття. Політика уряду Української 

Народної Республіки в галузі освіти. Суспільне дошкільне виховання в роки 

УНР. Ідея національної школи С. Русової. Шкільна реформа як засіб 

створення єдиної національної школи в добу Центральної Ради. 

Реформаторські процеси в галузі шкільної освіти в період гетьманату П. 

Скоропадського. Шкільне реформування за часів Директорії як продовження 

освітньої політики Центральної Ради. Національна освіта в 20-ті роки ХХ 



століття. Уніфікація загальної освіти в 30-ті роки Педагогічна діяльність А. 

Макаренка. Проблема сімейного виховання. Особливості становлення освіти 

у післявоєнний час (кінець 40-х – 50-ті роки). Розвиток освіти і педагогіки в 

60-ті роки. Школа і педагогіка України в період Застою (70-ті – 80-ті роки 

ХХ століття). Педагогічна діяльність В. Сухомлинського, навчання й 

виховання дітей 6-ти річного віку. Проблема взаємодії школи і родини. 

Морально-трудове, естетичне виховання школярів. Становлення вчителя за 

В. Сухомлинським. 

Тема 6. Розвиток педагогічних ідей та системи освіти в незалежній 

Україні. 

Проголошення незалежності України (1991 рік) можливість і потреба 

будівництва національної освіти в країні. Основні тенденції розвитку освіти в 

незалежній Україні. Утвердження демократичних державно-громадських 

засад освіти й виховання молоді. Аналіз реформування освіти на сучасному 

етапі розвитку українського суспільства. Особливості реформування 

професійної, вищої і педагогічної освіти. 

  

3. Структура вивчення дисципліни «Ретроспективний аналіз  

розвитку освіти» 
Назва теми Всього Кількість годин Контрольні 

заходи Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 
денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

Тема 1. Вступ. 

Предмет та 

завдання курсу 

«Ретроспективний 

аналіз розвитку 

освіти». Сучасна 

методологія 

історико-

педагогічного 

пізнання. 

25 25 5 1,7 3 0,8 17 22,5 

розв’язання 

кейсів, 

професійно-

етичних дилем, 

практичних 

завдань 

Тема 2. 

Основні етапи 

розвитку школи і 

педагогічної 

думки у країнах 

Західної Європи 

(до XVIІІ 

століття). 

25 25 5 2,02 4 0,8 17 22,5 

розв’язання 

кейсів, 

професійно-

етичних дилем, 

практичних 

завдань 

Тема 3. 

Школа і наука 

ХІХ – XХ 

століття. 

25 25 5 2,02 3 0,8 17 22,5 

розв’язання 

кейсів, 

професійно-

етичних дилем, 

практичних 

завдань 

Тема 4. 

Еволюційний 
25 25 5 2,02 3 0,8 17 22,5 

розв’язання 

кейсів, 



шлях розвитку 

західної освіти.   
професійно-

етичних дилем, 

практичних 

завдань 

Тема 5. 

Розвиток освіти, 

виховання та 

педагогічної 

думки XVIIІ – 

ХХ столітті. 

25 25 5 2,01 4 0,9 16 22,5 

розв’язання 

кейсів, 

професійно-

етичних дилем, 

практичних 

завдань 

 

Тема 6. 

Розвиток 

педагогічних ідей 

та системи освіти 

в незалежній 

Україні. 

25 25 5 1 3 0,9 16 22,5 

розв’язання 

кейсів, 

професійно-

етичних дилем, 

практичних 

завдань 

 

Разом 150 150 30 10 20 5 100 135 Разом 

 

 

4. Тематика практичних занять  

Практичне заняття № 1  

Тема: Вступ. Предмет та завдання курсу «Ретроспективний аналіз 

розвитку освіти». Сучасна методологія історико-педагогічного пізнання. 

Мета: Систематизувати та поглибити знання аспірантів за темою, 

формувати уміння самостійно використовувати знання та навички в 

комплексі вивчення дисципліни.  

Питання для обговорення:  

Проблеми та потенційні шляхи актуалізації історико-педагогічного 

знання. Можливості історико-педагогічного пізнання в сфері вітчизняної 

освіти і педагогіки в сучасних педагогічних дослідженнях. Історія педагогіки 

сьогодні. Взаємодія загальної історії України та історії вітчизняної 

педагогіки. Категорія суб'єктів вітчизняної історико-освітнього процесу 

(держава, суспільство, педагогічні теорія і практика, сім'я, молодь, 

педагогічне співтовариство). Актуальні методологічні підходи сучасної 

педагогічної історії (парадигмальний, системно-структурний, історичний, 

аксіологічний). 

Хід заняття:  

1. Дискусійне обговорення основних положень теми.  

2. Розв’язання кейсів, професійно-етичних дилем, практичних завдань. 

3. Ділові ігри.  

 

Практичне заняття № 2   

Тема: «Основні етапи розвитку школи і педагогічної думки у 

країнах Західної Європи (до XVIІІ століття)».  



Мета: Систематизувати та поглибити знання аспірантів за темою, 

формувати уміння самостійно використовувати знання та навички в 

комплексі вивчення дисципліни.  

Питання для обговорення: 

Трансформація виховання у первісному у суспільстві. Освіта та 

виховання у стародавньому світі. Школа, освіта та виховання в умовах 

рабовласницького ладу. Виховання та школа в епоху середньовіччя. Реформи 

освіти Західної освіти і педагогічної думки XVІІІ. Поява нових видів 

навчальних закладів (гімназії, кадетські корпуси, жіночі інститути, приватні 

пансіони, єзуїтські колегіуми, духовні та вчительські семінарії, зміни 

університетської освіти). Феномен класно-урочної і класно-предметної 

систем. Трансформації змісту і методів викладання. Становлення 

педагогічної освіти як системи.  

Хід заняття: 

1. Дискусійне обговорення основних положень теми.  

2. Аналіз конкретних ситуацій.  

 

Практичне заняття № 3   

Тема: «Школа і наука ХІХ – XХ століття».  

Мета: Систематизувати та поглибити знання аспірантів за темою, 

формувати уміння самостійно використовувати знання та навички в 

комплексі вивчення дисципліни.  

Питання для обговорення: 

Французька Імперія і її роль у розвитку освіти. Реформи освіти в Англії. 

Педагоги-класики національних систем освіти. Масова народна початкова 

школа і вирішення проблеми загальної початкової освіти в другій половині 

ХІХ століття. Середня загальноосвітня школа країн Європи у ставленні до 

початкової та вищої. Професійна освіта як самостійна галузь національних 

систем освіти. Вища школа Європи: національна специфіка історичного 

розвитку. Школа і педагогіка у Північній Америці. Соціокультурна ситуація епохи 

і зміна ролі освіти до середини ХХ століття. Освітня політика західних 

держав: принципові відмінності середини і кінця ХХ століття. «Нова освіта» 

та інноваційна педагогіка в країнах Заходу в ХХ століття як домінанти 

суспільно-педагогічного руху. Історичний генезис національних систем 

освіти в першій і другій половинах ХХ століття (до 1970 року). 

Хід заняття: 

1. Дискусійне обговорення основних положень теми.  

2. Розв’язання кейсів, професійно-етичних дилем, практичних завдань. 
 

Практичне заняття № 4   

Тема: «Еволюційний шлях розвитку західної освіти».  

Мета: Систематизувати та поглибити знання аспірантів за темою, 

формувати уміння самостійно використовувати знання та навички в 

комплексі вивчення дисципліни.  

Питання для обговорення: 



Основні типи і види навчальних закладів, зміна їх історичної 

конфігурації. Перехід до загальної середньої освіти та його національна 

специфіка. Західна педагогіка ХХ століття в персоналіях її діячів. Загальні 

проблеми і тенденції в розвитку педагогічної думки, систем освіти та 

педагогіки в західних країнах у ХХ століття.  

 

Практичне заняття № 5  

Тема: «Розвиток освіти, виховання та педагогічної думки XVIIІ – 

ХХ столітті».  

Мета: Систематизувати та поглибити знання аспірантів за темою, 

формувати уміння самостійно використовувати знання та навички в 

комплексі вивчення дисципліни.  

Питання для обговорення: 

Суспільно-педагогічний рух і розвиток освіти в Україні (XVIIІ – І 

половина ХІХ століття). Основні концепції розвитку школи і педагогіки 

України середини ХІХ – на початку ХХ століття. Політика уряду Української 

Народної Республіки в галузі освіти. Суспільне дошкільне виховання в роки 

УНР. Ідея національної школи С. Русової. Шкільна реформа як засіб 

створення єдиної національної школи в добу Центральної Ради. 

Реформаторські процеси в галузі шкільної освіти в період гетьманату П. 

Скоропадського. Шкільне реформування за часів Директорії як продовження 

освітньої політики Центральної Ради. Національна освіта в 20-ті роки ХХ 

століття. Уніфікація загальної освіти в 30-ті роки Педагогічна діяльність А. 

Макаренка. Проблема сімейного виховання («Книга для батьків», «Лекції про 

виховання дітей»). Особливості становлення освіти у післявоєнний час 

(кінець 40-х – 50-ті роки). Розвиток освіти і педагогіки в 60-ті роки. Школа і 

педагогіка України в період Застою (70-ті – 80-ті роки ХХ століття). 

Педагогічна діяльність В. Сухомлинського, навчання й виховання дітей 6-ти 

річного віку. Проблема взаємодії школи і родини. Морально-трудове, 

естетичне виховання школярів. Становлення вчителя за В. Сухомлинським. 

Хід заняття: 

1. Дискусійне обговорення основних положень теми.  

2. Розв’язання кейсів, професійно-етичних дилем, практичних завдань. 

 

Практичне заняття № 6  

Тема: «Розвиток педагогічних ідей та системи освіти в незалежній 

Україні».  

Мета: Систематизувати та поглибити знання аспірантів за темою, 

формувати уміння самостійно використовувати знання та навички в 

комплексі вивчення дисципліни.  

Питання для обговорення: 

Проголошення незалежності України (1991 рік) можливість і потреба 

будівництва національної освіти в країні. Основні тенденції розвитку освіти в 

незалежній Україні. Утвердження демократичних державно-громадських 

засад освіти й виховання молоді. Аналіз реформування освіти на сучасному 



етапі розвитку українського суспільства. Особливості реформування 

професійної, вищої і педагогічної освіти. 

Хід заняття: 

1. Дискусійне обговорення основних положень теми.  

2. Розв’язання кейсів, професійно-етичних дилем, практичних завдань. 

 

5. Самостійна робота 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

д/з 

1. Вступ. Предмет та завдання курсу «Ретроспективний 

аналіз розвитку освіти». Сучасна методологія 

історико-педагогічного пізнання 

10/20 

2. Основні етапи розвитку школи і педагогічної думки 

у країнах Західної Європи (до XVIІІ століття) 

10/20 

3. Школа і наука ХІХ – XХ століття 9/20 

4. Еволюційний шлях розвитку західної освіти 10/10 

5. Українське шкільництво від найдавніших часів до 

XVIІ століття 

10/25 

6. Розвиток освіти, виховання та педагогічної думки 

XVIIІ – ХХ столітті 

9/10 

7. Просвітництво в Україні 11/20 

8 Розвиток педагогічних ідей та системи освіти в 

незалежній Україні 

11/20 

Всього годин 80/135 

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Ретроспективний аналіз розвитку 

освіти» використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

- розв’язання кейсів, професійно-етичних дилем, практичних завдань; 

- командні та індивідуальні проекти; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на науково-практичних заходах; 

- залік. 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни 

«Ретроспективний аналіз розвитку освіти» визначається за шкалою 

оцінювання: 

 

За шкалою 

ТНЕУ 

За 

національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 



75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

 №  Найменування Номер теми 

1. Лекції 1-6 

2. Практикум з дисципліни 1-6 
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