
Опис навчальної дисципліни ВВ2.2.1 

Компаративна педагогіка 
 

Загальні характеристики 

дисципліни  

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 01 Освіта Кількість кредитів – 3 
Методи навчання: 
 

Словесні – лекції із 

застосуванням слайд-

презентацій, пояснення.  

Практичні – практичні 

завдання, завдання 

творчого характеру.  

Наочні – схеми, таблиці, 

презентації, відео. 

Спеціальність  

012 Дошкільна освіта 

Загальна кількість годин  – 90 

Денна Заочна 

Освітній рівень: магістр  Лекції: 

12 8 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни: 

вибіркова  

12 4 

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю: 
 

Експрес-контроль (усно, 

письмово), модульні 

контрольні роботи 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

– – 

Індивідуальна робота: 

Семестр: ІІ   

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне:  – 3  

- самостійна робота – 4 

66 78 Форма підсумкового 

контролю: 

 

Залік 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 1/2 1/10 

Передумови навчання  

Педагогіка загальна, 

педагогіка дошкільна, Історія 

дошкільної педагогіки 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування висококваліфікованого фахівця, 

який на основі теоретичних знань про стан та основні тенденції світового розвитку 

дошкільної освіти буде здатен інтегрувати зарубіжний педагогічний досвід у національну 

систему освіти.  

Програма навчальної дисципліни: Ґенеза розвитку компаративної педагогіки як галузі 

наукових знань. Методи порівняльно-педагогічних досліджень. Провідні дидактичні 

концепції західноєвропейської педагогіки. Способи і шляхи запозичень надбань зарубіжної 

педагогіки. Світові тенденції розвитку систем дошкільної, шкільної та вищої освіти.  

Бібліографія: 1. Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка: навч. посібник / А. А. Сбруєва. – 2-

ге вид., стер. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 320 с. 2. Зебзеева В. А. 

Дошкольное образование за рубежом: история и современность / А. В. Зебзеева. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007.  3. Василюк А. Сучасні освітні системи: [навчальний посібник] / А. Василюк, 

Р. Пахоцінський., Н. Яковець. – Ніжин: НДПУ, 2002 – 139 с. 

Методичне забезпечення: Опорні конспекти лекцій, нормативні документи в галузі освіти, 

структурно-логічні схеми, візуалізація навчального матеріалу через використання 

презентацій в програмі PowerPoint. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)  

Зауваження: (примітки, особливості курсу): необхідні знання з педагогіки загальної, 

педагогіки дошкільної, історії дошкільної педагогіки. 

Лектор: Шулигіна Раїса Андріївна, доцент кандидат педагогічних наук. 

Факультет: педагогіки та психології 

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська 8/14, телефон 8 (044) 486-40-06 

http:// www.ipp.npu.edu.ua 

e-mail: ipp@npu.edu.ua 


