




1. Мета дисципліни: формування системної уяви студентів про провідні, визначальні 

тенденції розвитку історії традицій виховання, освіти та освітніх процесів в Україні від 

найдавніших часів до кінця ХІХ ст., що має сприяти їх кращій орієнтації в умовах 

суспільного буття. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основні терміни та поняття з дисципліни. 

2. Вміти опрацьовувати комплекс історіографічних джерел з історії освіти в України. 

3. Володіти елементарними навичками джерельної критики, історичного аналізу, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків подій та явищ. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Ознайомлення з термінологією, історіографічною й 

джерельною базою з історії освіти в Україні, теорією і практикою розвитку виховних та 

освітніх процесів в українських землях від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. Студентам 

пропонуються вивчення методів, форм і засобів здійснення виховних та освітніх практик 

українців. Аналіз становлення початкової, середньої та вищої освіти в Україні, особливостей 

їхнього розвитку, освітнього повсякдення, взаємовпливів місцевої та європейської 

культурно-освітніх традицій, а також супровідних явищ в різні епохи і впливу їх на 

суспільство. Дослідження еволюції професії вчителя. Ознайомлення зі шкільним 

законодавством різних часів. Залучення інформаційних можливостей стилофілії. 

Дослідження освітніх практик національних громад на теренах України. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія освіти 

в Україні з давніх часів до кінця ХІХ ст.» є опанування теорією і розвитку виховних та 

освітніх процесів в українських землях від найдавніших часів до кінця ХІХ ст., формування 

цілісної системи знань про їхні особливості У результаті вивчення курсу студенти повинні 

засвоїти елементи науково-дослідної роботи, знати процеси становлення і розвитку 

початкової, середньої та вищої освіти в України, розвитку практики шкільного навчання, 

освітнє законодавство різних епох, вплив сусідніх освітніх традицій на формування 

українських навпаки, вміти аналізувати джерельну базу, оперувати відповідною 

термінологією аналізувати головні явища і тенденції освітніх процесів минулого та 

визначати їхні особливості. 

Дисципліна спрямована на формування компетентностей: 

ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ФК 11. Здатність орієнтуватися в історичному часі, застосовувати періодизацію як спосіб пізнання 

історичного процесу, доцільно використовувати категоріально-понятійний апарат і хронологію 

історичної науки. 

ФК 15. Здатність застосовувати системні знання з історії та методики навчання історії у викладанні 

предмета в базовій середній школі, здійснювати структурування навчального матеріалу. 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1. Знати Основні терміни та поняття 

дисципліни, зміст виховних і освітніх 

процесів у різну добу 

лекція, 

самостійна 

робота 

контрольна робота 

з тем ЗМ1 (тест/ 

тест/теоретичні 

питання) 

5% 



1.2. Знати дати, події, явища, що мають 

відношення до періодів розвитку 

виховання і освіти в Україні 

лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

контрольна робота 

з тем ЗМ12 

(тест/теоретичні 

питання), усне 

опитування 

5% 

2.1 Вміти визначати особливості 

розвитку виховання і освіти в 

українських землях у різні періоди 

лекція, 

самостійна 

робота 

тест 10% 

2.2 Вміти орієнтуватися у змісті 

виховання та навчання в різні періоди 

і характеризувати його 

лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

тест, усне 

опитування 
15% 

2.3 Вміти аналізувати особливості 

освітнього процесу етнічних та 

національних громад в Україні 

семінар, 

самостійна 

робота 

тест, усне 

опитування 
15% 

2.4 Вміти з’ясовувати ступінь 

відповідності навчального процесу 

реаліям буденного життя 

семінар, 

самостійна 

робота 

Тест, усне 

опитування 
10% 

 

2.5 Засвоїти визначати особливості 

виховних та освітніх процесів залежно 

від часу, місця та обставин, що їх 

супроводжували, а також 

характеризувати розвиток супутніх 

явищ і процесів 

лекція, 

самостійна 

робота 

іспит 40% 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни (ОК 30.)/ 

Програмні результати навчання  
1.1 1.2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5 

1. Знати історичні етапи розвитку предметної 

області. 
+ + +  +   

3. Знати та розуміти принципи, форми, сучасні 

методи, методичні прийоми навчання предмета в 

закладах загальної середньої освіти. 
+ + 

 

  + + 

17. Знати, розуміти і використовувати 

рекомендації з методики навчання історії для 

виконання освітньої програми в базовій та 

профільній середній школі. 

+ + 

 

+   + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

Семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.1 – 5 балів/3 бали*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.2 – 5 балів/3 бали*. 

3. Оцінювання роботи на семінарських заняттях ЗМ1 (тест, усне опитування): РН 1.2-

2.2 – 15 балів/9 балів* 

4. Оцінювання роботи на семінарських заняттях ЗМ2 (тест, усне опитування): РН 2.3-

2.4 – 15 балів/9 балів* 

5. Оцінювання самостійної роботи з тем ЗМ1 (тест): РН 2.1-2.2 – 10 балів/6 балів* 

6. Самостійна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 2.3-2.4 – 10 балів/6 балів* 

*максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

Самостійна робота: поглиблене опанування матеріалу тем ЗМ1 та ЗМ2. 



Підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – іспит; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 балів; 

- Оцінюються такі результати навчання студента: вміння характеризувати особливості 

становлення, суспільно-політичні та соціально-економічні умови і розвиток освіти, освітніх 

установ, процесів викладання і навчання в українських землях від найдавніших часів до 

кінця 19 ст. 

- форма проведення іспиту – письмова, види завдань – завдання, які потребують 

розгорнутих відповідей; 

- мінімальний пороговий рівень екзаменаційної оцінки, за якої іспит вважається 

складеним – 24 бали. 

Необхідна умова допуску до іспиту: студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). Рекомендований мінімум 

допуску до іспиту 36 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 

модулів (бали, отримані під час семінарів (усні опитування); бали, отримані за виконання 

самостійної роботи ЗМ1 та ЗМ2 (тестування); бали, отримані під час модульного контролю 

(за виконання тестових завдань), а також бали, отримані під час складання підсумкового 

контролю (іспиту), а саме: за виконання запропонованих завдань. 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У 

змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять вступ і теми 1-4, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5-7. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове 

оцінювання (контрольні роботи, усне опитування, тестові завдання) і підсумкове оцінювання 

(іспит). 

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 60 балів; 

підсумкове оцінювання (іспит) – максимум 40 балів). 

 

 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (Усне 

опитування: доповідь, доповнення, участь у дискусії, бліц-опитування). Під час семінару 

студент має можливість досягти від 0,5 до 5 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента 

під час семінару є: 

 повнота розкриття питання     0,5-2 бали; 

 логіка викладення       0,5-1 бал; 

 використання основної і додаткової літератури  0,5-1 бал; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  0,5-1 бал. 
 

 

Змістовий модуль 1 

Історія освіти в Україні від 

найдавніших часів до XVIIІ ст. 

Змістовий модуль 2 

Історія освіти в Україні  

XVIIІ – кін. ХІХ ст. 
 

 

Іспит 

30 залікових балів 

(максимум) 
30 залікових балів 

(максимум) 
 

 

 

 

40 балів 

(максимум) 

Самостійна 

робота (тест) 

 

Семінари Модульний 

контроль 

(тест/теоретичні 

питання) 

Самостійна 

робота (тест) 

 

Семінари Модульний 

контроль 

(тест/теоретич

ні питання) 

10 

(максимум) 

15 

(максимум) 

5 

(максимум) 

10 

(максимум) 

15 

(максимум) 

5 

максимум 



Таблиця переведення балів, отриманих під час семінарських занять, у залікові бали: 

Середній бал за роботу на 

семінарських заняттях 

(з одного змістового модуля) 

Залікові бали Середній бал 

15 4,8-5,0 

14 4,5-4,7 

13 4,2-4,4 

12 3,9-4,1 

11 3,6-3,8 

10 3,3-3,5 

9 3,0-3,2 

 Середній бал менше за 3,2 не 

переводиться у залікові бали 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання як окремих тем, так і деяких 

розділів тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих 

тем чи окремих розділів здійснюється у формі тестування. 

Самостійна робота виконується студентом протягом Змістового модуля після 

проходження певної теми у вигляді поглибленого опрацювання матеріалу теми і оцінюється 

у вигляді тестових завдань (по 3 за ЗМ), кожне з яких складається з 5 питань. 

Критерії оцінювання самостійної роботи у тестовій формі: 
а) вірна відповідь на одне запитання    1 бал; 

б) невірна відповідь      0 балів 

 

Таблиця переведення балів, отриманих під час тестових завдань за результатами 

самостійної роботи, у залікові бали: 

Середній бал за тестові завдання за 

результатами самостійної роботи 

(з одного змістового модуля) 

Залікові бали Середній бал 

10 4,7-5,0 

9 4,4-4,6 

8 4,0-4,3 

7 3,7-3,9 

6 3,3-3,5 

 Середній бал менше за 3,3 не 

переводиться у залікові бали 

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

модульні контрольні роботи (МК), зокрема, Контрольна робота ЗМ1 (квітень) і Контрольна 

робота ЗМ2 (травень). 

Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова. МК проводиться у письмовій 

формі у вигляді тесту/теоретичних питань за вибором викладача. Тест містить 10 тестових 

завдань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 0,5 бала. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за МК – 5 балів. Студент, 

який не виконав вимоги по самостійній роботі, не допускається до складання МК, і даний 

модуль йому не зараховується.  



У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються відповідно до чинних нормативних документів 

університету. 

 

Екзаменаційний білет містить два завдання, кожне з яких оцінюється в 20 балів. 

Критеріями оцінювання відповіді є: 
 

Критерії оцінювання екзаменаційних завдань: 

 

Бали Критерії оцінювання 

20-18 Відповідь повна, наявні власне бачення проблеми, використання джерел 

та історіографічної інформації, зроблені ґрунтовні висновки 

17-15 Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні 

висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі 

фактичного матеріалу 

14-12 Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 

11-9 Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені 

окремі помилки 

8-6 Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 

5-3 Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі 

фактичного матеріалу 

0-2 Відповідь має значні помилки, або відсутня 
 

 

Умовою допуску до іспиту є отримання студентом під час семестрового оцінювання не 

менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є 

успішне складання модульних контрольних робіт. Рекомендований мінімум для допуску до 

іспиту – 36 балів. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

  Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Іспит  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій. 

№ 

п/п 
Номер і назва теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
Самостійна 

робота 

Частина 1. Історія освіти та виховання в Україні від найдавніших часів до 

XVIIІ ст. 

1. 
Вступ 

Тема 1. Стародавня доба історії освіти та 

виховання в Україні. Навчальне приладдя 

2 2 5 

2. 
Тема 2. Освіта Київської Русі та Галицько-

Волинської держави 
3 2 5 

3. 

Тема 3. Освіта та освітні рухи в Україні в добу 

пізнього середньовіччя та ранньомодерного 

часу. 

6 6 10 

4. 

Тема 4. Становище освіти й освітніх закладів 

Української козацької держави у середині XVII 

– XVIII ст. 

4 5  

5. Самостійна робота за змістом ЗМ1 (тест) - - 5 

6. 
Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест/ 

теоретичні питання) 
- 1 5 

Частина 2. Історія освіти в Україні XVIIІ – кін. ХІХ ст. 

7. 
Тема 5. Освітня справа в українських землях 

XVIII ст. 
3 2 5 

8. 

Тема 6. Розвиток вищої, середньої та початкової 

освіти Наддніпрянської України протягом 

ХІХ ст. 

7 6 10 

9. 
Тема 7. Західноукраїнські землі: розвиток освіти 

у ХІХ ст. 
5 5 5 

10. Самостійна робота за змістом ЗМ2 (тест) - - 5 

11. 
Контрольна робота з тем ЗМ 2 

(тест/теоретичні питання) 
- 1 5 

 ВСЬОГО 30 30 60 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Семінари – 30 год. 

Самостійна робота – 60 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні:  

1. Баїк Л., Мітюров Б. Стан народної освіти, школи і педагогічної думки на 

західноукраїнських землях в період панування Австро-Угорської монархії. – Дрогобич: 

ДДПІ, 1965. 

2. Дмитриченко М.Ф. Вища освіта і Болонський процес: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. /Дмитриченко М.Ф., Хорошун Б.І., Язвінська О.М., Данчук В.Д. – К.: Знання України, 

2007. – 440 с. 

3. Курляк І. Є. Освіта на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ ст.). – 

Тернопіль: Підруч. і посібн., 2000. 

4. Любар О., Стельмахович М., Федоренко Д. Історія української школи і педагогіки. – К.: 

Знання, 2003. 

5. Прокопенко Л. Л. Генеза та розвиток державної освітньої політики в Україні (ІХ – 

початок ХХ ст.). – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. 

6. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.): Нариси / 

Ред. М. Д. Ярмаченко. – К.: Рад. шк., 1991. 

7. Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К., Наук. думка, 2001. 



Додаткові: 

1. Алексієвець Л. М. Києво-Могилянська академія у суспільному житті України і 

зарубіжних країн. – Тернопіль: Збруч, 1999. 

2. Бабишин С. Початкова школа на Україні з давніх часів до кінця XVIII ст. // Почат. шк. – 

1991. – № 10. – С. 73-78. 

3. Біднов В. Школа й освіта на Україні // Українська культура: лекції за ред. 

Д. Антоновича. – К.: Либідь, 1993. 

5. Дзюба Е. Н. Просвещение на Украине и его роль в укреплении связей украинского 

народа с русским и белорусским (вторая половина XVI – XVII в.). – К.: Наук. думка, 1987. 

6. Ісаєвич Я. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI-XVIII ст. – К.: Наук. 

думка, 1966. 

7. Ісаєвич Я. Овітній рух в Україні XVII ст.: східна традиція і західні впливи // Київ. 

старовина. – 1995. - № 1. – С. 2-9. 

8. Історія української культури: В 5 т. – К.: Наук. думка, 2001. – Т. 1-3. 

9. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. – К.: 

Основи, 1996. 

9. Лопухівська А. В. З історії розвитку гімназій і ліцеїв в Україні. – К.: ІСДО, 1994. 

10. Любащенко В. І. Історія протестантизму в Україні. – Л.: Просвіта, 1995. 

11. Микитась В. Л. Давньоукраїнські студенти і професори. – К.: Абрис, 1994. 

12. Мицько І. З. Острозька слов’яно-греко-латинська Академія (1576-1636). – К.: Наук. 

думка, 1990. 

13. Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні 

(XVI – початок XVII ст.). – К.: Наук. думка, 1991. 

14. Онопрієнко В. І. Історія української науки ХІХ – ХХ ст. – К.: Либідь, 1998. 

15. Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінець XVI – початок XVII ст.): Тексти і 

дослідження. – К.: Наук. думка, 1988. 

16. Проніков О. К. Історія педагогіки: Курс лекцій. - К.: Слово, 2015. - 440 с 

17. Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К., Наук. думка, 2001. 

18. Ступарик Б. Національна школа: витоки, становлення. – К.: ІЗМН, 1998. 

20. Хижняк З. И. Киево-Могилянская Академия. – К.: Вища шк., 1988. 

21. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідеї в Україні XVI – 

XVII ст. – К., 2002. 

 

10. Додаткові ресурси: 

Плани семінарських занять: 

https://docs.google.com/document/d/1RS7dnvHn3HVGpKtNRwcZKEL-

IxyhOIqn/edit?usp=drive_web&ouid=106261316448695583032&rtpof=true 

 

https://docs.google.com/document/d/1RS7dnvHn3HVGpKtNRwcZKEL-IxyhOIqn/edit?usp=drive_web&ouid=106261316448695583032&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1RS7dnvHn3HVGpKtNRwcZKEL-IxyhOIqn/edit?usp=drive_web&ouid=106261316448695583032&rtpof=true
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