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Анотація 

Навчальна дисципліна «Компаративістика в галузі педагогічної освіти» є важливою 

та актуальною у здобутті третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, адже у 

сучасних реаліях для українського освітнього простору набула проблема забезпечення 

високого рівня компетентного фахівця, який усвідомлює роль знання як чинника успіху в 

будь-якій діяльності, можливістю обмінюватися досвідом міжнародного освітнього 

середовища. Логіка діяльності науковця у закладі вищої освіти вимагає ретельної 

взаємопов’язаної методичної, дослідницької підготовки, спрямованої зокрема на вивчення 

досвіду освітніх систем провідних країн світу. У процесі вивчення навчального курсу 

здобувачі ознайомлюються із поняттями: «компаративістика», «педагогічна 

компаративістика», «порівняльна педагогіка», «відкрита освіта», «відкриті освітні 

ресурси», «педагогічна освіта» та ін. Особливе значення в процесі вивчення навчальної 

дисципліни надається порівняльно-педагогічному аналізу технологій педагогічної 

компаративістики в міжнародній освіті, використання прогресивних ідей 

євроінтеграційних процесів у сучасній педагогічній освіті України. 

Ключові слова: компаративістика, педагогічна компаративістика, глобалізація, 

педагогічна освіта. 

 

Annotation 

The university course "Comparative Studies in Pedagogical Education" is important and 

relevant in obtaining the third (educational and scientific) level of higher education, because in 

modern realities for the Ukrainian educational space there is a problem of providing a high level 

of competent specialist who understands the role of knowledge as a factor of success in any 

activity, the opportunity to share experiences of the international educational environment. 

The logic of a scientist's activity in a higher education institution requires careful 

interrelated methodological and research training, aimed in particular at studying the experience 

of educational systems of the world's leading countries. In the process of studying the course, 

students get acquainted with the concepts: "comparative studies", "pedagogical comparative 

studies", "comparative pedagogy", "open education", "open educational resources", "pedagogical 

education" and others. The discipline highlights the comparative and pedagogical analysis of 

technologies of pedagogical comparative studies in international education, the use of 

progressive ideas of European integration processes in modern pedagogical education in 

Ukraine. 

Key words: comparative studies, pedagogical comparative studies, globalization, 

pedagogical education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Компаративістика в галузі 

педагогічної освіти» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

докторів філософії спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення аспірантів із 

закономірностями й тенденціями розвитку освітніх систем у країнах світу в різні 

історичні епохи; перспективами вітчизняної педагогічної освіти в умовах 

євроінтеграційного досвіду; відмінностями вищої педагогічної освіти в умовах 

глобалізації; формами і способами взаємозбагачення національних педагогічних систем із 

метою подальшого їх аналізу та інтерпретації. 

Міждисциплінарні зв’язки: Методологія наукової  діяльності; Іноземна мова для 

наукової комунікації; Інформаційна грамотність; Філософія науково-дослідної діяльності. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою є: ознайомити здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  

із компаративістикою як наукою, методами і функціями педагогічної компаративістики; 

навчити аналізувати й  користуватися зарубіжними інноваціями в педагогічній освіті, 

компаративним дослідженням. 

Завданнями є: 

− оволодіти теоретичними знаннями з основ компаративістики;  

− ознайомити з поняттєво-термінологічним апаратом, функціями і методами 

педагогічної компаративістики, процедурою компаративного аналізу педагогічних явищ; 

− навчити студентів вільно користуватися міжнародними джерельними базами для 

здійснення власних досліджень;  

− навчити застосовувати компаративний підхід до порівняння практик навчання у 

країнах Європейського простору; 

− узагальнювати педагогічні ідеї вітчизняного й зарубіжного досвіду. 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Оперувати основними концепціями, теоріями, проблемами філософії й 

методології науки, змістом сучасних філософських дискусій із проблем розвитку 

суспільства та освіти; здійснювати рефлексію щодо актуальних проблем суспільного та 

індивідуального буття 

ПРН 3. Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження з 

педагогічної освіти і науки та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням 

сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати 

інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної 

проблеми. 

ПРН 8. Мати передові концептуальні та методологічні знання з педагогічної освіти, і 

на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення 

наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного 

напряму, отримання нових знань та/або здійснення інновацій. 

 

  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК-1. Здатність до узагальнень, аналізу та синтезу, розвитку критичного мислення для 

розуміння процесів і явищ в галузі освіти, вміння встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки. 

ЗК-2. Здатність до пошуку, систематизації, критичного осмислення та аналізу інформації з 

різних джерел.  



ЗК-4. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження, зокрема і в 

міждисциплінарних галузях, на основі системного наукового світогляду із застосуванням 

сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.  

ІІ. Фахові:  

ФК-1. Володіння знаннями в галузі освіти, зокрема про основні концепції, методики, 

технології, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного 

стану наукових знань про систему педагогічної освіти і науки, оволодіння термінологією з 

досліджуваного наукового напряму.  

ФК-3. Здатність збирати дані для наукового дослідження з проблем педагогічної освіти і 

науки, систематизувати та інтерпретувати їх. Із використанням методологічного 

інструментарію виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання педагогічної освіти і науки та дотичних до них 

міждисциплінарних напрямах. 

ФК-4. Здатність цілісно й системно розуміти історію і теорію вітчизняної та зарубіжної 

освіти, екстраполювати їх досягнення на сучасну освітню й наукову практику і 

окреслювати перспективи її розвитку.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Компаративістика у педагогічній освіті 

Предмет, об’єкт, завдання курсу. Предмет та основні поняття компаративістики: 

«компаративістика», «педагогічна компаративістика», «порівняльна педагогіка», 

«відкрита освіта», «відкриті освітні ресурси», «педагогічна освіта». Методологічні 

підходи у педагогічній компаративістиці. Проблемний і порівняльний підходи Б. Холмза. 

Принципи розвитку компаративістики. Методи і функції педагогічної компаративістики. 

Тема 2. Історія становлення компаративістики як науки 

Періодизація педагогічної компаративістики (за А. Сбруєвою). Етапи розвитку 

компаративних досліджень (за Антоніо Новоа). Зародження компаративістики 

(Німеччина, США, Англія, Китай, Японія). Вивчення зарубіжного освітнього досвіду у 

США в ХІХ ‒ на початку ХХ ст. (Г. Манн, Г. Барнард та Дж. Рассел). Засновник і перший 

президент національного товариства порівняльної педагогіки (1956) компаративіст 

В. Брікман. Всесвітня рада товариств порівняльної педагогіки (World Council of 

Comparative Education Societies – WCCES). 

Тема 3. Тенденції розвитку української педагогічної компаративістики  

Виникнення компаративної педагогіки в Україні. Часопис «Шлях освіти» (1922 р.). 

Внесок О. Музиченка, С. Ананьїна, С. Русової  у становлення української 

компаративістики. Програми С. Сисоєвої «Компаративістика у сфері освіти» (2014 р.),  

«Методологія порівняльних досліджень у сфері освіти» (2018 р.). Дослідження 

Т. Кристопчук, М. Лещенко, О. Локшиної, Л. Пуховської, А. Сбруєвої. Концептуалізація 

компаративістичного підходу (праці А. Бойко, М. Ваховського, В. Пащенко, 

Н. Побірченко, С. Сисоєвої, О. Сухомлинської). Вимоги до компаративіста. 

Тема 4. Інновації в педагогічній вітчизняній і зарубіжній освіті : порівняльний 

аспект . 

Порівняльно-педагогічний аналіз технологій педагогічної компаративістики в 

сучасній освіті : досвід і перспективи (елементи тайм-менеджменту, дослідницька модель 

навчання, командна робота, TheoPrax, смарт-освіта тощо). Запровадження інноваційних 

міжнародних підходів у національну педагогічну освіту. 

Тема 5. Вплив глобалізаційних та євроінтеграційних процесів на 

трансформацію вітчизняної педагогічної освіти 

Складові глобалізації (макроосвітня, соціально-освітня, професійно-освітня, 

інформаційно-технологічна, культурна). Міждисциплінарний вимір компаративних 

досліджень у галузі педагогічної освіти. Світові тенденції у викладанні і навчанні у 

закладах вищої освіти. Соціокультурна глобалістика як новітній етап розвитку 



компаративістики. Можливості використання прогресивних ідей євроінтеграційних 

процесів у сучасній педагогічній освіті України. 
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