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Вступ 

      Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни " Педагогічні 

інновації в Україні та за рубежем " складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів     

                                                     

         галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

         спеціальності                               013  Початкова освіта,
  

         кваліфікації                                        Магістр початкової освіти. 

                                                                       Вчитель початкової школи 

                                                                       

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: стан, тенденції, закономірності 

розвитку світового (зарубіжного)  педагогічного досвіду та порівняльний аналіз 

з вітчизняним . 

Міждисциплінарні зв'язки:  дисципліна тісно пов’язана  з педагогікою, 

філософією, правознавством, політологією, психологією, соціологією, історією, 

культурологією. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

1. Педагогічна інноватика у структурі наукового знання 

2. Сучасний стан та перспективи розвитку освіти у зарубіжних країнах. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогічні інновації в 

Україні та за рубежем» є  – оволодіння майбутніми фахівцями загальними 

засадами педагогічних інновацій, актуальних напрямків змін у змісті, формах, 

методах виховання і навчання, шляхів підвищення ефективності освіти у 

розвинених країнах світу та в Україні; формування власної педагогічної позиції 

щодо виховного процесу; формування досвіду самостійного і творчого аналізу 



та оцінки соціально-педагогічних явищ і ситуацій; формування педагогічного 

мислення, готовності до інноваційної професійної діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогічні інновації в 

Україні та за рубежем» є  - 

- розширення знання студентів про розвиток інноваційних процесів в освіті; 

- формування орієнтації в теоретико-методологічних концепціях зарубіжної і 

вітчизняної педагогічної освіти, з’ясування механізмів пізнання педагогічної 

дійсності; 

- розуміння інформаційно-суспільних змін і основних тенденцій розвитку ланок 

системи освіти в Україні та світі, різних підходів до організації педагогічного 

процесу, сучасних поглядів на технології діяльності суб’єктів цього процесу; 

- формування уміння аналізувати проблеми підготовки майбутніх фахівців  з 

точки зору світових освітніх тенденцій; 

- розвиток творчого потенціалу магістрів, їх професійного мислення, 

комунікативних здібностей. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 знати основні напрями державної політики в галузі початкової, 

дошкільної та вищої педагогічної освіти, законодавчі та нормативні 

документи; 

 основні напрямки та тенденції реформування і модернізації вітчизняної та 

зарубіжної освіти; 

 структурні елементи педагогічної технології: цілі, методи, засоби, форми 

та зміст навчання і виховання в Україні та світі; 

 критерії оцінки ефективності освіти в розвинених країнах світу та в 

Україні. 

 

вміти: 



 співставляти, порівнювати педагогічні явища, формувати сучасне 

педагогічне мислення щодо входження системи вищої освіти України в 

Європейський простір вищої освіти; 

 виділяти та оцінювати основні напрями і тенденції розвитку вітчизняних і 

зарубіжних технологій виховання і навчання здобувачів початкової 

освіти. 

 конструювати цілі, зміст, методи, засоби і форми освітнього процесу в 

різних освітніх системах; 

 порівнювати особливості підготовки вчителів початкової школи у країнах 

Європи; 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  90    години/  3    кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні засади педагогічної інноватики 

Тема 1. Педагогічна інноватика у структурі наукового знання 

Тема 2. Інноваційні тенденції сучасної освіти 

Змістовий модуль 2. Сучасний стан та перспективи розвитку освіти у 

зарубіжних країнах. 

Тема 3. Розвиток шкільної освіти у провідних країнах світу. 

Тема 4. Вища освіта у країнах зарубіжжя: стан і перспективи розвитку 

Тема 5. Соціалізація особистості 

3. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Галус О.М., Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч.посіб. – К.: 

Вища шк., 2006. – 215с. 

2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : Навч. посіб. / І. М. 

Дичківська. - К. : Академвидав, 2004. - 352 c. 

3. Локшина О. І. Моніторинг якості освіти: світовий досвід // Педагогіка і 

психологія. – 2003. – С. 108–116.  

4. 3. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка: навч. посіб.  А.А. Сбруєва. – 

Суми : ВТД   “Університетська книга”, 2004. – 320 с. 



5. Чепіль М.М. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. М.М. Чепіль. – К. : 

Академвидав, 2014. – 216 с. (Серія «Альма-Матер) 

 

                                                   Допоміжна 

 

6. Кошманова Т. Педагогічні ситуації як метод підготовки майбутніх 

вчителів США // Рідна школа. – 2000. - № 2. 

7.  Локшина О. Зарубіжна практика структурування базового компонента 

змісту освіти // Шлях освіти. – 2000. – № 3. –  С. 21–23.   

8. Локшина О. І. Контроль та оцінка успішності учнів у школах Західної 

Європи. — К.: КМІУ ім. Грінченка. – 2002. – 52 с.  

9. Локшина О. Напрямки реформування змісту середньої освіти у сучасній 

Європі // Історія в школі. – 2000. – № 9. – С. 13–15. 

10. Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські обриси. – К.: ВіРА 

ІНСАЙТ, 2000. - 444 с 

11. Ничкало Н. Г. Порівняльна професійна педагогіка у контексті 

європейської інтеграції / Нелля Ничкало // Професійна освіта: педагогіка і 

психологія: пол.-укр., укр.-пол. [щорічник] / за ред. Т. Левоцького, І. 

Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова ; К., 2008. – Вип. 10 . – С. 

291-301. 

12. Ничкало Н. Г. Порівняльна професійна педагогіка як галузь педагогічного 

знання / Нелля Ничкало //  Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – 

№ 1. – С. 6-18. 

13. Нос Л. С. Професійна підготовка вчителя початкової  школи в Канаді: 

навч. посібник / Любов Степанівна Нос .− Львів: Бібльос, 2012.− 93 с. 

14. Порівняльна педагогіка / Упоряд.: I. М. Богданова та ін. – О.: ПДПУ ім. К. 

Д. Ушинського, 2000. – 164 с. 

15. Пуховська Л.П. Сучасні стратегії формування професіоналізму вчителів у 

різних освітніх системах: порівняльний аналіз / Людмила Пуховська //  

Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Херсонський держ. пед. ун-т. – Херсон : 

ХДПУ, 2002. – Вип. 41. – Ч. 1. – С. 35-40. 

Інформаційні ресурси 

 

1."Для всіх, хто навчається." Велика бібліотека навчально-методичної 

літератури. http://metodportal.net 

2.Бібліотека розумних книг. http://lib.adtm.ru 

3.Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. 

Сухомлинського.http://www.library.edu-ua.net 

4.Електронна бібліотека. http://el-biblioteka.at.ua 

5.Електронна бібліотека.http://books.tr200.net 

6.Наукова електронна бібліотека. (Книги, підручники, дисертації, 

автореферати.) http://www.nbuv.gov.ua/portal 

7.Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць). 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc%5FGum/Vlush 

8.Нацiональна бiблiотека Украiни iменiВ.I.Вернадського. 

http://metodportal.net/


http://www.nbuv.gov.ua 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  -  іспит  (І семестр) 

Засоби діагностики успішності навчання  

 усна співбесіда 

 писемне тестування 

 написання рефератів 

 виконання модульної  контрольної роботи. 

 

 


