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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента
Загальний обсяг дисципліни:
кредити ЄКТС/ години

3/90

Обсяг дисципліни (години) та
види занять

Денна форма: 16 лекції (год.), 14 практичні (год.), 60 самостійна робота
(год.)
Заочна форма:6 лекції (год.), 4 практичні (год.), 80 самостійна робота
(год.)

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Кожен студент повинен ознайомитисяіслідувати Кодексу академічної доброчесності Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини
Відвідування занять: Для успішного засвоєння програмного матеріалу
студент зобов'язаний:
- прослухати курс лекцій очно чи опрацювати самостійно дистанційно;
-виконати всі необхіднізавдання курсу та пройти модульніі підсумковий
контроль.
Креативна ініціатива здобувача вищоїосвіти.

Щобудемо вивчати? закономірності та тенденції розвитку освіти за кордоном, сучасні проблеми
освіти за кордоном, позитивні практики та шляхи їх впровадження у
вітчизняну систему освіти

Чомуце треба вивчати? формуванняумагістрів навичок порівняльного аналізу основних
концепцій вітчизняної та зарубіжної освіти, формуванняу них наукового
та загальнокультурного світогляду шляхом
прилучення до розвитку світової педагогічної думки, осмислення
закономірностей розвитку педагогічної науки і систем освіти в різних
країнах

Якихрезультатів можна
досягнути?

Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принцип
функціонування системи освіти в зарубіжжі.
Впроваджувати інформаційніта комунікаційні технологіїі генерувати нові
ідеї в організації освітнього процесу закладів дошкільної освіти різного
типу.

Як можна використати набуті
знання та уміння?

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність працюватив команді
Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізаціїв професійній
діяльностіта до конкурентної спроможності на ринку праці

Зміст дисципліни Змістовий модуль І.Загальні основи порівняльної педагогіки.
Тема1. Порівняльнапедагогіка як галузь педагогічної науки та навчальна
дисципліна.



Тема2. Розвиток порівняльноїпедагогіки в різних країнахсвіту.
Глобалізація як чинник впливуна розвиток освіти.
Тема 3. Порівняльний аналіз світових освітніх систем
Змістовий модуль П. Сучасні проблеми компаративної педагогіки
Тема 4. Компетентісний підхід у світовій та вітчизняній педагогіці
Тема5. Інноваційні моделі навчання в зарубіжних науково-педагогічних
пошуках
Тема6. Світовийта вітчизняний досвід інклюзивної освіти
Тема7. Тенденції розвитку педагогічної освіти за кордоном в кінці ХХ-на
початку ХХІ століття
Тема 8. Адаптація зарубіжного досвіду у вітчизняній педагогіці та в
освітніх закладах України

Обов'язкові завдання виконати завданнядля самостійної роботи з кожної теми;
-виконати ІНДЗ;
-виконати підсумкове тестування;
-при потребі здати іспит

Міждисциплінарні зв'язки Педагогічна компаративістика тісно пов'язанаіз історією педагогіки,
психологією, філософією
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Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульних тестів, ІНДЗ

Підсумковий контроль Підсумковий тест, іспит

Розробник С2гг Кушнір Валентина Миколаївна


