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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 ознайомитися і

слідувати Кодексу академічної доброчесності Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини
Відвідування занять: Для успішного засвоєння програмного матеріалу
студент зобов язаний:
- прослухатикурс лекцій очно чи опрацювати самостійно дистанційно;
-виконативсі необхідні завдання курсу та пройти модульні і підсумковий

контроль.
Креативна ініціатива здобувача вищоїосвіти.

Щобудемо вивчати? історичні закономірності розвитку освіти та дошкільної освіти,
педагогічної думкив різні історичні періоди з найдавніших часів до
наших днів

Чомуце треба вивчати? формуванняустудентів системи історико-педагогічних знань та
набуття здобувачами освіти компетентностей відповідно до ОПП

Якихрезультатів можна
досягнути?

Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання,
принцип функціонування дошкільноїосвіти в Україні.
«Впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології і

генерувати нові ідеї в організації освітнього процесу закладів
дошкільноїосвіти різного типу.

Як можна використатинабуті
знання та уміння?

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність працювати в команді и
Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в
професійній діяльності та до конкурентної спроможності на
ринкупраці

Зміст дисципліни Змістовий модуль1. Історія зарубіжної педагогіки
|

Тема 1. Вихованняі навчання в умовах древніх цивілізацій.
|
Антична педагогіка.
Тема2. Педагогіка феодального Середньовіччя, Відродження
Тема3. Педагогіка періоду Просвітництва. Педагогічна
система Я.А.Коменського.



Тема 4. Педагогіка періоду капіталізму. Педагогічні погляди.Дж.Локка, Ж.Ж.Руссо
Тема5. Західноєвропейська педагогіка к. ХІХ - поч. ХХ ст.
Розвиток суспільного дошкільного виховання..
Змістовий модуль2. Історія освіти України |
Тема 1. Школа,освіта і виховання в Київській Русі а"
Тема2. Національна освіта України в епоху Відродження
Тема 3. Педагогічна думкав другій половині ХУШ-ХІХ ст.
Тема 4. Становлення суспільного дошкільного виховання в
кінці ХІХ -- поч. ХХ ст.
Тема 5. Розвиток національної системи дошкільного
виховання, школи протягом періоду національних змагань
(1917-1919 р.р.) та розвиток партійно-державної (радянської).
дошкільної педагогіки
Тема 6. Основи теорії і практики виховання дітей у ХХ ст.
Педагогічні погляди А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського.

Обов'язкові завдання виконати завдання для самостійної роботи з кожної теми;
|

-виконати тестовий модульний контроль І та модульний контроль
-виконати ІНДЗ;
-виконати підсумкове тестування;
-при потребі здати іспит

Міждисциплінарні зв'язки Історія дошкільної педагогіки тісно пов'язана із дошкільною
педагогікою, психологією, філософією
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Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульних тестів, ІНДЗ

Підсумковий контроль Підсумковий тест, іспит

Розробник

зоні;
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Кушнір Валентина Миколаївна


