
 
ППВС.02 Порівняльна педагогіка 

Тип дисципліни: вибіркова 
Семестр: другий 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 20: лекції – 10 год, практичні – 10 год; самостійна робота – 70 год. 
Лектор: Колток Леся Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент. 
Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: порівнювати, аналізувати, давати оцінку педагогічним явищам, фактам; 

прогнозувати, напрямки розвитку педагогічних систем; масштабно мислити про розвиток 

освіти, школи, педагогіки; встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; ілюструвати 

прикладами теоретичні положення. 
вміти: орієнтуватися в педагогічних технологіях світу; впроваджувати нові ідеї, технології 

і методики у сучасний освітній процес; міркувати, бачити універсальне, загальне, специфічне в 

розвитку загальноосвітньої школи, різних країн світу; оцінювати досягнення, розглядати 

тенденції освіти в Україні та за кордоном; використовувати ефективні форми, методи і засоби 

нових педагогічних технологій у практичній діяльності;  порівнювати нову парадигму освіти 

закордоння та України. 
Спосіб навчання: аудиторні та самостійні заняття. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: педагогіка, історія педагогіки. 
Зміст дисципліни: Теоретико–методологічні основи  порівняльної педагогіки. Тенденції 

розвитку освіти в світі. Аналіз стану освітніх систем у країнах, які порівнюються. Принципи 

освіти, навчання й виховання. Шкільні реформи 80 років у країнах Заходу. Теорії розвитку 

освіти в педагогічних системах закордоння і України. Сучасні дидактичні концепції в освіті 

України та закордоння. Цілі і завдання гуманістичної освіти США. Розвиток освіти у 

педагогічних системах Франції, Німеччини, Австрії. Освіта Японії, Канади, Англії та 

Великобританії, Швеції та інших країн закордоння. Організація і зміст навчально–виховного 

процесу в початковій школі різних країн. Динаміка розвитку педагогічних систем України в 

порівнянні із закордонням. 
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  Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, виконання 

індивідуальних завдань. 
 Методи і критерії оцінювання: 
 поточний контроль (60 %): опитування за матеріалами курсу на семінарських заняттях; 

оцінювання аудиторної практичної роботи, індивідуальних домашніх завдань. 
 підсумковий контроль (40 %): співбесіда з лектором за питаннями самостійного 

опрацювання матеріалів курсу;  
 залік . 
 Мова навчання: українська. 
Кафедра педагогіки та методики початкової освіти. 

 


