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«Зарубіжна педагогіка»

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта
Освітня програма: Дошкільна освіта
Рівень вищої освіти: Початковий рівня (короткий цикл) вищоїосвіти
Курс: 2

Семестр: 4

Факультет Дошкільної та спеціальної освіти
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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента

Загальний обсяг дисципліни:
кредити ЄКТС/ години

5/150

Обсяг дисципліни (години) та
види занять

Денна форма: 30 лекції (год.), 44 практичні (год.), 76 самостійна робота
(год.)
Заочна форма:16 лекції (год.), 18 практичні (год.), 118 самостійна робота
(год.)

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Кожен студент повинен ознайомитися іслідувати Кодексу академічної доброчесності Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини
Відвідуваннязанять: Для успішного засвоєння програмного матеріалу
студент зобов'язаний:

- прослухати курс лекцій очно чи опрацювати самостійно дистанційно;
-виконативсі необхідні завдання курсу та пройти модульні і підсумковий
контроль.
Креативна ініціатива здобувача вищоїосвіти.

Що будемо вивчати? Системиосвіти в зарубіжних країнах
Чомуце треба вивчати? поглибити професійно-педагогічні знання студентів на основі

самостійного осмислення прогресивних зарубіжнихпедагогічних ідей,
теорій, систем, напрямів у зарубіжній педагогіці

Яких результатів можна
досягнути?

Набути навички самостійної роботи з історико-педагогічною літературою
та першоджерелами;
Набути навички публічних виступів, участі в дискусіях, обговореннях та
інших активних формах навчальної роботи.
Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету,
завдання, зміст, організаційні|форми, методи|і засоби, що
використовуються в роботіз дітьми раннього і дошкільного віку.

Як можна використати набуті
знання та уміння?

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності
і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу
і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
Здатність до абстрактного мислення,аналізу та синтезу



Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації

Зміст дисципліни Змістовий модуль І.Загальні основи зарубіжної педагогіки.
Тема1. Особливості розвитку освіти і педагогічної теорії в розвинених
зарубіжних країнах ХХ ст..
Тема 2.Розвиток теорії дошкільноїосвіти в зарубіжній педагогіці.
Змістовий модуль П. Сучасні проблеми зарубіжної дошкільної
педагогіки
Тема3. Політика дошкільної освіти у Європі (Німеччина, Франція,
Великобританія)
Тема4. Генезис ідеї дошкільноїосвіти в країнах постсоціалістичного
устрою (Болгарія, Чехія, Угорщина)
Тема5. Система дошкільноїосвіти в США та Канаді
Тема6. Система дошкільноїосвіти в Японіїта Китаї.

Обов'язкові завдання виконати завдання для самостійної роботи з кожної теми;
-виконати ІНДЗ;
-виконати підсумкове тестування;

Міждисциплінарні зв'язки Історія дошкільної педагогіки тісно пов'язана із дошкільною педагогікою,
психологією

Інформаційне забезпечення
(з репозитарію, фонду
бібліотеки УДПУта ін.)

1. Андреев В.И. Педагогические особенности организации и развития
многоуровневой системь вьтсшего образования в США / В.Й. Андреєв,
М.Ю. Раєевская. Мн.: РИВШ БГУ, 2003.
2. Зайченко І. В. Історія педагогіки/ І. В. Зайченко. У двох книгах.
КнигаІ. Історія зарубіжної педагогіки: навч. Посібник для студентів вищих
навч. закладів. - К. : Видав. дім «Слово», 2010. - 624 с
3. КоваленкоЄ.І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія ГТексті:
навч. посіб, Для студентів вищ. навч. закл./ Є. І. Коваленко, Н.І. Бєлкіна;
М-воосвітиі науки України; Ніжин. держ. ун-т М.Гоголя.- К.: Центр навч.
л-ри, 2006, -- 662 с.
4, Кравець В. П. Зарубіжна школаі педагогіка ХХ століття / В. П.
Кравець. - Т., 1996

Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульних тестів, ІНДЗ
Підсумковий контроль Підсумковий тест, залік

Розробник Кушнір Валентина Миколаївна


