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ABSTRACT
In modern theses, the coverage of the development of the studied phenomenon
in literary sources of different times is becoming especially relevant. This is done by
historiography, understood as a doctrine that investigates any historical science.
Historiography testifies to how historical thought arose and developed, the process of
accumulating historical knowledge. Historiography clarifies the social basis and
social function of historical cognition, explores the struggle between different
directions, schools, concepts, analyzes methods of studying historical sources,
illuminates the organization and forms of research work in the field of history.
It is proved that the problem of periodization of the development of higher
education in independent Ukraine is currently relevant, so its historiography includes
a significant amount of investigations. The analysis and generalization of historicalpedagogical sources have given grounds to identify the most important stages and
trends in the development of higher education in Ukraine as an independent state. In
the scientific disquisitions of modern researchers, firstly, there is a scientific value that
will enrich the theoretical foundations of the history of formation and functioning of
higher pedagogical education in independent Ukraine; secondly, the practical
significance of the study is that the results obtained can be used in the teaching of
educational components, in the content of which this problem is outlined.
Keywords: higher pedagogical education, historiography, historicalpedagogical disquisitions, domestic researchers, periodization.
Актуальність теми. Інноваційні процеси, що характеризують розвиток
сучасної системи освіти, висувають вимогу формування нової генерації освітян
із високим рівнем професіоналізму, загальної культури, творчим стилем
аналітичного мислення, соціально й пізнавальноактивних.
Наразі зміст і напрями освітньої політики спрямовують подальші
педагогічні дослідження до осмислення проблем особистісно-орієнтованої
освіти та підвищення її якості, формування національних та загальнолюдських
78

ISSN 2077-1827. Гуманізація навчально-виховного процесу. 2021, №. 1 (100)
РОЗДІЛ ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

цінностей, оновлення змісту й форм організації навчально-виховного процесу,
розвитку системи безперервної освіти тощо.
Системний ретроспективний погляд потрібен для з’ясування досягнень
минулого, збереження та примноження напрацювань попередніх поколінь
науковців, запобігання помилкам і визначення, перспективних дослідницьких
напрямів.
Для історіографії вітчизняної педагогічної науки кінця XX – початку
ХХІ ст. притаманний складний шлях становлення та нагромадження значного
обсягу знань з історії розвитку вищої педагогічної освіти України. Розуміння
цих здобутків і прогалин є необхідною передумовою їхнього подальшого
поступу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історія вищої педагогічної
освіти України, зокрема вищих педагогічних навчальних закладів, завжди
привертала увагу широких кіл науковців. Історіографія проблеми представлена
численними дисертаціями, монографіями, навчально-методичною літературою,
науковими статтями, у яких розкрито провідні тенденції розвитку вищої
педагогічної освіти України в умовах європейської інтеграції початку ХХІ ст.,
нормативно-правове поле діяльності вишів в історіографічній рефлексії,
науково-методичне, інформаційне, фінансове забезпечення освітнього процесу
та їхню інноваційну діяльність. Заслуговують на особливу увагу монографії
сучасних дослідників, присвячені розвитку вищої педагогічної освіти –
Т. Боголіб, С. Домбровської, В. Кременя, С. Ніколаєнка, Л. Новикової,
С. Салиги, Г. Січкаренко, Р. Шаповала, Д. Швеця, С. Шевченка, О. Яришко та ін.
Важливе місце посідають історіографічні розділи дисертацій, у яких
розкриваються особливості досліджень з історії вищої педагогічної освіти
(наукові розвідки І. Березанської, Я. Кукуленко, О. Левчишеної, Н. Сафонової,
О. Рудчик). Проблема інноваційної діяльності у вищій педагогічній освіті
знайшла відображення в дисертаційних працях Д. Горобця, О. Кіяшка,
О. Навроцького, Л. Оліфіри, В. Радченка, О. Яришко; науково-методичне
забезпечення, науково-дослідницька робота студентів виписана в дослідженнях
П. Горкуненка, С. Майданенко.
Значним теоретичним підґрунтям були праці вітчизняних дослідників
(Н. Гупан, В. Майборода, В. Огнев’юк, В. Петриків, Н. Сафанова,У. Ткаченко)
щодо аналізу проблеми періодизації в історико-педагогічних розвідках.
Формулювання цілей (мета) статті, постановка завдання. Мета статті
полягає в здійсненні історіографічного аналізу вітчизняних досліджень ґенези
вищої освіти України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Історіографія української педагогічної
наукимає сторічну традицію: на початку XX ст. її підґрунтя заклали праці
С. Ананьїна, О. Лотоцького, Я. Мамонтова, О. Музиченка, В. Науменка,
С. Русової, Я. Чепіги; у 1920–1930-их pp. наукові пошуки в зазначеному напрямі
продовжили М. Авдієнко, М. Миронов, Я. Ряппо; у 1960–1980-их pp. розвиток
української історико-педагогічної науки розглядався не лише як інтегрований
складник радянського наукового простору (М. Гриценко, М. Даденков,
В. Помагайба та ін.), але і як відносно самостійний цілісний процес (О. Дзеверін,
Б. Мітюров, М. Ярмаченко та ін.).
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Зазначимо, що кінець 80-их pp. XX – початок XXI ст. становлять якісно
новий етап систематизації фактографічної бази та розробки теоретикометодологічних основ історіографії педагогічної науки, яка поступово здобуває
статус самостійної галузі. Цьому сприяли спеціальні ґрунтовні дослідження
(О. Адаменко, Н. Гупан, О. Сухомлинська та ін.), запровадження вимог, згідно з
якими історіографічний аналіз став обов’язковим компонентом дисертаційних і
монографічних праць, та інші чинники. Із 90-их pp. XX і на початку XXI ст.
відбулося
поступове
відродження
української
історико-педагогічної
історіографії, з’явилися праці українських учених, які, спираючись на сучасні
історико-педагогічні парадигми, серед інших проблем висвітлювали зміни у
вищій педагогічній освіті: розвиток української національної школи
(Б. Андрушків,
Я. Бурлака,
О. Кузьмін,
В. Майборода,
С. Майборода,
Ю. Руденко та ін.); історичні, методологічні, теоретичні та практичні питання
професійно-педагогічної підготовки студентів університетів (О. Глузман);
загальнопедагогічну підготовку вчителя в Україні (XIX – перша третина XX
століття) (Н. Дем’яненко, О. Лавріненко та ін.); місце вищої педагогічної освіти
в діяльності українських урядів 1917–1929 pp. (В. Курило, І. Передерій,
В. Шепотько та ін.) тощо.
Відомо, що історія педагогіки – це галузь педагогічної науки, що вивчає
історичний розвиток педагогічної теорії та практики в їх діалектичній єдності,
конкретно-історичних формах, взаємозв’язку із сьогоденням і майбутнім.
Будучи не лише педагогічною, а й історичною дисципліною, історія педагогіки
розглядає історико-педагогічний процес як невід’ємний складник загального
історичного процесу.
У сучасних дисертаціях особливої актуальності набуває висвітлення
розвитку досліджуваного феномену в літературних джерелах різного часу. Цим
займається історіографія, яку розуміємо як учення, що досліджує будь-яку
історичну науку. Історіографія засвідчує те, як виникла й розвивалась історична
думка, процес нагромадження історичних знань. Вона з’ясовує соціальну основу
й соціальну функцію історичного пізнання, досліджує боротьбу різних напрямів,
шкіл, концепцій, аналізує методи вивчення історичних джерел, висвітлює
організацію й форми дослідницької роботи в галузі історії.
У XX ст. історіографію як науку розвивали: М. Авдієнко, М. Миронов,
Я. Ряппо, С. Синицький, М. Скрипник (20-ті pp. XX ст.); М. Гриценко,
В. Помагайба, В. Чепелєв (до 60-их pp. XX ст.); О. Бендара, С. Бабишина,
В. Гомонайя, О. Дзеверіна, Б. Мітюрова, М. Ніжинський, І. Пух, В. Струбицький,
М. Ярмаченко (60–80-ті pp. XX ст.). А наприкінці 80 – початку 90-их pp. XX ст. в
дисертаційних працях історико-педагогічного напряму історіографічний
складник став обов’язковим компонентом дослідницьких студій.
Видатна вітчизняна вчена О. Сухомлинська зазначає, що на рубежі XX –
XXI ст. історико-педагогічна спадщина актуалізується в освітньо-науковому
просторі України, особливо історія розвитку вітчизняної педагогіки другої
половини XX ст. Академік пояснює це негативним оцінюванням владою цього
часу значної кількості науково-педагогічної літератури, яка не була допущена до
широкого суспільного загалу через негативну критику. Отже, багато
першоджерел 20 – 90-их pp. XX ст. не віддиференційовувалися, що призвело до
втрати здобутків вітчизняних педагогів цього часу (Сухомлинська, 2003).
80

ISSN 2077-1827. Гуманізація навчально-виховного процесу. 2021, №. 1 (100)
РОЗДІЛ ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Серед вітчизняних дослідників виокремимо доробок О. Шендерук, яка
розкрила зміст та сутність вищої освіти в Україні кінця XX – початку XXI
століття, розподілила етапи розвитку вищої національної освіти, проаналізувала
різні підходи науковців щодо вищої освіти України цього періоду тавиділила
позитивні та негативні сторони вищої освіти умовно розподілених періодів.
На її думку, в історії розвитку вищої освіти України період кінця XX –
початку XXI століття був дуже насиченим, бовідбулося багато подій та змін, які
не могли не вплинути на особистістьвикладача, його погляди та переконання,
педагогічну майстерність. Цей період (кінець XX – початок XXI ст.) дослідниця
умовно поділила на III етапи: I етап охарактеризувався такими знаменними
подіями, як Освітянська реформа України, яка розпочалася в 1992 році й
відповідно до якої розроблено й затверджено Державну програму «Освіта
України XXI століття», створенням єдиного Міністерства освіти і науки,
Академії педагогічних наук, відкриттям нових університетів, активним
запровадженням державної мови, із навчальних планів ВНЗ було вилучено
ідеологічні курси, розпочалося тотальне введення тестування; II етап розпочався
з листопада 1995 року й охарактеризувався оптимізацією мережі закладів;
відбувся перехід до ступеневої системи навчання; розпочалася підготовка
фахівців за новими спеціальностями, з’явилися національні університети,
ефективною стала співпраця українських ВНЗ із зарубіжними партнерами,
формується нормативно-правове поле освіти, у 1997 році Україна підписала
Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій у галузі вищої освіти.
Авторка виокремлює недоліки вищої освіти цього періоду: зростання
кількості приватних ВНЗ, які не завжди відповідали якісним показникам;
обмеження можливостей підвищення кваліфікації викладацьких кадрів; надмірне
адміністрування; примусовість у питаннях відвідування занять під час
декларування, збільшення уваги до самостійної роботи студентів; поспішність та
суб’єктивізм в освітній практиці; III етап – початок XXI століття – до
сьогодення. Цей період характеризується появою та тотальним запровадженням
інформаційних технологій, комп’ютерних систем, лазерного зв’язку,
біотехнологій. З 1999 року в багатьох ВНЗ почала реалізовуватись нова
концепція вищої освіти. Вона передбачала зміни освіти по трьох напрямках:
чому навчати (зміст), у якій послідовності (структура) і як (технологія).
Змістовна характеристика цього етапу: гуманізація; індивідуалізація;
соціологізація; фундаменталізація; інтернаціоналізація.
У системі вищої освіти О. Шендерук виділила недоліки: вища освіта
перетворилася з елітарної на масову; змінилися вимоги до професійної,
методологічної та світоглядної підготовки фахівців; протиріччя та інертність у
процесі подолання стереотипів імперативної педагогіки, схильність викладачів
до збереження методів, які колись були ефективними; слабке запровадження
суб’єкт-суб’єктної концепції освіти; обмеженість фінансових можливостей, яка
гальмує процес індивідуалізації навчання; педагогічна практика останніх років
запровадила чимало нового в галузі інформаційних технологій (Шендерук,
2014).
Дослідником Е. Неліним було визначено, що від часу набуття
незалежності Україна пройшла два якісно різні періоди розвитку вищої
педагогічної освіти: перший – пострадянський період (умовно до 2005 р.);
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другий – пошуковий (триває досі). Особливістю першого періоду було
становлення нормативної правової бази, закритість, прийняття відповідних
концепцій розвитку, реструктуризація педагогічних інститутів в університети,
зменшення витрат на освіту, приватизація освіти, неконтрольоване зростання
кількості ВНЗ усіх типів, стандартизація змісту педагогічної освіти, зниження її
якості. Зі вступом до Болонського процесу й суспільно-політичними
трансформаціями (2004–2005 рр.) розпочато період пошуків нового вектора
розвитку освіти, деполітизованого від основ «радянської педагогіки» та
спрямованого на розширення міжнародної співпраці. Крім тенденцій до
зростаючої автономії ВНЗ, відкритості й демократизації навчального процесу,
розпочалися процеси об’єднання (злиття) та часткової ліквідації університетів,
їхньої приватизації, збільшення державного фінансування на освіту, поширення
практики рейтингування ВНЗ, розвитку паралельної та дистанційної форм
навчання, поступового зниження якості освіти. Під час дослідження
авторвиявила та проаналізувала такі ключові тенденції розвитку вищої
педагогічної освіти України, як створення ступеневої системи неперервної
педагогічної освіти; багатоваріантність структури базової педагогічної
підготовки на рівні університетів, педінститутів та окремих факультетів;
зміцнення моральних засад педагогічної діяльності; нарощування аксіологічного
та діяльніснотворчого компонентів змісту педагогічних дисциплін; інтеграція
навчальних дисциплін; упровадження ефективних технологій; забезпечення
форм і методів, які містять значну частку самостійної роботи під час зменшення
кількості аудиторних 12 годин; залучення студентів до впровадження ідей
Болонської декларації; спроба забезпечити якісну освіту впродовж життя (Нелін,
2017).
Аналізуючи праці, наближені до тематики нашого дослідження, згадаємо
дослідження Г. Чирви, у якому представлено розгляд становлення сучасної
вищої освіти в Україні та вищої освіти протягом 1991–2002 років. Основним
вектором уцей час стала розбудова національної системи вищої освіти України,
унесення змін до чинного законодавства для забезпечення національних
інтересів. Розпочинаючи з 1991 р. було прийнято Закон України «Про освіту»,
метою якого стало визначення двох рівнів вищої освіти «бакалавр» та «магістр»,
а також було надано класифікацію нових рівнів «бакалавр», «спеціаліст»,
«магістр». Унаслідок прийняття цих норм виникла низка проблемних питань,
особливо в процесі підготовки кваліфікованих фахівців. Розглядаючи цю
проблему зазначимо таке – кваліфікація «бакалавр» на українському ринку праці
сприймалася як неповна вища освіта; розпочалися проблеми щодо мобільності
студентів у межах напряму підготовки; регіональні потреби та випуск студентів
за різними спеціальностями не були релевантними, тому значно зросла частка
непрацевлаштованих студентів після закінчення українських ВНЗ; наявність
кваліфікації рівня «магістр» упродовж десятиліть не знайшла гідного місця на
ринку праці України, бо рівень спеціаліста більше сприймався відповідно до
стереотипного сприйняття та типу мислення та менталітету (бо сучасні
трансформаційні процеси ще не було розпочато).
На думку дослідниці, до основних векторів розбудови Болонського
процесу в Україні віднесено: 1) активне співробітництво в освітньому
середовищі на Європейському просторі; 2) усунення перепон у широкому
82

ISSN 2077-1827. Гуманізація навчально-виховного процесу. 2021, №. 1 (100)
РОЗДІЛ ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

доступі до якісної вищої освіти; 3) підвищення мобільності студентів та
викладацького складу вищих навчальних закладів; 4) базис для кар’єрного
зростання молодих спеціалістів. Спираючись на Болонську декларацію та
доповнення, внесені Лісабонським порядком денним, зазначено такі цілі:
побудова європейського простору вищої освіти; посилення міжнародної
конкурентоспроможності систем вищої освіти; сумісність та порівняння систем
вищої освіти; підвищення ролі університетів щодо культурних цінностей;
змагання за студентів, вплив, гроші та престиж; затвердження загальноприйнятої
та порівнянної системи вчених ступенів; системи на основі двох навчальних
циклів: додипломного та післядипломного.
Основні аспекти вищої освіти в Україні були регламентовані Указом
Президента України від 14 вересня 2000 р. «Про програму інтеграції України в
Європейський Союз», а також у численних розпорядженнях Кабінету Міністрів
України, у рішеннях Міністерства освіти та науки України. Болонський процес в
Україні став важливим історичним кроком у процесі подальшого розвитку вищої
освіти в Україні. Зауважимо, що вища освіта в Україні спирається на
рівноправну співпрацю та взаємну перебудову освітніх систем Європи, але
Болонська стандартна система наразі вимагає змін на ринку праці в Україні.
Характерною рисою перебудови освітнього процесу в старшій школі є
знаходження його на стадії реформування та становлення (Чирва, 2019).
У. Ткаченко в дослідженні представила ґенезу вищої освіти України з
1991 до 2019 р., що пройшла кілька важливих етапів. Найважливішими ознаками
її трансформацій було набуття рис національної самоідентичності, модернізації
змістового наповнення, прагнення до інтеграції в європейську та світову освітні
системи за максимального збереження самобутності. Аналіз й узагальнення
історико-педагогічних джерел дали підстави авторці визначити найголовніші
етапи й тенденції розвитку вищої освіти в Україні.
На її думку, у контексті досліджуваноı̈ проблеми на увагу заслуговує
періодизація, де зазначено критерії рівня державного регулювання господарськоı̈
діяльності закладів вищої освіти: І період – «пострадянський» розвиток
законодавства Украı̈ ни, основним завданням якого було формування
нормативно-правовоı̈ бази, що визначала б діяльність закладів вищоı̈ освіти на
початку 90-их рр. ХХ ст.; ІІ період – кінець 1991 р. – 1995 рік характеризується
зниженням фінансування закладів вищоı̈ освіти, появою та узаконенням
приватних закладів, появою чітких рекомендацій щодо проведення акредитаціı̈
вищих навчальних закладів; ІІІ період – 1996–2000 рр. збагачення та розширення
нормативно-правовоı̈ бази вищоı̈ освіти в Украı̈ ні; ІV період – із 2000 р. й до
сьогодні. Інтеграційні процеси та пошук нових підходів в організаціı̈ вищоı̈
освіти (Ткаченко, 2020).
У. Ткаченко проаналізувала низку історико-педагогічних джерел та
представила авторське визначення періодів, в основу якого покладено суспільнополітичні трансформаціı̈ , соціально-економічні чинники та педагогічні
концепти, і, як наслідок, виділено такі періоди: І період (1991–2000 рр.) –
становлення системи вищоı̈ освіти в Украı̈ ні; ІІ період (2000–2005 рр.) –
розвиток у контексті ступневості й неперервності; ІІІ період (2005–2014 рр.) –
розвиток у контексті реалій Болонськоı̈ деклараціı̈ ; IV період (2014–2019 рр.) –
трансформація вищоı̈ освіти (Ткаченко, 2020).
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Значний фактичний матеріал уміщують нариси В. Огнев’юка, який
стверджував, що після набуття Украı̈ ною незалежності радикальні зміни в галузі
освіти здійснювалися у два головних етапи: перший (1991–1995 роки) визначив
проблему як соціальне завдання украı̈ нського державотворення; другий (1995–
2002 роки) увів ı̈ ı̈ в систему національних потреб та інтересів і водночас до
широкого міжнародного контексту цивілізованого розвитку людства.
У монографіı̈ «Трансформаціı̈ вищоı̈ освіти в незалежній Украı̈ ні»
Г.Січкаренко дає характеристику таким періодам: І – перша половина 1990их рр.; ІІ – друга половина 1990-их рр.; ІІІ – 1990-ті – початок 2000-их рр.
Науковці Н. Сафонова та В. Циганок у дослідженні розглядали питання
розвитку освіти й виділили такі етапи: І етап (1990-1996 рр.) – із моменту
прийняття Деклараціı̈ про державний суверенітет Украı̈ ни (липень 1990 р.) до
ухвали Конституціı̈ Украı̈ ни (червень 1996 р.); ІІ етап (1996-2002 рр.) – від
прийняття Конституціı̈ Украı̈ ни (червень 1996 р.) до прийняття Верховною
Радою Украı̈ ни Закону Украı̈ ни «Про вищу освіту» (січень 2002 р.); ІІІ етап
(2002 р. й до сьогодення) – із часу прийняття Верховною Радою Украı̈ ни Закону
«Про вищу освіту» (Сафонова, Циганок, 2012).
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Пoчинaючи з 1991 p. рoзбyдoвa Укpaïни як нeзaлeжнoï, пpaвoвoï, дeмoкpaтичнoï
держави cтaлa iмпyльcoм для пepexoдy до нового cтaнy в poзвиткy yкpaïнcькoï
нaцioнaльнoï icтopioгpaфiï, для cтвopeння пpaвдивoï icтopiï, фaктiв i пoдiй
yкpaïнcькoï нaцiï. Haбyття нaцioнaльнoï cвiдoмocтi й гpoмaдянcькoï зpiлocтi,
ocвiтa дала змoгy українським дocлiдникaм, пeдaгoгaм, eкoнoмicтaм, icтopикaм,
політологам ocягнyти й пepeocмиcлити здобуття cвiтoвoï icтopико-педагогічної
нayки, не загубивши при цьому caмocтiйноcті нaцioнaльниx i кyльтypниx
тpaдицiй.
Укpaïнcькa icтopioгpaфiя як icтopичнa наука та cycпiльнo-пoлiтичнi
навчальні дисципліни пoвepтaють собі втрачену coбopнicть, людську дoвipy,
cвiтoвий історіографічний пpocтip, нaцioнaльнo-дepжaвницькy iдeю, пoвepтaють
зaбyтi імена й пocтaтi, пoвepтaють гiднicть i впевненість у coбi.
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АНОТАЦІЯ
У сучасних дисертаційних працях особливої актуальності набуває
висвітлення розвитку досліджуваного феномену в літературних джерелах
різного часу. Цим займається історіографія, яку розуміємо як учення, що
досліджує будь-яку історичну науку. Історіографія засвідчує, як виникла й
розвивалась історична думка, процес нагромадження історичних знань. З’ясовує
соціальну основу й соціальну функцію історичного пізнання, досліджує боротьбу
різних напрямів, шкіл, концепцій, аналізує методи вивчення історичних джерел,
висвітлює організацію й форми дослідницької роботи в галузі історії.
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РОЗДІЛ ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Доведено, що проблема періодизаціı̈ розвитку вищоı̈ освіти в незалежній
Украı̈ ні наразі є актуальною, тому її історіографія нараховує значну кількість
досліджень. Аналіз й узагальнення історико-педагогічних джерел дали підстави
визначити найголовніші етапи й тенденціı̈ розвитку вищоı̈ освіти в Украı̈ ні як
самостійній державі. У наукових розвідках сучасних дослідників, по-перше, є
наукова цінність, що збагатить теоретичні основи історіı̈ становлення та
функціонування вищоı̈ педагогічної освіти в незалежній Украı̈ ні; по-друге,
практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані результати
можуть бути використані під час викладання освітніх компонентів, у змісті
яких цю проблему окреслено.
Ключові слова: вища педагогічна освіта, історіографія, історикопедагогічні розвідки, вітчизняні дослідники, періодизація.
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