
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ І ПОРІВНЯЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС 
 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМПАРАТИВІСТСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

 
Шифр і назва спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

Назва освітньої програми Освітні, педагогічні науки 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Цикл дисципліни Вибіркові навчальні дисципліни за 

вибором здобувача 

Шифр за навчальним 

планом 

1.9. 

 

 
курс _2_ 

семестр(и) вивчення _ ІІІ-ІV __ 

загальна кількість годин _120_ 

кредитів _4_ 

з них аудиторних _40_ 

поза аудиторних _80_ 

 
Харків – 2020 рік 

20 
 29 серпня 2020 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Силабус розроблений на підставі навчальної програми «Актуальні питання 
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імені Г.С. Сковороди протокол № 4 від «30» червня 2020 року 

 

Розробник силабусу: Боярська-Хоменко Анна Володимирівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки 

 

 

Силабус затверджений на засіданні кафедри педагогіки  

 

 

Протокол від.  “_28_” серпня  2020 року № _1__ 

 

 

 



 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ПІБ викладача Боярська-Хоменко Анна Володимирівна 
Кафедра Історії педагогіки і педагогіки вищої школи 
Посада Доцент кафедри 
Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук 
Вчене звання  
Наукові інтереси Вища освіта в Україні і провідних країнах світу 

Освіта дорослих в Україні та країнах Європи 
Навчальний корпус А 
Адреса вул. Валентинівська, 2 
№ кабінету 224 
Контактна інформація:  
e-mail: anna.boyarskahomenko@hnpu.edu.ua 

 

 

 

3. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
При організації освітнього процесу у Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди здобувачі освіти, викладачі, 

методисти, адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію 

освітнього процесу (http://smc.hnpu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-hnpu), 

Кодексу академічної доброчесності 

(http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/kodeks_dobrochesnist.pdf), 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності 

(http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Polozhenya_%20Vnytrishnogo

%20zabespech.pdf), Положення про вивчення навчальних дисциплін з циклу вільного 

вибору здобувачами ХНПУ імені Г.С. Сковороди (у новій редакції) 

(http://smc.hnpu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-hnpu) тощо. 

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи здобувачів освіти будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел списування, втручання в роботу інших 

здобувачів становлять, але не обмежують приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її не зарахування викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману. 

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 



 

 

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі аудиторні 

заняття (лекції та семінари) курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. Пропущенні заняття відпрацьовуються в 

індивідуальному порядку (в усній формі). У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених 

курсом. 

За впровадження безсесійної технології оцінювання підсумковий контроль 

може здійснюватися без обов’язкового складання іспиту й відповідати рубіжному за 

умови, якщо здобувач набрав прохідну кількість балів (60 і більше) і не виявив 

бажання підвищити свою успішність шляхом складання іспиту. 

У разі отримання оцінки «незадовільно» (35-59 балів) здобувач має право на 

два перескладання: перший раз – науково-педагогічному працівникові (лектору), 

другий раз – комісії, склад якої визначається на засіданні відповідної кафедри.  

У разі отримання оцінки «незадовільно» (1-34 бали) здобувач зобов’язаний 

повторно вивчити дисципліну в наступному навчальному періоді. 

Здобувачі, які за наслідками екзаменаційної сесії мають академічну 

заборгованість з трьох і більше дисциплін, підлягають відрахуванню з числа 

здобувачів університету. Здобувачі, які за наслідками перескладання мають хоча б 

одну заборгованість підлягають відрахуванню. Здобувач успішно навчається, якщо 

послідовно набирає кредити, необхідні для здобуття бажаного ступеня. Для цього 

потрібно, щоб накопичувальний бал був не нижче, ніж 60 за всіма курсами протягом 

кожного семестру й не менш 60 з основних курсів. Якщо накопичувальний бал 

нижче 60 балів, здобувач вважається неуспішним і може бути відрахований 

відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди (у новій редакції)». 

 

 

 

 

 

4. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Пререквізіти (Prerequisite) – Розвиток світової та вітчизняної педагогічної 

думки – 1.3., 4 кредити, 1-2 семестри; Академічно і професійно орієнтоване 

спілкування – 1.2., 6 кредитів, 1-4 семестри. 

Постреквізіти (Postrequisite) – Інноватика в галузі освіти – 1.5., 4 кредити, 5-

6 семестри. 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Призначення навчальної дисципліни.  

Актуальні питання компаративістських досліджень – навчальна дисципліна, 

котра є базовою для молодих науковців, які присвячують свої наукові пошуки 

порівняльно-педагогічному аналізу особливостей навчання та виховання в Україні 

та провідних країнах світу. Сьогодні світове співтовариство приділяє значну увагу 

пошуку ефективних моделей освіти, консолідації зусиль у вирішенні проблеми 

якості освіти на всіх її рівнях та в усіх її ланках. Вивчення, узагальнення та 

критичний аналіз світової і вітчизняної педагогічної теорії та практики у 

порівняльній ретроспективі має на меті забезпечити умови для формування 

здатності здобувачів розв’язувати комплексні задачі у професійній  і дослідницькій  

діяльності, створення цілісних новацій для подальшої професійної практики. 

Вивчення курсу «Актуальні питання компаративістського дослідження» сприяє 

реалізації ідеї навчання через дослідження, надає здобувачам освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня можливість продемонструвати знання концепцій і 

методологічних підходів у галузі педагогіки, сприяє здійсненню оригінального 

компаративістського дослідження, дає змогу презентувати отримані результати в 

публікаціях у національних та міжнародних рецензованих виданнях. 
 

Мета вивчення навчальної дисципліни. 

Забезпечення умов для формування здатності особи розв’язувати 

комплексні задачі у професійній (викладацькій) і дослідницько-інноваційній 

діяльності, що передбачає осмислене застосування положень і методів 

гуманістичної педагогіки з урахуванням принципу компаративізму, створення 

цілісних новацій для подальшої професійної практики. 
 

Завдання вивчення навчальної дисципліни. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Актуальні питання 

компаративістського дослідження» здобувач освіти повинен опанувати 

компетентності: 

 

 

 
ІК здатність на основі концептуальних методологічних знань 

здійснювати аналіз педагогічних явищ, процесів, конструювати нові цілісні 

знання, ідеї, розв’язувати комплексні проблеми в науково-дослідницькій, 

педагогічній діяльності з урахуванням національного і світового досвіду; 

ЗК1 здатність розкривати евристичний потенціал сучасного 

людинознавства; розуміти ідеї філософії освіти з урахуванням 

глобалізаційних процесів; узагальнювати досвід теоретичної рефлексії щодо 

актуальних  освітніх проблем і ситуацій; 



ЗК4 здатність обґрунтовувати культурно-антропологічні смисли та ідеї 

Європи, питання інтеркультурної комунікації та антропологічного виміру 

мультикультуризму, а також національних традицій у контексті 

інтернаціоналізації та становлення культури суспільства знань; 

ЗК8 здатність розуміти загальносвітовий і національний контексти 

розвитку вищої (університетської) освіти, ціннісні смисли та пріоритетні 

напрями реформування вищої освіти в Україні та враховувати їх у 

практичній діяльності; 

ЗК10 здатність виявляти прогресивні освітні ідеї світової та вітчизняної 

педагогічної спадщини, порівнювати, виокремлювати цінні доробки 

дослідників, аналізувати їх і творчо використовувати у професійній 

діяльності; 

ФК11 уміння проводити історико-педагогічний аналіз джерельної бази 

досліджуваної проблеми, переосмислювати знання й досвід, представлені в 

історико-педагогічному та компаративному дискурсі, застосовувати їх у 

власному науково-педагогічному дослідженні, визначати перспективи 

творчого використання; 

ФК14 інтегровані  знання з історії педагогіки, порівняльної педагогіки, 

інноватики в галузі освіти, методології науково-педагогічного дослідження. 

 

Результати навчання:  

ПРН1 – продемонструвати знання онтології, гносеології, основних 

напрямів історико-філософської думки, класичної та сучасної, вітчизняної і 

світової філософії;  

ПРН2 – аналізувати  філософсько-антропологічні і культурно-

антропологічні чинники; застосовувати філософські принципи, поняття і 

категорії для обґрунтування наукових і освітніх проєктів, визначення 

соціокультурних чинників авторського дослідження;  

ПРН3 – вести діалог і полілог на засадах професійної етики наукового 

співтовариства; застосовувати термінологію галузі наукового дослідження, 

виконувати письмовий переклад та письмовий анотаційний переклад текстів 

з дотриманням принципів академічної доброчесності;  

ПРН13 – критично оцінювати існуючі системи освіти і програми 

виховання, досвід професійних практик, представлених в історико-

педагогічному дискурсі; 

ПРН14 – здійснювати оригінальне історико-педагогічне/ 

експериментальне/ компаративістське дослідження, оперувати різними 

методами й засобами дослідницької діяльності, прийомами збирання, 

систематизації та обробки інформації, інтерпретації отриманих результатів; 

ПРН15 – застосовувати перевірені часом наукові положення 

представників світової та української педагогічної думки у власних 

дослідженнях і професійній діяльності, сприяти їх популяризації в 

суспільстві. 



 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА 

ДИСЦИПЛІНОЮ  

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМПАРАТИВІСТСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
(НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ) 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН1 – 

продемонструвати 

знання онтології, 

гносеології, основних 

напрямів історико-

філософської думки, 

класичної та сучасної, 

вітчизняної і світової 

філософії 

Традиційна лекція  

Складання глосарію 

Семінар запитань і 

відповідей 

Семінар-розгорнута 

бесіда 

Проблемна лекція 

Лекція-диспут 

Семінар-мозковий 

штурм 

 

Усне опитування, 

письмове опитування, 

Тестовий контроль. 

ПРН2 – аналізувати  

філософсько-

антропологічні і 

культурно-

антропологічні 

чинники; застосовувати 

філософські принципи, 

поняття і категорії для 

обґрунтування наукових 

і освітніх проєктів, 

визначення 

соціокультурних 

чинників авторського 

дослідження 

Проблемна лекція 

Лекція-диспут  

Лекція-уявна подорож  

Семінар з елементами 

дискусії  

Семінар запитань і 

відповідей  

Семінар-мозковий 

штурм Семінар з 

елементами рольової 

гри  

Усне опитування, 

письмове опитування, 

Тестовий контроль. 

ПРН3 – вести діалог і 

полілог на засадах 

професійної етики 

наукового 

співтовариства; 

застосовувати 

термінологію галузі 

наукового дослідження, 

виконувати письмовий 

переклад та письмовий 

анотаційний переклад 

текстів з дотриманням 

принципів академічної 

доброчесності 

Проблемна лекція 

Лекція-диспут 

Семінар запитань і 

відповідей 

Семінар-мозковий 

штурм 

Семінар з елементами 

рольової гри 

Усне опитування, 

письмове опитування, 

Тестовий контроль. 



ПРН13 – критично 

оцінювати існуючі 

системи освіти і 

програми виховання, 

досвід професійних 

практик, представлених 

в історико-

педагогічному дискурсі 

 

Проблемна лекція 

Лекція-диспут 

Семінар запитань і 

відповідей 

Семінар-мозковий 

штурм 

Семінар з елементами 

рольової гри 

Семінар-конференція 

Усне опитування, 

письмове опитування, 

Тестовий контроль. 

ПРН14 – здійснювати 

оригінальне історико-

педагогічне/ 

експериментальне/ 

компаративістське 

дослідження, оперувати 

різними методами й 

засобами дослідницької 

діяльності, прийомами 

збирання, 

систематизації та 

обробки інформації, 

інтерпретації отриманих 

результатів 

 

Проблемна лекція 

Лекція-диспут 

Семінар запитань і 

відповідей 

Семінар-мозковий 

штурм 

Семінар з елементами 

рольової гри 

Усне опитування, 

письмове опитування, 

Тестовий контроль. 

ПРН15 – застосовувати 

перевірені часом 

наукові положення 

представників світової 

та української 

педагогічної думки у 

власних дослідженнях і 

професійній діяльності, 

сприяти їх 

популяризації в 

суспільстві 

Проблемна лекція 

Лекція-диспут 

Семінар запитань і 

відповідей 

Семінар-мозковий 

штурм 

Семінар з елементами 

рольової гри 

Семінар-конференція 

Усне опитування, 

письмове опитування, 

Тестовий контроль. 

 

 

 



 

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Модуль 1. Теоретичні питання компаративної педагогіки 

 

Тема 1. Порівняльна педагогіка як наука та навчальна дисципліна  

Основні питання:  

1. Порівняльна педагогіка як галузь педагогічної науки та навчальна 

дисципліна.  

2. Об’єкт і предмет порівняльної педагогіки, її місце в системі 

педагогічних наук.  

3. Функції, мета й завдання порівняльної педагогіки. 

 

Тема 2. Методологія компаративістських досліджень 

Основні питання: 

1. Методологія порівняльно-педагогічних досліджень. 

2. Наукові підходи у компаративних дослідженнях (системно-цілісний, 

культурологічний, цивілізаційний та ін.) 

3. Методи компаративістських досліджень у педагогіці. 

4. Перспективи розвитку педагогічної компаративістики 

 

Тема 3. Компаративістські дослідження у контексті глобалізаційних та 

інтеграційних процесів в освіті 

Основні питання: 

1. Основні протиріччя та досягнення, які пов’язані з процесами 

глобалізації та інтеграції у світі. 

2. Значення питань освіти у «глобальному просторі». 

3. Ідеї та сутність Болонського процесу: його досягнення і критика. 

4. Нові освітні технології в умовах глобалізації та інтеграції. 

 

Тема 4. Аналіз джерельної бази у порівняльно-педагогічних 

дослідженнях 

Основні питання: 

1. Аналіз нормативно-законодавчої бази у галузі освіти дорослих 

2. Аналіз науково-педагогічних джерел 

3. Аналіз навчально-методичних джерел 

4. Аналіз міжнародних нормативних документів 

5. Аналіз статистичних звітів 

 

Тема 5. Структура компаративістських досліджень 

Основні питання: 

1. Збір, класифікація та опис педагогічних фактів. 



2. Інтерпретація, аналіз фактів, який проводиться з використанням 

методів інших наук. 

3. Попередній порівняльний аналіз фактичних даних, встановлення 

тотожностей і відмінностей на основі спеціально розроблених 

критеріїв, висунення гіпотези. 

4. Синхронне аналітико-синтетичне порівняння на основі розроблених 

критеріїв з метою перевірки висунутої гіпотези. 

 

Модуль 2. Аналіз дидактичного та методичного  забезпечення 

неперервної освіти у компаративістських дослідженнях 

 

Тема 6. Здійснення аналізу дидактичних та методичних засад дошкільної 

та загальної середньої освіти в провідних країнах світу 

Основні питання:  

1. Виявлення тенденцій розвитку дошкільного виховання за кордоном 

2. Виявлення тенденцій розвитку загальної середньої освіти за кордоном 

3. Дошкільна та загальна середня освіта як системне явище   

4. Виявлення дидактичних засад організації дошкільної та загальної 

середньої освіти  

 

Тема 7. Здійснення аналізу організації професійно-технічної та вищої 

освіти в провідних країнах світу 

Основні питання:  

1. Виявлення тенденцій розвитку професійно-технічної освіти за 

кордоном 

2. Виявлення тенденцій розвитку вищої освіти за кордоном 

3. Вища та професійно-технічна освіта як системне явище 

4. Виявлення дидактичних засад організації професійно-технічної та 

вищої освіти в провідних країнах світу 

5. Особливості організації практичної підготовки  у системі професійно-

технічної та вищої освіти в провідних країнах світу 

 

Тема 8. Дослідження особливостей освіти дорослих в провідних країнах 

світу 

Основні питання:  

1. Виявлення тенденцій розвитку освіти дорослих за кордоном 

2. Освіта дорослих як системне явище 

3. Виявлення дидактичних засад організації освіти дорослих у провідних 

країнах світу 

4. Особливості організації практичної підготовки  у системі освіти 

дорослих у провідних країнах світу. 

 

Тема 9. Порівняльно-педагогічні дослідження процесу виховання у 

провідних країнах світу 
Основні питання:  



1. Особливості соціалізації дітей у системі дошкільної та загальної 

середньої освіти в сучасному світі 

2. Аналіз діяльності міжнародного співтовариства в пошуках виходу з 

глобальної гуманітарної кризи 

3. Аналіз форм та методів соціалізуючого впливу школи:  

• виховання в дусі миру та формування громадянськості; 

• формування моральної особистості; 

• особливості релігійного виховання на сучасному етапі; 

• трудове виховання як чинник розвитку особистості; 

• гармонізація стосунків людини з природою; 

• роль економічної освіти у формуванні громадянськості; 

• самоврядування як засіб соціалізації особистості; 

• вивчення іноземних мов як одна з умов соціалізації. 

 

Тема 10. Здійснення аналізу дидактичних та методичних засад 

організації навчання обдарованих дітей та дітей з особливими освітніми 

потребами 

1. Особливості функціонування альтернативних шкіл у різних країнах 

світу 

2. Нормативно-правове регулювання навчання дітей з особливими 

освітніми потребами  

3. Основні напрями в розвитку сучасної альтернативної школи: 

модифікуючі нововведення (індивідуальне навчання, кооперативне 

навчання); радикальні нововведення 

 

Тема 11. Дослідження особливостей педагогічної підготовки у провідних 

країнах світу 

1. Аналіз статусу і вимоги до сучасного вчителя у різних країнах світу. 

2. Вивчення досвіду організації профорієнтації та профвідбору в 

педагогічній освіті України й інших країн світу. 

3. Аналіз національних систем професійної підготовки вчителів. 

4. Інтеграція педагогічної освіти України в загальноєвропейський простір. 

 

РОЗПОДІЛ ГОДИН/ТЕМ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ 
 

Назви модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна/вечірня форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

             

Модуль 1. Актуальні питання порівняльної педагогіки 

Тема 1. 

Порівняльна 

педагогіка як 

галузь наукових 

8 2    6 11 1    10 



знань 

Тема 2. 

Методологія 

компаративістськи

х досліджень 

8  2   6 11  1   10 

Тема 3. 

Компаративістські 

дослідження у 

контексті 

глобалізаційних та 

інтеграційних 

процесів в освіті 

10 2 2   6 12 1  

1 

  10 

Тема 4. Аналіз 

джерельної бази у 

порівняльно-

педагогічних 

дослідженнях 

10 2 2   6 12 1 1   10 

Тема 5. Структура 

компаративістськи

х досліджень 

10 2 2   8 12 1 1   10 

Модуль 2. Аналіз дидактичного та методичного  забезпечення неперервної 

освіти у компаративістських дослідженнях 

Тема 6. Здійснення 

аналізу 

дидактичних та 

методичних засад 

дошкільної та 

загальної середньої 

освіти в провідних 

країнах світу 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Тема 7. Здійснення 

аналізу організації 

професійно-

технічної та вищої 

освіти в провідних 

країнах світу 

14 2 4   8 12 1 1   10 

Тема 8. 

Дослідження 

особливостей 

освіти дорослих в 

провідних країнах 

світу 

14 2 4   8 13 1 2   10 

Тема 9. 

Порівняльно-

педагогічні 

дослідження 

процесу виховання 

у провідних 

країнах світу 

10  2   8 13  1   12 

Тема 10. 

Здійснення аналізу 

12 2 2   8 11 1    10 



дидактичних та 

методичних засад 

організації 

навчання 

обдарованих дітей 

та дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Тема 11. 

Дослідження 

особливостей 

педагогічної 

підготовки у 

провідних країнах 

світу 

10  2   8 11  1   10 

Усього годин 
120 16 24   80 120 8 10   102 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

№ 

з/п 
Назва теми лекції 

Кількість 

годин 

Форма 

проведення 

(оглядова, 

проблемна та 

ін.) 

Завдання для студентів до 

лекції 

1. Порівняльна педагогіка як 

галузь наукових знань 

2 (1) Традиційна 

лекція 

З’ясувати значення 

порівняльної педагогіки для 

успішної інтеграції вітчизняної 

системи освіти до 

європейського освітнього 

простору 

2. Компаративістські дослідження 

у контексті глобалізаційних та 

інтеграційних процесів в освіті 

2 (1) Традиційна 

лекція 

Проаналізувати матеріали 

Болонської угоди та 

Європейської рамки 

кваліфікацій вищої освіти 

3. Аналіз джерельної бази у 

порівняльно-педагогічних 

дослідженнях  

2 (1) Проблемна 

лекція 

Підготувати перелік 

джерельної бази порівняльного 

дослідження однієї із країн 

світу (за темою дисертації): 

законодавчі акти, урядові 

постанови; циркуляри та 

інструкції відомств освіти; 

педагогічна документація; 

навчальна і методична 

література; статистичні 

видання тощо 

4. Структура компаративістських 

досліджень 

2 (1) Лекція-диспут Проаналізувати індуктивний 

(Дж. Бередей), гіпотетично-

індуктивний (Г. Ноа, М. 



Екстейн) і проблемний (Б. 

Холмс) методи, обґрунтовуючи 

тим самим різні точки зору на 

структуру дослідження в 

порівняльній педагогіці 

5. Здійснення аналізу 

дидактичних та методичних 

засад дошкільної та загальної 

середньої освіти в провідних 

країнах світу 

2 (1) Лекція-уявна 

подорож 
Підготувати віртуальну 

подорож до дошкільних та 

загальноосвітніх закладів 

однієї з країн світу (на вибір) 

6. Здійснення аналізу організації 

професійно-технічної та вищої 

освіти в провідних країнах 

світу 
2 (1) 

Лекція-уявна 

подорож 

Підготувати віртуальну 

подорож до професійно-

технічних та вищих закладів 

освіти однієї з країн світу (на 

вибір) 

7. Дослідження особливостей 

освіти дорослих в провідних 

країнах світу 

2 (1) Традиційна 

лекція 

Ознайомитись із поняттям 

формальної, неформальної та 

інформальної освіти дорослих 

8. Здійснення аналізу 

дидактичних та методичних 

засад організації навчання 

обдарованих дітей та дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

2 (1) Проблемна 

лекція 
Визначити чинники, що 

впливають на особливості 

навчання обдарованих дітей та 

дітей з особливими освітніми 

потребами 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ/ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ 
 

№  

з/п 
Назва теми заняття 

Кількість 

годин 

Форма 

проведення 

Завдання для студентів 

до заняття 

1 

Порівняльна педагогіка як галузь 

наукових знань 

2 (1) Семінар з 

елементами 

дискусії 

Скласти таблицю : 

«Завдання порівняльної 

педагогіки» 

2 
Методологія компаративістських 

досліджень 

2 (1) Семінар-

конференція 

Проаналізувати один із 

концептуальних підходів 

порівняльної педагогіки 

3 

Компаративістські дослідження у 

контексті глобалізаційних та 

інтеграційних процесів в освіті 

2 (1) Семінар 

запитань і 

відповідей 

Підібрати нормативно-

правові документи, які 

переконують у 

глобалізаційних та 

інтеграційних процесах 

світової освіти 

4 

Аналіз джерельної бази у порівняльно-

педагогічних дослідженнях 

2 (1) Семінар-

мозковий 

штурм 

Здійснити аналіз 

нормативно-правового 

забезпечення освіти (за 

темою дисертації) у одній 

із країн світу 

5 
Структура компаративістських 

досліджень 

2 (1) Семінар-

конференція 

Обґрунтовати 

застосування в 

порівняльних 



дослідженнях проблемного 

методу, з урахуванням 

того, що дослідження 

повинно йти не шляхом 

індукції (початкового 

збору даних і подальшого 

пояснення), а дедукції - 

аналізу проблеми, 

висування гіпотези і потім 

збору даних для 

підтвердження або їх 

спростування. 

6 

Здійснення аналізу дидактичних та 

методичних засад дошкільної та 

загальної середньої освіти в провідних 

країнах світу 

2 (1) Семінар-

розгорнута 

бесіда 

Підготувати матеріали для 

визначення форм, методів, 

змісту навчання у закладах 

дошкільної та загальної 

середньої освіти однієї з 

країн світу 

7 

Здійснення аналізу організації 

професійно-технічної та вищої освіти в 

провідних країнах світу 

4 (2) Семінар-

розгорнута 

бесіда 

Підготувати матеріали для 

визначення форм, методів, 

змісту навчання у 

професійно-технічної та 

вищої освіти однієї з країн 

світу 

8 

Дослідження особливостей освіти 

дорослих в провідних країнах світу 

4 (1) Семінар-

конференція 

Підготувати доповідь про 

особливості організації 

підвищення кваліфікації та 

перекваліфікації в одній із 

країн світу 

9 

Порівняльно-педагогічні дослідження 

процесу виховання у провідних країнах 

світу 

2 (1) Семінар-

мозковий 

штурм 

Проаналізувати 

«Конвенцію про права 

дитини» та визначити 

завдання і напрями 

соціалізації 

10 

Здійснення аналізу дидактичних та 

методичних засад організації навчання 

обдарованих дітей та дітей з 

особливими освітніми потребами 

2 (1) Семінар-

конференція 

З’ясувати які 

альтернативні навчально-

виховні заклади 

функціонують на території 

України на сучасному 

етапі. Визначити їхні 

особливості. 

11 

Дослідження особливостей педагогічної 

підготовки у провідних країнах світу 

2 (1) Семінар з 

елементами 

рольової 

гри 

Здійснити порівняльний 

аналіз педагогічної освіти 

в Україні та одній із країн 

світу (на вибір) 

 



 

 

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
 

Під час вивчення дисципліни «Актуальні питання компаративістського 

дослідження» заплановано: 

- поточний контроль у формі співбесід та евристичної бесіди (питання 

представлено в частині семінарських занять), оцінюється у межах 1-2 бали;  

- виконання самостійної позааудиторної роботи, оцінюється у межах 1-5 

балів за одне завдання;  

- підсумковий контроль – залік, що проводиться в два етапи (письмове 

тестовий контроль та усна відповідь на питання), оцінюється у межах 1-40 

балів. 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Рівень 1 репродукція – 1 бал 

Рівень 2 реконструкція – 2 бали 

Рівень 3 самостійне дослідницьке завдання – 1-3 бали 

Рівень 4 – освітньо-наукова творчість – 1-5 балів 

Градація балів у межах одного рівня 

Відповідність академічним висновкам у змісті навчальної дисципліні – 1. 

Доказовість, аргументованість висловлювань – 1. 

Грамотність і дотримання положень академічної доброчесності – 1. 

Оригінальність, авторство висновку – 1. 

Можливість повторних відтворення пропозицій – 1. 

Комплексне бачення проблеми, міра визначення причинно-наслідкових 

зв’язків – 1. 

Нестандартність подачі виконаної роботи – 1. 

Дотримання наукового, науково-публіцистичного стилю у викладі думок для 

роздумів – 1. 

Зв’язок з темою дисертаційного дослідження – 2. 

 

1. Схема оцінювання здобувачів денної/вечірньої форми 
Семінарські заняття Сам. 

роб. 

Залік 
Модуль №1 Модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 1-40 1-40 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Т1, Т2 ... Т11 – теми модулів 
 

2. Схема оцінювання здобувачів заочної форми 
Семінарські заняття Сам. 

роб. 

Залік 
Модуль №1 Модуль № 2 

Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 1-52 1-40 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Т1, Т2 ... Т11 – теми модулів 
 



7.1. ВИДИ КОНТРОЛЮ попередній, поточний (тематичний), 

модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкова 

атестація). 
 

7.2. ФОРМИ КОНТРОЛЮ Перевірка та оцінювання якості 

підготовки здобувачів до семінарських занять,  самостійної роботи,  

результатів модульного контролю, результатів заліку. 

 



 

 

7.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ 
 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗА СИСТЕМОЮ ECTS 

 

Рейтингова 
оцінка 

Оцінка за стобальною 
шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) 

в межах обов’язкового матеріалу з 
можливими незначними недоліками. 

B 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень 

знань (умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок. 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань 

(умінь) з незначною кількістю помилок. 

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 
достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності. 

E 60-68 балів 
Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень балів знань (умінь) 

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного 
доопрацювання 

F 1-34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 

 
 



 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 

з/п 
Назва теми/розділу 

Форми 

роботи 

Критерії 

оцінювання 

Графік 

консультацій 

1 Провідні дефініції 

порівняльної педагогіки як 

науки 

Складання 

глосарію 

високий понятійний 

рівень; 

вміння виділяти 

головне; 

стилістично грамотна 

мова. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

2 Централізована та 

децентралізована  система 

управління освітою. 

Складання 

стурктурно-

логічної схеми 

глибина, широта, 

повнота питання, що 

висвітлюється; 

логічність та 

послідовність; 

вміння виділяти 

головне; 

вміння 

встановлювати між 

предметні та 

внутрішньопредметні 

зв’язки. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

3 Системи управління освітою Складання 

порівняльної 

таблиці 

осмисленість і 

усвідомленість 

затверджених 

положень теми, яка 

розкривається; 

логічність та 

послідовність; 

доведення та аналіз 

теорій, концепцій, 

вчень, які вивчалися; 

самостійність 

мислення. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

4 Особливості навчання 

обдарованих дітей та дітей з 

особливими потребами в 

провідних країнах світу та в 

Україні 

Складання 

порівняльної 

таблиці  

осмисленість і 

усвідомленість 

затверджених 

положень теми, яка 

розкривається; 

логічність та 

послідовність; 

доведення та аналіз 

теорій, концепцій, 

вчень, які вивчалися; 

самостійність 

мислення. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

5 Засновники та дослідники 

порівняльної педагогіки 

(Марк-Антоній Жюльєн 

Створення 

презентації  

глибина, широта, 

повнота питання, що 

висвітлюється; 

Щовівторка 

12.00-13.00 



(Паризький), В. Кузен, Ф. 

Тірш, К. Ушинський, Мікаел 

Е. Седлер, Ісаак Кендл, 

Ніколас Хенс, Фрідріх 

Шнейдер, Франс Хілкер та 

інші) 

логічність та 

послідовність під час 

відповіді; 

самостійність 

мислення; 

впевненість в правоті 

своїх суджень; 

вміння виділяти 

головне; 

стилістично грамотна 

мова. 

6 Особливості шкільної освіти 

в полікультурному 

суспільстві 

Підготовка 

проектної 

роботи 

глибина, широта, 

повнота питання, що 

висвітлюється; 

логічність та 

послідовність; 

доведення та аналіз 

теорій, концепцій, 

вчень; 

самостійність 

мислення; 

впевненість в правоті 

своїх суджень; 

стилістично грамотна 

мова. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

7 Підготувати матеріал для 

художньо-описової 

характеристики одного 

навчального дня в 

дошкільному закладі або 

початковій школі зарубіжної 

країни (за вибором). 

Створення 

презентації 

глибина, широта, 

повнота питання, що 

висвітлюється; 

логічність та 

послідовність під час 

відповіді; 

самостійність 

мислення; 

впевненість в правоті 

своїх суджень; 

вміння виділяти 

головне; 

стилістично грамотна 

мова. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

8 Використання 

нетрадиційних форм і 

методів навчання студентів 

у провідних країнах світу 

Написання 

мікродоповіді 

високий понятійний 

рівень; 

глибина, широта, 

повнота питання, що 

висвітлюється; 

осмисленість і 

усвідомленість 

затверджених 

положень теми, яка 

розкривається; 

логічність та 

послідовність; 

стилістично грамотна 

Щовівторка 

12.00-13.00 



мова. 

9 Освіта людей третього віку у 

провідних країнах світу 

Створення 

презентації 

глибина, широта, 

повнота питання, що 

висвітлюється; 

логічність та 

послідовність під час 

відповіді; 

самостійність 

мислення; 

впевненість в правоті 

своїх суджень; 

вміння виділяти 

головне; 

стилістично грамотна 

мова. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

10 Проаналізувати «Конвенцію 

про права дитини», 

«Декларацію про права 

дитини», «Європейську 

конвенцію про здійснення 

прав дитини» та визначити 

завдання й напрями 

соціалізації підростаючих 

поколінь у сучасному світи з 

огляду на вказані документи 

Написання есе 

 

високий понятійний 

рівень; 

глибина, широта, 

повнота питання, що 

висвітлюється; 

осмисленість і 

усвідомленість 

затверджених 

положень теми, яка 

розкривається; 

логічність та 

послідовність; 

стилістично грамотна 

мова. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

11 Визначення 

(самовизначення) схильності 

до педагогічної праці 

 

Складання 

тестових 

завдань 

 

високий понятійний 

рівень; 

глибина, широта, 

повнота питання, що 

висвітлюється; 

самостійність 

мислення; 

вміння виділяти 

головне; 

стилістично грамотна 

мова. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

12 Здійсніть порівняльний 

аналіз змісту педагогічної 

освіти (за напрямами: 

загальнонауковий, 

психолого-педагогічний, 

методичний) в Україні та 

країнах світу 

Підготовка 

наукової 

доповіді  

високий понятійний 

рівень; 

глибина, широта, 

повнота питання, що 

висвітлюється; 

осмисленість і 

усвідомленість 

затверджених 

положень теми, яка 

розкривається; 

логічність та 

послідовність; 

Щовівторка 

12.00-13.00 



стилістично грамотна 

мова. 

13 Провідні течії та 

представники  

реформаторської педагогіки 

Підготовка 

виступу 

високий понятійний 

рівень; 

глибина, широта, 

повнота питання, що 

висвітлюється; 

осмисленість і 

усвідомленість 

затверджених 

положень теми, яка 

розкривається; 

логічність та 

послідовність; 

стилістично грамотна 

мова. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

14 Схарактеризувати та 

порівняти зміст діяльності 

альтернативних шкіл 

минулих років та сучасності 

Підготовка 

презентації 

 

глибина, широта, 

повнота питання, що 

висвітлюється; 

логічність та 

послідовність під час 

відповіді; 

самостійність 

мислення; 

впевненість в правоті 

своїх суджень; 

вміння виділяти 

головне; 

стилістично грамотна 

мова. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

 

Запитання для підсумкової атестації (залік) 

1. Роль та місце порівняльної педагогіки у системі сучасної науки 

2. Мета та завдання порівняльної педагогіки 

3. Провідні наукові підходи у компаративних дослідженнях 

4. Методи компаративістських досліджень у педагогіці 

5. Основні протиріччя та досягнення, які пов’язані з процесами 

глобалізації та інтеграції у світі 

6. Особливості процесу стандартизації освіти у різних країнах світу. 

7. Диференціація навчання у провідних країнах світу 

8. Джерельна база компаративних досліджень 

9. Збір, класифікація та опис педагогічних фактів 

10. Інтерпретація, аналіз фактів, який проводиться з використанням 

методів інших наук 

11. Попередній порівняльний аналіз фактичних даних, встановлення 

тотожностей і відмінностей на основі спеціально розроблених критеріїв, 

висунення гіпотези 



12. Синхронне аналітико-синтетичне порівняння на основі розроблених 

критеріїв з метою перевірки висунутої гіпотези 

13. Технологія виявлення тенденцій розвитку освіти за кордоном 

14.  Визначення дидактичних та методичних засад систем дошкільної 

освіти освіти у провідних країнах світу 

15. Визначення дидактичних та методичних засад систем загальної 

освіти у провідних країнах світу 

16. Визначення дидактичних та методичних засад систем вищої освіти 

у провідних країнах світу 

17. Визначення дидактичних та методичних засад систем освіти 

дорослих у провідних країнах світу 

18. Виявлення особливостей організації практичної підготовки  у 

системі професійно-технічної та вищої освіти в провідних країнах світу 

19. Визначити спільні та відмінні тенденції в середній освіті 

зарубіжних країн. 

20. Схарактеризувати чинники, які сприяють загальнодоступній вищій 

освіті в сучасному світі. 

21. Проаналізувати типи вищих навчальних закладів. 

22. Проаналізувати форми післядипломної освіти 

23. Соціалізація молоді як провідна функція школи у провідних країнах 

світу 

24. Статус і вимоги до сучасного вчителя у різних країнах світу 

25. Особливості педагогічної профорієнтації у провідних країнах світу 

26. Причини виникнення альтернативних шкіл 

27. Нормативно-правове регулювання навчання дітей з особливими 

освітніми потребами 

28. Проблема інтеграції педагогічної освіти України в 

загальноєвропейський простір 



 

 

 

29.  
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