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Анотація 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Становлення педагогічної 

освіти Миколаївщини»  складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є виникнення та становлення 

педагогічної освіти Миколаївщини.  
Міждисциплінарні зв’язки: «Становлення педагогічної освіти Миколаївщини» тісно 

пов’язана з такими науками, як: історія педагогіки, загальні основи педагогіки, дидактика, 

філософія, історії України.  
Мета – формування у студентів уявлення про становлення педагогічної освіти 

Миколаївщини, здатності до аналізу, співставлення, порівняння певних педагогічних явищ у 

становленні педагогічної освіти Миколаївщини. 
Завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів з особливостями 

зародження, взаємодію і зміну ідей, концепцій, підходів у навчанні та вихованні 

підростаючих поколінь Миколаївщини; ознайомити з теоретичними основами основних 

державних документів, історію виховання та педагогіки рідного краю, педагогічну діяльність 

та погляди видатних просвітителів, освітніх діячів і учених Миколаївщини, історико-
педагогічні факти, відомості, що стосуються рідного краю;  формувати уміння працювати з 

першоджерелами, аналізувати педагогічну літературу, оперувати поняттями історії 

педагогіки;  формувати уміння розкривати гуманістичні та демократичні засади розвитку 

національної школи і педагогіки Миколаївщини за роки різних епох розвитку української 

держави. 
Ключові слова: педагогічна освіта, учительська семінарія, учительський інститут, 

історико-педагогічні факти. 
 

Annotation  
The program of studying the elective discipline "Formation of pedagogical education of 

Mykolayiv region" is made according to the educational-professional program of preparation of 
bachelors of specialty 013 Primary education according to the educational-professional program 
"Primary education". 

The subject of study of the discipline is the emergence and formation of pedagogical 
education in Mykolayiv region. 

Interdisciplinary relations: "Formation of pedagogical education of Mykolayiv region" is 
closely connected with such sciences as: history of pedagogy, general bases of pedagogy, didactics, 
philosophy, history of Ukraine. 

The purpose - formation at students of idea of formation of pedagogical education of 
Nikolaev region, ability to the analysis, comparison, comparison of certain pedagogical phenomena 
in formation of pedagogical education of Nikolaev region. 

The objectives of the discipline are: to acquaint students with the peculiarities of the origin, 
interaction and change of ideas, concepts, approaches in teaching and educating the younger 
generations of Mykolayiv region; to acquaint with theoretical bases of the basic state documents, 
history of education and pedagogics of native land, pedagogical activity and views of outstanding 
educators, educational figures and scientists of Nikolaevshchina, historical and pedagogical facts, 
information concerning native land; to form the ability to work with primary sources, to analyze 
pedagogical literature, to operate with the concepts of the history of pedagogy; to form the ability to 
reveal the humanistic and democratic principles of development of the national school and 
pedagogy of Mykolayiv region during the years of different epochs of development of the 
Ukrainian state. 

Key words: pedagogical education, teacher's seminary, teacher's institute, historical and 
pedagogical facts. 
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ВСТУП 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Становлення педагогічної 

освіти Миколаївщини»  складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є виникнення та становлення педагогічної 

освіти Миколаївщини.  
Міждисциплінарні зв’язки: «Становлення педагогічної освіти Миколаївщини» тісно 

пов’язана з такими науками, як: історія педагогіки, загальні основи педагогіки, дидактика, 

філософія, історії України.  
1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета – формування у студентів уявлення про становлення педагогічної освіти 

Миколаївщини, здатності до аналізу, співставлення, порівняння певних педагогічних явищ у 

становленні педагогічної освіти Миколаївщини. 
1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- ознайомити студентів з особливостями зародження, взаємодію і зміну ідей, 

концепцій, підходів у навчанні та вихованні підростаючих поколінь Миколаївщини; 
- ознайомити з теоретичними основами основних державних документів, історію 

виховання та педагогіки рідного краю, педагогічну діяльність та погляди видатних 

просвітителів, освітніх діячів і учених Миколаївщини, історико-педагогічні факти, відомості, 

що стосуються рідного краю;  
- формувати уміння працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну 

літературу, оперувати поняттями історії педагогіки;  
- формувати уміння розкривати гуманістичні та демократичні засади розвитку 

національної школи і педагогіки Миколаївщини за роки різних епох розвитку української 

держави. 
  
Програмні результати навчання:  

ПРН-2. Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби початкової 

освіти, суть процесів навчання, виховання та розвитку молодших школярів на уроках й у 

позаурочній діяльності. 
ПРН-4. Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, у тому числі – 

сучасні освітні технології. 
ПРН-6. Знати зміст нормативних документів, що регламентують початкову освіту: 

Державний стандарт початкової освіти, освітні (типові й нетипові) програми, вимоги 

Концепції Нової української школи. 
ПРН-7. Уміння застосовувати знання із загальної та професійної підготовки під час 

розв’язання навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач. 
ПРН-17. Готовність аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні 

проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтацій. 
ПРН-18. Здатність створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє 

навчанню й соціалізації здобувачів початкової освіти, налагодження тісної співпраці з їх 

батьками, незалежно від соціально-культурно-економічного контексту. 
 
1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  
ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у професійно-педагогічній 

діяльності у галузі початкової освіти. 
І. Загальнопредметні:  
ЗК-2. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування із 

представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність). 
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ЗК-4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійний діяльності та 

відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети 

(лідерська компетентність). 
ЗК-5. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, 

ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність) 
ІІ. Фахові:  
СК-4. Психологічна компетентність. 
4.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні 

особливості учнів. 
СК-5. Емоційно-етична компетентність. 
5.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати 

власними емоційними станами. 
5.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу. 
СК-6. Компетентність педагогічного партнерства. 
6.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно-зорієнтованої) 

взаємодії з учнями в освітньому процесі. 
СК-10. Прогностична компетентність. 
10.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу. 
СК-15. Рефлексивна компетентність.  
15.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати 

індивідуальні професійні потреби. 
 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
Тема 1. Соціально-культурні фактори та тенденції виникнення та становлення 

педагогічної освіти Миколаївщини. 
Тема 2. Створення перших навчальних закладів на території Миколаївської області. 
Тема 3. Відкриття Новобузької учительської семінарії (1874 р.) та особливості 

професійної підготовки вчителя початкових класів. 
Тема 4. Виникнення та діяльність перших гімназій у м.Миколаєві.  
Тема 5. Трирічні педагогічні курси як одна з нових форм підготовки переважно 

сільських учителів для початкових і частково середніх класів єдиної трудової школи, а також 

вихователів для дошкільних закладів 
Тема 6. Миколаївський учительський інститут: історія створення у м. Миколаєві 

вищого навчального закладу (1913 р.). 
Тема 7. Загальнопедагогічна підготовка вчителя на Миколаївщині (радянський період). 
Тема 8. Розвиток педагогічної освіти в МНУ ім.В.О.Сухомлинського (кінець ХХ – поч. 

ХХІ ст.). 
Тема 9. Головні передумови та тенденції підготовки вчителів початкової освіти в МНУ 

імені В.О.Сухомлинського 
 
 

3. Рекомендована література 
Базова 

1. Вища педагогічна освіта і наука України: Історія, сьогодення та перспективи 

розвитку. Миколаївська область [Текст] / За заг.ред. В.Д.Будака. – К.: Знання України, 

2010. 
2. Вища освіта Миколаївщини в 1941-1945 роках // Відкритий урок. – 2005. – 6 травня. 
3. Гупан Н.М. Історіографія розвитку історико-педагогічної науки в Україні / Київ.: Ін.-т внутр. 

справ при Нац. Акад. внутр. справ України. – К.: [Нац. пед. ун-т     ім. М.П. Драгоманова], 

2000. – С. 8, 49, 127, 129, 135, 136. 
4. Дічек Н.П. Біографічний метод як інструмент дослідження вітчизняної історії педагогіки  // 
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Шлях освіти. – 2001. – № 4. – С. 15-19. 
5. Історія України в особах. У 2-х ч. : навч. посібник / В.П. Шкварець, М.О. Багмет, О.В. 

Білюк. - Миколаїв : Вид центр МДПІ, 1993, - Ч. 2. – с. 343-348. 
6. Кафедра педагогіки університету: До 90-річчя МДПУ. – Миколаїв: Видавництво 

МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2001. 
7. Майборода В.К. З історії становлення і розвитку педагогічної освіти на Україні 

(1928-1941 рр.) // Початкова школа. – 1990. – № 12. – С.34-36. 
8. Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-1985 

рр.). – К.: Либідь, 1992. – 196 с. 
9. Маньківський В. Дорога з Маслівки (про ректора В.К.Майбороду) // Академія: газета 

Академії наук вищої освіти України. – 2009. - № 1 – грудень. – С. 14-15. 
10. Миколаївський державний університет. Історичний нарис (1913-2003) / 

Я.І.Журецький, І.С.Павлік, Л.В.Старовойт. – К.: Златограф-дизайн, 2003. – 256 с. 
11. Миколаївський державний університет: віхи історії [Текст] / Уклад. В.Д.Будак, 

Л.В.Старовойт, О.П.Хаєцький, С.В.Підопригора. – Миколаїв: Іліон, 2009. 
12. Миколаївському педінституту 50 років // Тези доповідей наукової конференції, 

присвяченої 50-річчю Миколаївського державного педагогічного інституту 

ім.В.Г.Бєлінського. – Миколаїв, 1964, - с. 5-9. 
13. Нариси історії українського шкільництва (1905-1933 рр.): Навч. посібн. / 

О.В.Сухомлинська та ін.; за ред. О.В.Сухомлинської. – К.: Заповіт, 1996. –       С. 223, 

228. 
14. Освіта на Миколаївщині у ХІХ-ХХ століттях: Історичні нариси. / Кер.авт.кол. 

І.С.Павлік. – Миколаїв, 1997. – 176 с. 
15. Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наук. думка, 2001. – 912 с. 
16. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навч. 

посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С. 
 

Допоміжна 
1. Будак В.Д. – ректор МДУ // Ректор третього тисячоліття / Автор-упорядник В.Болгов. 

ІІ випуск. – К.: ВЦ Медіа Bolgov центр. 2003. – с.29. 
2. Вірність (Життєвий і творчий шлях ректора МДУ В.Д.Будака) // Рідне прибужжя – 

2003 – 19 червня. 
3. Випускники та студенти Миколаївського державного університету – гордість 

України. – Миколаїв: МДУ, 2003. – 136с. 
4. Вища педагогічна освіта і наука України: Історія, сьогодення та перспективи 

розвитку. Миколаївська область [Текст] / За заг.ред. В.Д.Будака. – К.: Знання України, 

2010. 
5. Вища освіта Миколаївщини в 1941-1945 роках // Відкритий урок. – 2005. – 6 травня. 
6. Вищі навчальні заклади Миколаївщини на початок 2009/10 навчального року [Текст]: 

Статистичний бюлетень. Миколаїв: Головне управління статистики у Миколаївській 

області, 2010. 
7. Вищі навчальні заклади Миколаївщини на початок 2008/09 навчального року [Текст]: 

Статистичний бюлетень. Миколаїв: Головне управління статистики у Миколаївській 

області, 2008. 
8. Вищі навчальні заклади Миколаївщини на початок 2007/08 навчального року [Текст]: 

Статистичний бюлетень. Миколаїв: Головне управління статистики у Миколаївській 

області, 2007. 
9. Вищі навчальні заклади Миколаївщини на початок 2006/07 навчального року [Текст]: 

Статистичний бюлетень. Миколаїв: Головне управління статистики у Миколаївській 
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