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1. Опис навчальної дисципліни 

Шифр дисципліни СВ 07 

Загальні характеристики 

дисципліни  

Навчальне 

навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 

01 освіта/педагогіка  

Кількість кредитів – 3 Методи навчання: 

 Словесні – лекції із 

застосуванням ТЗН, бесіди, 

пояснення.  

 Практичні – практичне 

виконання завдань творчого 

характеру; самостійна робота 

з джерелами, доповіді, 

конспектування тощо. 

 Наочні – схеми, таблиці, 

презентації, відео фрагменти. 

Методи і форми дистанційного 

навчання: 

 телебачення,  

 аудіо трансляції,  

 аудіо конференції 

 Інтернет-конференції 

Google Meet, Moodle 

Спеціальність  

012 дошкільна освіта 
Загальна кількість  

годин – 90 

Денна Заочна 

(вечірня) 

Освітній рівень  

(доктора філософії) 
Лекції: 

20 20 

Семінарські 

(практичні) заняття: 

Нормативна/вибіркова 

вибіркова 
20 20 

Лабораторні заняття: Форми і методи поточного 

контролю:  

 інтерактивне обговорення 

проблемних питань  

(Google Meet), 

 експрес-контроль (усний, 

письмовий), модульний 

контроль: письмові модульні 

контрольні роботи (Moodle). 

Для дистанційної форми 

навчання – тестовий контроль 

(Moodle). 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом: ІІІ-й 

–– –– 

Індивідуальна робота: 

Семестр: V –– –– 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 2 год. 

- самостійна робота: 10 год. 

50 50 Форма підсумкового контролю:  

 

Залік 
 

для дистанційної форми 

навчання (Інтернет зв’язок, чат, 

трансляція, Google Meet, Moodle) 

 

Співвідношення 

аудиторних годин і 

годин СРС: 

Мова навчання  

українська 

40/50 40/50 

Передумови навчання: 
педагогіка загальна, 

педагогіка дошкільна, 

компаративна педагогіка, 

історія дошкільної 

педагогіки, фахові методики, 
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Предмет вивчення навчальної дисципліни. Альтернативні системи 

підготовки фахівців в галузі дошкільної освіти України і західноєвропейських 

країн. Перспективні напрями удосконалення професійної підготовки 

вихователів закладів дошкільної освіти у системі вищої освіти України з 

урахуванням прогресивних ідей професійної педагогічної освіти європейських 

країн. Порівняння формату професійної підготовки вихователів у країнах 

зарубіжжя та Україні. Виявлення форм і способів взаємозбагачення систем 

освіти та національних педагогічних культур. 

Міждисциплінарні зв’язки філософія, педагогіка, дошкільна педагогіка, 

історія педагогіки, компаративна педагогіка, педагогічний менеджмент, 

соціологія, етика та інші.  

Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Альтернативні системи 

підготовки фахівців в галузі дошкільної освіти» є формування у здобувачів 

наукового ступеня доктора філософії PhD знань про альтернативні системи 

підготовки вихователів для роботи з дітьми дошкільного віку, визначення 

механізмів та особливостей  організації  освітньої діяльності в Україні та 

Європейському освітньому просторі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Альтернативні системи 

підготовки фахівців в галузі дошкільної освіти» є: систематизація знань у 

здобувачів наукового ступеня «доктор філософії PhD» про розвиток теорії 

дошкільного виховання в історичному світовому контексті; ознайомлення з 

досвідом функціонування суспільних інститутів дошкільної освіти країн 

зарубіжжя, особливостями здійснення підготовки фахівців дошкільної галузі; 

формування системних уявлень про загальні тенденції розвитку дошкільної 

освіти в європейських країнах, їхнє співвідношення з національною 

українською специфікою; розвиток інтересу та формування зваженого 

ставлення до використання міжнародного досвіду в оволодінні 

компетентностями щодо системи підготовки вихователів дітей дошкільного 

віку в Україні. 

 

2. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами 

освітньо-наукової програми: 

№ з/п Результати навчання Компетентності 

1 ПРН 13 Здатність здійснювати 

різні види історико-педагогічного 

аналізу, адаптовувати та 

застосовувати ідеї видатних 

педагогів у сучасну педагогічну 

практику. 

 

 

ФСК 1 Здатність до різних видів історико-

педагогічного аналізу (історико-логічний, 

компаративний, ретроспективний); 

опрацьовувати джерельну базу 

дослідження; адаптовувати та 

застосовувати ідеї видатних педагогів у 

сучасну педагогічну практику; 

використовувати цивілізаційних підхід до 

осмислення історико-педагогічних явищ і 

процесів. 

2 ПРН 15 Розуміння особливостей 

становлення особистості у процесі 

виховання і самовиховання та 

ФСК 3Здатність до вивчення та 

модернізації існуючих виховних систем та 

технологій, розуміння процесів 
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здатність використовувати сучасні 

виховні системи та технології, 

реалізовувати ціннісно-смисловий 

підхід до виховання дітей і молоді. 

 

становлення особистості у процесі 

виховання і самовиховання;до аналізу 

соціокультурного середовища,  проблем 

виховання особистості на різних вікових 

етапах; здійснювати ціннісно-смисловий 

підхід до виховання дітей і молоді; 

здатність визначати стан і потенціал  освіти 

на державному рівні та її макро- і 

мікрооточення шляхом використання 

комплексу методів стратегічного та 

оперативного аналізу. 

3 ПРН 27 Вміти свідомо 

застосовувати у роботі наукові й 

практичні здобутки різних систем 

освіти; розбиратися у специфіці 

систем освіти різних країн світу, 

визначати вплив на сучасні освітні 

перетворення, робити висновки для 

практичного застосування у 

власній педагогічній діяльності 

шляхом використання на заняттях, 

в управлінській діяльності, іграх та 

інших видах роботи з дітьми 

різного віку. 

ФСК 6 Здатність впроваджувати 

інноваційні технології в освітній процес 

педагогічних закладів вищої освіти; 

ефективно використовувати педагогічні 

знання, уміння, оновлені методики, 

інтерактивні методи, ІКТ для розв’язання 

проблеми подолання антиінноваційних 

бар`єрів у професійній діяльності та 

вдосконалення якості вищої освіти. 
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2. Тематичний план дисципліни 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 год. 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна і вечірня  форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п л

а

б 

ін

д 

с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1  

Модуль 1. Основні тенденції розвитку освіти в Україні  

та країнах європейського простору 

Тема 1.1. Ведення в 

навчальну дисципліну: 

наукові основи вивчення 

4 2 2 – – – 4 2 2 – – – 

Тема 1.2. Історичний 

контекст розвитку 

вітчизняних і 

альтернативних освітніх 

систем 

4 2 2 – – 2 4 2 2 – – 2 

Тема 1.3. Видатні діячі 

освіти щодо педагогіки 

дошкільного дитинства: 

просвітницька та наукова 

діяльність  

4 2 2 – – 4 4 2 2 – – 4 

Тема 1.4. Використання 

зарубіжної та вітчизняної 

історико-педагогічної 

спадщини у практиці 

суспільного дошкільного 

виховання України. 

4 2 2 – – 6 4 2 2 – – 6 

Тема 1.5. Світовий 

розвиток освіти: системи 

дошкільної освіти різних 

країн світу 

4 2 2 – – 8 4 2 2 – – 8 

Разом за змістовим 

модулем 1 
20 10 10 – – 20 20 10 10 – – 20 

Модуль 2 

Модуль 2. Концепції та світові тенденції альтернативних систем підготовки 

фахівців галузі дошкільної освіти в Україні та європейських країнах 

Тема 2.1. Концептуальні 

основи професійної 

підготовки вихователів у 

європейських країнах 

4 2 2 – – 4 4 2 2 – – 4 

Тема 2.2. Структура і 

стратегія підготовки 

вихователів в Україні та 

європейському 

освітньому просторі 

4 2 2 – – 4 4 2 2 – – 4 

Тема 2.3. Професійна 

підготовка фахівців 
4 2 2 – – 6 4 2 2 – – 6 
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галузі дошкільної 

освіти: світові тенденції  

Тема 2.4. Цінності, 

принципи, особливості 

підготовки вихователів: 

альтернативні системи 

4 2 2 – – 8 4 2 2 – – 8 

Тема 2.5. Розвиток 

системи професійної 

підготовки вихователів у 

країнах Європи і Україні 

4 2 2 – – 8 4 2 2 – – 8 

Разом за змістовим 

модулем 2 
20 10 10 – – 30 20 10 10 – – 30 

Усього годин 40 20 20 – – 50 40 20 20 – – 50 

 

 

4. Зміст дисципліни 

 

№ 

з/п 
Назва модулів, тем та їх зміст 

К-сть год. 

Всього 
в т.ч. 

лекцій 

Модуль І.  Основні тенденції розвитку освіти в Україні та країнах 

європейського простору 
40 10 

1 Тема 1.1. Ведення в навчальну дисципліну: наукові основи 

вивчення.  

Зміст теми:  

Сутність, предмет, завдання навчальної дисципліни, її значення 

для педагогічної теорії та практики, ґенеза розвитку освіти в 

Україні та країнах європейського простору. Науковий тезаурус 

дослідження проблеми професійної підготовки дошкільних 

педагогів в Україні та країнах Західної Європи. Міжпредметні 

наукові зв’язки. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні: 7, 9, 12, 17, 20, 23 

Додаткові: 16, 18, 24, 28, 33 

4 2 

2 Тема 1.2. Історичний контекст розвитку вітчизняних і 

альтернативних освітніх систем.  

Зміст теми:  

Історико-теоретичний аналіз глобальних тенденції розвитку вищої 

освіти. Європейський простір та провідні стратегії розвитку вищої 

освіти в Україні в контексті євроінтеграції. Проблематика 

професійної підготовки вихователів у країнах Західної Європи. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні: 1, 4, 9, 10, 19, 22 

Додаткові: 9, 16, 30, 31, 33, 35 

6 2 

3 Тема 1.3. Видатні діячі освіти щодо педагогіки дошкільного 

дитинства: просвітницька та наукова діяльність. 

Зміст теми:  

Педагогічні ідеї, погляди видатних діячів освіти: 

персоналізований підхід, аналіз, перспективи. Визнання 

професійної компетентності у вітчизняній та європейській 

педагогічній теорії. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

8 2 
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Основні: 6, 8, 13, 24 

Додаткові: 7, 8, 20, 29, 36, http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/ ;  

4 Тема 1.4. Використання зарубіжної та вітчизняної історико-

педагогічної спадщини у практиці суспільного дошкільного 

виховання України. 

Зміст теми:  

Трансформація освітніх технологій в освіті (сучасній дошкільній 

освіті) України та зарубіжжі за період останніх десятиріч. 

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті. Способи і 

шляхи запозичення надбань зарубіжної педагогіки. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні:1, 3, 6, 9, 11, 14, 24 

Додаткові: 9, 12, 15, http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 

10 2 

5 Тема 1.5. Світовий розвиток освіти: системи дошкільної освіти 

різних країн світу. 

Становлення і розвиток системи вищої освіти в провідних країн 

світу: Сполучені Штати Америки, Канада, Фінляндія, Японія, 

Велика Британія та інші. Сучасні тенденції та виклики науки й 

практики дошкільної освіти, порівняльний аспект. 

Зміст теми:  

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні: 4, 7, 13 

Додаткові: 2, 7, 8, 13, 25, 27, 29, 36 

12 2 

Модуль ІІ.  Концепції та світові тенденції альтернативних систем 

підготовки фахівців галузі дошкільної освіти  

в Україні та зарубіжжі 

50 10 

6 Тема 2.1. Концептуальні основи професійної підготовки 

вихователів у європейських країнах 

Зміст теми: 

Концепція та науковий тезаурус дослідження проблеми 

професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Європи. 

Професійна підготовка дошкільних педагогів у країнах зарубіжжя 

як об’єкт наукового дослідження у вітчизняній та європейській 

педагогічній науці. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні: 13, 15, 17, 18, 26 

Додаткові: 13, 25, 29, 32, 34 

8 2 

7 Тема 2.2. Структура і стратегія підготовки вихователів в Україні 

та європейському освітньому просторі 

Зміст теми:  

Структура професійної компетентності дошкільного педагога у 

вітчизняному контексті. Структура професійної компетентності 

дошкільного педагога у західноєвропейському контексті. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні: 15, 17, 19, 20, 26 

Додаткові: 1, 13, 16, 32, 34 

8 2 

8 Тема 2.3. Професійна підготовка фахівців галузі дошкільної 

освіти: світові тенденції 

Зміст теми:  

Європейський підхід, принципи та цінності у сфері суспільного 

дошкільного виховання як концептуальна основа «європейського 

простору дошкільної освіти». Європейська освітня політика у 

сфері педагогічної освіти як стратегія професійної підготовки 

10 2 

http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/
http://www.nbuv.gov.ua/node/2116
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вихователів у країнах Європи. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні: 3, 5, 10, 14, 17, http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/ 

Додаткові: 1, 13, 15, 25, 33, 35 

9 Тема 2.4. Цінності, принципи, особливості підготовки вихователів: 

альтернативні системи 

Зміст теми:  

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до професійної підготовки 

дошкільних педагогів у зарубіжних країнах. Мережа освітніх 

інституцій професійної підготовки вихователів у Німеччині, 

Франції та Великій Британії та ін. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні:12, 17, 19, 20, 23 

Додаткові:11, 12, 15, 34, http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 

12 2 

10 Тема 2.5. Розвиток системи професійної підготовки вихователів у 

країнах Європи і Україні 

Зміст теми:  

Порівняльний аналіз професійної підготовки вихователів ЗДО у 

країнах європейських країнах та Україні. Використання 

позитивного досвіду професійної підготовки дошкільних 

педагогів у зарубіжних країнах у системі професійної педагогічної 

підготовки працівників дошкільної освіти України.  
Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні: Основні: 2, 4, 5, 10, 19, 26 

Додаткові: 12, 16, 32, http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/ 

12 2 

 Разом: 90 20 

 
 

4.2. Плани семінарських / практичних занять /  
 

№ Тема семінарського заняття 
Кількість 

годин 

 
Модуль І.  Основні тенденції розвитку освіти в Україні та країнах 

європейського простору 
10 

1. Тема 1.1. Ведення в навчальну дисципліну: наукові основи вивчення 

План: 

1. Ґенеза розвитку освіти в Україні та країнах європейського простору. 

2. Науковий тезаурус дослідження проблеми професійної підготовки 

дошкільних педагогів в Україні та країнах Західної Європи. 

3. Міжпредметні наукові зв’язки. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні: 7, 9, 12, 17, 20, 23 

Додаткові: 16, 18, 24, 28, 33 

2 

2. Тема 1.2. Історичний контекст розвитку вітчизняних і альтернативних 

освітніх систем 

План: 

1. Тенденції розвитку вищої освіти: історико-педагогічний аналіз 

глобальних перетворень.  

2. Європейський простір та провідні стратегії розвитку вищої освіти в 

Україні в контексті євроінтеграції.  

3. Проблематика професійної підготовки вихователів у європейських 

країнах.  

Рекомендовані інформаційні джерела: 

2 

http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/
http://www.nbuv.gov.ua/node/2116
http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/
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Основні: 1, 4, 9, 10, 19, 22 

Додаткові: 9, 16, 30, 31, 33, 35 

3. Тема 1.3. Видатні діячі освіти щодо педагогіки дошкільного дитинства: 

просвітницька та наукова діяльність 

План: 

1. Педагогічні ідеї, погляди видатних діячів освіти: персоналізований 

підхід, аналіз, перспективи.  

2. Визнання професійної компетентності у вітчизняній та європейській 

педагогічній теорії. 

3. Педагогічні теорії та інновації в системі дошкільної освіти. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні: 6, 8, 13, 24 

Додаткові: 7, 8, 20, 29, 36, http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/ ; 

2 

4. Тема 1.4. Використання зарубіжної та вітчизняної історико-педагогічної 

спадщини у практиці суспільного дошкільного виховання України. 

План: 

1. Трансформація освітніх технологій в освіті (сучасній дошкільній освіті) 

України та зарубіжжі за період останніх десятиріч. 

2. Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті.  

3. Способи і шляхи запозичення надбань зарубіжної педагогіки. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні:1, 3, 6, 9, 11, 14, 24 

Додаткові: 9, 12, 15, http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 

2 

5. Тема 1.5. Світовий розвиток освіти: системи дошкільної освіти різних країн 

світу. 

План: 

1. Становлення і розвиток системи вищої освіти в провідних країн світу: 

Сполучені Штати Америки, Канада, Фінляндія, Японія, Велика Британія 

та інші.  

2. Сучасні тенденції та виклики науки й практики дошкільної освіти, 

порівняльний аспект. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні: 4, 7, 13 

Додаткові: 2, 7, 8, 13, 25, 27, 29, 36 

2 

 Модуль ІІ.  Концепції та світові тенденції альтернативних систем 

підготовки фахівців галузі дошкільної освіти в Україні та зарубіжжі 
10 

6. Тема 2.1. Концептуальні основи професійної підготовки вихователів у 

європейських країнах 

План: 

1. Концепція та науковий тезаурус дослідження проблеми професійної 

підготовки дошкільних педагогів у країнах Європи. 

2. Теоретичний аналіз вітчизняних наукових досліджень із проблеми 

професійної підготовки вихователів у країнах Європи.  

3. Професійна підготовка вихователів у країнах Європи як об’єкт 

наукового дослідження у вітчизняній та європейській педагогічній науці 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні: 13, 15, 17, 18, 26 

Додаткові: 13, 25, 29, 32, 34 

2 

7 Тема 2.2. Структура і стратегія підготовки вихователів в Україні та 

європейському освітньому просторі 

План: 

1. Структура професійної компетентності вихователя у вітчизняному 

контексті.  

2 

http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/
http://www.nbuv.gov.ua/node/2116
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2. Структура професійної компетентності вихователя у 

західноєвропейському контексті на прикладі Німеччини, Франції та ін.). 

Рекомендовані інформаційні джерела:2 

Основні: 15, 17, 19, 20, 26 

Додаткові: 1, 13, 16, 32, 34 

8 Тема 2.3. Професійна підготовка фахівців галузі дошкільної освіти: світові 

тенденції 

План: 

1. Європейський підхід, принципи та цінності у сфері суспільного 

дошкільного виховання як концептуальна основа «європейського 

простору дошкільної освіти». 
2. Європейська освітня політика у сфері педагогічної освіти як стратегія 

професійної підготовки вихователів у країнах Європи: 
 Європейська кваліфікаційна рамка як  орієнтир якості професійної 

підготовки дошкільних педагогів у країнах Європи. 
 Стандарти та профілі професійної педагогічної освіти в країнах 

Європейської співдружності 
Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні: 3, 5, 10, 14, 17, http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/ 

Додаткові: 1, 13, 15, 25, 33, 35 

2 

9 Тема 2.4. Цінності, принципи, особливості підготовки вихователів: 

альтернативні системи 

План: 

1. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до професійної підготовки дошкільних 

педагогів у зарубіжних країнах.  

2. Мережа освітніх інституцій професійної підготовки вихователів у 

Німеччині, Франції та Великій Британії та ін. 

3. Організаційно-методичне забезпечення професійної підготовки 

дошкільних педагогів у навчальних закладах Європи: зміст, форми, 

методи та засоби 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні:12, 17, 19, 20, 23 

Додаткові:11, 12, 15, 34, http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 

2 

10 Тема 2.5. Розвиток системи професійної підготовки вихователів у країнах 

Європи і Україні 

План: 

1. Порівняльний аналіз професійної підготовки вихователів ЗДО у 

європейських країнах та Україні.  

2. Використання позитивного досвіду професійної підготовки вихователів 

у зарубіжних країнах в системі професійної педагогічної підготовки 

працівників дошкільної освіти України.  
Рекомендовані інформаційні джерела: 

Основні: 2, 4, 5, 10, 19, 26 

Додаткові: 12, 16, 32 

2 

Разом: 12 

 

 

Прим. Див. загальний список рекомендованих основних і допоміжних інформаційних 

джерел для вивчення курсу. 

 

 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/
http://www.nbuv.gov.ua/node/2116
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4.3. Організація самостійної роботи аспірантів 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Скласти термінологічний словник понятійно-категоріального апарату 

дисципліни «Альтернативні системи підготовки фахівців 

в галузі дошкільної освіти», здійснивши пошук інформації в Інтернеті, 

ел. бібліотеках на основі контент-аналізу за роками: починаючи з 

сучасних визначень з 2020 року до теперішнього часу., та їхні аналоги за 

роками (десятиліттями), наприклад: 2010-2020 рр., 2000-2010 рр. 

Форма звітності:  

дайджест публікацій (електронний і паперовий варіанти). 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3, 7- 9, 12, 17, 20, 23 

Додаткові: 16, 18, 24, 28, 33 

4 

2 Сформулювати педагогічні ідеї Ф. Фребеля, які продовжують визначати 

й актуалізувати зміст сучасної дошкільної освіти, а які перестали бути 

дієвими (у табличному форматі). 

Форма звітності: тези або таблиця (письмово). 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2, 8, 11, 13  

Додаткові: 7, 13, 27, 29, http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 

4 

3 Визначити сильні і слабкі сторони педагогічної технології М. Монтессорі 

(письмово – тези, усна презентація). 

Форма звітності: 

тези (письмово) або презентація (з використанням ТЗН). 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2, 8, 11, 13  

Додаткові: 13, 29, http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/; 

4 

4 Створити блок-схему освітньої системи в Німеччини / Франції / Великої 

Британії та інших країн (країна – за вибором студента) 

Форма звітності: 

Блок-схема освітньої системи обраної аспірантом країни 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 5, 7, 11, 15  

Додаткові: 1, 2, 5, 11, 14-17, 23, 27 

2 

 Зробити порівняльну таблицю традиційних і сучасних суспільних 

поглядів на виховання дітей дошкільного віку в освітніх системах 

Японії/Фінляндії/Литви/Данії/Китаю (країна – за вибором)  

Форма звітності: 

тези (письмово) та демонстраційний матеріал (презентація). 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 5, 7, 11, 15  

Додаткові: 1, 2, 5, 11, 14-17, 23, 27 

4 

5 Вивчити системи освіти різних країн світу на предмет підготовки 

фахівців галузі дошкільної освіти (країна – за вибором студента). 

Скласти план інтерактивної бесіди.  

Форма звітності: 

інтерактивна бесіда, слайд-презентація. 

Рекомендовані джерела: 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 5, 7, 11, 15  

Додаткові: 1, 2, 5, 11, 14-17, 21, 23, 27, 34 

4 

http://www.nbuv.gov.ua/node/2116
http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/
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6 Реформування змісту освіти в Україні протягом ХХ- поч. ХХІ ст.  

Форма звітності: 

опорний конспект, реферативно-ілюстративна доповідь  

Рекомендовані джерела: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/ ; http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 – 

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (наукова 

електронна бібліотека); 

http://enpuir.npu.edu.ua – Репозитарій НПУ імені М.П. Драгоманова 

6 

7 Виготовлення наочності до тем навчальної дисципліни «Альтернативні 

системи підготовки фахівців в галузі дошкільної освіти» 

Форма звітності: 

наочність 

Рекомендовані джерела: 

Див. загальний список рекомендованих основних і допоміжних 

інформаційних джерел для вивчення курсу 

6 

8 Оформити текстовий лекційний матеріал курсу в конспекти. Перевести 

основну інформацію тем в мову таблиць, схем, графіків. 

Форма звітності: 

таблиці, схеми, графіки 

Рекомендовані джерела: 

не передбачено 

6 

Орієнтовна тематика рефератних робіт*  

(тема – за вибором аспіранта) 

10 

9 1. Основні напрями розвитку та реформування системи освіти України 

на рубежі ХХ та ХХІ століть. 

2. Управління системою дошкільної освіти за кордоном: сучасні 

підходи. 

3. Сучасні зарубіжні концепції дошкільної системи освіти. 

4. Порівняльний аналіз національних систем підготовки педагогічних 

кадрів для дошкільної галузі. 

5. Фрідріх Фребель  – основоположник суспільного дошкільного 

виховання. 

6. Антропософічне вчення Рудольфа Штейнера. 

7. Педагогічні погляди та педагогічна діяльність Л. Малагуцці. 

8. Порівняльний аналіз систем дошкільної освіти України та 

зарубіжної країни (за вибором студента: країни Європи, США, 

Канада, Японія, Китай та країни СНД). 

9. Освітні ідеали різних історичних епох (епохи – за вибором). 

10. Актуальні проблеми зарубіжної педагогіки дитинства. 

11. Концептуальні засади авторських педагогічних технологій (за 

вибором студента). 

12. Свій варіант теми в контексті навчальної дисципліни за умови 

затвердження її викладачем. 

 

 Разом: 50 
 

*Прим.  
Див. загальний список рекомендованих основних і допоміжних інформаційні джерел для 

вивчення курсу 

 

http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/
http://www.nbuv.gov.ua/node/2116
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5. Контроль якості знань студентів 

 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здано з 

порушенням термінів без поважних причин, буде оцінено на нижчу оцінку 

(75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модуля відбувається за наявності поважних причин.  

 Політика щодо академічної доброчесності. Письмові роботи викладач  

перевіряє на наявність плагіату і допускає до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час модульних 

робіт та екзаменів заборонено (у т. ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволено використовувати лише під час онлайн- 

тестування (наприклад, у програмі MOODLE). 

 Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом освітнього процесу. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування, участь в представленні соціального 

проєкту) навчання може відбуватися в онлайн-формі за погодженням із 

керівником курсу. 

 
 

 

5.1. Форми  і методи поточного контролю 
 

Форми та методи поточного контролю навчальних досягнень (у тому 

числі дистанційні) здобувача наукового ступеня «доктор філософії PhD»: 

 методи усного контролю: мозковий штурм, опитування, моделювання, 

усна презентація виконаних завдань. 

 методи письмового контролю: контрольна робота, тести. 

 методи самоконтролю: самостійне оцінювання своїх знань, 

самоаналіз. 

 синхронні чат-заняття, до яких мають доступ усі учасники. 

Оцінювання поточних навчальних досягнень аспірантів дистанційно, 

відбувається за допомогою методів: 

 метод самонавчання: взаємодія аспіранта з освітніми ресурсами при 

мінімальній участі викладача (мультимедійний підхід: за допомогою 

різноманітних засобів створюються освітні ресурси: друковані, аудіо-, 

відеоматеріали та навчальні матеріали, що надходять з комп'ютерних мереж); 

 методи індивідуалізованого викладання і навчання: взаємини одного 

аспіранта з одним викладачем чи одного аспіранта з іншим аспірантом – 

навчання "один до одного" (технології: телефон, електронна пошта; студенти не 

відіграють активної ролі у комунікації (навчання "один до багатьох"); 

 методи для активної взаємодії між всіма учасниками освітнього 

процесу (навчання "багато до багатьох"). 
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Орієнтовні завдання до контрольної роботи  
 

Варіант 1 

1. Євроінтеграційні тенденції у розвитку вітчизняної вищої освіти. 

2. Освітні інновації в системі підготовки фахівців галузі вищої освіти в Україні і 

за кордоном. 

3. Структура вищої освіти Німеччини. 
 

Варіант 2 

1. Неперервна професійна освіта: тенденції, проблеми, перспективи розвитку. 

2. Топ-університети Франції. Особливості підготовки дошкільних педагогів у 

Франції. 

3. Структура вищої освіти Франції. 
 

Варіант 3 

1. Стан вищої освіти в Україні на фоні європейських стандартів. 

2. Зарубіжна і вітчизняної історико-педагогічна спадщина у практиці 

суспільного дошкільного виховання України. 

3. Структура вищої освіти Республіки Польщі. 
 

 

 

5.2. Форми  і методи підсумкового контролю (залік) 
 

Форми та методи підсумкового контролю навчальних досягнень (у тому 

числі дистанційні) здобувача наукового ступеня «доктор філософії PhD» : 

 методи усного контролю: контрольні питання до заліку; 

 методи письмового контролю: письмове опитування, тести. 
 

 

Контрольні питання 
 

1. Використання зарубіжної та вітчизняної історико-педагогічної спадщини у 

практиці суспільного дошкільного виховання України (з прикладами). 

2. Міжпредметні та наукові зв’язки навчальної дисципліни «Альтернативні 

системи підготовки фахівців в галузі дошкільної освіти» з іншими 

науками. 

3. Система освіти України: принципи, наукові засади. 

4. Євроінтеграційні тенденції у розвитку вітчизняної вищої освіти. 

5. Освітні інновації в системі підготовки фахівців галузі вищої освіти в 

Україні і за кордоном. 

6. Структура вищої освіти Німеччини. 

7. Принципи і особливості розвитку професійної освіти в країнах 

європейського простору. 

8. Неперервна професійна освіта: тенденції, проблеми, перспективи розвитку. 

9. Функції сучасної професійної освіти. 

10. Євроінтеграційні тенденції у розвитку вітчизняної вищої освіти. 

11. Освітні інновації в системі підготовки фахівців галузі вищої освіти в 

Україні і за кордоном. 
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12. Педагогічна освіта як засіб прилучення людини до світу науки та культури. 

13. Внесок міжнародних організацій  (ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейського 

Союзу, Організації з економічного співробітництва та розвитку) у стратегію 

розвитку освіти у світі. 

14. Основні елементи професійно-педагогічної освіти: мета і зміст, засоби та 

прийоми тощо. 

15. Зміни в системі вітчизняної освіти за останні десятиріччя. 

16. Тенденції реформування освіти за кордоном на сучасному етапі. 

17. Підходи до побудови системи освіти в різних країнах: спільні 

характеристики та національні особливості. 

18. Освіта як система і процес. Моделі освіти. 

19. Вища і дошкільна освіта в Україні:  проблеми і перспективи розвитку. 

20. Основні завдання та етапи моніторингу якості освіти.  

21. Тенденції розвитку вищої освіти у світі та в Україні. 

22. Шляхи забезпечення якості вищої освіти у розвинених країнах Заходу. 

23. Освіта у глобальному суспільстві: проблеми і перспективи. 

24. Роль і місце альтернативної освіти у світі. 

25. Світові тенденції розвитку дошкільної освіти у світі. Підготовка фахівців 

для дошкільної галузі. 

26. Структурні організації систем дошкільної освіти в зарубіжних країнах. 

27. Зміст та методи виховання дітей в зарубіжних дошкільних закладах. 

28. Дошкільна освіта в Україні – шляхи використання позитивного 

зарубіжного досвіду. 

29. Підходи до формування  «ядра» знань у зарубіжній шкільній освіті. 

30. Національні особливості побудови змісту освіти в зарубіжних країнах. 

31. Перспективи використання зарубіжного досвіду підготовки фахівців галузі 

дошкільної освіти в Україні. 

32. Мета і завдання професійної (педагогічної) освіти. 

33. Тенденції розвитку професійної освіти в західноєвропейських країнах. 

34. Базова та неперервна професійна освіта у країнах Заходу. 

35. Моделі професійної освіти країн Західної Європи. 

36. Дуальна модель професійної освіти Німеччині. 

37. Професійні кваліфікації у Великій Британії. 

38. Професійна освіта в Іспанії. 

39. Тенденції розвитку вищої освіти у європейському контексті. 

40. Провідні напрями і стратегії вищої освіти. 

41. Гуманітарні аспекти концепції вищої освіти в Україні. 

42. Видатні діячі освіти щодо педагогіки дошкільного дитинства: 

просвітницька та наукова діяльність (персоналії – за вибором аспіранта) 

43. Вища фахова освіта на етапі переходу до інформаційного суспільства. 

44. Система освіти (за вибором аспіранта): Франція,  Німеччина, Угорщина, 

Польща, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, 

Ізраїль, США та ін. 

45. Вища освіта Російської Федерації, Білорусі. 

46. Топ-університети Франції. Особливості підготовки дошкільних педагогів у 

Франції. 
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47. Спільності та відмінності моделей освіти зарубіжних країн і України. 

48. Поняття  «інновація». Інновація і реформи в системі освіти. 

49. Типи інновацій у вищому навчальному закладі. 

50. Типи педагогічної інновації в системі сучасної вищої освіти. 

51. Досвід роботи педагогів вальдорфських шкіл зарубіжжя та України. 

52. Причини виникнення та функції альтернативних освітніх закладів. 

53. Педагогічна концепція Марії Монтессорі. 

54. Педагогічна спадщина Софії Русової. 

55. Педагогічна система Селестена Френе. 

56. Педагогічна система Фрідріха Фребеля. Фреблівський інститут. 
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5.3. Критерії оцінювання знань студентів 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Приклад для екзамену 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
м

. 

п
о
то

ч
н

и
й

 

б
ал

 

Е
к
за

м
ен

 

С
у
м

а 

Модуль 1 

(30 балів) 

Модуль 2  

(30 балів) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5+  

КР 

Т6 Т7 Т8 Т9 Т10+  

КР 60 40 100 

5 5 5 5 5+5 5 5 5 5 5+5 

 

 

Приклад для заліку 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Модуль №1 

(50 балів) 

Модуль № 2  

(50 балів) 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 + КР Т 6 Т 7 Т 8 Т9 Т 10 + КР 
100 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

Шкала оцінювання результатів ПОТОЧНИХ (СЕМЕСТРОВИХ)  

видів навчальної діяльності: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для оцінювання результатів поточних 

(семестрових) видів навчальної діяльності 

54-60 А відмінно   

48-53 В 
добре  

42-47 С 

39-41 D 
задовільно  

36-38 Е  

21-35 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

виконання окремих видів навчальної діяльності 

0-20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Шкала оцінювання результатів ЕКЗАМЕНУ: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

36-40 А відмінно   

32-35 В 
добре  

28-31 С 

26-27 D 
задовільно  

24-25 Е  

14-23 FX 
незадовільно з можливістю  

повторного складання 

0-13 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  

курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

80-89 В 
добре 

70-79 С 

65-69 D 
задовільно 

60-64 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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VII. Методичне забезпечення 

Навчально-методична карта дисципліни 
 

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 

Модулі Модуль І Модуль ІІ 

Лекції 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

Теоретичні 

розділи 
Основні тенденції розвитку освіти в Україні  

та країнах європейського простору 
Концепції та світові тенденції альтернативних систем підготовки 

фахівців галузі дошкільної освіти в Україні та зарубіжжі 
Теми лекцій Ведення в 

навчальну 

дисципліну: 

наукові 

основи 

вивчення 

Історичний 

контекст 

розвитку 

вітчизняних 

і альтернат-

тивних 

освітніх 

систем 

Видатні діячі 

освіти щодо 

педагогіки 

дошкільного 

дитинства: 

просвітницьк

а та наукова 

діяльність 

Використання 

зарубіжної та 

вітчизняної 

історико-

педагогічної 

спадщини у 

практиці 

суспільного 

дошкільного 

виховання 

України. 

Світовий 

розвиток 

освіти: 

системи 

дошкільної 

освіти різних 

країн світу 

Концептуальні 

основи 

професійної 

підготовки 

вихователів у 

європейських 

країнах 

Структура і 

стратегія 

підготовки 

вихователів в 

Україні та 

європейськом

у освітньому 

просторі 

Професійна 

підготовка 

фахівців галузі 

дошкільної 

освіти: світові 

тенденції 

Цінності, 

принципи, 

особливості 

підготовки 

вихователів: 

альтернатив

ні системи 

Розвиток 

системи 

професійної 

підготовки 

вихователів у 

країнах 

Європи і 

Україні 

Теми 

семінарських 

занять 

Ведення в 

навчальну 

дисципліну: 

наукові 

основи 

вивчення 

Історичний 

контекст 

розвитку 

вітчизняних 

і альтернат-

тивних 

освітніх 

систем 

Видатні діячі 

освіти щодо 

педагогіки 

дошкільного 

дитинства: 

просвітницьк

а та наукова 

діяльність 

Використання 

зарубіжної та 

вітчизняної 

історико-педаго-

гічної спадщини 

у практиці 

суспільного 

дошкільного 

виховання 

України. 

Світовий 

розвиток 

освіти: 

системи 

дошкільної 

освіти різних 

країн світу 

Концептуальні 

основи 

професійної 

підготовки 

вихователів у 

європейських 

країнах 

Структура і 

стратегія 

підготовки 

вихователів в 

Україні та 

європейськом

у освітньому 

просторі 

Професійна 

підготовка 

фахівців галузі 

дошкільної 

освіти: світові 

тенденції 

Цінності, 

принципи, 

особливості 

підготовки 

вихователів: 

альтернатив

ні системи 

Розвиток 

системи 

професійної 

підготовки 

вихователів у 

країнах 

Європи і 

Україні 

Самостійна 

робота 
Аналіз: 

Історичних аспектів, принципів і особливостей світового розвитку 

освітніх систем країн європейського простору; сильних та слабких сторін 

вітчизняних та зарубіжних технологій підготовки фахівців галузі 

дошкільної освіти. 

Переведення текстової частини лекційного матеріалу курсу в мову 

таблиць, схем, графіків, розробка тематичних блок-схем. 

Здійснення порівняльного аналізу систем професійної і дошкільної освіти 

України та зарубіжних країн (країна – за вибором аспіранта). 

Підбір картотеки статей періодичних видань з актуальних питань 

професійної підготовки вихователів у європейських країнах. 
Види 

контролю 
Контрольна робота. Тестовий контроль Тестовий контроль. Захист рефератів. Доповіді-презентації 

ЗАЛІК 
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VIII. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу 

 

Основні: 

1. Андрущенко В. П., Зязюн І. А, Кремень В. Г., Максименко С. Д., Никало Н. Г., Сисоєва 

С. О., Цехмістер Я. В., Чалий О. В. Освіта на рубежі століть: філософія, методологія, 

практика / Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: 

Монографія /за ред. В. Г. Кремня. Київ: Наукова думка, 2003. С. 99-166. 

2. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти в Україні: історія, теорія: Підручник Київ: 

Либідь, 1998. 560 с. 

3. Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в 

європейський простір вищої освіти / За ред. В. М. Бебіка. Київ: МАУП, 2004. 200 с. 

4. Василюк А., Пахоцінський Р., Яковець Н. Сучасні освітні системи: [навчальний 

посібник] / А. Василюк, Ніжин: НДПУ, 2002. 139 с. 

5. Васюк О. В., Богдан М. Ю. Вища освіта Німеччини: структура, доступ / Науковий вісник 

Національного аграрного університету : зб. наук. праць. К., 2005. Вип. 88. С. 45-51. 

6. Вульфсон Б. Л. Сравнительная педагогика: история и современные проблемы. Москва: 

Изд-во УРАО, 2003. 232 с. 

7. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века. Москва: 

Изд-во УРАО, 1999. 208 с. 

8. Галус О. М., Шапошнікова Л. М. Порівняльна педагогіка: навчальний посібник. Київ: 

Вища шк., 2006. 215 с. 

9. Джуринский А. Н. Зарубежная школа: история и современность: учеб. пособие. Москва: 

Изд-во Рос. открытого ун-та, 1992. 177 с. 

10. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире: Учебное пособие. М.: 

Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 1999. 200 с. 

11. Єгоров Г., Лавриченко Н. Тенденції розвитку порівняльної педагогіки за кордоном. 

Шлях освіти. 1999. № 1. С. 19-23. 

12. Єременко І., Сбруєва А. Етапи розвитку європейського виміру забезпечення якості вищої 

освіти / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 8 (72). С. 70-84. 
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VІІІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 20__/20__ н.р.
1
 

 

                                           
1
 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на 

засіданні кафедри на початку навчального року. 


