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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Коротка анотація до дисципліни. Навчальна дисципліна «Порівняльна педагогіка» 

охоплює коло теоретичних і практичних питань, що стосуються розвитку професійної 

компетентності здобувачів освіти шляхом формування у них навичок порівняльного аналізу 

основних концепцій вітчизняної та зарубіжної освіти, формування у них наукового та 

загальнокультурного світогляду шляхом прилучення до розвитку світової педагогічної думки, 

осмислення закономірностей розвитку педагогічної науки і систем  освіти у різних країнах, 

ознайомлення магістрантів  із сучасним зарубіжним досвідом, його позитивними та негативними 

аспектами, формування критичного та толерантного ставлення до зарубіжного досвіду.  

«Порівняльна педагогіка» є вибірковою дисципліною. Вивчення дисципліни сприяє 

розвитку компартивістичного мислення здобувачів освіти, яке допоможе їм  прогнозувати 

тенденції і напрямки розвитку сучасної педагогіки і освіти, формує дослідницькі уміння, які 

дозволяють порівнювати і критично оцінювати політику, теорію і практику розвитку освіти в 

Україні і за рубежем.   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є стан, тенденції та закономірності розвитку 

освіти на глобальному, регіональному та локальному рівнях, порівняння (компаративізм) 



міжнародного та вітчизняного педагогічного досвіду, тенденцій розвитку освітньо-виховних  

(педагогічних) систем різних країн світу з метою подальшого їх удосконалення та  

взаємозбагачення національних освітніх культур. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:  

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади наукових досліджень у галузі освіти та педагогіки. 

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

Змістовий модуль 3. Основні чинники і напрями модернізації освіти на сучасному етапі. 

Змістовий модуль 4. Світові тенденції розвитку вищої освіти. 

 

Метою навчальної дисципліни «Порівняльна педагогіка» є засвоєння студентами – 

майбутніми фахівцями ключових положень, методологічних засад, проблематики порівняльної 

педагогіки, опанування актуальних напрямків змін у змісті,  формах, методах виховання і 

навчання, підвищення ефективності освіти розвинених країн світу та в Україні. 

  
 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

– формування у студентів, майбутніх фахівців вищої школи професійно-педагогічних знань 

про порівняльну педагогіку як самостійну педагогічну дисципліну і її місце у системі педагогічних  

наук; 

 – розкриття об’єкта і предмета порівняльної педагогіки, специфіки її понятійно-

категоріального апарату; 

 – формування компетентностей щодо орієнтації в теоретико-методологічних концепціях 

зарубіжної і вітчизняної педагогічної освіти, з’ясування механізмів пізнання педагогічної 

дійсності; 

 – розуміння інформаційно-суспільних змін і основних тенденцій розвитку ланок системи 

освіти в Україні та світі, різних підходів до організації педагогічного процесу, сучасних поглядів 

на технології діяльності суб’єктів цього процесу; 

 – формування уміння аналізувати проблеми підготовки майбутніх фахівців  з точки зору 

порівняльної педагогіки; 

 – розвиток творчого потенціалу магістрів, їх професійного мислення, комунікативних 

здібностей. 

 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Шифр 

згідно ОПП 

Компетентності 

ЗК 1 Здатність цінувати українську культуру і мультикультурність у суспільстві, діяти 

відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його 

сталого розвитку. 

 

ЗК 3 Здатність до міжособистісної взаємодії та роботи в команді з урахуванням 

аспектів соціальної та етичної відповідальності. Здатність до прийняття 

ефективних рішень, мотивування людей до досягнення спільної мети та 

відповідального ставлення до професійних обов’язків. 

 

 

ЗК 4 Здатність до неперервного навчання, опанування нових знань та способів 

мислення з високим ступенем автономії. 

 

ЗК 6 Здатність ефективно використовувати усно/письмово державну мову в усіх 

сферах суспільного життя, іноземну мову для професійного спілкування та 

розуміння іншомовних професійних текстів. 



 

ЗК 7 Здатність виявляти ініціативу у професійній сфері, проводити інноваційну 

діяльність, управляти робочими або навчальними процесами, які є складними, 

непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.  

ФК 2 Здатність здійснювати наукові дослідження на засадах академічної доброчесності, 

опрацьовувати наукові та інформаційні джерел з педагогіки та історії, здатність 

до написання доповідей, статей. 

ФК 6 Здатність забезпечувати учням здобуття освіти державною мовою, формувати їх 

мовно-комунікативні уміння.  

ФК 7 Здатність доносити знання до учнів закладів загальної середньої освіти, 

формувати мотивацію та організовувати їхню пізнавальну діяльність при 

трансляції знань з історії. 

ФК 8 Здатність до використання сучасних інформаційних технологій в освітньому 

процесі та в наукових дослідженнях. 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Разом  у тому числі Разом  у тому числі 

л пр лаб. інд. срс л пр лаб. інд. срс 

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

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади наукових досліджень у галузі освіти та 

педагогіки   

Тема 1. Порівняльна 

педагогіка як галузь 

наукових знань 

9 2 - - - 7 11 1 - - - 10 

Тема 2. Історичні 

етапи розвитку 

порівняльної 

педагогіки 

12 2 2 - - 8 11 1 - - - 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

21 4 2 - - 15 22 2 - - - 20 

Змістовий модуль 2.  Сучасний стан та перспективи розвитку дошкільної, середньої і 

професійної освіти у зарубіжних країнах 

Тема 3. 

Характеристика 

моделей зарубіжної 

школи та система 

освіти в Україні: 

порівняльний 

контекст 

 

11 2 2 - - 7 13 1 2 - - 10 

Тема 4. Напрями 

розвитку професійної 

освіти в зарубіжних 

країнах 

10 - 2 - - 8 10 - - - - 10 

Разом за змістовним 

модулем 2 

21 2 4   15 23 1 2   20 

Змістовний модуль 3. Основні чинники і напрями модернізації освіти на сучасному етапі 

Тема 5. Модернізація 

освітніх систем у 

провідних країнах 

11 2 2   7 13 1 -   12 



світу 

Тема 6. Проблеми 

підвищення 

ефективності 

навчання 

та якості освіти 

 

14 2 4   8 12 - 2   10 

Разом за змістовним 

модулем 3 

25 4 6   15 23 1 2   22 

Змістовний модуль 4. Світові тенденції розвитку вищої освіти 

Тема 7. Розвиток 

вищої освіти у 

країнах світу 

11 2 2   7 10 - -   10 

Тема 8. Гендерні 

стандарти освіти 

12 2 2   8 10     10 

Разом за змістовим 

модулем 4 

23 4 4 - - 15 20 - - - - 20 

Всього годин 90 14 16 - - 60 90 4 4 - - 82 

 

 
 Тематика практичних занять 

 Модуль I 

   

 Тема 1. Інтеграція у галузі освіти (2 год.) 

 План: 

1.  Особливості шкільної освіти в полікультурному суспільстві. 

2.  Освітня діяльність ЮНЕСКО. 

3.  Діяльність органів ЄС в освітньому напрямі. 

4.  Проблеми і приклади демократизації освіти.  

 

Модуль IІ 

 Тема 2. Шкільні системи провідних країн світу (2 год.) 
 План: 

1. Сучасні освітні моделі провідних країн світу: спільні і відмінні риси. 

2. Шкільна система США: особливості і переваги. 

3. Шкільна система  Великої Британії: особливості і переваги. 

4. Шкільна система  Німеччини: особливості і переваги. 

5. Шкільна система  Франції: особливості і переваги. 

6. Шкільна система  Японії: особливості і переваги 

  
 

 

 Тема 3.  Освітні реформи у розвинених країнах світу ( 2 год.) 

 План: 

1. Результативність освіти як чинник модернізації. Способи  підвищення результативності 

освіти у провідних країнах світу. 

2. Диференціація освіти як шлях розбудови цілісної системи навчання в загальноосвітній 

школі. 

3. Модернізація змісту загальної освіти як найважливіший напрям реформування школи.  

 

 Тема 4.  Зарубіжний досвід інклюзивного навчання дітей (2 год.) 

 План: 

1. Сутність і принципи інклюзивної освіти. 

2. Концепції і цінності інклюзивної освіти. 



3. Переваги інклюзивної освіти.  

 

 Тема 5. Підвищення ефективності навчання як провідний освітній процес у країнах 

світу (2 год.) 
 План: 

1. Альтернативні та експериментальні школи у провідних країнах світу. 

2. Телебачення як засіб навчання та виховання. 

3. Стратегії «освіта впродовж життя», «освіта для всіх» як утілення ідеї безперервності 

освіти.  

  

 

Тема 6. Особливості соціалізації молодого покоління у країнах світу.  (2 год.) 

План: 

1. Сутність поняття «соціалізація особистості». Співвідношення соціалізації і виховання. 

2. Школа і довічне виховання. 

3. Екологічне, трудове і фізичне виховання у провідних країнах світу.  

4. Виховні цінності в освіті розвинених країн світу. 

5. Громадянськість як провідна цінність  системи національного виховання. 

6. Кодекс виховних цінностей, розроблений радою Європи.  

 

 

Тема 7. Розвиток вищої школи у провідних країнах світу  (2 год.)  

План: 

1. Система вищої освіти у США. 

2. «Наступна освіта » у Великій Британії. 

3. Вища школа Німеччини. 

4. Вища освіта у Франції.  

5. Особливості отримання вищої освіти в Японії. 

  6. Реформа вищої освіти в Україні. 

 

 Тема 8.  Гендерні стандарти освіти (тренінг) (2 год.)  

  
1. Поняття «стать», «гендер», «гендерні стереотипи». 

2. Генерна педагогіка, гендерна освіта. 

3. Впровадження гендерних підходів в освітній галузі. 

4. Гендерна рівність як одна із цілей Сталого розвитку. 
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ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями 

провідних засад освітнього менеджменту, економіки, права тощо;  

- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії; 

активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення аудиторних 

занять; 

- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку; 

- отримати індивідуальні консультації у викладача. 

Студент зобов’язаний: 

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу, 

запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин; 

- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися правил 

етичної поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача; 

- виконувати завдання самостійної роботи, розробляти презентації, брати участь у  

творчих проєктах та культурно-освітніх заходах. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини заняття 

дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної причини і 

при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних графік 

відвідування тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами «Положення про 

академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі змінами і доповненнями 

від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У 

процесі навчання та при підготовці проєктної заявки забороняються плагіат, фабрикація та 

фальсифікація результатів, списування, хабарництво.  

Політика щодо викладання.  Викладання навчальної дисципліни відбувається на засадах 

студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного плюралізму. 
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Види контролю Кількість Бали Загальна кількість балів 

Робота на лекційному занятті 7 1 до 7 

Робота на практичному занятті 8 5 до 40 

Самостійна робота:   

Створення мультімедійних і 

відеопрезентацій,  участь у рольових 

іграх, треінгах, круглих столах, 

панельних дискусіях 

(вид роботи залежить від особливості 

теми заняття) 
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