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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни Персонологія у педагогічній освіті 

Викладач Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і 

технологій педагогічної освіти 

Профіль викладача http://ipood.com.ua/data/Portfolio/Hryshchenko.pdf 

Контактний телефон +380501408931 

E-mail: gulia2020@ukr.net 

Сторінка дисципліни http://ipood.com.ua/phd-011/ 

Консультації очні понеділок та четвер з 14.00 до 15.00 

Онлайн-консультації  за попередньою домовленістю Viber (+380501408931) в робочі дні з 9.30 до 17.30  
 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
В сучасних умовах реформування системи освіти та пошуків вирішення актуальних проблем модернізації вітчизняної науки актуалізується 

потреба вивчення ґенези провідних науково-педагогічних шкіл, які виступають центрами неформальної, формальної та інформальної освіти 

викладачів-дослідників, науковців нової генерації. 

Кристалізація методологічних, теоретичних, практико-орієнтованих досягнень наукових шкіл у педагогічно-освітянському середовищі 

відбувається шляхом збереження наступності поколінь науковців, актуалізації надбань досвідчених учених і їх поєднання з інноваціями молодих 

науковців. Синтез цих двох пластів науки дає змогу вирішувати актуальні проблеми, які виникають у сучасній педагогічній науці й освітній практиці. 

Узагальнення досвіду розвитку наукових шкіл у сучасному освітянсько-педагогічному середовищі України, зокрема в академічних осередках, 

репрезентує розвиток педагогічної науки у персонологічному вимірі та підтверджує кристалізацію її фундаментальних засад та інноваційну 

спрямованість наукового пошуку.  

З метою інтелектуального, аксіокультурного, естетичного, морально-етичного розвитку особистості навчальним планом підготовки здобувачів 

ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта, педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, 

педагогічні науки» передбачено опанування нормативного курсу «Персонологія у педагогічній освіті». 

Вивчення і використання досвіду вітчизняних науково-педагогічних шкіл, які є генераторами перспективних педагогічних досліджень та 

інноваційних зрушень в освітньому просторі, сприятиме підвищенню якості наукових досліджень на основі творчого використання ідей учених-

педагогів, науковців-наставників.  

Запропонований курс «Персонологія у педагогічній освіті» спрямований на вивчення досвіду провідних науково-педагогічних шкіл, які 

виступають фундаментальними та інноваційними осередками у системі педагогічної освіти і освіти дорослих, сприятиме забезпеченню якісної 

підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, їх особистісному і професійному зростанню. 

 

http://ipood.com.ua/data/Portfolio/Hryshchenko.pdf
http://ipood.com.ua/phd-011/


МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою викладання курсу «Персонологія педагогічної освіти» є формування у здобувачів знань про особливості розвитку наукових шкіл в 

педагогіці, сутність, тенденції, проблеми і перспективи їх розвитку та обґрунтування можливостей використання наукових досягнень учених-педагогів 

у процесі науково-дослідної роботи. 

Передбачається самостійна дослідницька діяльність, проведення семінарських занять, індивідуальні завдання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Персонологія у педагогічній освіті» є формування таких компетентностей: 

загальних компетентностей: 

– аналітичні уміння. Здатність до пошуку, відбору, аналізу й оброблення інформації, до формулювання самостійних тверджень, положень, 

оцінок. Здатність до організації і проведення фундаментальних, прикладних науково-педагогічних досліджень (ЗК 1); 

– когнітивні уміння. Здатність до здійснення класифікацій отриманого нового знання (визначення причинно-наслідкових зв’язків, принципів, 

сукупності методів тощо) за результатами емоційного переживання і осмислення рангу наукової новизни власного наробку. Здатність планувати та 

керувати власним часом (ЗК 2); 

– здатність до рефлексії. Здатність допомагати іншим у процесі викладацької діяльності, через наставництво, у ході організації і участі у 

проектній діяльності, командній роботі під час семінарських, практичних занять (ЗК 5); 

– ціннісні орієнтири. Уміння цінувати та поважати мультикультурність. Здатність діяти на засадах соціальної відповідальності і з дотриманням 

свідомої громадянської позиції (ЗК 8); 

фахових компетентностей: 

– готовність до здійснення власної аналітико-синтетичної діяльності з метою визначення специфіки предмету дослідження, рівня його 

віддзеркалення в науковій літературі та розробки власних теоретичних конструктів, адекватних особливостям розв’язання обраної проблеми у сфері 

педагогічної освіти і освіти дорослих. Здатність до аналізу та аргументації вибору його методологічних засад; володіння уміннями здійснення аналізу 

філософських та ідеологічних актуалітетів освітньої політики на наднаціональному та національному рівнях; навичками застосування синергетичного, 

системного, аксіологічного, феноменологічного та інших методологічних підходів до аналізу педагогічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівні їх 

функціонування; навичками критичної інтерпретації досліджень у галузі вітчизняної та зарубіжної теорії/історії освіти і педагогіки, синтезу нових 

ідей; здатність до спілкування з предмету дослідження у межах міждисциплінарного та/або міжнародного експертного середовища (ФК 1);   

– готовність до генерації власних ідей щодо наукових інновацій; здатність до побудови шляхів і способів створення нового наукового продукту, 

творчого підходу до розв’язання обраної наукової проблеми за результатами опертя  на методологію філософського і загальнонаукового рівнів. 

Готовність до розробки змісту, технологій і окремих методик забезпечення функціонування певних складників системи неперервної національної 

освіти у вимірах конкретно-наукового методологічного розгляду (ФК 4); 

– знання та володіння методами опису, ідентифікації, класифікації, зіставлення з метою визначення ключових тенденцій розвитку педагогічної 

освіти і освіти дорослих в Україні і у зарубіжних країнах; уміння знаходити, обробляти та аналізувати інформацію про еволюцію систем освіти 

зарубіжних країн з різноманітних джерел; уміння здійснювати порівняльний аналіз освітньо-наукових проблем у міжнародному контексті; уміння 

зіставляти закономірності й тенденції розвитку педагогічної теорії і практики в різних країнах світу; здатність застосовувати знання про сучасні 

досягнення зарубіжжя у вітчизняній предметній галузі; здатність прогнозувати тенденції розвитку освітніх систем у швидкозмінному середовищі. 

Розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства, педагогічної освіти і освіти дорослих й уміння їх використовувати в професійній і 

громадській діяльності (ФК 10); 

– здатність до використання прийомів педагогічної майстерності, прийомів вербальної та невербальної комунікації; вміння вибудовувати 

педагогічну взаємодію на засадах співробітництва та партнерства; володіння технікою налаштування на педагогічну діяльність та технікою керування 

психічним самопочуттям; здатність до активного слухання; оволодіння прийомами та методами цілеспрямованого професійного вдосконалення 

(ФК 11). 



 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 
Викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в якому 

використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп'ютерна графіка, аудіо та відео, інтерактивні елементи, онлайн консультування і т.п.  

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період - дистанційний (online). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Результати навчання дисципліни «Персонологія у педагогічній освіті» можна вважати успішними за умови досягнення предметних результатів: 

– здатність до обґрунтування нового знання у контексті потреб педагогічної освіти і освіти дорослих на підґрунті методології 

філософського, загальнонаукового і конкретно-наукового рівнів (ПРН 2); 

– здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі педагогічної освіти і освіти дорослих, що передбачає ґрунтовне переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань на основі історико-педагогічного досвіду національної вищої освіти (ПРН 4); 

– здатність здійснювати обґрунтування методологічних засад розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих в українському і 

зарубіжному контексті; визначати тенденції розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих в синхронічному і діахронічному вимірах 

(ПРН 15). 
 

Форми і методи діагностики успішності навчання: дослідницькі завдання, студіювання першоджерел, підготовка усного виступу і 

презентації, біографічний метод, опрацювання наративних джерел. 

 

 

ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальний обсяг – 30 

Кількість годин: лекції – 4, семінари – 10. 

 

Вид заняття Кількість годин 

лекції 4 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 

самостійна робота 16   
 

ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ 

Рік 

викладання 

Курс (рік 

навчання) 
Семестр Спеціальність Кількість кредитів / 

годин 

Кількість змістових 

модулів 

Вид підсумкового 

контролю 

Нормативна\ 

вибіркова 

3-4 3-4 6,7 011 Освітні, 

педагогічні науки 
2 2 залік вибіркова 

 
 

 

  



 

ПРЕРЕКВІЗИТИ 
Ефективність вивчення дисципліни «Персонологія у педагогічній освіті» значно підвищиться, якщо здобувач зацікавлений у вивченні і 

використанні у науково-дослідній і освітній практиці досвіду провідних науково-педагогічних шкіл, вміє знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію про творчу спадщину видатних вітчизняних педагогів-практиків, формувати власні аналітичні судження, а також на бакалаврському і 

магістерському рівні опанував історико-педагогічні, культурологічні дисципліни. 

 

ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ /ОБЛАДНАННЯ 
У період сесії використовується медіапроектор; бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією, 

методистом та викладачами з приводу проведення занять та консультацій. 

У міжсесійний період комп'ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, методистом, 

викладачами та підготовки (друку) роздаткового матеріалу. 

 

ПОЛІТИКИ ДИСЦИПЛІНИ 
Положення «Про аспірантуру і докторантуру» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,  Положення 

«Про забезпечення якості освіти в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про  політику 

академічної доброчесності в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про порядок реалізації 

права на академічну мобільність в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про оцінювання 

результатів навчання у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів філософії в Інституті педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про визнання результатів неформальної освіти у процесі реалізації освітньо-наукових 

програм підготовки майбутніх докторів філософії в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України» та ін. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  

Тиждень, 

дата, 

години  
 

Тема, основні питання 

(розкривають зміст і є 

орієнтирами для 

підготовки до 

модульного і 

підсумкового контролю) 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

формат 

Матеріали Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години Вага оцінки Термін 

виконання 

Згідно з 

розкладом 
Змістовий модуль І. 

Проблема персонології 

в педагогічній освіті і 

освіті дорослих 

Тема 1.1. Теоретико-

методологічні засади 

біографічного 

дослідження 

Сутність біографічного 

методу дослідження, 

Лекція 

2 год. 

Face to face 

 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал  

1; 2; 3; 9. Завдання для самостійної 

роботи.   

(4 годин) 

Питання для обговорення: 

1. Сутність біографічного 

методу 

2. Використання 

біографічного підходу в 

різних галузях знань. 

3. Застосування біографічного 

5 квітень 



генеза становлення 

біографічного методу як 

інструменту 

дослідження науково-

педагогічної спадщини. 

Досвід розробки 

біографічного підходу в 

різних галузях знань. 

Передумови 

становлення 

біографічного методу в 

сучасній історико-

педагогічній науці. 

Класифікація джерел з 

педагогічної 

персонології. 

методу в сучасній історико-

педагогічній науці. 

4. Класифікація джерел з 

педагогічної персонології. 

(2 год.). 

Згідно з 

розкладом 
Тема 1.2 Застосування 

біографічного методу в 

історико-педагогічних 

дослідженнях. 

Біографічний 

метод в історико-

педагогічних 

дослідженнях, як 

джерело відтворення 

індивідуальних та 

групових історичних 

подій, зв'язків між 

індивідуальними 

біографіями та подіями 

суспільного життя. 

Вплив 

соціально‐ історичних, 

культурних, 

світоглядних чинників 

на формування власної 

життєвої і професійної 

траєкторії особистості, а 

також вибір напрямів та  

Практичне 

заняття 
2 год. 

Оnline 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 2; 3; 9. Завдання для самостійної 

роботи.   

(4 годин) 

 

Питання для обговорення:  
1. Біографічний метод в 

історико-педагогічних 

дослідженнях. 

2. Біографічний підхід у 

цілісному вивченні подій, 

визначенні ґенези 

історико‐ педагогічних явищ, 

формуванні джерельної бази 

дослідження. 

(2 год.). 

5 квітень 



способів самореалізації. 

Використання 

біографічного методу у 

поєднанні з принципами 

аналізу й інтерпретації 

даних результатів в 

історико-педагогічних 

дослідженнях. 

Біографічний підхід як 

можливість цілісного 

вивчення подій, 

визначення ґенези 

історико‐ педагогічних 

явищ, формування 

джерельної бази для 

подальших наукових 

розвідок. 

Згідно з 

розкладом 
Змістовий модуль ІІ.  

Теоретичні засади 

розвитку науково-

педагогічних шкіл. 

Тема 2.1. Феномен 

науково-педагогічної 

школи у дискурсі 

сучасної педагогічної 

думки 

Обґрунтування 

сутності поняття 

«наукова школа», 

вивчення різних 

підходів і трактувань 

учених. Роль лідера, 

засновника наукової 

школи, як генератора 

гіпотез та ідей, здатного 

критично аналізувати й 

синтезувати результати 

досліджень, людина з 

власним особливим 

Практичне 

заняття 
2 год. 

Face to face 

 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

4; 6; 7; 8. Завдання для самостійної 

роботи.   

(4 годин) 

 

Питання для обговорення: 

1. Сутність поняття «наукова 

школа». 

2. Роль лідера, засновника 

наукової школи, як 

генератора гіпотез та ідей.  

3. Основні напрями 

діяльності науково-

педагогічних шкіл, зміст і 

специфіка їх роботи. 

 (2 год.) 

5 жовтень 



способом мислення. 

Основні напрями 

діяльності науково-

педагогічних шкіл, зміст 

і специфіка їх роботи: 

здійснення наукових 

досліджень із 

пріоритетних напрямів 

розвитку педагогічної 

науки, інноваційної 

діяльності; публічний 

обмін науковими 

досягненнями; розвиток 

міжнародного 

співробітництва в галузі 

наукової діяльності. 
Згідно з 

розкладом 
Тема 2.2. Роль 

видатних вчених у 

розвитку вітчизняних 

науково-педагогічних 

шкіл 

Історіографія проблеми 

розвитку національної 

педагогічної думки, 

зміни концептуальної 

парадигми наукового 

мислення. Педагогічні 

погляди і позиції 

видатних вчених. 

Ознайомлення з 

теоретичними, 

методологічними та 

методичними здобутки 

науково-педагогічних 

шкіл С. Гончаренка, 

І. Зяюна, О. Рудницької. 

Видатні вчені 

Національної академії 

педагогічних наук 

Практичне 

заняття 
2 год. 

Оnline 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

4; 5; 6; 7; 8. Завдання для самостійної 

роботи.   

(4 годин). 

Питання для обговорення: 

1.  Педагогічні погляди і 

позиції видатних вчених.  

2. Здобутки науково-

педагогічних шкіл 

С. Гончаренка, І. Зяюна, 

О. Рудницької.  

3. Видатні вчені Національної 

академії педагогічних наук 

України. 

Творчо-пошукове завдання. 
1. Підготувати наукову 

доповідь і презентацію з 

метою представлення 

діяльності конкретної 

науково-педагогічної школи. 

2. Написання наукової статті 

за темою дисертаційного 

дослідження із застосуванням 

біографічного методу. 

5 жовтень 



України, під 

керівництвом яких 

розвиваються наукові 

школи, що охоплюють 

різні напрями 

психолого-педагогічних 

досліджень. 

 (4 год.) 

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: усне опитування, виконання дослідницьких завдань, завдань для самостійної роботи, презентація виконання індивідуального 

завдання  

Форма контролю: залік. 

Рейтинг здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання 

якої призначається максимально 40 балів, і рейтингу з атестації (залік) – 40 балів. 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в навчально-

методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні /семінарські заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного прийняття 

рішення викладача і майбутнього доктора філософії на першому занятті.  

Рівень знань  умінь та навичок з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

 «незадовільно» - здобувач знає та частково розуміє базовий навчальний матеріал. Аспірант не орієнтується у термінології, не здатний 

здійснювати аналіз інформації, формулювати власні твердження.  

 «задовільно» - здобувач знає та розуміє базовий лекційний, законодавчий та навчальний матеріал. Орієнтується в понятійному апараті, Може 

здійснювати аналіз інформації, формулювати власні твердження, але переважно з підтримкою викладача. 

 «добре» - здобувач знає, розуміє, використовує базовий лекційний матеріал, здатний здійснювати аналіз інформації, вміє застосовувати 

біографічний метод у вивченні життєвого і творчого шляху, наукової спадщини персоналії. Має незначні труднощі у проектуванні можливостей 

конструктивного використання досягнень науково-педагогічних шкіл в сучасній науково-дослідній і освітній практиці. 

 «відмінно» - здобувач знає, розуміє, використовує лекційний, законодавчий та навчальний матеріал; залучає додаткові ресурси для вивчення 
життєвого і творчого шляху, наукової спадщини персоналії. Використовує ідеї вітчизняних науково-педагогічних шкіл у професійно-педагогічній і 

науково-дослідній діяльності; виявляє здатність проектувати можливості конструктивного використання досягнень науково-педагогічних шкіл в 

сучасній науково-дослідній і освітній практиці. 

Згідно з Положенням «Про оцінювання результатів навчання у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів 

філософії в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України» контрольні заходи включають поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, семінарських занять і має на меті перевірку рівня знань, аналітичних умінь 

щодо персонологічного аспекту педагогічної освіти. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять з дисципліни «Персонологія у 

педагогічній освіті» – усне опитування, виконання дослідницьких завдань, завдань для самостійної роботи, презентація виконання індивідуального 

завдання та ін. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому рівні, або на окремих його завершальних 

етапах. 



Підсумковий контроль включає залік відповідно переліку питань розроблених викладачем. 

Результати поточного та підсумкового контролю визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

При визначенні рейтингу здобувача враховуються бали, які він отримує під час семінарських, практичних занять та за самостійну роботу. Бали 

за поточну освітню діяльність визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих оцінок та 

помножена на коефіцієнт 12, що становить не більше 60  сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни. Бали за підсумками проведення заліку 

або іспиту визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих оцінок та помножена на коефіцієнт 

8, що становить не більше 40 балів сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни.   

 

Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання  

 

Залікова 

робота 

Сума 

 

Модуль І Індивідуальне 

завдання Т1 Т2 Т3 Т4 

10 10 10 10 20 40 100 

 

Т1, Т2 ... – теми модулів.  

Примітка. Отримання 20 балів за індивідуальне завдання є необхідною умовою допуску здобувача до підсумкового семестрового контролю.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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