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У 2 пол. ХІХ ст. завдяки змінам, внесеним до австрійського освітнього законодавства, 

університетські підручники втратили свій монопольний статус у навчальному процесі вищих 

шкіл держави. Однак, поряд з авторськими лекційними курсами викладачів, навчальні 

підручники залишалися пріоритетним джерелом знань для студентів різних спеціальностей. 

Дана стаття містить аналіз змісту університетських підручників з педагогіки крізь призму 

дидактичного забезпечення педагогічної підготовки студентів Львівського університету в 

загальноавстрійському контексті. 
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У справі реформування системи вищої освіти України на сучасному етапі 

важливе значення належить оптимальному методичному забезпеченню 

навчального процесу, зокрема в сегменті підготовки педагогічних кадрів у 

класичному університеті. Особливої цінності в даному контексті набуває 

вивчення історичного досвіду організації вищого шкільництва, поетапного 

формування змісту університетської педагогічної освіти й еволюції творення 

навчальних підручників в Україні та інших європейських країнах.  

До ретроспективного погляду на вищу педагогічну освіту України 

вдавалося ряд дослідників історії українського та зарубіжного шкільництва. 

Так, різні аспекти її функціонування в контексті розвитку окремих навчальних 

закладів порушуються в наукових працях українських (М. Барни, В. Благого, 

Н. Дем’яненко, Т. Завгородньої, Р. Лаврецького, О. Павко) та польських 

(Б. Лучинська, Ч. Майорек, А. Мейсснер, Й. Мьонсо, К. Шмид, В. Шулякевич) 



дослідників. Водночас, студії над дидактикою вчительської підготовки 

студентів вищих навчальних закладів в минулому залишаються спорадичними і 

не привертають до себе пильної уваги дослідників вітчизняного вищого 

шкільництва в розрізі еволюції змістового компоненту педагогічної освіти. 

Дана стаття присвячена порівняльному аналізу двох найбільш популярних при 

вивченні педагогіки у Львівському університеті підручників – авторства Г. 

Баумґартена та І. Бартошевського. 

Як відомо, внаслідок поділів Речі Посполитої наприкінці XVIII ст. 

Галичина була інкорпорована в законодавче поле Австрійської монархії. 

Львівський університет опинився в австрійському освітньому полі, яке 

відзначалося високим ступенем централізації, зокрема, в організаційному та 

змістовому аспектах. Викладання всіх навчальних дисциплін в університетах 

мало здійснюватися за текстом навчального підручника (лат. – institutum, нім. – 

Vorlesebuch), що офіційно затверджувався міністерським наказом. Відступ від 

його тексту не допускався і загрожував професору звільненням [9, S. 61]. 

Навчальні заняття з педагогіки, аналогічно до інших предметів, полягали в 

тому, що студенти під керівництвом викладача читали, переказували і вивчали 

окремі фрагменти тексту підручника [9, S. 235].  

Обов'язковим посібником для вивчення педагогіки в австрійських 

університах у 1812–1816 рр. була згодом неодноразово перевидана (1802, 1805, 

1810, 1834–1837 та ін.) праця Августа Германна Нємаєра “Grundsätze der 

Erziehung und des Unterrichts” (“Основи виховання і навчання”) 1796 року 

видання [12], а з 1816 р. – “Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde” 

(“Підручник загальної науки про виховання”) Вінцента Едуарда Мільде [11], 

що вийшла у Відні у двох частинах протягом 1811-1813 років і також 

витримала ряд перевидань (зокрема у 1821, 1829 і 1843 роках) [10, S. 506–508.]. 

Автори посібників були прихильниками концепції формальної освіти, а в 

основі обох підручників лежали католицькі морально-етичні цінності, 

філософські ідеї Іммануїла Канта й педагогічна концепція Й. Песталоцці.  

Наприкінці ХІХ ст. педагогіка, хоча й продовжувала отожнюватися з 

поняттям “наука про виховання”, дедалі більше набувала ознак комплексної 



дисципліни, яка вивчала всі сторони життя молодої людини. З 1870-х років у 

навчальних планах з’являються авторські лекційні курси, які вже не були 

настільки щільно прив’язані до обов’язкових міністерських підручників. 

Аналогічні тенденції мали місце і при вивченні педагогічних навчальних 

дисциплін, однак тексти підручників неформально все ще зберігали свій 

пріоритетний характер у навчальному процесі. Так, підручник В.Е. Мільде був 

замінений більш новими зразками, серед авторів яких провідне місце займав 

німецький та швейцарський богослов, освітній діяч і педагог Генріх 

Баумґартнер (1846-1904). Освіту він здобував у Мілані, Тюбінґені й Фрайбургу, 

по завершенні навчання вчителював і займався душпастирською діяльністю. У 

1870-х роках Г. Баумґартнер займав посаду директора семінарії у 

швейцарському місті Цуґ, а протягом 1887-1904 років працював у Комітеті з 

питань освіти [3, S. 235]. На межі ХІХ-ХХ ст. вийшло друком ряд його 

моноґрафій психологічного і школознавчого спрямування [4; 8; 3]. Його 

підручник “Pädagogik oder Erziehungslehre, mit besonderer Berücksichtigung der 

psychologischen Grundlagen für Leherer und Erzieher” (Педагогіка або Наука про 

виховання дітей з особливою увагою щодо основ психології для вчителів та 

вихователів) вперше вийшов друком на початку 1890-х років і витримав 

декілька перевидань [5; 6].  

Варто зазначити, що підручник як джерело інформації для студентів 

змінив свій статус у навчальному процесі з обовязкового на рекомендаційний і 

професори могли доповнювати його текстом власних лекцій. Як свідчать 

публікації того часу, часто викладачі педагогіки не творили власних лекційних 

курсів, а ретранслювали переклад німецькомовного підручника Г. Баумгартнера 

[7]. Віднайти рукописи авторських курсів лекцій в архівних фондах Львівського 

університету не вдалося, тому з метою ширшого ознайомлення зі змістом 

педагогічної освіти на теологічному факультеті варто проаналізувати текст 

рекомендованого підручника. 

Підручник Баумґартнера складається з двох розділів – “Загальна наука по 

виховання” і “Спеціальна наука про виховання” [5, S. 7, 60]. Зіставлення назв 

розділів та їхнього змісту з підручниками початку ХІХ ст. дає змогу зробити 



висновок, що науково-педагогічна термінологія у порівнянні з початком ХІХ 

ст. не зазнала значних змін. Термін “наука про виховання” продовжував 

зберігати синонімічний зв'язок із терміном “педагогіка”. Зміст першого розділу 

в основних рисах відповідає змістові розділу сучасної педагогічної науки під 

назвою “Загальна педагогіка” в поєднанні з окремими елементами з історії 

педагогічної думки та основ педагогічної майстерності.  

Окрім з'ясування основних наукових понять і термінів [5, S. 16-25], 

перший розділ даного підручника містить також огляд християнської та 

основних нехристиянських позицій на цілі та методи виховання. 

Нехристиянські концепції виховання, серед яких називаються натуралізм, 

раціоналізм, гуманізм, евдемонізм і патріотизм, автор часто трактує 

упереджено і поверхнево, маючи на меті їхнє заперечення [5, S. 7–15].  

Окремо в розділі “Загальні основи виховання” звернено увагу на т.зв. 

“виховуючі чинники”, які відповідають сучасному науковому визначенню 

виховуючих середовищ. Їх виділено чотири – сім'я, церква, держава і школа, 

серед яких церква визначена домінантою впливу [5, S. 26–41]. Вагоме місце 

відводиться функціям і призначенню вчителя. Зокрема, автор звертає увагу на 

соціальне значення професії, а також наводить необхідний і рекомендований 

набір психічних, інтелектуальних та морально-етичних вимог до особистості 

вчителя. Різносторонність педагога розглядається через призму його поведінки 

у школі, на робочому місці, та поза школою, а саме – за напрямками 

професійної, домашньої, громадської і релігійної граней його життєдіяльності 

[5, S. 7, 48–59]. 

Поняття “Спеціальна наука про виховання”, яке розкривається автором у 

другому розділі підручника, містить надзвичайно широкий обсяг відомостей з 

різних розділів сучасної педагогічної науки. Перша частина розділу носить 

назву “Основи науки про фізичне виховання людини” і розглядає особливості 

розвитку людського організму в шкільному віці, зокрема принципи розвитку 

фізичного і психічного розвитку особистості в процесі навчання та виховання. 

Так, окремі параграфи присвячені особливостям розвитку вегетативних органів, 

врахуванню впливу на організм правильного киснеобміну та харчування, 



гармонійного розвитку нервової і м'язової систем та опорно-рухового апарату 

[5, S. 60–82].  

Друга частина розділу присвячена формуванню в учнів розуміння, відчутів 

та волі, що свідчить про поєднання аспектів теорії навчання і теорії виховання. 

Розглядаючи формування сили розуміння, автор розрізняє три “ступені 

розуміння”: 

1) сприйняття (засобами відчуття, спостереження, погляду та уяви); 

2) опосередкованого розуміння (засобами пам'яті та фантазії); 

3) духовного розуміння.  

В межах останнього ступеня окремо виділяються також наступні аспекти:  

1) плекання розуму засобами формування понять, суджень та висновків;  

2) плекання глузду засобами правди, ідеї, ідеалу і сумління; 

3) плекання сили мовлення [5, S. 86–129].  

У контексті розвитку в учнів сили відчуттів автор розрізняє формування 

індивідуальних та соціальних відчуттів. Маючи на меті розвиток 

індивідуальних відчуттів педагогові рекомендується звертати увагу на плекання 

розумових і духовних відчуттів, серед яких окремо фігурують інтелектуальні, 

моральні та естетичні. У свою чергу, розвиваючи соціальні відчуття слід мати 

на увазі формування “симпатичних” (емпатійних) та патріотичних відчуттів. 

Окремим пунктом виділяється формування релігійних відчуттів, які, на 

переконання автора, лежать в основі всіх вищеназваних відчуттів [5, S. 130–

150]. 

Формування волі детермінується через поняття становлення характеру і по 

суті відповідає сучасному науково-педагогічному уявленню про методи 

виховання. Таким чином, на шляху розвитку характеру передбачається 

формування в учнів волі через усвідомлену волю і духовне бажання. 

Усвідомлену волю автор радить плекати шляхом подолання інстинктів, бажань 

і пристрастей. Наступним кроком має бути виховання моральної особистості 

через використання прикладу, повчання, привчання, дисципліни, наказу, 

нагляду, а також розмаїті відтінки нагороди і покарання. Вінцем виховної 

діяльності педагога вбачається т.зв. “плекання серця” [5, S. 151–200]. 



Окрема частина підручника Г. Баумгартнера присвячена врахуванню в 

навчально-виховному процесі індивідуальних особливостей учня, віку 

(визначаючи три основні вікові періоди розвитку дитини) та статі, а також 

темпераменту, здібностей, задатків і вроджених схильностей [5, S. 200–224].  

Особливо важливим вважаємо присутність у підручнику параграфа, 

присвяченого вихованню і навчанню дітей з особливими потребами. Через 

незначний його обсяг автор обмежується лише поверховими порадами для 

вчителя, однак опираючись на засади християнської моралі закликає педагогів 

приділяти всіх можливих зусиль для інтеграцію згаданих учнів у здорове 

суспільство [5, S. 225–230]. 

Поряд з підручником Г. Баумгартнера на межі ХІХ–ХХ ст. львівські 

студенти також активно користувалися і працею українського богослова й 

педагога, церковного діяча і письменника, професора теологічного факультету 

Івана Бартошевського. Слід зауважити, що з огляду на етно-культурне і 

політичне становище краю навчальний курс “Педагогіка або Основи 

виховання” на теологічному факультеті університету з 1885 року викладали 

окремо українською та польською мовами. Протягом 1885–1890 років 

професором педагогіки був історик церкви, український релігійний, освітній та 

громадсько-політичний діяч Йосиф Делькевич, а після нього до читання лекцій 

з цієї навчальної дисципліни приступив І. Бартошевський.  

Народився майбутній вчений 18 січня 1852 р., а після здобуття середньої 

освіти у Львові вирушив до Відня, де закінчив греко-католицьку семінарію. У 

1879 р. повернувся до Львова і приступив до викладання в університеті 

спочатку як ад’юнкт, з 1884 р. – як надзвичайний, а через рік – вже як 

звичайний професор пасторальної теології українською мовою. Неодноразово 

його обирали деканом (1888/89 і 1893/94) теологічного факультету, а в 1867/68 

навч. р. – також і ректором університету. Свою діяльність в царині освіти 

І. Бартошевський поєднував з роботою на благо церкви. Протягом тривалого 

часу професор виконував обов'язки радника і референта греко-католицької 

митрополичої консисторії, а також був обраний почесним каноніком 

митрополичої капітули при Соборі Св. Юра. У 1918 р. на знак протесту проти 



полонізації Львівського університету І. Бартошевський відійшов від викладання 

і через три роки помер [13, S. S.328–329]. 

Публікації богослова і педагога носили переважно гомілетичний характер, 

однак досить часто у канву проповідей впліталися й дидактичні та виховні 

погляди автора. Окрім збірок “Проповіді страсні і воскресні” (1891), “Проповіді 

недільні” (1892–1897), серед його творів слід відзначити ряд статтей на 

педагогічні теми (“Засоби розумової й інтелектуальної підготовки священника”, 

“До чого має прагнути кожний душпастир”, “Про шкідливість пещення дітей”), 

які публікувалися в українських журналах релігійного спрямування, таких як 

“Руський Сіон”, “Галицький Сіон”, “Душпастир” та інші. Окреме місце у 

доробку професора займає навчальний посібник “Педагогія руска або Наука о 

воспитаню”, виданий 1891 р. у Львові [1] і перевиданий у 1909 році [2]. У 

своєму аналізі будемо користувати першим виданням, віднайденим у фондах 

Наукової бібліотеки Львівського університету. 

Теоретичною основою виховання Іван Бартошевський вважає 

християнську віру і моральні чесноти, які вона привносить у душу дитини. 

Провідним засобом для реалізації цієї основи на практиці посібник називає 

спілкування із собі подібними, життя у людському середовищі. Результатом 

такого спілкування має стати плекання як тіла, так і душі молодої людини.  

Наприкінці ХІХ ст. педагогіка, хоч і продовжувала отожнюватися з 

поняттям “наука про виховання”, дедалі більше набувала ознак комплексної 

дисципліни, яка вивчала всі сторони життя молодої людини. Зокрема, Іван 

Бартошевський у своєму посібнику пропонує розуміти педагогіку як науку, що 

“в систематичному порядку займається справою виховання, а особливо 

добором його цілей, засобів і методів”. Саме ж виховання трактується ним як 

опіка дорослих над дитиною, допомога дитині з метою розвитку її тілесного і 

духовного начал [1, С. 1–2.]. Автор вважає, що педагогіка як наука повинна 

дати відповіді на наступні запитання: 1) яким є завдання виховання; 2) хто має 

виховувати і які є для цього засоби; 3) хто є предметом виховання.  

Посібник розділений автором на два розділи – “Загальна педагогія” і 

“Спеціальна педагогія”. До першого розділу входять такі глави, як “Задача 



виховання”, “Вихователі”, “Засоби виховання” і “Предмет виховання”. У 

першій главі автор посібника аналізує завдання, які ставлять перед вихованням  

представники різних філософських і педагогічних течій, зокрема – натуралізму 

(Руссо), раціоналізму (Кант і Гербарт), гуманізму (Лессінг, Гердер, Дістервег), 

евдемонізму або утилітаризму (Баседов), а також прихильники системи 

цивілізаційної освіти (Фіхте). Порівнюючи дані системи поглядів із 

християнською концепцією виховання, автор прагне показати їх однобокість і 

переваги останньої, які, на його думку, полягають у поєднанні в її межах усіх 

позитивів перелічених концепцій [1, С. 6–7]. 

Врешті І. Бартошевський формулює завдання християнського виховання 

наступним чином: 

“1. Виховуй людину для його вічного призначення, тобто вчини її здібною до 

того, щоб вона могла у своєму подальшому житті сама до цієї мети прагнути і її 

осягнути. 

2. Одначе не забувай, що людина живе на землі і має відтак земне призначення, 

яке втім має бути підпорядкованим призначенню вічному. Для цього виховуй 

людину також для її земного призначення, щоб вона вчилася дбати про своє 

власне добро і щоб став добрим і корисним членом людського суспільства у 

різних його відношеннях.” 

Глава “Вихователі” присвячена суб’єктам виховного процесу, джерелам 

виховного впливу. Головну виховну функцію автор відводить родині, 

наголошуючи на нерозривному поєднанні права на виховання і виховного 

обов’язку. Призначенням виховання вважається насамперед навчання 

моральних цінностей і Божої любові, з боку матері – за допомогою довірливих 

бесід, а з боку батька – через власний приклад. Важливе значення 

І. Бартошевський приділяє питанню єдності виховних вимог батька і матері, 

оскільки брак цієї єдності загрожує втратою довіри дитини до своїх батьків і 

розуміння нею поняття справедливості [1, С. 17–19].  

Родичі і ровесники дитини, добре виховані самі і щиро перейняті засадами 

християнської віри, на переконання автора, теж виховують її своїм прикладом. 

Враховуючи це, батькам слід оберігати своїх дітей від поганого товариства, а 



добрі ровесники мають дуже важливий і успішний вплив, бо дитина завідомо 

сприймає їх рівними собі [1, С. 19–22]. 

Важливим осередком виховання дитини, поряд з її родиною, 

І. Бартошевський вважає церкву. На його переконання, церква у вихованні 

дитини використовує чотири шляхи: 

1) нагадує батькам про необхідність доброго виховання дітей; 

2) проводить катехизацію; 

3) через Тайну Покаяння (Сповідь); 

4) через Тайну Причастя [1, С. 22–26] 

У контексті виконання виховних завдань автор посібника висвітлює своє 

бачення взаємодії церкви і держави у царині освіти. Станом на кінець ХІХ ст. 

держава продовжувала зміцнювати свій вплив у школі, однак, на переконання 

І. Бартошевського, церква – це “матір шкіл”, тому вона не повинна 

самоусуватися від виконання свого суспільного обов’язку та позбуватися свого 

впливу. З метою повноцінного виховання дитини впливи церкви і держави слід 

поєднувати, переконує автор. 

Особливим місцем навчання і виховання дитини І. Бартошевський 

визначає школу. Вихованець перебуває у школі з віку, що найкраще підходить 

для освіти, протягом довгих років і щоденно по декілька годин. Усе це, на його 

думку, сприяє проведенню основної, тривалої і постійної виховної діяльності 

школою. Шкільний учитель повинен мати спеціальну освіту, добре виховання і 

авторитет, зокрема й в очах батьків і родини. Необхідною умовою 

взаємоіснування родини і школи автор ставить єдність вимог і їх взаємоповага 

– особливо перед очима дитини. Також до джерел виховного впливу 

І. Бартошевський відносить природу, яка здійснює його через спадковість і 

середовище, в якому живе дитина. У своєму посібнику автор дотримується 

наступної вікової періодизації розвитку дитини:  

1) дитячий вік (до 6 років),  

2) хлоп’ячий вік (6-14 років),  

3) юнацький вік (з 14 років)  

4) період дозрівання (до 24 років).  



 Чіткої межі між двома останніми віковими періодами автор не вказує  [1, 

С. 40]. 

Наступна глава стосується методів виховання (в оригіналі – “Средства 

воспитаня”) [1, C. 41]. Їх І. Бартошевський поділяє на природні і надприродні. 

До першої групи він відносить повчання, привчання (“призвичаєння”), приклад, 

нагляд, нагороду і покарання, до другої – молитву і Святі Тайни.  

Найліпшим за силою впливу методом виховання автор вважає привчання, 

тому закликає вихователів застосовувати його якнайчастіше. Також дієвим він 

вбачає і метод прикладу, оскільки дитина має вроджений потяг до 

наслідування. Однак додає, що навіть добрий приклад повинен бути посильним 

для вихованця – він повинен могти і хотіти здійснити пропонований вчинок. 

При цьому вихователі зобов’язані оберігати дитину від негативного прикладу.  

“Не приставати з людьми злими чи сумнівної моральності” – наголошує 

І. Бартошевський. Основним же прикладом для формування світогляду він 

визначає гармонійну атмосферу в родині [1, C. 46–51]. 

Такий метод як повчання може бути ефективним при дотриманні певних 

умов, вважає автор посібника. А саме, воно повинно відбуватися в доречний 

момент, що пов’язаний із самою дитиною та її досвідом. При цьому вказується, 

що повчати слід твердо і переконано – повчання не передбачає дискусії [1, 

C. 51–56]. 

Також вихователь може використовувати і наказ. При цьому має бути: а) 

чіткий, б) конкретний, без пояснень, в) можливий до виконання, г) об’єктивний, 

д) узгоджений з іншими наказами, е) доброзичливий, є) незворотній. З віком 

накази слід замінювати проханнями, однак на переконання І. Бартошевського, 

проханнями не варто захоплюватися, бо це розбещує дитину. Натомість для 

зм’якшення можна давати накази у формі поради або перестороги [1, С. 59–61]. 

Не варто занедбувати і нагляду за дитиною – у посібнику він трактується 

як контроль над вчинками і загалом діяльністю дитини. Чим менша дитина, 

переконаний автор, тим більш сильним і постійний має бути нагляд, а коли 

підросте – треба дати їй більшу свободу, але зі “звітом” про свою діяльність. 

Для того змалку необхідно виховувати у них щирість [1, С. 56–57].  



Важливе значення у процесі виховання І. Бартошевський надає 

формуванню в дитини відчуття карності. Будь-якому покаранню неодмінно 

повинне передувати повчання, оскільки причину покарання слід пояснити. При 

позитивному і негативному стимулюванні поведінки дитини автор встановлює 

порядок відповідних методів, а саме – заохочення, похвала і нагорода з одного 

боку, та незадоволення, словесне покарання (докір, кара, погроза – 

“упомнення”, “нагана”) і тілесне покарання. Останнє автор радить 

використовувати вкрай рідко. При покаранні І. Бартошевський закликає 

враховувати вік і розвиток дитини, ступінь і умови її провини, однак ніколи 

покарання не повинне супроводжуватися гнівом [1, С. 69–87]. 

Іван Бартошевський особливе значення у виховному процесі надає 

надприроднім методам, до яких зараховує молитву і Святі Тайни. Сила цих 

методів, переконаний автор, у їх моральному впливі на серце людини [1, С. 87–

92]. 

Четверта глава посібника присвячена предмету виховання. Про дитину 

слід знати все, переконує автор, – її природу, індивідуальність, психологічні 

риси, бо тільки так вихователь зможе сприяти розвитку і тіла, і душі свого 

вихованця. І. Бартошевський твердить, що прояви душі – у моральності, розумі 

і мові (“бесіді”), а тіло слугує житлом душі. Душу людини плекає праця – саме 

в цьому вбачає головне завдання тіла на землі автор посібника. 

Загалом же, аналізуючи позиції І. Бартошевського, варто відзначити їх 

консерватизм (прихильність до традиційних цілей і методів навчання і 

виховання) і патріархальність (перевага чоловіків на жінками). Про 

консерватизм свідчить не лише відстоювання автором християнської концепції 

виховання, а й відкидання нових на той час засобів виховання, як от засобів 

масової інформації тощо (“Газет краще не читати, навіть найкращих”  [1, 

С. 99]). Водночас, І. Бартошевський у своєму підручнику реалізує цілісну 

концепцію бачення педагогіки, як науки, яка вивчає всі сфери життя дитини. 

Підсумовуючи, варто відзначити особливе місце праці Івана 

Бартошевського як популярного джерела для опанування педагогіки 

студентами теологічного факультету Львівського університету. Фактично, 



даний підручник став поштовхом для появи нової навчальної літератури з 

педагогіки українською мовою, якої так бракувало на початку ХХ ст., особливо 

враховуючи ускладнене суспільно-політичне, етно-релігійне й культурно-

освітнє становище українців. Вже у 1930-х роках виходить навчальний 

посібник з педагогіки Юліана Дзеровича, який розвинув українські педагогічні 

традиції, закладені виданнями праць Івана Бартошевського. 

Як свідчить аналіз текстів обох підручників, їх структура досить близька – 

два розділи, один з яких присвячений загальній педагогіці та короткий огляд 

головних напрямків світової педагогічної думки, а другий містить сукупність 

різнорізних відомостей з багатьох розділів педагогічної науки (теорія 

виховання, вікова педагогіка, педагогічна майстерність, школознавство тощо). 

Спільними були й вихідні позиції авторів – християнська (католицька) 

морально-етична основа, синтез філософських парадигм Арістотеля й Канта та 

гербартіанська дидактично-виховна концепція із вкрапленнями педагогічних 

ідей Й. Песталоцці. Відмінності між підручниками Г. Баумґартнера й 

І. Бартошевського лежать головно в особистісній площині – манері викладу 

навчального матеріалу та ретрансляції авторами особистого педагогічного 

досвіду.  

Такий результат порівняльного аналізу викликаний насамперед 

консервативним характером австрійської освітньої системи і, зокрема 

невисокими темпами еволюції змісту вищої освіти в Австро-Угорщині. У цей 

же час, цінність проаналізованих вище підручників важко переоцінити. Вона 

полягає насамперед в інформації про розвиток педагогічної думки та зміст 

учительської підготовки, яку несуть в собі вказані дидактичні тексти. Обсяг 

наукової статті не дозволяє провести ґрунтовний і всебічний аналіз еволюції 

університетських навчальних підручників з педагогіки і залишає простір для 

подальших історико-педагогічних досліджень. Такі дослідження покликані 

доповнити існуючий комплекс знань про зміст педагогічної освіти в Україні у 

минулому з метою його цілісної реконструкції. 
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UNIVERSITY TEXTBOOKS ON PEDAGOGY AT THE END OF THE 19TH AND THE 

BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES AS A SOURCE OF CURRICULUM  

OF PEDAGOGICAL TRAINING OF LVIV UNIVERSITY STUDENTS 
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During the second half of the 19th century the changes made to the Austrian educational law 

caused the loss of monopolistic status of the university textbooks in the education process of higher 

schools. However, the textbooks alongside with author’s lecturing courses were the priority sources 

of knowledge for students of various departments. This article is devoted to the analysis of 

university textbooks on Pedagogy and their content through the prism of the didactical requirements 

to the pedagogical training of Lviv University students in the light of all-Austrian context. 

Key words: curriculum of pedagogical education, higher education didactics, learning 

textbook, Lviv University, schooling in Austro-Hungary. 

 


