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(roucrpyxrreunx) i4efi r'a o6rpynryBaHu{ HayKoBo-MeroA[rrHr.D( peKoMeu.ua{ift (uanpruin) qoAo yAocKoH€rJreHH{

ocsirnro-nro(oBHoro rpoqecy y eiruz:runorr,ry gocniAi. 3ruic'r ArzcqnruriHr,r opieHroeauo Ha: po3rxr{penua ([axonoro
cairour4y ruoAo icroplrqHoro po3Br,rrKy ra B3aeMo3B'rsxy ne4aroriqnoi xounaparrmicrrrKri 3 iurllua HayKaMr.r;

s6araqeuu.{ $axonoro noreuqiarry 3HaHH{Mr4 csiron[x naA6anr i reHaeHrlift po3Br4TKy ocnirHro-ero(oBHr4x cr{creM y
eir.rusHsuo\4y i :apy6iNuolry AocniAi; :6araqesur floHrrreBo-xareropiarbHoro a[apary; posyrraiuna cyruocri ra
rraeroAolorii c)AacHoro rounaparmicrr{rrHofo AocriAxenH-fl; na6yrrr npar(Tr,rrrHr,rx yltriur ra HaBr4rrox opranisaqii
rraixAllcu[uiuapuoro AocriANenH.fl n ranysi oceiru/reAarorixu g rxr4poKr.rM Br4Kopr4craH]urM aBreH'rflqur,rx Axepen ra
iH$oprr,rauifiHnx pecypcin; Qopt'lyraHH{ Morr4Bauii Ao xorunaparr{BHo-AocliAunqrxoi Aimrsocri e c$epi ocrirra
/neAaroriru; po3BnroK TBopqofo Mr{cJreHrur, HaBurroK rr,rixoco6ucricHoi esaeMo4ii, opraui:aqiftuux, [poeKTyBanbHrlx
yrrailtr; $opuyrauru 4ocni4y caruocriftHoro i raopvoro aHarisy ft oqiuru coqia;rrso-neAaroriqulrx f,Blrrq B pi:nux r.paiuax;

$opruynanna vixrylrrypuoi rounereHnrocri 4nx :4ifcueuHf, HayKoBo-Aocri,{lroi Aismuocri B yr\{oBax yrpaincrroro fi
cnironoro ocsirH-toro rpocropy.
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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.  

 
Пререквізити: філософія науки; академічна мовна культура дослідника; іноземна мова за академічним 

спрямуванням; інформаційні технології в наукових дослідженнях; виховні і дидактичні концепції в історичному 
вимірі. 

Кореквізити: іноземна мова: іншомовна комунікація; методологічні засади педагогічних досліджень; 
педагогічна творчість, педагогічна (викладацька) практика. 

 
Мета і завдання дисципліни 

Мета дисципліни. Формування педагога-дослідника нової генерації, який володіє методологією 

порівняльно-педагогічного дослідження, зокрема здатен виявляти і порівнювати особливості й закономірності 

розвитку освітньо-виховних систем різних країн з метою обґрунтування конструктивних ідей зарубіжного досвіду 

та їх творчого впровадження у вітчизняну освітню практику.  

Завдання дисципліни. Формування у здобувачів здатності орієнтуватися в теоретико-методологічних 

концепціях зарубіжної і вітчизняної педагогічної освіти, визначати механізми пізнання педагогічної дійсності; 

здійснювати аналіз та систематизацію джерельної бази освітніх систем різних країн світу з метою виявлення 

глобальних закономірностей і тенденцій розвитку освіти та врахування їх специфіки у вітчизняній освіті / 

педагогіці; виявляти суперечності і тенденції сучасного та перспективного розвитку вітчизняної освіти на основі 

аналізу досягнень і недоліків у зарубіжному педагогічному досвіді; 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; розробляти та використовувати уніфіковані, науково обґрунтовані 

критерії об'єктивного порівняння систем освіти різних країн (виявлення досягнень і недоліків, специфічних 

відмінностей та подібних рис); здійснювати наукові дослідження з актуальних проблем педагогічної 

компаративістики; розробляти науково-обґрунтовані пропозиції щодо можливих шляхів упровадження результатів 

міждисциплінарних педагогічних досліджень в освітню практику України; самовдосконалювати набуті знання й 

уміння для успішної реалізації науково-педагогічного потенціалу із професійною метою.  
 

Очікувані результати навчання 
Здобувач, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: пояснювати сутність та основні методологічні 

засади компаративістичних досліджень з педагогіки; оперувати базовими категоріями та поняттями педагогічної 
компаративістики; використовувати наукові та практичні досягнення з порівняльної педагогіки в науково-
дослідницькій діяльності; володіти методологією міждисциплінарних компаративістичних досліджень з педагогіки 
з дотриманням вимог академічної доброчесності; оцінювати можливості й умови запозичення зарубіжного досвіду 
у вітчизняну освітню практику; вивчати, узагальнювати і впроваджувати у практику прогресивний вітчизняний і 
зарубіжний педагогічний досвід; використовувати інформаційні та комунікаційні технології для здійснення 
компаративного дослідження; демонструвати практичні уміння організації міждисциплінарного дослідження в 
галузі освіти/педагогіки з широким використанням автентичних джерел та інформаційних ресурсів; узагальнювати 
і робити висновки про стан розвитку зарубіжних та вітчизняних освітньо-виховних систем; творчо 
використовувати набуті знання й уміння для удосконалення освітньо-виховного процесу та успішної реалізації 
науково-педагогічного потенціалу.  

 

Тематичний план дисципліни і календар його виконання 

Н
о
м

ер
 т

и
ж

н
я 

Н
о
м

ер
 т

ем
и

 

Тема лекції 
Тема практичного 

заняття 

Самостійна робота  

Зміст 

Г
о
д
и

н
и

  

Література 

1 1 Педагогічна 

компаративістика 

як самостійна 

галузь наукового 

знання. Зв'язок з 

іншими науками. 

Предметне поле, 

ключові поняття, 

цілі, завдання 

педагогічної 

компаративістики. 

Мета і завдання 

педагогічної 

компаративістики, її 

місце в структурі 

педагогічної науки.  

Основні категорії. 

 

Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного заняття 1. 

3 О: [1; 6; 7; 

12; 18]; 

Д: [18; 19; 

31] 



2   Зв’язок педагогічної 

компаративістики з 

іншими 

науками. 

Опрацювання лекційного матеріалу, 
підготовка до практичного заняття 2. 

3 

3 2 Історичні етапи 
розвитку 

педагогічної 

компаративістики. 

Становлення та  
розвиток 

педагогічної 

компаративістики в 

різні історичні 

періоди у світі. 

Видатні персоналії 

в галузі 

педагогічної 

компаративістики 

Виконання індивідуальних 
дослідницьких завдань, підготовка до 

практичного заняття 3. 

3 О: [1;2;  6; 7; 
12; 18]; 

Д: [12; 18, 

19; 31] 

4   Зародження 

компаративістичних 

студій в Україні.  

Виконання індивідуальних 

дослідницьких завдань, підготовка до 

практичного заняття  4. 

3 

5 3 Методологія 

компаративістич-

них досліджень в 

галузі освіти / 

педагогіки. 

Наукова та 

академічна 

доброчесність в 

світовому науково-

педагогічному 

просторі.   

Методи 

порівняльно- 

педагогічних 

досліджень.  
Аналіз теорій і 

концепцій 

міждисциплінарних 

досліджень в галузі 

освіти /педагогіки. 

Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного заняття 5. 

4 О: [1;3;5;  6;  

13; 14: 16: 

17; 

Д: [12; 18, 

19; 24-27; 

32] 

6   Наукова та 

академічна 

доброчесність.  

Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного заняття 6 

3 

7 4 Планування й 

організація 

компаративно-

педагогічних 

досліджень.  

 

Компаративно-

педагогічні 

дослідження в 

освіті.  

Актуальність 

проблематики 

досліджень. 

Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного заняття 7. 

3 О: [1;3;5;  6;  

13; 14: 16: 

17; 

Д: [12; 18, 

19; 24-27; 

32] 

8   Науковий апарат. 

Обгрунтування 

теми і задуму 

наукового 

дослідження. 
Джерельна база. 

Структура 

компаративно-
педагогічних 

досліджень. Етапи 

роботи.  

Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного заняття 8 

4 

9 5 Сучасні тенденції 

розвитку освітньо-
виховних систем: 

глобальний, 

європейський та 

національний 

виміри. 

Сучасний стан, 

проблеми та 
перспективи 

розвитку освітньо-

виховних 

континентальних 

систем (США, 

Канада, ЄС, Китай, 

Виконання індивідуальних 

дослідницьких завдань, підготовка до 
практичного заняття 9. 

3 О: [1; 6; 7; 

10; 12; 18; 
19; 20 ]; 

Д: [5-11; 16-

23] 



Японія, Австралія). 

10   Глобальні, 

національні та 

локальні 

особливості 

освітньо-виховних 
європейських 

систем  

Виконання індивідуальних 

дослідницьких завдань, підготовка до 

практичного заняття 10. 

4 

11 6 Забезпечення 

якості освіти: 

світовий, 

європейський, 
національний та 

інституційний 

виміри. 

Шляхи 

забезпечення якості 

освіти в 

європейському та 
світовому досвіді. 

Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного заняття 11. 

3 О: [8; 11; 

12]; 

Д: [13; 22; 

23] 

12   Проблеми 

оцінювання 
якості освіти в 

Україні. 

Опрацювання лекційного матеріалу, 
підготовка до практичного заняття 12 

4 

13 7 Модернізація та 

стандартизація 

систем вищої 

освіти: рубіжний та 
український досвід. 

Основні напрями 

реформування 

вищої освіти в 

розвинених країнах 
світу. 

Виконання індивідуальних 

дослідницьких завдань, підготовка до 

практичного заняття 13. 

4 О: [1; 6; 7; 8; 

10; 12; 18; 

19; 20 ]; 

Д: [5-11; 16-
23] 

14   Стандартизація 

вищої освіти в 

різних країнах. 

 

Виконання індивідуальних 

дослідницьких завдань, підготовка до 

практичного заняття 14. 

4 

15 8 Критерії порівняння 

освітньо-виховних 

систем  

Обґрунтування 

критеріїв 

порівняння 

освітньо-виховних 

систем в світі та 

Україні. 

Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного заняття 15. 

Розроблення моделі або схеми 

освітньо-виховної системи різних 

країн. 

 

4 О: [1; 6; 7; 

10; 12; 18; 

19; 20 ]; 

Д: [5-11; 16-

23] 

16   Рівні 

(макрорівень, 

мезорівень 

та мікрорівень) та 

напрями порівняння 

освітньо-виховних 

систем. 

Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного заняття 16. 

Розроблення порівняльної таблиці. 

 

4 

17 9 Обґрунтування 

науково-методичних 

рекомендацій щодо 

використання 

прогресивних 

(конструктивних) 

ідей зарубіжного 

досвіду у 

практичній 

діяльності. 

Розроблення 

науково-

методичних 

рекомендацій щодо 

використання 

прогресивних 

(конструктивних) 

ідей зарубіжного 

досвіду у 

практичній 
діяльності. 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 

підготовка до практичного заняття 17.  

4 О: [1; 6; 7; 

12; 18]; 

Д: [18; 19; 

31] 



   Презентування і 

захист науково-

дослідницького 

завдання. 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 

підготовка до практичного заняття 18.  

6  

 

 

 

 

Політика дисципліни 

 

Організація освітнього процесу з дисципліни відповідає вимогам положень про організаційне і навчально-

методичне забезпечення освітнього процесу та навчальному плану. Здобувач зобов’язаний відвідувати лекції і 

практичні заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на заняття, домашні завдання виконувати відповідно до 

графіка. Пропущене практичне заняття здобувач зобов’язаний опрацювати самостійно у повному обсязі і 

відзвітувати перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До практичних занять здобувач має 

підготуватися за відповідною темою і проявляти активність. Набуті здобувачем знання з дисципліни або її окремих 

розділів у неформальній освіті зараховуються відповідно до Положення про порядок перезарахування результатів 

навчання у ХНУ (https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/006.pdf). При виконанні практичних робіт з дисципліни 

здобувач має дотримуватися політики доброчесності. У разі виявлення плагіату, згідно Положення про дотримання 

академічної доброчесності в Хмельницькому національному університеті 

(https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/0005.pdf), роботу буде повернено на доопрацювання та повторне 

проходження оцінювання 

 

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, наукові праці, мультимедіа презентація результатів індивідуальних досліджень (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 денної форми 

навчання  у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

 

Аудиторна робота Самостійна робота Підсумковий контрольний захід  

Практичні заняття Індивідуальні завдання Іспит 

0,4 0,4 0,2 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання здобувачів заочної форми 

навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота Самостійна робота Підсумковий контрольний захід  

Практичні заняття Індивідуальні завдання Іспит 

0,3 0,5 0,2 

 

 

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 

 

Оцінка 

ECTS 

Інституційна 

шкала балів 

Інституційна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

З
а

р
а

х
о в
а

н
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. Педагогічна компаративістика як самостійна галузь педагогічної науки.  

2. Предметне поле, ключові поняття, цілі, завдання педагогічної компаративістики. 

3. Зв'язок педагогічної компаративістики з іншими науками. 

4. Становлення та  розвиток педагогічної компаративістики в різні історичні періоди у світі. 

5. Сучасні тенденції розвитку педагогічної компаративістики в Україні.  

6. Видатні персоналії в галузі педагогічної компаративістики. 

7. Актуальні проблеми досліджень у галузі педагогічної компаративістики. 

8. Методи і джерельна база порівняльно-педагогічних досліджень.  

9. Теорії і концепції міждисциплінарних досліджень в галузі освіти /педагогіки.  
10. Наукова та академічна доброчесність у педагогічній компаративістиці. 

11. Планування й організація компаративно-педагогічних досліджень.  

12. Глобальні, національні та локальні особливості освітньо-виховних систем (континентальні та європейські).   

13. Система освіти США, 

14. Система освіти  Канади. 

15. Система освіти Австрії. 

16.  Система освіти Великої Британії. 

17. Система освіти  Франції.  

18. Система освіти Німеччини.  

19. Система освіти Польщі.  

20. Система освіти Угорщина. 
21. Філософія освіти Китаю. 

22. Система освіти Японії. 

23. Система освіти Австралії.  

24. Система освіти Скандинавії. 

25. Напрями діяльності міжнародних культурно-освітніх організацій. 

26. Забезпечення якості освіти в світі та Україні. 

27. Основні напрями реформування вищої освіти в розвинених країнах світу та Україні. 

28. Стандартизація вищої освіти в різних країнах. 

29. Критерії порівняння освітньо-виховних систем. 

30. Шляхи використання прогресивного зарубіжного педагогічного досвіду в Україні. 
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