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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 
Назва дисципліни Історія розвитку  професійної  освіти 

Адреса викладання 

дисципліни  

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, вул. Туган-

Барановського, 7 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена дисципліна 

Факультет педагогічної освіти, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої 

школи 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка 

Для здобувачів   третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,  

спеціальності 015 Професійна  освіта 

Викладачі курсу  Герцюк  Дмитро Дмитрович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи,  декан факультету педагогічної 

освіти 

Контактна інформація 

викладачів 

e-mail: dmytro.hertsyuk@lnu.edu.ua 

097-24-89356 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щопонеділка, 16:00-17:00 год. (кафедра загальної педагогіки  та педагогіки вищої 

школи  (вул. Туган-Барановсього, 7,  к. 30).  

Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за попередньою 

домовленістю). Консультація перед іспитом. 

Сторінка курсу https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/pedagogy 

 

Інформація про курс  Курс «Історія розвитку професійної освіти» є вибірковою дисципліною для 

здобувачів  вищої освіти    третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, 

спеціальності  015 «Професійна освіта». Дисципліна   викладається в четвертому 

семестрі в обсязі 3 кредитів за Європейською кредитно-трансферною системою 

(ECTS). Предметом  вивчення навчальної дисципліни  є історична рестроспектива 

розвитку професійної освіти, формування  інституційних форм  на різних етапах 

становлення   освітньої системи, світові  та європейські тенденції  розвитку   

професійної  освіти  наприкінці ХХ– початку ХХІ ст., формування системи 

багаторівневої  професійної освіти в Україні на сучасному етапі, основні тенденції 

та проблеми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в Україні у 

контексті загальнодержавних викликів, модернізація професійної освіти України у 

контексті створення  єдиного  європейського освітнього простору.  

Коротка анотація курсу  Дисципліна «Історія розвитку професійної освіти» призначена для ознайомлення  

здобувачів  вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня з основними  

історичними етапами становлення та розвитку  професійної освіти і навчання,  

розвитком  та вдосконаленням ідей  фахової підготовки  для потреб  часу і 

суспільства. Збагачення знаннями про кращий  історичний досвід реалізації  

завдань  професійної освіти  буде сприяти  кращому розумінню  процесів 

реформування  цієї важливої сфери суспільного життя  на сучасному етапі. 

Навчальним планом передбачено  в рамках курсу  48 год.  аудиторних занять (32 

год. лекцій і 16 год. семінарських) і  42 год. самостійної роботи для аспірантів 

денної форми навчання та  18 год. аудиторних занять (12 год. лекцій та 6 год. 

семінарських) і 72 год. самостійної роботи для аспірантів заочної форми навчання.     

Мета та цілі курсу  Метою вибіркової дисципліни «Історія розвитку  професійної освіти» є формування 

у аспірантів комплексу знань з історії вітчизняної і світової вищої професійної 

освіти, періодизації її розвитку, особливостей прояву провідних тенденцій, генези 

та еволюції основних інституційних форм, актуалізації історичного досвіду в 

умовах модернізації професійної освіти в Україні на сучасному етапі. 

 1. Антонюк Г. Роль Острозького культурного центру в становленні  

ренесансно-гуманістичних ідей в освітньому просторі України XVI – початок  XVII 

cт. // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2013. – № 1. – С. 183–191. 

 http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/24123/1/22-183-191.pdf 

2. Біляковська О.О. Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх 

учителів у Республіці Польща та в Україні:   Порівняльний аналіз. Монографія / За 

ред. проф. С.О. Сисоєвої. –  Львів: ЛНУ  імені Івана Франка, 2020.   

3. Васильєв І.Б. Професійна педагогіка: конспект лекцій для студентів інженерно-

педагогічних спеціальностей. В 2 ч.  Ч.1. 4-е вид. перероб і доп.  – Харків, 2003.  

4. Васильєв І.Б. Професійна педагогіка: конспект лекцій для студентів інженерно-

педагогічних спеціальностей. В 2 ч.  Ч.2. 4-е вид. перероб і доп.  – Харків, 2003. 

mailto:dmytro.hertsyuk@lnu.edu.ua
https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/pedagogy
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/24123/1/22-183-191.pdf
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5. Герцюк Д. Педагогічна освіта в Україні: історичні паралелі і сучасність // 

Педагогічна освіта в Україні і Польщі: реалії та перспективи. Зб. наук. праць / За 

ред. Д. Герцюка і Р. Кухи. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

«Тріада плюс», 2008. – С. 23-34. 

6. Герцюк Д.Д. Організаційно-змістові аспекти підготовки педагогічних кадрів у 

Львівському університеті (1812 – 1918 рр.)  / Дмитро Герцюк, Теодор Лещак // 

Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, 

перспективи: у 3-х томах. Т.3. Педагогічна думка, освіта, персоналії: теоретичний, 

історичний, компаративістський підходи : Зб. наук. пр. / За ред. М. Євтуха, Д. 

Герцюка, К. Шмида. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 252 – 272. 

7. Герцюк Д.  Науково-педагогічна  спадшина Федора  Науменка /Дмитро Герцюк, 

Христина Калагурка: Монографія.  – Львів:ЛНУ імені Івана Фпанка, 2020  

8. Грищук Ю.В.  Визначення професійної освіти і навчання: сучасні  акценти 

//Педагогічний процес: теорія і практика. – 2014. – Вип. 14. – С. 16-21.  

9. Дубовик О. Історико-педагогічні аспекти виникнення дворічних коледжів у США 

/ Оксана Дубовик // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2012. – № 

10. – С. 207–214. Режим доступу:  http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23900/1/26-

207-214.pdf 

11. Ідея  Університету: Антологія /Упоряд.: М. Зубрицька,  Н.Бабалик, З. 

Рибчинська. – Львів, Літопис , 2002. 

12. Кан О.  Організація філологічної освіти на філософському факультеті 

Львівського університету імені Яна Казимира у 1850-1917 роках   // Педагогічний 

альманах, 2017. Вип. 33. С.280-285.  

13. Кахнич В. Юридична  освіта і наука у Львівському університеті (1661-1939): 

Монографія. – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 

14. Кравець В. Історія української школи і педагогіки: [навчальний посібник для 

студентів педагогічних навчальних закладів]. – Тернопіль,1994. 

15. Кравець В. Історія класичної зарубіжної  педагогіки та шкільництва.                     

– Тернопіль, 1996.  

16. Кремень В.Г.  Неперервна  професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи 

/За ред. І.А. Зязюна, – К.: Віпол, 2000.  

17. Кривоніс М. Сертифікація вчителів США як засіб удосконалення якості 

професійної освіти / Марина Кривоніс // Педагогіка і психологія професійної освіти. 

– Львів, 2012. – № 6. – С. 242–248.    Режим доступу 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/24057/1/30-242-248.pdf 

18. Курляк І.  Класична освіта на західноукраїнських землях (ХІХ-перша половина  

ХХ ст.). –  Тернопіль, «Підручники й посібники», 2000. 

19. Лещак Т.В. Педагогіка у Львівському університеті: генеза і розвиток // 

Педагогічна освіта в Україні і Польщі: реалії та перспективи. / Зб. наук. праць / За 

ред. Д. Герцюка і Р. Кухи. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

«Тріада плюс», 2008. – С. 179 – 187. 

20. Лучаківська І. Становлення вищої освіти в Галичині: особливості, тенденції, 

напрями (кінець ХІХ– початок ХХ ст.). // Наукові записки: Серія «Історія».  – С. 

116-121. Режим 

доступу:  http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8581/1/Luchakivska.pdf 

21. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес /Укладачі: Степко М., 

Болюбаш Я., Левківський К., Сухарніков Ю. – К., 2004. 

22. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз : 

монографія / [В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень та ін.] ; за ред. І. А. 

Зязюна. – К. : Наукова думка, 2003. 

23. Ничкало Н.Г. Трансформація професійно-технічної освіти України. – К.: 

Педагогічна думка, 2008.  

24. Ничкало Н.Г. Розвиток  професійної освіти в умовах глобалізаційних та 

інтеграційних процесів: Монографія. - К, 2014. 

Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/709906/1/Монографія%20Ничкало.pdf 

25. Підвищення  рівня фахової   підготовки у професійному шкільництві Галичини: 

історико-педагогічний аспект: Монографія /За ред. Я. Камінецького. – Львів,  2016.  

26. Попков  В.А., Коржуев А.В. Теория и  практика профессионального 

образования. – М., 2004.  

27. Професійна освіта:  ціннісні орієнтири сучасності. Збірник наук. праць  /За заг. 

ред.  І.А. Зязюна.  – Київ-Харків, 2009.  

28. Професійні стандарти  і кваліфікації у країнах з високорозвинутою економікою:  

Монографія /За ред. Л.П. Пуховської. – К.: «НВП»Поліграфсервіс», 2014.  

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23900/1/26-207-214.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23900/1/26-207-214.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/24057/1/30-242-248.pdf
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8581/1/Luchakivska.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/709906/1/Монографія%20Ничкало.pdf
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29. Сергеєва С.  Управління професійними закладами  в країнах Європейського  

Союзу // Педагогіка і психологія професійної освіти. 2012. № 3. С. 207-212 

Режим доступу; http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23848/1/27-207-212.pdf 

30. Сірополко С.  Історія освіти в  Україні. К., Наукова думка, 2001. 

31. Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Освітні системи країн Європейського Союзу:  

загальна характеристика : навчальний посібник. –  Київський університет  

імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. 

32. Сучасні моделі  професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу: 

Порівняльний досвід. Монографія /За заг. ред. В.О. Радкевич. – Київ,  ІПТО НАПН 

України, 2018. 

33. Сулим В. Іноземні мови у Львівському університеті  // Вісник Львівського 

університету. Серія історична. – 2013. –  Вип. 49. – С. 295-307 

34.Шуст Р., Тарнаваський Р.  Історична освіта у Львівському університеті: 350 років 

розвитку // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2013.Вип. 49.С.11-41. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03G3bzgfDnqB4DTpNrX-    

35. Хоружий Г. Європейська політика вищої освіти. Монографія. – Полтава: 

Дивосвіт, 2016. Режим доступу:  

 https://knute.edu.ua/file/MjkyMQ==/01d626453878c72a91c026651e5a0735.pdf 

  

Документи та інтернет-джерела 

1. Закон  України «Про  освіту» Режим доступу: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/110-

zakon-ukrayiny-pro-osvitu 

2. Закон України «Про вищу освіту». Режим доступу:  

http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu 

3. Закон України  «Про наукову і науково-технічну діяльність» Режим доступу: 

http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/112-zakon-ukrayiny-pro-naukovu-i-naukovo-tehnichnu-

dijalnist 

4. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. Київ, 2020 . 71 с.  

Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-

vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf 

5. Постанова Кабінету Міністрів України  від 25 червня 2020 року № 519  «Про 

внесення змін  додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 р. N 1341 "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій"   

6. Професійний стандарт  на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» .  

Режим доступу: 

https://osvita.ua/doc/files/news/819/81950/610_Vikladachi_zakladiv_vishoyi_osviti.pdf 

7. Професійний стандарт за професіями "Вчитель початкових класів закладу  

загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти" 

Режим доступу: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz_2736.pdf 

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від  12 червня  2019 р. № 419-р 

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної 

 (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” 

на період до 2027 року 

 Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-р#Text 

9. Закон України «Про фахову передвищу освіту». Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text 

10..Європейський простір  вищої освіти у 2020 році. Звіт про імплементацію 

Болонського процесу. Режим доступу:  

 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c90aaf32-4fce-11eb-b59f-

01aa75ed71a1/language-uk/format-PDF/source-

196061336?fbclid=IwAR1MhbElaFMieGaB6RSC45KB-

J_gxiagTJh9H4A2Rmde4Na4OEDMruTzvKE 

                                           Періодичні видання 

1.  Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал  

 https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/pedagog 

2. Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

https://www.unesco-journal.com.ua/index.php/journal 

 
Обсяг курсу  Для аспірантів очної форми навчання: 48 годин аудиторних: з них 32 годин лекцій; 

16 годин семінарських занять; 42 години самостійної роботи.  

Для аспірантів заочної форми навчання: 18 години аудиторних:  з них 12 годин 

лекцій; 6 годин семінарських  занять; 72 годин самостійної роботи. 

 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23848/1/27-207-212.pdf
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03G3bzgfDnqB4DTpNrX-
https://knute.edu.ua/file/MjkyMQ==/01d626453878c72a91c026651e5a0735.pdf
http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/110-zakon-ukrayiny-pro-osvitu
http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/110-zakon-ukrayiny-pro-osvitu
http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu
http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/112-zakon-ukrayiny-pro-naukovu-i-naukovo-tehnichnu-dijalnist
http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/112-zakon-ukrayiny-pro-naukovu-i-naukovo-tehnichnu-dijalnist
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP111341.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP111341.html
https://osvita.ua/doc/files/news/819/81950/610_Vikladachi_zakladiv_vishoyi_osviti.pdf
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz_2736.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-р#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c90aaf32-4fce-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-uk/format-PDF/source-196061336?fbclid=IwAR1MhbElaFMieGaB6RSC45KB-J_gxiagTJh9H4A2Rmde4Na4OEDMruTzvKE
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c90aaf32-4fce-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-uk/format-PDF/source-196061336?fbclid=IwAR1MhbElaFMieGaB6RSC45KB-J_gxiagTJh9H4A2Rmde4Na4OEDMruTzvKE
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c90aaf32-4fce-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-uk/format-PDF/source-196061336?fbclid=IwAR1MhbElaFMieGaB6RSC45KB-J_gxiagTJh9H4A2Rmde4Na4OEDMruTzvKE
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c90aaf32-4fce-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-uk/format-PDF/source-196061336?fbclid=IwAR1MhbElaFMieGaB6RSC45KB-J_gxiagTJh9H4A2Rmde4Na4OEDMruTzvKE
https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/pedagog
https://www.unesco-journal.com.ua/index.php/journal
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Очікувані результати  

навчання 

Знання:  

 філософсько-методологічних засад  функціонування професійної освіти;  

 етапів  та періодів становлення та розвитку професійної освіти і навчання в 

Україні; 

 розвитку основних інституційних  форм професійної освіти і навчання в  

історичному часі;  

 світових та європейських  тенденцій розвитку  професійної освіти 

наприкінці  ХХ – початку ХХІ ст.; 

 особливостей формування багаторівневої професійної освіти в Україні на 

сучасному етапі; 

 змісту реформування  професійної освіти і навчання в Україні   в умовах 

сьогодення. 

Уміння: 

 аналізувати  тенденції і перспективи розвитку професійної освіти; 

 критично оцінювати процеси і явища, які мають місце  у професійній 

освіті;  

 характеризувати тезаурус професійної педагогіки; 
 виявляти позитивні історичні надбання  в розвитку  професійної освіти і  

можливості використання досвіду  для реформування  системи 

професійної освіти і навчання на сучасному етапі;  

 забезпечувати  критичний аналіз й оцінку сучасних європейських і 

світових процесів розвитку професійної освіти;    

 проектувати  основні положення та вимоги професійних стандартів, 

зокрема  викладача закладу вищої освіти на власну освітньо-наукову 

діяльність. 

Ключові слова  Професійна освіта,  професійна педагогіка, історичний  розвиток інституційних  

форм  професійної освіти, професійні стандарти і класифікації 

Формат курсу  Очний/Заочний  

Теми  Додаток  у формі  «СХЕМА КУРСУ» 

Підсумковий контроль, 

форма  

Іспит в кінці семестру. Комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу слухачі потребують базових знань  магістерської освітньої 

програми з курсу «Педагогіка вищої школи». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

У процесі вивчення дисципліни застосовуються методи:  

загальнонаукові методи пізнання; 

словесні (лекція, пояснення, бесіда, дискусія, діалог, аналіз педагогічних ситуацій, 

кейс-метод, мозкова атака);  

наочні (презентації,  таблиці, структурно-логічні схеми)  

Необхідне обладнання Комп’ютер, мультимедійний проектор. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням.  

Поточна робота – 50% семестрової оцінки (виступи з доповідями, повідомленнями, 

доповненнями на семінарських заняттях, виконання завдань самостійної роботи 

(теми 1,2,3,4,6,8), поточне тестування.  

Підсумкове контрольне тестове опитування – 50%.  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи слухачів будуть їх власними 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

слухачів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

слухача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі слухачі 

відвідають усі лекції і семінарські заняття курсу. Слухачі мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку слухачі 

зобов’язані дотримуватись усіх строків,  визначених для виконання різних видів 

завдань та індивідуальної навчально-дослідної роботи, передбачених курсом.  

Література. Студенти використовують рекомендовану літературу, а також можуть 

застосовувати іншу літературу та джерела, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані слухачами під час 

лекційних і семінарських занять, виконання  завдань самостійної роботи та 

підсумкове тестування.   
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Питання до екзамену 1. Філософсько-методологічні  основи професійної педагогіки. 

2. Складові неперервної   професійної освіти. 

3. Базові концепції  розвитку університету як   освітньо-професійної 

    установи.  

4. Університети і  професіоналізація вищої освіти.  

5. Перші вищі навчальні заклади в Україні (Острозька академія, 

    Києво-Могилянська академія) як освітньо-професійні  установи. 

6. Становлення та розвиток  професійних закладів фахової освіти 

    вчителів. 

7. Розвиток професійної освіти в Галичині, на Буковині і Закарпатті 

    наприкінці ХУІІІ – ХІХ ст.  

8. Динаміка структурної розбудови   системи вищої професійної 

    освіти у Львівському університеті у ХІХ- поч. ХХ ст. 

9. Розвиток інституційних форм фахової підготовки  педагогічних 

    кадрів у Львівському університеті (1812-1939 рр.). 

10. Особливості розвитку  професійної освіти в Україні у радянську 

      добу.  

11. Реформи професійної освіти в Україні у ХХ ст.  

12. Європейський контекст  розвитку професійної освіти і навчання. 

13. Організаційні моделі професійної освіти і навчання в країнах 

      Європейського Союзу. 

14. Розбудова  багаторівневої професійної освіти в Україні на 

      сучасному етапі. 

15.  Нормативно-правове забезпечення  функціонування  професійної 

      освіти. 

16. Основні тенденції та проблеми  розвитку професійної освіти в 

      Україні в контексті загальнодержавних викликів. 

17. Розвиток системи забезпечення  якості вищої професійної освіти. 

18. Розробка і впровадження професійних стандартів.    

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.  

 
 

Тижд. Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання Тер

мін 

вик

она

ння 

1. Тема 1.  Професійна педагогіка у 

системі педагогічних наук.  

Філософсько-методологічні  основи 

професійної педагогіки. Поняття про 

непереревну  професійну освіту 

(професійно-технічну, фахову 

передвищу, вищу,  додаткову). 

Професійна педагогіка і педагогіка 

праці. Системний підхід у 

професійній  освіті. Актуальні 

проблеми  сучасної професійної 

освіти.  

Лекція, 4 год. 

Презентація  

 3,4,8, 16,22,23,27     

2. Тема 1. Професійна освіта у 

системі педагогічних наук.  
1.Філософсько-методологічні  

основи професійної педагогіки. 

2.Основні складові професійної 

освіти. 

3.Професійна освіта в умовах  

сьогодення:  виклики і  завдання.  

Семінар, 2 год. 

Дискусія, 

групова робота 

 3,4,8,16,22,23,27 

 

Аналіз наукових 

джерел і нормативної 

бази, які визначають 

суть і завдання 

професійної освіти. 

Характеристика 

тезаурусу  професійної 

освіти.  

  

3. Тема 2. Загальносвітовий контекст 

ідеї університету як освітньо-

Лекція, 4 год. 

Презентація  

 11, 

14,15,18,21,30; 
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професійної системи. 

Зародження та специфіка перших  

європейських університетів. 

Основні моделі середньовічного 

університету. Базові концепції 

розвитку університету як освітньо-

професійної установи.   

Профілізація і диверсифікація  

університетської освіти.    

Університети і професіоналізація 

вищої освіти.        

інтернет джерела -

9 

4. Тема 2.  Загальносвітовий 

контекст ідеї університету як 

освітньо-професійної системи. 

1. Зародження та специфіка перших  

європейських університетів. 

2. Базові концепції розвитку 

університету як освітньо-

професійної установи. 

3.Університети і професіоналізація 

вищої освіти.    

Семінар, 2 год. 

Презентація, 

дискусія 

  

11,14,15,18,21,30; 

інтернет джерела -

9 

Аналіз  текстів 

видатних  мислителів  

ХІХ-ХХ ст. (Вільгельма 

фон Гумбольдта, Джона 

Ньюмена, Карла 

Ямперса та ін.), які 

критично оцінювали 

ідею Університету. 

 

5. Тема 3. Становлення та розвиток 

професійних  навчальних закладів 

в Україні (ХУІІ-ХІХ ст.). 

Перші  вищі навчальні заклади в 

Україні (Острозька академія, Києво-

Могилянська академія) як освітньо-

професійні установи.    Формування 

системи професійної освіти у 

структурі класичних університетів 

України ХVІІ–ХІХ ст. Розвиток  

нижчої професійної освіти в Україні 

у ХІХ ст.  Відкриття  перших 

учительських семінарій  як нового 

типу  професійного закладу  фахової 

освіти вчителів. Розвиток 

професійної освіти на 

західноукраїнських  землях.  

Лекція, 4 год., 

Презентація, 

дискусія  

1, 5, 14, 15, 18, 20       

6. Тема 3. Становлення та розвиток 

професійних  навчальних закладів 

в Україні (ХУІІ-ХІХ ст.)   

1.   Перші  вищі навчальні заклади в 

Україні (Острозька академія, Києво-

Могилянська академія) як освітньо-

професійні установи.  

2.  Формування системи професійної 

освіти у структурі класичних 

університетів України ХVІІ–ХІХ ст.  

3.Становлення та розвиток   

професійних закладів фахової освіти 

вчителів.  
4. Розвиток професійної освіти в 

Галичині, на Буковині і Закарпатті 

наприкінці ХУІІІ–ХІХ ст.  

Семінар, 2 год. 

Презентація, 

дискусія   

 1, 5, 14, 15, 18, 20   Систематизація  

основної інформації з 

теми,  що стосується  

становленню та 

розвитку  професійних  

навчальних закладів в 

Україні (ХУІІ-ХІХ ст.)   

 

7. Тема 4.  Вища професійна  освіта і 

наука у Львівському університеті  

(1661-1939 рр.) 

Основні етапи діяльності  

Львівського  університету як  

важливого центру освіти і науки. 

Динаміка структурної  розбудови  

системи вищої професійної освіти у 

Львівському університету у ХІХ – 

Лекція, 4 год. 

Презентація, 

дискусія 

 6, 11, 12, 13, 18, 

19, 33, 34 
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на початку ХХ ст.  

Розвиток інституційних форм 

фахової підготовки підготовки 

педагогічних кадрів.     

8. Тема 4.  Вища професійна  освіта і 

наука у Львівському університеті  

(1661-1939 рр.)    
1. Основні етапи розвитку 

Львівського  університету як  

важливого центру освіти і науки. 

2.Структурна  розбудова  системи 

вищої професійної освіти у 

Львівському університету у ХІХ – 

на початку ХХ ст.  

3.Розвиток інституційних форм 

фахової підготовки   педагогічних 

кадрів.    

Семінар, 2 год. 

Презентація, 

дискусія  

 6, 11, 12, 13, 18, 

19, 33, 34 

Аналіз сучасних  

досліджень  з історії 

освіти і науки у 

Львівському 

університеті, 

присвячених 360- річчю 

з часу заснування 

навчального закладу. 

 

9. Тема 5.  Розвиток інституційних 

форм професійної освіти в Україні 

у  ХХ ст. 

Особливості розвитку   професійної 

освіти в Україні у радянську добу 

(1940–1991 рр.). Інституційні форми 

нижчої, середньої  і вищої 

професійної освіти.  Реформи 

професійної  освіти в Україні у ХХ 

ст. Заполітизованість системи 

професійної освіти.  

Лекція, 4 год. 

Презентація, 

дискусія  

 5, 7, 14, 18, 30     

10. Тема 5. Розвиток інституційних 

форм професійної освіти в Україні 

у  ХХ ст. 

1. Зміст реформ професійної освіти 

у ХХ ст.  

2. Інституційні форми нижчої, 

середньої  і вищої професійної 

освіти.   

3. Реформи професійної  освіти в 

Україні у ХХ ст.     

Семінар, 2 год. 

Презентація, 

дискусія   

 5, 7, 14, 18, 30 Підготовка до 

семінарського заняття 

 

11. Тема 6.  Світові  та європейські 

тенденції  розвитку вищої 

професійної  освіти  наприкінці 

ХХ– початку ХХІ ст.  

Неперервна професійна освіта як 

світова тенденція. Європейський 

контекст  розвитку  професійної  

освіти і навчання. Організаційні 

моделі професійної освіти  і 

навчання в країнах ЄС  в умовах 

формування єдиного європейського 

освітньо-наукового простору. 

Лекція, 4 год. 

Презентація, 

дискусія  

2, 9, 16, 17, 21, 24, 

26, 28, 29, 31, 32, 

35 

Інтернет-ресурси 

5, 9 

    

12. Тема 6.  Світові  та європейські 

тенденції  розвитку вищої 

професійної  освіти  наприкінці 

ХХ– початку ХХІ ст.   
1. Неперервна професійна освіта як 

світова тенденція. 

2.  Пріоритетні напрями політики  

Європейського Союзу в галузі 

професійної освіти і навчання. 

3. Особливості розвитку систем 

професійної освіти  в країнах 

Європейського Союзу. 

 

Семінар, 2 год. 

Презентація, 

дискусія  

 2, 9, 16, 17, 21, 24, 

26, 28, 29, 31, 32, 

35 

Інтернет-ресурси 

5, 9 

Аналіз систем 

професійної освіти і 

навчання в окремих 

країнах Європейського 

Союзу.  
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13. Тема 7.    Формування системи 

багаторівневої  професійної освіти 

в Україні на сучасному етапі.  

Стан системи  професійної освіти в 

Україні на початку ХХ ст. Розбудова  

системи багаторівневої  професійної 

освіти в Україні на сучасному етапі. 

Нормативно-правове забезпечення 

функціонування  професійної освіти 

в Україні.   

Лекція, 4 год.  

Презентація, 

дискусія  

 2, 3, 4, 16, 21, 22, 

23, 24, 27 

Інтернет-ресурси 

1, 2, 4, 8 

   

14. Тема 7. Формування системи 

багаторівневої  професійної освіти 

в Україні на сучасному етапі 

1.Стан системи  професійної освіти 

в Україні на початку ХХ ст.  

2. Розбудова  системи багаторівневої  

професійної освіти в Україні на 

сучасному етапі.  

3.Нормативно-правове забезпечення 

функціонування  професійної освіти 

в Україні.   

Семінар, 2 год.  

Презентація, 

дискусія  

 2, 3, 4, 16, 21, 22, 

23, 24, 27 

Інтернет-ресурси 

1, 2, 4, 8   

Підготовка до 

семінарського заняття 

 

15. 

 

 

 

Тема 8.  Модернізація вищої 

професійної освіти України у 

контексті формування єдиного  

європейського освітнього 

простору.  

Основні тенденції та проблеми 

розвитку професійної (професійно-

технічної) освіти в Україні у 

контексті загальнодержавних 

викликів. Розвиток системи 

забезпечення якості вищої  

професійної освіти.  Професійні 

стандарти  в професійній освіті.     

Впровадження  Європейської рамки  

кваліфікацій  в національну систему 

освіти України.  

Лекція, 4 год. 

Презентація, 

дискусія   

2, 8, 16, 21, 22, 23, 

24, 27, 28, 32, 35 

Інтернет-ресурси 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8    

    

16. Тема 8.  Модернізація вищої 

професійної освіти України у 

контексті формування єдиного  

європейського освітнього простору  

Розвиток системи забезпечення 

якості вищої  професійної освіти.   

Розробка і впровадження  

професійних стандартів.    

   

Семінар, 2 год. 

Презентація, 

дискусія  

    Аналіз професійного  

стандарту викладача,  

вчителя.   
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