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Цінне минуле. Перспективне майбутнє.



Професія педагога - для нашого суспільства є однією із найбільш цінних. 
Вона спрямована на сьогодення і майбутнє одночасно. Не можна 
збудувати успішної країни без праці педагогів. 
   Педагогіка як навчальна дисципліна з'явилася у Харківському 
університеті у 1807 році відповідно до Статуту (1804 р.). Університет 
здійснював підготовку вчителів для роботи в гімназіях, училищах та 
кандидатів на професорські посади університетів.
   У 1811 році Харківський університет заснував у своєму складі 
педагогічний інститут.
    5 жовтня 1850 року імператорським указом в університетах були 
засновані кафедри педагогіки. У цьому ж році у Харківському університеті 
кафедра педагогіки була відкрита як окремий структурний підрозділ. 



Вченими кафедри досліджувались історико-педагогічні, 
психолого-педагогічні, соціально-культурологічні та соціально-
педагогічні теми. Першим викладачем педагогіки в Харківському 
університеті був ад’юнкт історії Антон Рейниш (1807-1811 рр.).
Першим директором педагогічного інституту був  професор 
Крістоф-Дітріх фон Роммель. В інституті викладалися такі 
спеціальні предмети, як педагогіка, дидактика, методика 
викладацької роботи. 

К.Д. Роммель

Роммель, Кристоф Дитрих фон. Пять лет из истории Харьковского университета. 
Воспоминания профессора Роммеля о своем времени, о Харькове и Харьковском 
университете (1785 - 1815) / Роммель, Кристоф Дитрих фон, Балясный, Я. – Х. : В 
Университетской типографии, 1868. – 111 с. 
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/67

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84-%D0%94%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/67


У різні періоди курс педагогіки викладали проф. Е.К. Мауер 
(1825-1830), А.О. Даліцький (1837-1852), М.О. Лавровський 
(1852-1863), М.М. Лунін, А.П. Рославський-Петровський, І.Я. 
Кронеберг, К.А. Дьяченко, Ф.О. Зеленогорський, приват-доценти М.А. 
Маслов, І.С. Продан.

У серпні 1952 року на посаду постійного викладача педагогіки було 
рекомендовано ад’юнкта Миколу Лавровського. Який потім був 
першим завідувачем кафедри.

Робота М.О. Лавровського

Лавровський Микола Олександрович (1825 – 1899) – 
філолог-славіст, педагог, професор Харківського 
університету, ректор Варшавського університету



З конфіденційного звіту ректора університету О. П. Рославського-Петровського «О духе и 
направлении преподавания в императорском Харьковском универси тете» дізнаємося: 

«Професор Лавровський читав історію виховання та теорію педа гогіки, окрім того, пропонував своїм 
слухачам педагогічні вправи. Викладання педагогіки відбувалося згідно з сучасним її станом, 
причому кожне педагогічне положення приймалося лише після аналізу думок кращих сучасних 
педагогів. Та кий напрямок викладання, з одного боку, надавав міцності педагогічним висновкам, з 
іншого боку — знайомив слухачів з літературою науки. Переконаний у тому, що наука про виховання 
та навчання має перебувати у тісному зв’язку із життям, має виходити з життя, впливати на життя, 
викладач намагався звільнити своє викла дання від того стороннього характеру, яким нерідко 
позначаються сучасні педа гогічні твори, надати йому жвавості та наочності і вести його у 
безперервному звертанні до виховної та дидактичної практики. В останньому відношенні дуже 
важливим засобом були практичні вправи, які складалися, по-перше, з письмових відповідей на 
питання, здебільшого з дидактики, запропоновані на певний термін, і, по-друге, з усного викладання 
студентами попередньо заданих їм тем, із звертан ням особливої уваги на засоби викладання взагалі. 
Викладач діяв у цьому випад ку подвійно: і негативно —- виправляючи недоліки, і позитивно — 
визначаючи кращі засоби викладання» 



Роботи з педагогіки М.О. Лавровського



М.О. Лавровський брав участь у діяльності недільних шкіл, 
учительських з'їздів (написав "Обозрение учительских съездов в 
1862 году в Харьковском учебном округе") керував педагогічними 
курсами.

Добиаш А. Николай Алексеевич Лавровский, первый директор Института Князя 
Безбородко / А. Добиаш. – Нежин : Типо-Литография М.В. Глезера, 1900. – 50 с. 
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/412

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=DOP&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Nedilni_shkoly
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/412


Роботи філософа, історика психології, професора Харківського університету Федора Олександровича 
Зеленогорського (1839-1908)





Роботи філософа, психолога, приват-доцента Харківського університету Ісидора Савича 
Продана (1854 - 1920) з автографом автора.



У 1925/26 навчальному році у планах інституту відбулися зміни 
у ви кладанні педагогічних дисциплін на факультеті професійної 
освіти. Тому з 1926/27 навчального року загальними для всіх 
секцій ФПО залиша ються лише чотири педагогічні дисципліни: 
педологія та рефлексологія на першо му курсі (колишня 
психологія), педагогіка на другому курсі, шкільна гігієна в 
десятому та одинадцятому триместрах, методика вивчення 
спеціальних дисциплін у сьомому, восьмому та дев’ятому 
триместрах. Педагогічні дисципліни вивчали шляхом 
лабораторного опрацювання у відпо відно обладнаних кабінетах 
під керівництвом професора чи асистента, які були пов’язані зі 
школою.

 

Семен Дементійович Стрельбицький (1875 - 1937) - ректор ХІНО, профспілковий і громадський діяч. З 1928 року по 
1929 року працював зав. кафедрою професійної освіти Українського науково-дослідного інституту педагогіки в Харкові. 
У 1929 р. був призначений зав.відділом народної освіти при Харківському окружному виконавчому комітеті. З 1933 по 
1937 рр. працював директором Центральної науково-педагогічної бібліотеки.



«Шлях освіти» — щомісячний науково-педагогічний журнал, 
орган Народного комісаріату освіти УСРР, який був заснований 
та видавався у Харкові з 1922 по 1930 рік. Перший номер 
часопису побачив світ у травні 1922 р. Спочатку журнал 
виходив російською мовою під назвою «Путь просвещения» з 
уточненням у підзаголовку: «Педагогический журнал. Теория 
просвещения, методология, просветительная практика, быт». 
Пізніше (1923-1926) назва часопису почала подаватися 
українською і російською мовами: «Шлях освіти» — «Путь 
просвещения», так само як і вміщені у ньому матеріали. І лише 
з 1927 року видання стало повністю україномовним та 
виходило під назвою «Шлях освіти».

У різні роки широка програма журналу охоплювала питання 
організації освіти, соціального виховання, професійної освіти, 
політично-освітньої роботи, педології, методології, проблем 
підвищення кваліфікації викладацьких кадрів, освітньої практики, 
педагогічної преси, шкільних підручників, зокрема журнал містив 
бібліографію та інформацію з досягнень педагогіки за кордоном та 
в СРСР, повідомлення з учительських з’їздів, наукових дискусій 
тощо.



У різні періоди завідувачами кафедри були: П.І. Зінченко - відомий психолог, педагоги М.Ф. Богатов і П.О. 
Ярмоленко.У 60-70-ті роки науковці загальноуніверситетської кафедри педагогіки свою увагу зосередили на 
дослідженні проблем активізації навчального процесу, вихо ванні учнівської молоді та її профорієнтації. Певним 
результатом цих розробок були монографії П. О. Ярмоленко «Навчальний цех — досвід, проблеми, перспек 
тиви» і «Педагогічні проблеми виховання старшокласників у міжшкільному центрі профорієнтації» (1977 р.). 





З 1988 р. кафедру очолювала доктор пед. наук, проф. Л. С. Нечепоренко. Вона створила відому в Україні наукову 
школу з проблеми культури виховання. Провідна ідея дослідження — формування особистісної культури як 
умови творчого розвитку людини та досягнення нею успіху через гармонізацію своїх відносин із довкіллям, 
гармонійного входження особис тості в реальний світ взаємовідносин з іншими особами і природою. Результати 
дослідження опубліковано в численних статтях, навчальних посібниках, монографіях. Серед них — «Удоскона 
лення загальнопедагогічної підготовки вчителя в університеті» та «Методологія і ідеологія 
онтоінвайронментальної педагогіки».

Нечепоренко Лідія Сергіївна – доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки ХНУ ім. В.Н. Каразіна.



Роботи Л.С. Нечепоренко у ЦНБ 
http://dspace.univer.kharkov.ua/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B
F%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%9B.%D0%A1.

http://dspace.univer.kharkov.ua/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%9B.%D0%A1.
http://dspace.univer.kharkov.ua/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%9B.%D0%A1.


Особливістю науково-дослідницької і навчально- методичної роботи кафедри педагогіки є поєднання 
тради ційних (класичних) і сучасних підходів до пошуку змісту й методів педагогічної освіти, 
навчання і виховання. Видані навчальні по сібники “Класична педагогіка” і “Виховання” вже самою 
назвою засвідчують їх актуальність і оригінальність підходу до роз в’язання.



Дусавицький Олександр Костянтинович (1928-2012) – психолог, професор Харківського університету. 
Основні напрямки наукової діяльності О.К.Дусавицького – психологія особистості, психологія 
розвиваючого навчання.



У 1996 році вперше почали виходити Наукові записки 
кафедри педагогіки Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. 

У “Наукових записках” друкуються наукові статті з 
проблем сучасної теорії і практики освіти, навчання та 
виховання. Авторами наукових праць розміщуються 
результати науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки 
співробітництва, нових педагогічних технологій 
соціалізації та самореалізації особистості. Також 
публікуються наукові роботи  науковців, аспірантів, 
викладачів вищих навчальних закладів, студентів та 
вчителів.

Наукові записки кафедри педагогіки 
https://periodicals.karazin.ua/pedagogy

https://periodicals.karazin.ua/pedagogy


Член-кореспондент АПН України, доктор 
психологічних наук, проф. О. Л. Сидоренко 
досліджував єдності різних видів навчальних закладів 
та пошуку методологічних і теоретичних основ 
соціалізації особистості педагогічними засобами.

Доцент І. О. Ковальова, А. В. Донцов вивчали питання 
педагогічного впливу в процесі формування 
внутрішніх, зовнішніх механізмів культури поведінки 
та міжособистісних стосунків у моральному вихованні 
та створенні іміджу майбут нього спеціаліста.



Доцент О. А. Жукова, викладач І. С. Манойло 
вели дослідження щодо визна чення місця і 
значення історичної культури студента у 
процесі фахової підготов ки та формування 
комунікативної компетентності майбутнього 
педагога, його педа гогічної майстерності.

Доцент Т. Г. Веретенко займалася питанням загальної 
педагогіки та методи ки її викладання, розробкою та втіленням 
сучасних педагогічних технологій у на вчально-виховний 
процес вищої школи.



Професори О. А. Кобенко, Я. В. Подоляк, Н. О. Ткачова досліджували питання самовиховання, формування 
педагогічної культури на основі освітніх цінностей.



Викладачами кафедри педагогіки О. В. Боченко і М.О. Авдєєвим опубліковано навчальний посібник «Літня 
виховна практика».  У підручнику “Педагогіка успіху” (1992) авторів Нечепоренко Л.С. та Боченко О.В. мова 
йде про одну з найголовніших педагогічних умов, що забезпечує успіх в житті кожної людини. Ця умова - 
любов.  

Питання пошуку нового змісту, методів 
виховання на основі формування 
загальної особистісної і ділової 
культури є предметом дослідження 
канд. пед. наук О. О. Вишневської.



Сучасна кафедра педагогіки - це колектив науковців, які мають коло своїх 
наукових уподобань, свій фаховий друкований орган і свою вчену 
спеціалізовану раду. На кафедрі досліджуються теми педагогічної і 
загальної та особистісної культури студентів. Здійснюється активна 
робота щодо удосконалення робочих програм навчальних дисциплін та 
програми літньої виховної практики, розробляються курси дистанційного 
навчання.



Сайт кафедри педагогіки https://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/psychology/chair/pedagogy

Виставку підготувала Байрамова Каріна Іванівна, зав. сектору 
культурно-просвітницької роботи Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

https://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/psychology/chair/pedagogy

