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ВСТУП 
 

Дисципліна «Порівняльна професійна педагогіка» спрямована на формування системи 
знань та умінь щодо розвитку освітніх систем різних країн, виявлення прогресивних ідей та 
обґрунтування науково-методичних рекомендацій для удосконалення освітньо-виховного 
процесу у вітчизняному досвіді. Зміст дисципліни орієнтовано на: розширення фахового 
світогляду щодо історичного розвитку та взаємозв’язку порівняльної педагогіки з іншими 
науками; збагачення фахового потенціалу знаннями світових надбань і тенденцій розвитку 
освітніх систем у вітчизняному і зарубіжному досвіді; набуття досвіду самостійного і творчого 
аналізу й оцінки соціально-педагогічних явищ в різних країнах; формування міжкультурної 
компетентності в галузі порівняльної професійної педагогіки. 

Дисципліна має забезпечити такі компетентності: здатність до абстрактного мислення, 

критичного аналізу та синтезу, порівняння педагогічних явищ; здатність здійснювати пошук, 

оброблення, аналіз, систематизацію інформації з різних джерел; здатність здійснювати 

компаративні дослідження в галузі професійної педагогіки, орієнтуватися в теоретико-

методологічних концепціях зарубіжної і вітчизняної професійної педагогіки; здатність аналізувати і 

порівнювати педагогічні теорії, статистичні факти, явища освітніх систем зарубіжних країн, 

виявляти прогресивні (конструктивні) ідеї зарубіжного досвіду та використовувати світові 

надбання у розвитку освіти / педагогіки в Україні.  

Результати навчання: 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: кваліфіковано 

застосовувати сучасні підходи, принципи, методи порівняльної педагогіки; здійснювати аналіз 

та систематизацію джерельної бази освітніх систем різних країн світу; аналізувати тенденції 

розвитку професійної освіти у зарубіжному досвіді та Україні; обґрунтовувати перспективні ідеї 

зарубіжного досвіду; аналізувати і порівнювати освітньо-виховні системи країн різних 

континентів, педагогічні теорії, статистичні факти, явища; узагальнювати і робити висновки про 

стан розвитку зарубіжних освітньо-виховних систем; визначати можливості і умови запозичення 

зарубіжного досвіду у вітчизняну освітню практику. 

 Мета дисципліни. Забезпечення студентів необхідними науково-теоретичними та 

практичними знаннями та навичками щодо виявлення і порівняння особливостей й 

закономірності розвитку професійної освіти різних країн з метою обґрунтування 

конструктивних ідей зарубіжного досвіду та їх творчого впровадження у вітчизняну освітню 

практику.  

Предмет дисципліни. Порівняльна професійна педагогіка. 

Завдання дисципліни. Формування системи знань та умінь пошуку загального й 

специфічного в освітніх системах різних країн, виявлення прогресивних ідей та обґрунтування 

науково-методичних рекомендацій щодо удосконалення професійної освіти в Україні. 

 
3. СТРУКТУРА І ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Структура залікових кредитів дисципліни 
 

Назва теми 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 
СРС 

Тема 1. Порівняльна педагогіка як галузь 
наукових знань.  Зв'язок з іншими науками.  

2 4 10 

Тема 2. Історичні етапи розвитку порівняльної 
педагогіки. 

2 4 10 

Тема 3. Розвиток професійної освіти у світі: 

сучасний стан, проблеми, перспективи.  

2 4 10 

Тема 4. Сучасні тенденції розвитку освітніх 

систем. 

3 8 13 



 

Тема 5. Шляхи диференціації та стандартизації 

професійної освіти у провідних розвинутих 

країнах та в Україні. 

2 6 12 

Тема 6. Професійна освіта в Україні в умовах 

інтеграції в європейський освітній простір 

4 8 14 

Разом за 1 семестр: 17 34 69 

 
3.2. Програма навчальної дисципліни 

 

3.2.1. Зміст лекційного курсу 
 

Номер 
лекції 

Перелік тем лекцій, їх анотації 
Кількість 

годин 

1 Порівняльна педагогіка як галузь наукових знань.  Зв'язок з іншими 

науками. О: [1; 6; 7; 12; 18]; Д: [18; 19; 31] 

2 

2 Історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки. 

О: [1;2;  6; 7; 12; 18]; Д: [12; 18, 19; 31] 

2 

3 Розвиток професійної освіти у світі: сучасний стан, проблеми, 

перспективи. О:  [1;3;5;  6;  13; 14: 16: 17; Д: [12; 18, 19; 24-27; 32] 

2 

4 Сучасні тенденції розвитку освітніх систем. О: [1;3;5;  6;  13; 14: 16: 17; Д: [12; 

18, 19; 24-27; 32] 
3 

5 Шляхи диференціації та стандартизації професійної освіти у провідних 

розвинутих країнах та в Україні. О:  [1;3;5;  6;  13; 14: 16: 17; Д: [12; 18, 19; 24-27; 

32] 

2 

6 Професійна освіта в Україні в умовах інтеграції в європейський освітній 

простір О:  [1;3;5;  6;  13; 14: 16: 17; Д: [12; 18, 19; 24-27; 32] 

4 

 Разом за  семестр: 17 

 

 

3.2.2. Зміст практичних (семінарських) занять 
 

№ 

з/п 
Перелік тем практичних занять 

Кількість 

годин 

1 Мета і завдання порівняльної професійної педагогіки, її місце в структурі 

педагогічної науки.  Основні категорії. О: [1; 6; 7; 12; 18]; Д: [18; 19; 31] 

4 

2 Становлення та  розвиток порівняльної професійної педагогіки в різні 

історичні періоди у світі. Видатні персоналії. Зародження порівняльної 

професійної педагогіки в Україні О: [1;2;  6; 7; 12; 18]; Д: [12; 18, 19; 31]  

4 

3 Розвиток професійної освіти у світі: сучасний стан, проблеми, 

перспективи.  

4 

4 Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку освітніх  систем 

Глобальні, національні та локальні особливості. О: [1; 6; 7; 10; 12; 18; 19; 

20 ]; Д: [5-11; 16-23] 

8 

5 Основні напрями реформування професійної освіти в розвинених країнах 

світу. Шляхи диференціації та стандартизації професійної освіти у 

провідних розвинутих країнах та в Україні.  О: [1; 6; 7; 10; 12; 18; 19; 20 ]; 

Д: [5-11; 16-23] 

6 

6 Професійна освіта в Україні в умовах інтеграції в європейський освітній 

простір.  О:  [1;3;5;  6;  13; 14: 16: 17; Д: [12; 18, 19; 24-27; 32]. 

Презентування і захист індивідуального . О: [1; 6; 7; 12; 18]; Д: [18; 19; 31] 

8 



 

 Разом за  семестр 34 

 

 

3.2.3. Зміст самостійної (у т.ч. індивідуальної) роботи 

Самостійна робота студентів денної форми навчання полягає у систематичному 

опрацюванні матеріалу лекцій, підготовці до семінарських занять і тестування з теоретичного 

матеріалу. Керівництво самостійною роботою здійснює викладач згідно з розкладом 

консультацій. 
 

Номер 

тижня 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацювання матеріалу лекції  

2 Підготовка до семінарського заняття 1 6 

3 Опрацювання матеріалу лекції  

4 Підготовка до семінарського заняття 2 6 

5 Опрацювання матеріалу лекції  

6 Підготовка до семінарського заняття 3 7 

7 Опрацювання матеріалу лекції  

8 Підготовка до семінарського заняття 4 7 

9 Опрацювання матеріалу лекції  

10 Підготовка до семінарського заняття 5 8 

11 Опрацювання матеріалу лекції  

12 Підготовка до семінарського заняття 6 7 

13 Опрацювання матеріалу лекції  

14 Підготовка до семінарського заняття 7 9 

15 Опрацювання матеріалу лекції  

16 Підготовка до семінарського заняття 8 9 

17 Опрацювання матеріалу лекції. Підготовка до семінарського заняття 9 10 

   

 Разом за семестр: 69 

 

 

4. ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Під час викладання дисципліни використовуються такі форми, методи, технології і засоби 
навчання: інтерактивна лекція-дискусія з елементами проблемності, практичне заняття, бесіда, 
мозковий штурм, самостійна робота; інформаційно-комп’ютерні технології (сервіс для 
проведення онлайн конференцій Zoom, модульне об’єктно-орієнтоване навчальне середовище 
Moodle, платформа YouTube), мультимедіапрезентація.  

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова 

підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і 
зданих позитивно з урахуванням коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому 
режимі після внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу. При оцінюванні знань 
здобувачів використовуються різні засоби контролю, зокрема: усне опитування; доповідь, 
мультимедіа презентація результатів індивідуальних завдань. При виведенні підсумкової 
семестрової оцінки враховуються результати як поточного контролю, так і підсумкового 
контрольного заходу, який проводиться усним опитуванням з усього матеріалу дисципліни. 
Семестрова підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, 
виконаних і зданих позитивно з урахуванням коефіцієнта вагомості. 

 
 



 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання здобувачів  

 

Аудиторна 

робота 

Самостійна робота Підсумковий контрольний 

захід  

Практичні 

заняття 

Індивідуальні завдання залік 

0,6 0,4  

 

Підсумкова семестрова оцінка виставляється, якщо середньозважений бал, який отримав 

здобувач з дисципліни, знаходиться в межах від 3,00 до 5,00 балів. При цьому за вітчизняною 

шкалою ставиться «зараховано», а за шкалою ЄКТС – буквене позначення оцінки, що 

відповідає набраній здобувачем кількості балів. 

 

 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

 

Оцінк

а 

ECTS 

Інституцій

на шкала 

балів 

Інституцій

на оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування навчального 

матеріалу і виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з 

кількома  незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-

трьома суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного 

матеріалу, але достатнє для практичної діяльності за 

професією. 

E 3.00-3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного 

матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії 

оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

Н
ез

ар
ах

о
в
ан

о
 

Незадовільно – безсистемність одержаних знань і 

неможливість продовжити навчання без додаткових 

знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота 

і повторне вивчення дисципліни. 

 

Питання для підсумкового контролю з дисципліни 

 

1. Порівняльна професійна педагогіка як самостійна галузь педагогічної науки.  

2. Предметне поле, ключові поняття, цілі, завдання порівняльної професійної педагогіки. 

3. Зв'язок порівняльної професійної педагогіки з іншими науками. 

4. Становлення та  розвиток порівняльної професійної педагогіки в різні історичні 

періоди у світі. 

5. Сучасні тенденції розвитку порівняльної професійної педагогіки в Україні.  

6. Видатні персоналії в галузі порівняльної професійної педагогіки. 

7. Система професійної освіти США, 

8. Система професійної освіти  Канади. 

9. Система професійної освіти Великої Британії. 

10. Система освіти професійної Франції.  

11. Система професійної освіти Німеччини.  



 

12. Система професійної освіти Польщі.  

13. Філософія освіти Китаю. 

14. Система професійної освіти Австралії.  

15. Основні напрями реформування професійної освіти в розвинених країнах світу та Україні. 

16. Стандартизація вищої освіти в різних країнах. 

17. Шляхи використання прогресивного зарубіжного педагогічного досвіду в Україні. 
 

Рекомендована література 

Основна 

 

1. Будник О. Б. (2019). Порівняльна педагогіка: навчальний посібник [для студентів 

спеціальності 013 Початкова освіта]. 2-ге вид., доп і переробл. Івано-Франківськ: Видавець 

Кушнір Г.М. 

2. Коляда Н.М. Педагогічна історіографія як складник історико-педагогічного дослідження. 

DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-39-46 

3. Лавриченко, Н. (2006) Методологічні аспекти порівняльно-педагогічних досліджень. 

Шлях освіти, 2, 17-26. 

4. Локшина, О. І. (2019) Компетентнісна освіта в Європейському Союзі – від ідеї до 

практики Життєва компетентність у контексті діалогу педагогічних культур: Україна – країни 
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