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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність.^ослійжєння . В .умовах національно-культурного 
відродження України і  докорінного оновлення в с іє ї  системи навчан
ня та виховання в нашій країні виникла гостра необхідність пере
осмислення багатьох питань розвитку педагогічної науки, практики 
ї ї  викладання в педагогічних вузах. Особливу роль в цьому плані 
відіграє підвищення якості викладання курсу іс т о р ії  педагогіки.

Досвід викладання іс т о р ії  педагогіки, який нагромаджено в 
педагогічних вузах, свідчить пре те, шо існуючі нині традиційні 
логіко-методологічні основи ц іє ї навчальної дисципліни потребують 
змін, насамперед в напрямку посилення професійно-прикладної спря
мованості ї ї  вивчення.

Сучасні умови вимагають по-новому оцінити спадщину педагогів 
минулого /як  зарубіжних, так і  вітчизняних -  українських/,об’є к 
тивно дослідити положення та ід е ї ,  шо ними розроблялися, сфорьіу- 
вати на цій класичній основі оптимальний за змістом і  логікою по
будови навчальний курс іс т о р ії  педагогіки як необхідний компонент 
професійної підготовки майбутніх вчителів.

Необхідність постановки проблеми поліпшення дидактичної п ід
готовки педагогічних кадрів, використання з цією метою широкого 
масиву історико-педагогічних знань відповідає основним вимогам 
Державної національної програми "Освіта" XXI сторіччя.

Одним з найважливіших і  перспективних напрямків сучасного 
розвитку іеторико-педагогічної науки е дальше дослідження глибоко 
гуманістичних і  демократичних за своєю основою дидактичних теорій 
вчених-педагогів ХУП-ХІХ ст . Я.А.Коменського, Й.Г.Песталоцці, 
А.Діетервега, вітчизняних педагогів та просвітителів -  К.Д.Ушин- 
ського, Г.С.Сковородн, Я.П,Ковельського, О.В.Духнсвича, Б.Д.Грін-
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ченка, П.А.Кулішл, С.Ф .Русової, І .І .О гієн к а  та ін . Найефектив
ніші можливості використання їх  ідей в процесі підготовки вчите
л і* для національної початкової школи можуть бути здійснені шля
хом інтеграції положень Видатних педагогів минулого в моделі ц і
л існої концепції навчання. Концептуальна наступність, внутрішня 
логіка розвитку дидактичного вчення в рамках ц іє ї інтегрованої 
моделі може служити базою практичної реалізації професійно-прик

ладної функції курсу іс т о р ії  педагогіки.
Дидактичні вчення педагогів ХУП-ХІХ ст . стосовно початкової 

школи розглянуті в прнц.и <е..их дослідників проблем іс т о р і ї  педа
гогіки як Б.М.Бім-Бад, М.О.Данилов, Н.П.Калениченко, В.М.Кларін, 
Л.А.Красновський, С.В.Корнілов, Д.О.Лордкіпаиідзе, О.І.ГІіскунов, 
В.А.Ротенберг, З.З.Смаль, В.Я.СтруміиськиЯ, О.В.Сухомлинська та 
ім.

Для глибокого осмислення проблем змісту іс т о р ії  педагогіки 
як навчального предмету та його оптимального моделювання були 
використані праці філософів А.М.Авер"янова, В.Г.Афанасьева, 
t .В.Блауберга, В.П.Кузьміна, З.Н.Садовського, А.І.Уйомова, Б.Г.Юді- 

на та інших.
Проблеми моделювання як методу наукового пізнання в педаго

гічній  науці знайшли відображення в працях Ю.К.Бабанського,
В.П.Беспалько, В .1 .Бондаря, П.М.Гусака, А.А.Кецпюхової, В.В.Кра- 
евського, ї .Я .Лернера, 1 .О.Рейнгарда та ін .

Великий масив наукової літератури присвячений проблемам ди

дактики як складової частини педагогічної т е о р ії .  В дослідженнях 
А.М.Алексюка, Ю.К.Бабанського, М.О.Данилова, Б.П.Єсипова, Л.В.Зан- 

кова, І.Я.Лернера, Т.С.Назарової, В.О.Ошиука, О,Я.Савченко,
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М.М.Скаткіна, М.А.Сорокіна та ін . проаналізовані закономірності і 
принципи дидактики початкової школи у ав"язку з їх  історичним роз
витком.

Окремі аспекти проблеми професійно-прикладної функції навчаль
ного курсу іст о р ії  педагогіки, які безпосередньо пов"язані з під
готовкою вчительських кадрів, аналізувались в статтях Я .1 .Бурлаки,
О.Е.Кошелевої, З .І.Равкіна, Ю.Д.Руденка та інших. У них розгляну
т і такі питання: сучасне значення історико-педагогічних знань,мож
ливість використання гуманістичних ідей педагогів минулого.

Проте в науковій літературі недостатньо спеціальних прань, в 
яких би глибоко досліджувався професійно-прикладний аспект вик
ладання іст о р ії  педагогіки. Повністю не висвітлені і  вимагають 
дальших теоретичних узагальнень питання, шо стосуються розуміння 
генезису концепції навчання ХУП-ХІХ ст . та його відображення в 
логіці навчального курсу іст о р ії  педагогіки. Залишається недослід- 
женим питання про шляхи реалізації професійно-прикладної функції 
іс т о р ії  педагогіки як навчальної дисципліни.

Отже, актуальність, недостатня теоретична рюзрюбка і  прак
тична необхідність висвітлення прикладних проблем іст о р ії  педаго
гіки зумовили вибір теми дисертаційного дослідження "Прюфесійно- 
прадкладна спрямованість вивчення іс т о р ії  педагогіки майбутніми 
вчителями початкової школи /дидактичні концепції вчених-педагогів 
ХУП-ХІХ ст . / ."

0 б * є к т дослідження: процес формування у студентів ди
дактичних знань і вмінь на основі опанування ними курсу іст о р ії  
педагогіки.

П р е д м е т  дослідження: професійно-прикладний аспект 
вивчення студентами концепцій навчання молодших школярів, які
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розроблені в працях вчених-педагогів ХУП-ХІХ с т . ,  в їх  сучасному 
значенні.

М е т а  дослідження полягає в розкритті зм істу професійно- 
прикладної функції навчального курсу іс т о р ії  педагогіки, розробці 
практичних заходів по ї ї  реалізації в процесі підготовки майбут
ніх вчителів початкової школи.

Г і п о т е з а  дослідження: ефективність дидактичної під
готовки вчителів початкової школи підвищиться, якшо буде посилена 
професійно-прикладна спрямованість вивчення ними іс т о р ії  педаго
гік и , оновлено зміст даного навчального курсу на основі побудови 
інтегрованої моделі концепцій початкового навчання вчених-педаго- 
г ів  минулого.

Для досягнення мети дослідження і  доказу достовірності вису
нутої гіпотези необхідно розв'язати ряд взаємозв'язаних з а в 
д а н ь :

І /  3 ” ясувати зм іст професійно-прикладної функції іс т о р ії  пе~ 
дагогіхи .

2 /  На основі аналізу праць видатних педагогів минулого і  су
часної наукової літератури уточнити основні тенденції генезису 
дидактичних концепцій у  педагогічній науці ХУП-ХІХ ст .

З / Спираючись на творче осмислення дидактичних концепцій пе
дагогів  ХУП-ХІХ с т . , довести правомірність і  теоретично розробити 
інтегровану модель цих концепцій.

4 /  Обгрунтувати переваги і  намітити практичні шляхи реаліза
ц ії  професійно-прикладного підходу до вивчення історнко-педагогіч- 
них теорій , який знайшов відображення в побудованій інтегрованій 
моделі.

Т е о р е т и ч н о ю о с н о в о ю  дослідження е д іад ек -



тичний метод пізнання і  системний підхід до проблеми. При цьому 
використовувались такі принципи теорії пізнання ял єдність істо 
ричного і  логічного, неперервність і  суперечливість розвитку пе
дагогічних процесів, взаємозв'язок історизму і  системності,субор

динація категорій і  понять.
У процесі роботи застосовувались м е т о д и  теоретичного 

рівня: аналіз праць видатних педагогів, наукових досліджень та 
літературних джерел з проблеми, узагальнення та систематизація 
наукових фактів, порівняльно-історичний метод, структурно-функ
ціональний аналіз, моделювання; а такой методі: експериментально- 
ємпіричного рівня: спостереження, констатуючий і  формуючий педа
гогічний експерименти, анкетування, опитування, методи статистич

ної обробки експериментальних матеріалів.
Д о с л і д и  о- е к с  п е р и н о  н т а д ь н а  робота про

водилась на базі педагогічних факультетів Київського державного 
педагогічного інституту ім.М.П.Драгоманова і  Луцького державного 
педагогічного інституту ім.Лесі Українки, в яких на практиці про
ходила експериментальну перевірку програма спецкурсу з істор ії 
педагогіки, запропонована дисертантом. Було виділено три експери
ментальні групи /8 0  чоловік/ і  дві контрольні /55  чоловік/.

В і р о г і д н і с т ь  результатів дослідження забезпе
чена системним поглядом на історико-педагогічну дійсність, науко
вими принципами аналізу педагогічних джерел; використанням комп
лексу взаємодоповнюючих наукових методів, адекватних поставленим 

завданням.
Н а у к о в а  н о в и з н а  дослідження полягає в розкрит

ті вмісту професійно-прикладної функції істо р ії педагогіки і  вияв

ленні діалектичних вчаємозв"язків між теоретичною, професійно-
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прикладною і  світоглядною функціями ц іє ї навчальної дисципліни з 
врахуванням вимог формування демократичної національної шхоли; 
обгрунтуванні і  розробці навчальної моделі концепцій початкового 
навчання на основі інтеграції теоретичних ідей педагогів ХУП- 
XIX с т . ;  побудові нової логіки і  структури навчального курсу і с 

тор ії педагогіки для педагогічних вузів /спецкурс з іс т о р ії  ди
дактичних концепцій видатних педагогів ХЛ1-ХІХ с т . / ;  визначенні 
основних структурних компонентів і  змісту стандарту якості дидак

тичної підготовки майбутніх вчителів.
Т е о р е т и ч н а  з н а ч  к м і с т »  досяідкекш поля

гає в розкритті цілісного впливу істо р ії педагогіки на формування 
дидактичних знань майбутніх вчителів початкової школи, виявленні 
взаємозв'язків між змістом, структурою і функціями даної навчаль

ної дисципліни.
О с о б и с т и й  в н е с о к  дисертанта полягає у визна

ченні шляхів забезпечення професійно-прикладної спрямованості вив
чення іст о р ії  педагогіки з врахуванням майбутньої спеціальності 
студентів /вчителів початкової школи/; обгрунтуванні доцільності 

і розробці способів реалізації проблемно-тематичного підходу до 
побудови змісту істо р ії педагогіки в контексті цілісного розумін
ня генезису концепцій початкового навчання педагогів ХУП-ХІХ ст .

П р а к т и ч н а  ц і н н і с т ь  роботи полягає в розроб

ці конкретних пропозицій подо системного засвоєння студентами ди
дактичних знань і  вмінь на основі подальшого вдосконалення вик

ладання іст о р ії  педагогіки. Запропоновані рекомендації можуть бути 

використані викладачами педагогічних кафедр вузів, педагогічних 

училиш, інститутів удосконалення вчителів.
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А п р о б а ц і я  і  впровадження результатів дослідження. 

Основні положення і  результати дисертації апробовано на міжнарод
ній науковій конференції "Я.А.Коменський і  педагогічна сучасність0 
/Одеса,1992/, на Всесоюзній науково-практичній конференції "Якість 
підготовки вчителя-предметника” /Полтава,1991/, на Всесоюзній нау
ково-практичній конференції "Методологічні і  методичні проблеми 
курсу "Людина і  суспільство" в середніх навчальних закяадах"/Лу- 
цьк, 1990/. на міжвузівській науково-практичній конференції "Проб
леми підготовки вчителів в умовах перебудови середньої і  витої 
школи" /Київ, 1990/. Вони обговорювалися на конференціях профе

сорсько-викладацького складу Луцького державного педагогічного ін 
ституту їм.Лесі Українки /Луцьк, І98В-І993/, на засіданнях кафед
ри педагогіки і  психології початкового і  дошкільного навчання Лу
цького деркавного педагогічного інституту ім.Лесі Українки та ка
федри педагогіки початкового навчання Київського державного педа
гогічного інституту ім.М.П.Драгоманова /Київ, Луцьк, 1990-1992 р р ./ 
На основі результатів дисертаційної роботи розроблено спецкурс 
"Дидактичні концепції вчених-педагогів ХУП-ХІХ ст . і  сучасність", 
який був апробований і впроваджений в практику викладання істор ії 
педагогіки. Результати дослідження відображені також у десяти пуб
лікаціях автора.

Н а  з а х и с т  п о д а ю т ь с я :
І .  Навчальна модель концепцій початкового навчання, яка по

будована на основі інтеграції ідей педагогів ХУП-ХІХ с т . ;  модель 
включая в себе схеми координації /горизонтальної упорядкованості/ 
і  субординації /вертикальної підпорядкованості/ складових еле
ментів -  наскрізних системних проблем дидактичних концепцій, ио

вивчаються.



2. Стандарт якості дидактичної підготовки вчителя початкових 

класів, його зміст /бажаний нормативний стан, який необхідно до

сягнути в процесі навчання/ і  структура /три ланки: вимоги до 
знань дидактичних категорій, розуміння взаємозв"язків і  супереч

ностей між ними, вимоги до оволодіння прикладними основами вчи

тельської проф есії/.
3. Система реалізації професійно-прикладної спрямованості і с 

тор ії педагогіки у вузівській практиці /змістовий аспект/: ц іл іс
ний підхід до відображення генезису дидактичних концепцій, нав
чальне моделювання, диференціація та інтеграція навчального мате
ріалу проблемно-тематичний принци" побудов;, хурту іс,- .,рі" педаго

гіки.
Відповідно до поставлених завдань і  мети дослідження сформу

валась с т р у к т у р а  дисертації, яка включає в себе вступ, 

три розділи, висновки, список основної використаної літератури, 

додатки.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обгрунтовується вибір і  актуальність теми, харак
теризується ступінь ї ї  опрацьованості, сформульована робоча гіп о

теза, визначені мета, завдання, предмет і  об"єкт дослідження,роз
криті теоретична основа, наукова новизна і  практична цінність ро

боти, сформульовані положення, які виносяться на захист.
У першому розділі -  "Необхідність і  зміст професійно-приклад

ної функції історії педагогіки" -  досліджується місце і  роль 

навчального курсу іст о р ії  педагогіки в професійній підготовці вчи

теля, його зв"язок з теорією педагогіки, виділяються основні функ

ц ії ,  які виконують історико-педагогічні знання, розкривається д іа 

лектичний взаємозв'язок між ними, дасться детальний аналіз прик-
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ладної функції істор ії педагогіки.

Вирішення проблеми визначення місця і ролі історико-педагогіч- 
них знань в сучасному педвузі передбачає, пери за все, з"ясування 

питання про чітке розмежування функцій істор ії педагогіки як науки 

і  як навчальної дисципліни.
Історія педагогіки має подвійну форму: по-перше, це наука 

/перш за все історична/, яка виявляє і  критично досліджує факти 
розвитку педагогічної думки в закономірній зміні різних вчень; 
по-друге, це навчальна дисципліна, в якій вивчається історія об

грунтування педагогічних проблем та їх  вирішення мислителями в 

конкретно-історичних умовах місця та часу.
У цьому зв"яяку історія  педагогіки як навчальна дисципліна 

розглядається нами як необхідна ланка формування цілісного уявлен

ня студентів про свою майбутню професійну діяльність.
Історія педагогіки не може бути механічним нагромадженням 

вчень і  теорій. Вона наочно розкриває свій предмет в генезисі.роз

витку. Ця обставина є найважливішою при підході до побудови логі
ки ї ї  викладання. Завдання полягає в тому, иоб зрозуміти педаго
гічні концепції в їх  єдності, тобто як єдину педагогіку, яка про
ходить різні етапи свого історичного розвитку. Це дає можливість 
розкрити еволюцію ідей, основи сучасних концепцій і  напрямів педа
гогічної думки, зв"язок розвитку ідей з історичними подіями,життям 
людей. В умовах становлення нової демократичної національної сис
теми освіти в Україні все гостріше проявляється потреба в тому, 

шоб повернути в школу втрачені цінності й незаділні гуманістичні 

ідеї педагогів минулого.
Виявити функції істор ії педагогіки як навчального курсу, виді

лити зв"яаки мін ними, розкрити зміст і структуру ц іє ї дисципліни '



дозволяє структурно-функціональний аналіз. Важливо і  те, їло струк
турно-функціональний аналіз для своєї з зверненості потребує моделю
вання системи, їло вивчається.

Функції навчальної дисципліни -  це т і эавдання, які вирішую
ться б  процесі ї ї  викладання і  вивчення. При розкритті функцій 
навчального курсу істо р ії педагогіки необхідно звернути увагу, я 
одного боку, на виділення найбільш важливих із  них, а а другого -  
на їх  діалектичний взаємозв'язок.

Насамперед, слід відзначити виконання історією педагогіки 
те о ре ти к о-п із нав ші ьно ї функції. Вона полягає в тому, шоб забезпе
чити повніше вивчення студентами власне педагогічної теорії.Знання 
іст о р ії  педагогіки створює той фундамент, на якому може будуватися 
вивчення всіх інших педагогічних дисциплін.

Проте самі собою історико-педагогічні знання не є самоціллю. 
Вони потрібні, оскільки є основою для практичної діяльності. Зав
дяки своїй прикладній /практичній/ функції історія  педагогіки оз
броює учителів вмінням самостійно і  кваліфіковано розпоряджатися 
на практиці історико-пєдагогічними знаннями, які вони отримали в 
вузі. Адже онання є цінним тому', шо може служити для правильного 
вирішення практичних завдань, ^удь-яка навчальне, дисципліна повин
на мати професійно-прикладну спрямованість, інакше їй з а гро ягу є 
втрата соціальної значимості. Актуальність історико-педагогічної 
науки визначається ї ї  корисністю, необхідністю для сучасної прак
тики, важливістю знань з іст о р ії  педагогіки для майбутніх спеціа
л іст ів . Слід відоначити, шо проблема взаємовідношення і  взаємо
зв'язку пізнавальної і  прикладної функцій виключно вадлива для 

будь-якої навчальної дисципліни. Прикладна функція іст о р ії  педа

гогіки базується на ї ї  пізнавальній функції, вона немоклива поаа
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пізнанням і  засвоєнням навчального матеріалу. Однак, яким би гли
боким не було засвоєння теоретичного положения, воно зав&ди Еима- 
гає конкретизації стосовно до умов професійної діяльності майбут

нього спеціаліста.
Важливою функцією істор ії педагогіки як навчальної дисципліни 

є ї ї  світоглдпна функція, формування загальної культури студентів. 
Свою світоглядну функцію історія педагогіки виконує на основі ви
роблення у майбутніх вчителів сучасного педагогічного мислення. 
Історія педагогіки -  це одночасно і  складова частина власне педа
гогіки і  суттєвий компонент всесвітньої істор ії культури.

Історія педагогіки як навчальна дисципліна -  це складний взає
мозв'язок змісту, структури і  функцій. Структура навчальної дис
ципліни та ї ї  функції тісно взаємозв'язані -  функції реалізуються 
через структуру. Виходячи з цього, очевидно, що посилення професій

но-прикладної спрямованості вивчення істор ії педагогіки вимагає 

відповідних змін у змісті курсу і  його структурі.
На основі відправних посилок структурно-функціонального ана

лізу нами підготовлена програма спецкурсу з істо р ії педагогіки для 
студентів педагогічного факультету. Була танок проведена дослідна 
перевірка запрхшонованого спецкурсу, з'ясована думка студентів сто
совно ефективності нових принципів викладання істор ії педагогіки. 
Виявлення думки студентів було здійснено шляхом анкетування, про
веденого за допомогою питань і  відповідей, даних у  письмовій формі 
в студентських групах.

У другому розділі -  "Генезис концепцій Н'іпчаїшя молодших шко- 
лярів_та його в іиобт и н н я  в__логіці_навчші_ьпого,,к\п:.су .і струї і? пе- 
дагогіки" -  подасться аналіз генезису дидактичних концепцій почат
кової школи класиків педагогіки ХУП-ХП с т .;  обгрунтовується мо-
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дєль концепцій навчання молодших школярів, яка побудована на ос

нові інтеграції ідей та досягнень педагогів минулого; показано 

місце даної моделі в навчальному курсі істор ії педагогіки; про
понується стандарт якості дидактичної підготовки вчителя початко

вих класів.
Сучасні дидактичні концепції початкової школи беруть свій 

початок у працях класиків педагогіки ХУП-ХІХ ст . Ці вчені сформу
лювали цілий ряд наукових положень, які визначили подальший роз

вито” педагогічної науки і практики в методологічному, теоретике- 

пізнавальному і  змістовому відношеннях.
Вихідним пунктом в с іє ї  педагогіки ХУП-ХІХ ст . є принцип при- 

родовідповідності /відповідності навчання природі дитини/. Великий 

український просвітитель-гуманіст Г.С.Сковорода розумів принцип 

природовідповідності як принцип спорі,оненості, тобто формування 

дитини відповідно до ї ї  нахилів.
Багатогранний і  складний характер процесу навчання обумовив 

далеко не простий шлях його пізнання. Так, в дидактичнім системі 

Я.А.Коменського, по су т і, не виникала проблема розвиваючого навчан

ня, в дидактиці ж Й.Г.Песталоиці вона посідає центральне місце.Ви
ділення Й.Г.Песталоцці двох взаємозв'язаних і одночасно протилєж-' 
них сторін навчання -  змістової і  розвиваючої, аналіз суперечності 
між ними здійснило вирішальний вплив на наступний історичний хід 

розвитку теорії та практики педагогіки. Проблема відповідності й 
оптимального поєднання двох завдань навчання -  розвитку здібностей 
дитини і ,  одночасно, озброєння учнів необхідними знаннями -  над

звичайно актуальна і в наші дні.
Важливим у світлі завдань сучасної початкової освіти є аналіз 

А.Дістервегом системи суперечностей процесу навчання: між рівнем
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розвитку учня і змістом навчального матеріалу, методами його вик
ладання, особистістю вчителя та ін.

Теорія навчання молодших школярів займає важливе місце в пе
дагогічній спадщині К.Д.Ушинського. Цей вчений-педагог пішов далі 
і  глибше своїх попередників, поставивши в своїй антропологічній 
теорії людину -  учня -  в центр всього процесу навчання, шо і  ха
рактеризує основну змістову рису його дидактичної концепції.

Вирішальне значення в дидактичних теоріях початкової школи 
має принцип народності /національного/ в навчанні. Національна 
українська школа повинна відповідати національному духовному скла
дові українського народу. Через національне в такій школі будить 
реалізовуватись загальнолюдські- принципи гуманізму і  демократизму. 
"Хай навкруги учня, -  пише C.fycoBa, -  будуть речі р ідн і, щоб він 
в них кохався, привчався любити все рідне, присвячувати йому всі 
сили свого духа й тіла. Любов до рідної" країни -  се перлий най
кращий крок до широкої вселюдської гуманности, пошана до людей -  
се вияв самоповаги й бажгмня собі й другим волі та незалежності"^.

Українські педагоги-гуманісти були впевнені, шо навчання рід
ною мовою повинно бути покладено в основу курсу початкової школи. 
"Скільки ні єсть у нас по Вкраїні граматок і  букварів, -  підкрес
лював П.А.Куліш, -  то всі вони не годятця- нам для первої науки
письменства, бо печатан/ не нашого мовою, а>через те всяка дитина

„2довго нудитця' над книгою" .
____На_основі аналізу1 генезису дидактичних теорій вчених-педаго-

* Р/сова С.Нова школа.' -  Видавництво "Українська школа", № 4 . -
Київ, 1917. -  С.20.

р
Куліш П.А.Граматка. -  С.Петербург, 1887. -  С .І .



гів  ХУЛ-XIX ст . нами побудована інтегрована модель цих концепцій. 

Необхідність побудови такої моделі відображає закономірний процес 
зростання ролі модельного компонента в теоретичному педагогічному 
знанні. Інтегрована модель дидактичних концепцій педагогів ХУП- 

ХЇХ ст. як ф ор т  навчально-евристичної моделі є системой, тобто 
певною цілісною сукупністю найбільш суттєвих властивостей і  ознак 

педагогічних теорій, які підлягають вивченню.
Інтегрована модель концепцій навчання молодших школярів доз

воляє розглядати дидактичні ід е ї, ио вивчаються, в їх  історичній 
ретроспектив! і перспективі, тобто враховувати їх  попередній і 

прогнозувати наступний стан. Все це, безперечно, сприяє більш 
поглибленому пізнанню студентами педагогічних закономірностей.

Вихідним пунктом побудови моделі концепцій навчання є питан

ня про вироблення ї ї  методологічної концептуальної основи. Такою 

основою може служити положення про те, шо педагогічні системи,ство

рені в різний час, співіснували, доповнюючи і  збагачуючи одна одну, 

кожна в своїх історичних рамках.
Важливою методологічною основою для побудови інтегрованої мо

делі концепцій навчання є також принцип фіксації дидактичних су
перечностей. Оскільки сам процес навчання знаходиться в стані без

перервного руху і  розвитку, центральним пунктом стає вивчення його 
суперечностей, постійне'вирішення яких і характеризує розвиток 
процесу навчання. Кількість дидактичних суперечностей / п / , вклю
чених до моделі, в принпипі коне бути будь-якою, в той ке час 
зміст навчальної моделі, обмеженість навчальгох цілей звукує кіль

кість суперечностей, ио вивчаються студентами, певним мінімумом.

Навчальну інтегровану модель концепцій початкового навчання 

можна подати у вигляді двох схем, виділення яких базується на
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розмежуванні процесів координації і субординації структурних еле
ментів моделі. Координація -  це горизонтальна упорядкованість ком
понентів, субординація -  вертикальна підпорядкованість структур 

моделі.
Схема І

Координація о-руктур 
моделі концепцій початкового навчання
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Співіснування дидактичних концепцій 
педагогів аУП-ХІХ с т . •

Становлення 
науки дидак
тики

Пансофія
Я.А.Коменсь-
кого

Принцип
природовід-
ПОВІДНОСТІ
Я» А. Комо н- 
ського 

Принцип 
"споріднено
ст і"
Г.С.Сковоро
ди

Ідея розвиваю
чого навчання 
И.Г.Песталсцці 

Виділення су
перечностей 
процесу нав
чання

Систематиза
ція дидак
тичних 
знань 

Принцип 
пшродовхд- 
повірності, 
культуро- 
відповідно- 
ст і та са
модіяльно
сті А .Діс- 
тервега

Педагогіч
на антропо
логія 
К.Д.Ушин- 
ського як 
основа ви
рішення 
дидактич
них проб -  
лем
Принцип 

натдності 
/націо
нального/ 
К.Д.Уаин- 
ського, 
О.В.Духно- 
вича,П.А. 
Куліша, 
С.Русової, 
Б.Д.Грін- 
ченіса

З позицій діалектичної логіки модель розглядається в дисер
тації як одна з форі пізнання педагогічних процесів, so виконує 
регулятивну функції), тобто орієнтує майбутнього вчителя на оп
тимальний шлях засвоєння знань і  дозволяє повніше зрозуміти 
внутрішню логіку розвитку процесу навчання.
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Схема 2

Субординація структур 
моделі концепцій початкового навчання

В такому розумінні побудована модель концепцій навчання мо
лодших школярів повинна становити складову частину стандарту 
якості дидактичної підготовки вчителя.

Виходячи з системного розгляду сутності і  змісту процесу ди
дактичної підготовки вчителя, виділення в. ньому певних причинно- 
наслідкових зв"язків, ми розглядаємо якість дидактичної підготовки 
вчителя початкових класів як сукупність ряду його характеристик. 
Мова йде про правильне теоретичне сприйняття студентом основних 
закономірностей і суперечностей навчального процесу, наявності 
глибоких знань, вмінь і  навичок, необхідних для професійної роботи 

здатності на практиці застосовувати оптимальні способи і прийоми 
навчання. Такий підхід до розуміння проблеми дозволив побудувати 

проект стандарту якості дидактичної підготовки майбутнього вчителя



як бажаного нормативного стану, якого необхідно досягнути в про̂ - 
цесі навчання студента в вузі. Наявність стандарту дозволяє спів
відносити з ним практичні заходи по вдосконаленню підготовки спе
ціаліста і  тим самим використовувати стандарт з метою керування 

цим процесом.
На основі цих методологічних міркувань нами виділені три 

ланки стандарту якості:
І /  "вихідна" -  вимоги де знання суті дидактичних категорій: 

принципів, методів і  прийомів навчальної роботи, форм організації 
навчального процесу та і н . , встановлених на основі найсучасніших 
досягнень вітчизняної та зарубіжної дидактики; вона є необхідним 
фундаментом підготовки вчителя, без якого якісне викладання нав
чальних предметів неможливе;

2 /  "основна" -  вимоги до вчителя початкових класів бачити 

зв"язки і  залежності між дидактичними категоріями шо передбачає 
знаходження і вирішення на практиці суперечностей, іманентних про
цесові навчання як в цілому, так і  стосовно окремих предматів: 
між змістовою і  розвиваючою сторонами, між суб"єктом /учнем/ і 
об"ектом /змістом предмету/ та ін . ; вона є необхідною передумовою

творчої роботи вчителя, становлення власного "методу" відповідно
/

до своєї особистості, індивідуальних рис;
З / "кінцева" -  вимоги до оволодіння прикладними основами вчи

тельської майстерності: методами, засобами навчальної роботи, проб
лемним викладанням та і н . ;, вона поєднує, акумулює в собі характе
ристики і  параметри перших двох ланок.

Основою дидактичної підготовки майбутнього вчителя початкових 
класів є розуміння ним суперечностей процесу навчання, в тому числі 

і  на основі вивчення їх  історичного генезису.В дидактичній науці
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проблема суперечностей навчального процесу досліджується в пра
цях А.И.Алексюка, М.О.Данилова, М.М.Скаткіна, В.І.Загвязинського, 
В.С.Ільіна, Ю.К.Бабанеького, М.А.Сорокіна та ін.

Основна ланка стандарту якості дидактичної підготовки вчите
ля повинна складатися з двох функціональних підсистем -  І /  під
системи врахування і  оцінки суперечностей і  2 /  підсистеми реалі
зації суперечностей, форм їх  вирішення. Такий підхід робить мож
ливим наукове усвідомлення студентами наслідків розвитку супереч
ливих педагогічних процесів, прогнозування їх  результатів.

У третьому розділі -  |]Шлям_реалізауір_прдфесійнодП2 {кл§аної 
функці ї  зміс^_історії_педагогіки_у_вузівській_практ2Ці'’ -• пока

зано особливості використання системного підходу як засобу реалі
зації прикладної функції історико-педагогічних знань, розглядає
ться суть проблемно-тематичного принципу побудови курсу істор ії 
педагогіки, подається аналіз змісту розробленого дисертантом спец
курсу, наводяться результати дослідно-експериментальної роботи.

Найважливішим фактором навчально-пізнавального процесу, so 
впливає на засвоєння знань студентами, є упорядкованість навчаль
ного матеріалу, його логічна послідовність. На основі інтегрованої 
моделі наш здійснено системне викладення навчального матеріалу 
спецкурсу "Дидактичні концепції вчених-педагогів ХУП-ХІХ ст . і 
сучасність", при якому послідовність і  взаємозв'язок навчальної 
інформації випливає з вимог цілісного сприйняття суш знань.Сис
темний підхід дозволив подивитися на проблему історичного розвитку 
педагогічної теорії по-новому за рахунок виявлення різноманітних 
типів зв 'язків і взаємовідношень між різними вченнями.

Отже, для того, шоб реалізувати через модельний компонент про- 
фесійно-прикладну функцій змісту істор ії педагогія,,, слід розділити
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матеріал всього курсу і  кожної теми на дві частини: одна з них * 
традиційна, побудована на повідомленні студентам навчальної ін 
формації про життя, педагогічну діяльність і  теоретичні концепції 
педагогів минулого; друга -  нова, побудована на навчальних проб
лемах, шо приводять до виникнення проблемних ситуацій, які доз
воляють студентам вияснити закономірну логіку розвитку педагогіч
них ідей і  їх  практичних потреб для майбутньої роботи.

Перша частина спецкурсу називається "Видатні педагоги-ди- 
дакти", дпуга частина -  "Основні дидактичні ід е ї" .  Зміст другої 
частини спецкурсу забезпечує поєднання історичного у  викладенні 
навчального матеріалу з логічним, шо досягається на основі роз
гортання дидактичних категорій, понять і  закономірностей від їх  
зародження / і  осмислення на перших етапах розвитку науки/ до наших 
д н ів . Всі проблеми і  питання доводяться до їх  суч..ного розуміння.

Дослідна перевірка запропонованого спецкурсу виявила ефектив
ність професійно-прикладної спрямованості вивчення іст о р ії  педа
гогіки . В ході формуючого експерименту була отримана об"єктивна 
картина підвищення якості дидактичної підготовки студентів в умо
вах апробації проблемно-тематичного принципу побудови змісту іс т о -. 
р і ї  педагогіки, а порівняння отриманих даних з показниками конста
туючого експерименту дозволило зробити висновок про його ефектив
н ість.

Основні параметри визначення ефективності спецкурсу були пов'я
зані із  виділеними в другому розділі ланками стандарту якості ди
дактичної підготовки майбутнього вчителя. Це -  знання суті і  су
часного значення основних дидактичних категорій, розроблених в кон
цепціях педагогів ХУП-ХІХ с т . ;  розуміння взаємозв'язку між цими



категоріями, вміння виділяти і розв'язувати суперечності процесу 
навчання; вміння використовувати ідеї класиків в практичній ро
б о т і, о в о л о д і ш і я  прикладними /методичними/ основами професійної 
діяльності.

Рівень виділених параметрів визначався шляхом порівняння 
показників, отриманих після традиційного вивчення іст о р ії  педа
гогіки /контрольні групи студентів/ і  після вивчення спецкурсу, 
побудованого на основі інтегрованої моделі концепцій початкового 
навчання педагогів минулого /експериментальні групи студентів /.

30,0 % студентів експериментальних груп /д и в .та б л .І / виявило ви
сокий рівень розуміння взаємозв'язків між дидактичними категорія
ми, а також вміння виділяти і  розв'язувати суперечності процесу 
навчання, тоді як в контрольних групах таких студентів було лише 
10,9 %. Якшо високий і  середній рівень вміння практично викорис
товувати ід е ї класиків педагогічної науки виявило 86,3 % студен
т ів  експериментальних груп, то в контрольних групах ця кількість 
становила 64,6 %. Формуючий експеримент підтвердив робочу гіпотезу.

Результати анкетування свідчать, шо студенти експерименталь
них груп /6 1 ,5  ^/опитаних високо оцінюють значення професійно- 
прикладної спрямованості вивчення іс т о р ії  педагогіки. Анкета вия
вила домінуючу тенденцію -  експеримент сприяє пожвавленню інтересу 
студентів до іеторико-педагогічних знань.

Експериментальна перевірка спецкурсу показала, шо студентів 
перш за все, цікавлять дискусійні питання, полеміка між різними 
вченими, вони прагнуть взяти "участь" в ди скусії, самостійно знай
ти переваги тих чи інших концепцій, висловити свої судження з цих 
питань. Такий інтерес дуже цінний. Він сприяє формуванню і  розвитку 

/ студентів творчого мислення, застерігає в ід  формалізму у вивчен
ні іс т о р ії  педагогіки.
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Таблиця I

Розподіл студентів контрольних і  експеримен
тальних груп за рівнями якості дидактичної 
підготовки

Параметри ефектив
ності експеримен
тального навчання 
/ спецкурсу/

Експериментальні 
групи /8 0  ч ол ./

Контрольні 
групи /5 5  ч ол ./

Р і в н і
Вис. І Сер. [ Низ. Вис. 1 Сер. 1 Низ.

Знання суті і  су - 27 50 3 12 40 3 абс
частого значення 
категорій дидак
тики 33, в 5 3 ,7 21,8  72,7 5 ,5  %

РОЗУМІННЯ ВЗаеМО- р л по а р, от то яГлг
зв"язку категорій <:4 40 8 6 18 абс'

 
виділяти супереч
ності процесу
навчання 30,0 60,0 10,0 10,9 56,4 32,7 %

Вміння творчо 23 46 II  4 26 25 абс.
використовувати
дидактичні ід е ї,
розроблені педаго-
гами-класиками
в професійній
діяльності 2о,8  о7,5 13,7 7 .3  47,3 45,4 %

Проте експеримент виявив і  те, шо проблемно-тематичний прин
цип викладення матеріалу /в  силу його незвичності і  новизни/еклад- 
ний за своїм змістом і  потребує від  студентів великої напруги.Від 
викладача такий підхід такой вимагає великої праці, кропіткої під
готовки по використанню проблемного методу викладання.

У заключній частині дисертації узагальнюються теоретичні вис
новки і  висловлюються практичні пропозиції, спрямовані на посилен
ня професійно-прикладної спрямованості вивчення іст о р ії  педагогіки 
майбутніми вчителями молодших класів.

Підсумки проведеного дослідження свідчать, шо досягнута ме
та дослідження, підтверджена гіпотеза дослідження, вирідагні- його



завдання. Все це дозволило сформулювати такі в и с н о в к и :
-  найбільш сприятливі умови для реалізації професійно-прик

ладної функції істор ії педагогіки створюються на основі станов
лення і розвитку демократичної і гуманістичної системи національ
ної освіти в Україні;

-  теоретичне і практичне вирішення проблеми посилення прик
ладної спрямованості істор ії педагогіки /вивчення генезису дидак
тичних концепцій/. пов” язане з розробкою (Використанням на практиці 
стандарту якості дидактичної підготовки вчителя початкової школи;

-  роль істор ії педагогіки в формуванні дидактичних знань і 
вмінь майбутніх педагогів найбільш повно проявляється при засто
суванні методу навчального моделювання; модельне вивчення процесу 
навчання в його ретроспективному аспекті посилює ефективність 

викладання курсу істор ії педагогіки;
-  вивчення історичного генезису дидактичних вчень є необхід

ним етапом професійної підготовки вчителя початкових класів,сприяє 
чіткішому з"ясуванню майбутніми педагогами практичних шляхів онов
лення навчального процесу в сучасній школі.

Дисертаційне дослідження виступає як складова частина загаль
ної і  широкої роботи по вивченню теоретичних, і  практичних аспектів 
реалізації професійно-прикладної функції істор ії педагогіки як 
навчальної дисципліни. У цьому плані дальшому висвітленню підля
гають питання забезпечення в процесі викладання істор ії педагогіки 
органічного взаємозв"язку дидактичної підготовки майбутніх вчителів 
З ІХ ПІДГОТОВКОЮ ДО проведення ВИХОВНОЇ Хоботи» необхідною є роз
робка нових найрізноманітніших навчальних моделей, які б підвишу- 
вали ефективність і значимість засвоєння курсу істор ії педаго
гіки; важливе значення має систематизація і  вивчення генетичних
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зв"язків між концепціями видатних українських вчених-педаго- 
г ів .

Основні результати дисертаційного дослідження висвітлені в 

таких публікаціях автора:
1. Ідеал вчителя і  його роль у підготовці майбутніх педаго

г ів  у вузі / /  Проблеми формування особистості вчителя в педаго
гічному вузі: Тези доповідей науково-практичного семінару. -  
Луцьк, 1988. -  С .16-17.

2 . Про деякі аспекти формування нового педагогічного мислен
ня маиоу.нього вчителя / /  Проблеми формування особистості вчителя 
та шляхи його підготовки до всебічного розвитку учнів: Тези допо
відей та повідомлень науково-практичного семінару. Частина І .  -  
Луцьк', 1989. -  С .І55-І56.

3 . Про деякі проблеми підвишення ефективності викладання і с 
тор ії педагогіки / /  Методологічні і методичні проблеми курсу "Лю
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