




3 
 

  

                
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 
4 

Галузь знань 
01Освіта/Педагогіка 

(шифр і назва) 
Обов’язкова 

  
 

Модулів – 2 

Спеціальність: 
011 Освітні, педагогічні 

науки 
 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 1-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – проєкт  
                                        

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120  

1-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 год.; 
самостійної роботи 
студента – 4 год. 

Освітній рівень: 
магістр 

 

 14 год. 
Практичні, семінарські 

 26 год. 
Лабораторні 

 
Самостійна робота 

80 год. 
Вид контролю:  

екзамен 
Передумови для вивчення дисципліни «Філософія», «Педагогіка», 
«Психологія». 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Педагогічна компаративістика 
і міжнародна освіта» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за  спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». 

Мета навчальної дисципліни «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта» 
полягає у формуванні в здобувачів вищої освіти системи знань про теорію і практику освіти у 
провідних країнах світу з проєкцією на актуальні проблеми освіти в Україні. У світлі 
реформування системи освіти, в умовах економічної та культурної глобалізації, надзвичайно 
актуальним є набуття майбутніми професіоналами знань про тенденції розвитку освіти 
зарубіжних країн, демократизацію й підвищення якості, досягнення кращих світових взірців та 
інтеграцію у світовий освітній простір, ознайомлення із специфікою розвитку освіти у країнах 
світу задля усвідомленого привнесення кращого зарубіжного досвіду у вітчизняну систему 
освіти.   

Завдання навчальної дисципліни «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта»: 
дати здобувачам вищої освіти знання про стан, основні тенденції розвитку освіти у світовому та 
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національному масштабах; формувати науковий й загальнокультурний світогляд, осмислювати 
особливості розвитку педагогічної науки і систем освіти в різних країнах; формувати навички 
компаративного аналізу основних концепцій вітчизняної й зарубіжної освіти, та критичне 
мислення й толерантне ставлення до зарубіжного досвіду задля прогнозування явищ, подій у 
педагогіці й освіті, та по можливості врахування їхнього впливу у контексті досягнень в 
освітній сфері України. 

Формування інтегральної компетентності передбачає здатність розв'язувати складні 
задачі і проблеми у сфері освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень, здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські 

обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до різноманітності. 
ЗК-2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до розуміння причинно-

наслідкових зв'язків у предметній галузі. 
ЗК-6. Здатність до виявлення, окреслення та вирішення проблем; генерування нових ідей 

(креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах. 
ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
Фахові компетентності (ФК) 
ФК-2. Здатність до оволодіння інформацією та до аналізу, порівняння, практичного 

впровадження й популяризації кращого досвіду вітчизняної та зарубіжної освіти і педагогіки. 
ФК-7. Здатність до творчого і критичного мислення, інноваційної діяльності, приймати 

рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної 
діяльності. 

ФК-14. Здатність знаходити, інтерпретувати, критично аналізувати та використовувати 
джерела інформації в сфері професійної діяльності. 

3. Очікувані результати навчання  
ПРН1 Критично осмислювати історичні й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в 

Україні та світі; теоретичні завдання і практичні проблеми у професійній педагогічній 
діяльності з метою організації освітнього простору, розвитку особистого досвіду та 
майстерності. 

ПРН2 Демонструвати знання у вибраній спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»; 
знати та використовувати у професійній діяльності законодавчі і нормативно-правові 
документи у галузі вищої освіти. 

ПРН4 Вміти проводити критичний аналіз інформаційних джерел, освітніх, наукових і 
професійних текстів у галузі своєї спеціальності. 

ПРН14 Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграцію 
знань; узагальнювати і генерувати нові ідеї, проявляти творчість в освітній діяльності; 
самостійно приймати рішення та організовувати інноваційну діяльність на належному 
професійному рівні; нести відповідальність за виконувану роботу з дотриманням вимог 
педагогічної етики. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ОСВІТА У СВІТЛІ СЬОГОДЕННЯ 

Тема лекції 1. Компаративна педагогіка як наука. 
Мета та завдання компаративної педагогіки, її місце в структурі педагогічної науки. 
Виникнення компаративної педагогіки. Розвиток компаративної педагогіки в радянський період 
та сучасній Україні. Об’єкт, предмет та функції компаративної педагогіки. 
Внутрішньопедагогічні та міжгалузеві зв'язки компаративної педагогіки. Методи порівняльно-
педагогічних досліджень. 
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Тема лекції 2. Розвиток освіти: історія та сьогодення.  
Історичні етапи розвитку компаративної педагогіки. Соціально-економічні та політичні 
фактори розвитку освіти зарубіжних країн. Соціально-економічний статус країни як умова 
розвитку освіти. Показники інформаційного прогресу країни як основа забезпечення її 
освітнього прогресу. Процеси глобалізації та їх вплив на розвиток освіти. Інтеграція в галузі 
сучасної освіти. Загальна характеристика процесу інтеґрації. Орієнтація на неперервну освіту. 
Особливості шкільної освіти в полікультурному суспільстві. Причини актуальності 
полікультурної освіти. Виховання особистості громадянина як пріоритетний напрям діяльності 
держави: зарубіжний та вітчизняний досвід. 
 
Тема лекції 3: Основні тенденції освіти ХХІ ст. Типи управління освітніми системами: 
зарубіжний досвід. Стандартизація та диференціація освіти: міжнародна практика.  
Освіта у ХХІ столітті: потреби ринку праці. Сучасні парадигми, концепції, теорії та моделі 
зарубіжної освіти. Транснаціональна, дистанційна, медіа освіта. Освіта та європейський 
простір: компаративний аналіз. Актуальність проблеми управління освітою. Загальна 
характеристика типів управління освітою: зарубіжний досвід. Особливості управління 
централізованою та децентралізованою зарубіжними системами освіти. Теоретичні передумови 
розвитку руху стандартизації в освіті. Сутність поняття «диференціація навчання». Основні 
форми компенсуючого навчання. Особливості навчання дітей з особливими освітніми 
потребами: міжнародний досвід.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

СИСТЕМА ОСВІТИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ 
 

Тема лекції 4. Система освіти за кордоном: особливості та пріоритети. 
Організація дошкільної освіти в країнах зарубіжжя. 
Дошкільні заклади та міжнародні організації дошкільної освіти. Розвиток мережі дошкільних 
закладів. Особливості дошкільної освіти у США, Великобританії, Японії та Польщі. Системи 
дошкільної освіти в інших країнах (Болгарія, Туреччина, Фінляндія, Данія, Ізраїль та ін.). 
Пріоритети дошкільної освіти в Україні. 
 
Тема лекції 5. Розвиток початкової освіти в зарубіжних країнах та Україні.  
Особливості й пріоритети початкової освіти у США, Великобританії, Японії та Китаї. 
Початкова освіта в Західній Європі (Польща, Франція, Німеччина). Розвиток початкової освіти 
в Україні. Вимоги до сучасного європейського вчителя.  
 
Тема лекції 6. Середня освіта у провідних країнах світу.  
Нові моделі навчання. «Школи майбутнього» у США. Реформування шкільної системи у 
Франції. Організація освітнього процесу у Великобританії. Основні тенденції розвитку 
зарубіжної системи середньої освіти. Реформування середньої освіти України у контексті 
загальносвітових змін. 
 
Тема лекції 7:  Діяльність закладів вищої освіти в зарубіжних країнах та Україні: 
порівняльний аспект.  
Вища освіта в розвинених країнах світу: огляд, характеристика. Тенденції розвитку системи 
вищої освіти США, Канади. Особливості системи вищої освіти Великобританії. Розвиток 
системи вищої освіти Японії. Система вищої освіти Польщі. Модель конкурентоспроможного 
фахівця ХХІ ст. 
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5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
денна форма 

усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 
 Модуль 1 

Змістовий модуль 1. ОСВІТА У СВІТЛІ СЬОГОДЕННЯ 
Тема 1. Компаративна педагогіка як наука. 11 2 2   7 
Тема 2. Розвиток освіти: історія і сучасність. 9 2 2   5 
Тема 3. Основні тенденції освіти ХХІ ст. Типи 
управління освітніми системами: зарубіжний 
досвід.  
Стандартизація та диференціація освіти: 
міжнародна практика. 

16 2 6   8 

Разом за змістовим 
 модулем 1 

36 6 10   20 

Змістовий модуль 2. СИСТЕМА ОСВІТИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ 
Тема 4. Система освіти за кордоном: особливості та 
пріоритети. 
Організація дошкільної освіти в країнах зарубіжжя  

20 2 2   16 
 

Тема 5. Розвиток початкової освіти в зарубіжних 
країнах та Україні. 

13 2 2   9 

Тема 6. Середня освіта у провідних країнах світу 15 2 6   7 
Тема 7. Діяльність закладів вищої освіти в 
зарубіжних країнах та Україні: порівняльний 
аспект.  

25 2 6   17 

Разом за змістовим модулем 2 73 8 16   49 
Усього годин  109 14 26   69 
Модуль 2 

ІНДЗ 11  - -    11 
Усього годин 120 14 26   80 

 
6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Розвиток і становлення компаративної педагогіки. 2 
2 Освіта та її вплив на суспільство. 2 
3 Освіта в сучасних умовах: стан, проблеми, перспективи.  2 
4 Нові тенденції освіти. 2 
5 Зарубіжний досвід управління освітніми системами. 

Стандартизація та диференціація освіти: міжнародна практика. 
2 

6 Організація дошкільної освіти в країнах зарубіжжя. 2 
   7 Розвиток початкової освіти в зарубіжних країнах та Україні. 2 

8 Середня освіта за кордоном. 2 
9 Навчальні заклади у сучасних освітніх системах. 2 
10 Особливості контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 

у школах зарубіжних країн. 
2 

11 Система вищої освіти провідних країн світу. 2 
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12 Сучасні тенденції розвитку вищої освіти. 2 
13 Напрями розвитку професійної освіти в зарубіжних країнах. 2 
 Всього: 26 

                                                             
7. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин  

1 Компаративна педагогіка як наука. 7 
2 Розвиток освіти: історія та сьогодення.  5 
3 Основні тенденції освіти ХХІ ст. Типи управління освітніми 

системами: зарубіжний досвід. Стандартизація та диференціація 
освіти: міжнародна практика. 

8 

4 Система освіти за кордоном: особливості та пріоритети. 
Організація дошкільної освіти в країнах зарубіжжя. 

16 

5 Розвиток початкової освіти в зарубіжних країнах та Україні 9 
6 Середня освіта у провідних країнах світу. 7 
7 Діяльність закладів вищої освіти: порівняльний аспект.  17 
 ІНДЗ 11 

 Разом  80 
8. Індивідуальні завдання.   
Підготувати проєкт «Зарубіжна система освіти».  
 
9. Методи навчання.  
МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 – практичний метод (практичні заняття);  
МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 
рецензування, складання реферату);  
МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні тощо);  
МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань);  
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти.  
 
10. Методи оцінювання.  
МО1 – екзамен;  
МО2 – усне або письмове опитування; 
МО4 – тестування;  
МО5 – проєкти;  
МО6 – реферати, есе;  
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень.  
МО9 – захист практичних робіт. 
 
11. Засоби діагностики результатів навчання (засобами оцінювання та методами 
демонстрування результатів можуть бути: 
- екзамен;  
- тести;  
- проєкти;  
- реферати, есе;  
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 
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12. Критерії оцінювання результатів навчання 
Суми 

балів за 
100- 

бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ЄКТС 

Значення 
оцінки ЄКТС 

Критерії оцінювання Рівень 
компетентності 

Оцінка за національною 
шкалою 

екзамен залік 

 
 
 
 
 

90-100 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти 
виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно 
здобувати знання, без 
допомоги викладача 

знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті 
знання і вміння для 
прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 

відповіді, самостійно 
розкриває власні здібності 

 
 
 
 
 

Високий (творчий) 

 
 
 
 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зарахо 
вано 

82-89 В добре здобувач вищої освіти вільно 
володіє теоретичним 
матеріалу, застосовує його на 
практиці, вільно розв'язує 
вправи і задачі у стандартних 
ситуаціях, самостійно 
виправляє допущені 
помилки, кількість яких 
незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 
Достатній 
(конструктивно-
варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
добре 

74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну 
діяльність; виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
суттєві, добирати аргументи 
для підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середній 
(репродуктивний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
задовільно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
зараховано 

60-63 E задовільно здобувач вищої освіти 
володіє навчальним 
матеріалом на рівні, вищому 
за початковий, значну 
частину його відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно з 
можливістю 
повторного 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 
окремих фрагментів, що 
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складання 
семестрового 
контролю  

становлять незначну частину 
навчального матеріалу  

 
Низький 
(рецептивно-
продуктивний)  

 
 
незадовільно 

 
не 
зараховано 

1-34 F незадовільно з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів  

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 
самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за 
ІНДЗ та оцінка за екзамен. 

 
13. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти  

Поточне тестування та самостійна робота 
Екзамен Сума Змістовий модуль № 1 

 
Змістовий модуль № 2 

 
ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6    Т7 8 40 100 
3 3 9 4 3 10   10 

Модульний контроль - 5 Модульний контроль - 5 
Критерії по видах діяльності 

№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності* Оціночні 
бали* 

Кількість балів 

Т1 Виконання завдань під час практичних занять 
Опитування та участь в обговоренні під час практичних 
занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
1 
 

1 
 

3 

Т2 Виконання завдань під час практичних занять 
Опитування та участь в обговоренні під час практичних 
занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
1 
1 

3 

Т3 Виконання завдань під час практичних занять 
Опитування та участь в обговоренні під час практичних 
занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

3*1 
3*1 
3*1 

9 

Модульний контроль (тестування) 5 5 
Т4 Виконання завдань під час практичних занять. 

опитування та участь в обговоренні під час практичних 
занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
1 
 

1 
1 

4 

Т5 Виконання завдань під час практичних занять 
Опитування та участь в обговоренні під час практичних 
занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
1 
1 

3 

Т6 Виконання завдань під час практичних занять 
Опитування та участь в обговоренні під час практичних 
занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3*1 
3*1 

 
1 

3*1 

10 
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Т7 Виконання завдань під час практичних занять 
Опитування та участь в обговоренні під час практичних 
занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3*1 
3*1 

 
1 

3*1 

10 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 
ІНДЗ 8 8 
Екзамен 40 40 
Разом 100 
14. Методичне забезпечення: 
1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Силабус. 
3. Навчальні посібники. 
4. Освітній контент: 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Методичні рекомендації для проведення практичних занять. 
- Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 
- Пакети завдань для контрольних заходів; екзамену. 
5. Візуальний супровід навчальної дисципліни. 
15. Питання для підготовки до підсумкового контролю 
1. Мета, завдання, об’єкт, предмет та функції компаративної педагогіки, її місце в структурі 

педагогічної науки. 
2. Виникнення компаративної педагогіки. 
3. Стан компаративної педагогіки у радянський період. 
4. Внутрішньо педагогічні та міжгалузеві зв'язки компаративної педагогіки.  
5. Методи порівняльно-педагогічних досліджень. 
6. Історичні етапи розвитку компаративної педагогіки.  
7. Соціально-економічні та політичні фактори розвитку освіти зарубіжних країн. Соціально-

економічний статус країни як умова розвитку освіти.  
8. Показники інформаційного прогресу країни як основа забезпечення її освітнього прогресу. 

Процеси глобалізації та їх вплив на розвиток освіти.  
9. Інтеграція в галузі сучасної освіти. Загальна характеристика процесу інтеґрації.  
10. Орієнтація на неперервну освіту. 
11. Особливості шкільної освіти в полікультурному суспільстві. Виховання особистості 

громадянина: зарубіжний та вітчизняний досвід. 
12. Освіта у ХХІ столітті: потреби ринку праці. 
13. Сучасні парадигми, концепції, теорії та моделі освіти.  
14. Транснаціональна, дистанційна, медіа освіта. 
15. Освіта та європейський простір: компаративний аналіз. 
16. Актуальність проблеми управління освітою. 
17. Загальна характеристика типів управління зарубіжною освітою.  
18. Особливості управління централізованою та децентралізованою зарубіжними системами 

освіти.  
19. Теоретичні передумови розвитку руху стандартизації в освіті.  
20. Сутність поняття «диференціація навчання».  
21. Основні форми компенсуючого навчання.  
22. Особливості навчання дітей з особливими освітніми потребами: міжнародний досвід.  
23. Дошкільні заклади та міжнародні організації дошкільної освіти. Розвиток мережі 

дошкільних закладів.  
24. Особливості дошкільної освіти у США.  
25.  Пріоритети дошкільної освіти у Великобританії.  
26. Особливості й пріоритети дошкільної освіти у Японії. 



11 
 

  

27. Тенденції розвитку дошкільної освіти у Польщі.  
28. Системи дошкільної освіти в країнах: Болгарії, Туреччині. 
29. Системи дошкільної освіти в країнах: Фінляндії, Данії та ін. 
30. Системи дошкільної освіти в країні Ізраїль. 
31. Особливості й пріоритети дошкільної освіти в Україні. 
32. Особливості розвитку початкової освіти у США. 
33. Характеристика початкової освіти у Великобританії. 
34. Особливості початкової освіти у Японії та Китаї. 
35. Початкова освіта у Польщі. 
36. Початкова освіта в Західній Європі (Франція, Німеччина). 
37. Розвиток початкової освіти в Україні. 
38. Вимоги до сучасного європейського вчителя. 
39. Нові моделі навчання. 
40. «Школи майбутнього» у США. 
41. Реформування шкільної системи у Франції. 
42. Організація освітнього процесу у Великій Британії. 
43. Основні тенденції розвитку зарубіжної системи середньої освіти. 
44. Реформування середньої освіти України у контексті загально світових змін.  
45. Вища освіта в розвинених країнах світу: огляд, характеристика. Європейський простір 

вищої освіти.  
46. Управління вищою освітою у зарубіжних країнах. 
47. Тенденції розвитку системи вищої освіти США, Канади.   
48. Особливості системи вищої освіти Великобританії.   
49. Характеристика системи вищої освіти Японії.   
50. Основні тенденції розвитку системи вищої освіти Польщі. 
51. Модель конкурентоспроможного фахівця ХХІ століття. 
52. Основні парадигми підготовки вчителя. 
53. Мета, завдання і принципи професійної освіти. 
54. Професійна освіта і навчання в країнах Західної Європи.  
55. Базова та неперервна професійна освіта у країнах Заходу.  
56. Дуальна модель професійної освіти Німеччини.  
57. Причини виникнення та функції альтернативних закладів освіти за рубежем.  
58. Зарубіжні альтернативні заклади освіти.  
59. Найбільш відомі у світі «Нові школи» XX ст. «Вільні шкільні громади» (Німеччина), 

«Трудова школа» (Німеччина, Швейцарія, Австрія, Франція).  
60. Типи педагогічної інновації в системі сучасної вищої освіти в умовах євроінтеграції.  

 
16. Рекомендована література (основна, допоміжна): 
Основна література: 
1. Будник О. Б. Порівняльна педагогіка : методичні рекомендації до вивчення курсу: [текст]. 

Педагогічний факультет; Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника. Івано-Франківськ, 2016. 76 с. 

2. Васюк О. В. Порівняльна педагогіка : підруч. Київ – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 
2016. 408 с. 

3. Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український 
контекст: матеріали наук.- практ семінару (Київ, 11 червня 2015 р.) / Ін-т педагогіки НАПН 
України / За заг. ред О.І. Локшиної. Київ: Педагогічна думка, 2015. 288 с. 

4. Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири українських компаративістів : хрестоматія 
/ авторський колектив. Київ : Педагогічна думка, 2015. 176 с. 

5. Чепіль М.М. Порівняльна педагогіка. Київ : Академвидав, 2014.  215 с. 
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Допоміжна література: 
1. Андрущенко В. П. Освіта на рубежі століть: філософія, методологія, практика. Неперервна

професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: Монографія / В. П.
Андрущенко, І. Я. Зязюн, В. Г. Кремень, С. Д. Максименко, Н. Г. Никало, С. О. Сисоєва, Я.
В. Цехмістер, О. В. Чалий / за ред. В. Г. Кременя. Київ: Наукова думка, 2003. С. 99-166.

2. Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський
простір вищої освіти / За ред. В. М. Бебика. Київ: МАУП, 2004. 200 с.

3. Курс лекцій з порівняльної педагогіки/ За заг. ред. члена-кор. НАПН України, д.п.н, проф.
Г.В.Троцко. Харків, 2007. 264 с.

4. Локшина О.І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика
(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія. Київ: Богданова А.М., 2009. 404 с.

5. Педагогіка вищої школи / за ред. В. Г. Кременя, В. П. Андрущенка, В. І. Лугового. Київ :
Педагогічна думка, 2009. 256 с.

6. Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український
контекст: матеріали наук.- практ семінару (Київ, 11 червня 2015 р.) / Ін-т педагогіки НАПН
України / За заг. ред О.І. Локшиної. Київ: Педагогічна думка, 2015. 288 с.

7. Розман І. Проблема персоніфікації розвитку зарубіжної освіти і педагогічної думки: досвід
української педагогічної компартивістики. Молодь і ринок. №11 (166), 2018. С. 109-113.

8. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. Суми: Редакційно-видавничий 
відділ СДПУ. 300 с.

9. Сисоєва С.О. Компаративистика в сфере образования. Педагогічний процес: теорія і
практика. 2014. №4. С.23-27.

10. Чопик Ю.С, Стражнікова І.В. Зарубіжна реформаторська педагогіка в оцінках українських
науковців другої половини ХХ – початку ХХІ століття: монографія. Івано-Франківськ:
НАІР, 2017. 264 с.

17. Інформаційні (інтернет) ресурси
1. UNESCO. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  https: // www.unesco.org
2. Сайт Національної академії педагогічних наук України : http://naps.gov.ua/
3. Сайт бібліотеки  України ім. В.І.Вернадського http://naps.gov.ua/
4. Сайт бібліотеки РДГУ: www.rshu.edu.ua/naukova-biblioteka
5. Сайт кафедри педагогіки початкової освіти РДГУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://kppivo-rshu.org.ua/
6. Сайт Міністерства освіти і науки України : https: // mon.gov.ua/ua

http://www.unesco.org/
http://naps.gov.ua/
http://www.rshu.edu.ua/naukova-biblioteka
http://kppivo-rshu.org.ua/


Рівненський державний гуманітарний університет 
Інститут психології та педагогіки 

Педагогічний факультет 
Кафедра педагогіки початкової освіти 

Назва дисципліни Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 

Загальна кількість кредитів та кількість 
годин для вивчення дисципліни 

4 кредити/ 120 годин 

Вид підсумкового контролю  екзамен 

Викладач (і) Сойчук Руслана Леонідівна 

Профайл викладача (ів) на сайті кафедри, в 
соцмережі 

Кафедра ППI та ВО РДГУ — Сойчук Руслана 
Леонідівна (kppivo-rshu.org.ua ) 

E-mail викладача: ruslana.soichuk@rshu.edu.ua 

Посилання на освітній контент дисципліни 
в CMS Moodle (за наявності) або на іншому 
ресурсі 

  

Мова викладання Українська мова 

Консультації Очні консультації: 3 год. 
середа : 10.00 - 13.00 год.  
Он лайн- консультації:  
середа: 18.00 - 20.00 год.  
 

 
  

http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/86-sojchuk-ruslana-leonidivna
http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/86-sojchuk-ruslana-leonidivna


Цілі навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта» 

полягає у формуванні в здобувачів вищої освіти системи знань про теорію і практику освіти у 
провідних країнах світу з проєкцією на актуальні проблеми освіти в Україні. У світлі 
реформування системи освіти, в умовах економічної та культурної глобалізації, надзвичайно 
актуальним є набуття майбутніми професіоналами знань про тенденції розвитку освіти 
зарубіжних країн, демократизацію й підвищення якості, досягнення кращих світових взірців та 
інтеграцію у світовий освітній простір, ознайомлення із специфікою розвитку освіти у країнах 
світу задля усвідомленого привнесення кращого зарубіжного досвіду у вітчизняну систему 
освіти.   

Завдання навчальної дисципліни «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта»: 
дати здобувачам вищої освіти знання про стан, основні тенденції розвитку освіти у світовому та 
національному масштабах; формувати науковий й загальнокультурний світогляд, осмислювати 
особливості розвитку педагогічної науки і систем освіти в різних країнах; формувати навички 
компаративного аналізу основних концепцій вітчизняної й зарубіжної освіти, та критичне 
мислення й толерантне ставлення до зарубіжного досвіду задля прогнозування явищ, подій у 
педагогіці й освіті, та по можливості врахування їхнього впливу у контексті досягнень в 
освітній сфері України. 

Формування інтегральної компетентності передбачає здатність розв'язувати складні 
задачі і проблеми у сфері освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень, здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог. 

 
Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські 

обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до різноманітності. 
ЗК-2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до розуміння причинно-

наслідкових зв'язків у предметній галузі. 
ЗК-6. Здатність до виявлення, окреслення та вирішення проблем; генерування нових ідей 

(креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах. 
ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
Фахові компетентності (ФК) 
ФК-2. Здатність до оволодіння інформацією та до аналізу, порівняння, практичного 

впровадження й популяризації кращого досвіду вітчизняної та зарубіжної освіти і педагогіки. 
ФК-7. Здатність до творчого і критичного мислення, інноваційної діяльності, приймати 

рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної 
діяльності. 

ФК-14. Здатність знаходити, інтерпретувати, критично аналізувати та використовувати 
джерела інформації в сфері професійної діяльності. 

 
Програмні результати навчання  
ПРН1 Критично осмислювати історичні й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в 

Україні та світі; теоретичні завдання і практичні проблеми у професійній педагогічній 
діяльності з метою організації освітнього простору, розвитку особистого досвіду та 
майстерності. 

ПРН2 Демонструвати знання у вибраній спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; 
знати та використовувати у професійній діяльності законодавчі і нормативно-правові 
документи у галузі вищої освіти. 

ПРН4 Вміти проводити критичний аналіз інформаційних джерел, освітніх, наукових і 
професійних текстів у галузі своєї спеціальності. 

ПРН14 Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграцію 
знань; узагальнювати і генерувати нові ідеї, проявляти творчість в освітній діяльності; 
самостійно приймати рішення та організовувати інноваційну діяльність на належному 



професійному рівні; нести відповідальність за виконувану роботу з дотриманням вимог 
педагогічної етики. 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів навчання та 
компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Педагогічна компаративістика і 
міжнародна освіта» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував 
матеріалом таких дисциплін як: «Філософія», «Педагогіка», «Психологія».  Отримав загальні 
і фахові знання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Мотивація здобувачів вищої освіти: зорієнтована на вмотивованість щодо 
майбутньої професійної діяльності; підкріплюється завдяки використанню сучасних форм й 
інтерактивних методів, інтерактивно-комунікаційних технологій навчання під час лекційних 
та практичних занять. 

Спільна (групова) діяльність реалізується під час практичних занять, що базується 
на інтерактивній взаємодії учасників освітнього процесу. 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти передбачає опрацювання 
нормативно-правових документів, основної та додаткової літератури, інформаційних 
ресурсів, виконання ІНДЗ, підготовку до практичних занять. 

ПЕРЕЛІК ТЕМ: 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ОСВІТА У СВІТЛІ СЬОГОДЕННЯ 
Тема лекції 1. Компаративна педагогіка як наука. 
Мета та завдання компаративної педагогіки, її місце в структурі педагогічної науки. 
Виникнення компаративної педагогіки. Розвиток компаративної педагогіки в радянський період 
та сучасній Україні. Об’єкт, предмет та функції компаративної педагогіки. 
Внутрішньопедагогічні та міжгалузеві зв'язки компаративної педагогіки. Методи порівняльно-
педагогічних досліджень. 
Тема практичного заняття 1. Розвиток і становлення компаративної педагогіки. 

Тема лекції 2. Розвиток освіти: історія та сьогодення.  
Історичні етапи розвитку компаративної педагогіки. Соціально-економічні та політичні 
фактори розвитку освіти зарубіжних країн. Соціально-економічний статус країни як умова 
розвитку освіти. Показники інформаційного прогресу країни як основа забезпечення її 
освітнього прогресу. Процеси глобалізації та їх вплив на розвиток освіти. Інтеграція в галузі 
сучасної освіти. Загальна характеристика процесу інтеґрації. Орієнтація на неперервну освіту. 
Особливості шкільної освіти в полікультурному суспільстві. Причини актуальності 
полікультурної освіти. Виховання громадянина держави як пріоритетний напрям діяльності 
держави: зарубіжний та вітчизняний досвід. 
Тема практичного заняття 2. Освіта та її вплив на суспільство. 

Тема лекції 3: Основні тенденції освіти ХХІ ст. Типи управління освітніми системами: 
зарубіжний досвід. Стандартизація та диференціація освіти: міжнародна практика.  
Освіта у ХХІ столітті: потреби ринку праці. Сучасні парадигми, концепції, теорії та моделі 
зарубіжної освіти. Транснаціональна, дистанційна, медіа освіта. Освіта та європейський 
простір: компаративний аналіз. Актуальність проблеми управління освітою. Загальна 
характеристика типів управління освітою: зарубіжний досвід. Особливості управління 
централізованою та децентралізованою зарубіжними системами освіти. Теоретичні передумови 
розвитку руху стандартизації в освіті. Сутність поняття «диференціація навчання». Основні 
форми компенсуючого навчання. Особливості навчання дітей з особливими освітніми 
потребами: міжнародний досвід.  
Тема практичного заняття 3. Освіта в сучасних умовах: стан, проблеми, перспективи.  
Тема практичного заняття 4. Нові тенденції освіти. 
Тема практичного заняття 5. Зарубіжний досвід управління освітніми системами. 
Стандартизація та диференціація освіти: міжнародна практика. 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
СИСТЕМА ОСВІТИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ 

Тема лекції 4. Система освіти за кордоном: особливості та пріоритети. 
Організація дошкільної освіти в країнах зарубіжжя. 
Дошкільні заклади та міжнародні організації дошкільної освіти. Розвиток мережі дошкільних 
закладів. Особливості дошкільної освіти у США, Великобританії, Японії та Польщі. Системи 
дошкільної освіти в інших країнах (Болгарія, Туреччина, Фінляндія, Данія, Ізраїль та ін.). 
Пріоритети дошкільної освіти в Україні. 
Тема практичного заняття 6. Організація дошкільної освіти в країнах зарубіжжя.  

Тема лекції 5. Розвиток початкової освіти в зарубіжних країнах та Україні. Особливості й 
пріоритети початкової освіти у США, Великобританії, Японії та Китаї. Початкова освіта в 
Західній Європі (Польща, Франція, Німеччина). Розвиток початкової освіти в Україні. Вимоги 
до сучасного європейського вчителя.  
Тема практичного заняття 7:  Розвиток початкової освіти в зарубіжних країнах та Україні. 

Тема лекції 6. Середня освіта у провідних країнах світу.  
Нові моделі навчання. «Школи майбутнього» у США. Реформування шкільної системи у 
Франції. Організація освітнього процесу у Великобританії. Основні тенденції розвитку 
зарубіжної системи середньої освіти. Реформування середньої освіти України у контексті 
загальносвітових змін. 
Тема практичного заняття 8: Середня освіта за кордоном. 
Тема практичного заняття 9: Навчальні заклади у сучасних освітніх системах. 
Тема практичного заняття 10: Особливості контролю та оцінювання навчальних досягнень 
учнів у школах зарубіжних країн. 

Тема лекції 7:  Діяльність закладів вищої освіти в зарубіжних країнах та Україні: 
порівняльний аспект.  
Вища освіта в розвинених країнах світу: огляд, характеристика. Тенденції розвитку системи 
вищої освіти США, Канади. Особливості системи вищої освіти Великобританії. Розвиток 
системи вищої освіти Японії. Система вищої освіти Польщі. Модель конкурентоспроможного 
фахівця ХХІ ст. 
Тема практичного заняття 11. Система вищої освіти провідних країн світу. 
Тема практичного заняття 12: Сучасні тенденції розвитку вищої освіти. 
Тема практичного заняття 13:  Напрями розвитку професійної освіти в зарубіжних країнах.  

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Основна література: 
1. Будник О. Б. Порівняльна педагогіка : методичні рекомендації до вивчення курсу: [текст].

Педагогічний факультет; Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника. Івано-Франківськ, 2016. 76 с.

2. Васюк О. В. Порівняльна педагогіка : підруч. Київ – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М.,
2016. 408 с.

3. Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український
контекст: матеріали наук.- практ семінару (Київ, 11 червня 2015 р.) / Ін-т педагогіки НАПН
України / За заг. ред О.І. Локшиної. Київ: Педагогічна думка, 2015. 288 с.

4. Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири українських компаративістів : хрестоматія
/ авторський колектив. Київ : Педагогічна думка, 2015. 176 с.

5. Чепіль М.М. Порівняльна педагогіка. Київ : Академвидав, 2014.  215 с.



Додаткова література: 
1. Андрущенко В. П. Освіта на рубежі століть: філософія, методологія, практика. Неперервна

професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: Монографія / В. П.
Андрущенко, І. Я. Зязюн, В. Г. Кремень, С. Д. Максименко, Н. Г. Никало, С. О. Сисоєва, Я.
В. Цехмістер, О. В. Чалий / за ред. В. Г. Кременя. Київ: Наукова думка, 2003. С. 99-166.

2. Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський
простір вищої освіти / За ред. В. М. Бебика. Київ: МАУП, 2004. 200 с.

3. Курс лекцій з порівняльної педагогіки/ За заг. ред. члена-кор. НАПН України, д.п.н, проф.
Г.В.Троцко. Харків, 2007. 264 с.

4. Локшина О.І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика
(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія. Київ: Богданова А.М., 2009. 404 с.

5. Педагогіка вищої школи / за ред. В. Г. Кременя, В. П. Андрущенка, В. І. Лугового. Київ :
Педагогічна думка, 2009. 256 с.

6. Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український
контекст: матеріали наук.-практ семінару (Київ, 11 червня 2015 р.) / Ін-т педагогіки НАПН
України / За заг. ред О.І. Локшиної. Київ: Педагогічна думка, 2015. 288 с.

7. Розман І. Проблема персоніфікації розвитку зарубіжної освіти і педагогічної думки: досвід
української педагогічної компартивістики. Молодь і ринок. №11 (166), 2018. С. 109-113.

8. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. Суми: Редакційно-видавничий 
відділ СДПУ. 300 с.

9. Сисоєва С.О. Компаративистика в сфере образования. Педагогічний процес: теорія і
практика. 2014. №4. С.23-27.

10. Чопик Ю.С, Стражнікова І.В. Зарубіжна реформаторська педагогіка в оцінках українських
науковців другої половини ХХ – початку ХХІ століття: монографія. Івано-Франківськ:
НАІР, 2017. 264 с.
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Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Студенти розробляють,  укладають, здійснюють науковий пошук та написання 

доповідей, есе використовуючи візуальний супровід навчальної дисципліни. Під час вивчення 
дисципліни передбачається використання ноутбука, мобільного пристрою (телефон, планшет) з 
підключенням до Інтернет, для комунікації та опитувань, виконання індивідуальних завдань та 
самостійної роботи, проходження тестування (поточний, модульний) й т.ін. Програмне 
забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів 
освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення документів; програма для 
створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

http://www.unesco.org/
http://naps.gov.ua/
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Види та методи навчання і оцінювання 
Код 

компетентності 
(згідно ОПП) 

Назва 
компетентності 

Код 
програмного 
результату 
навчання 

Назва 
програмного 
результату 
навчання 

Методи 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

ЗК 1 Здатність діяти 
соціально 
відповідально, 
свідомо виконувати 
свої громадянські 
обов’язки; діяти на 
основі етичних 
міркувань 
(мотивів) та поваги 
до різноманітності; 
проявляти емпатію 
та толерантність. 

ПРН2 Демонструвати 
знання у вибраній 
спеціальності 011 
«Освітні, 
педагогічні 
науки»; знати та 
використовувати у 
професійній 
діяльності 
законодавчі і 
нормативно-
правові документи 
у галузі вищої 
освіти. 

МН1, МН 2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7. 

МО1, МО2, МО4, 
МО5, МО6, МО7, 
МО9. 

ПРН14 Вміти здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграцію знань; 
узагальнювати і 
генерувати нові 
ідеї, проявляти 
творчість в 
освітній 
діяльності; 
самостійно 
приймати рішення 
та організовувати 
інноваційну 
діяльність на 
належному 
професійному 
рівні, брати участь 
у роботі кафедри 
та інших 
професійних 
об’єднань; нести 
відповідальність за 
виконувану роботу 
з дотриманням 
вимог педагогічної 
етики. 

МН1, МН 2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7. 

МО1, МО2, МО4, 
МО5, МО6, МО7, 
МО9. 

ЗК 2 Здатність до 
абстрактного та 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу, до 
розуміння 
причинно-
наслідкових 
зв'язків у 
предметній галузі. 

ПРН1  Критично 
осмислювати 
історичні й сучасні 
тенденції розвитку 
вищої освіти в 
Україні та світі; 
теоретичні 
завдання і 
практичні 
проблеми у 
професійній 
педагогічній 
діяльності з метою 
організації 
освітнього 

МН1, МН 2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7. 

МО1, МО2, МО4, 
МО5, МО6, МО7, 
МО9. 



простору, 
розвитку 
особистого 
досвіду та 
майстерності. 

ЗК 6 Здатність до 
виявлення, 
окреслення та 
вирішення 
проблем; 
генерування нових 
ідей (креативність); 
до адаптації та 
діяльності у нових 
умовах 

ПРН14  Вміти 
здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграцію знань; 
узагальнювати і 
генерувати нові 
ідеї, проявляти 
творчість в 
освітній 
діяльності; 
самостійно 
приймати рішення 
та організовувати 
інноваційну 
діяльність на 
належному 
професійному 
рівні, брати участь 
у роботі кафедри 
та інших 
професійних 
об’єднань; нести 
відповідальність за 
виконувану роботу 
з дотриманням 
вимог педагогічної 
етики. 

МН1, МН 2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7. 

МО1, МО2, МО4, 
МО5, МО6, МО7, 
МО9. 

ЗК 7 Здатність до 
пошуку, 
оброблення та 
аналізу інформації 
з різних джерел. 

ПРН4 Вміти проводити 
критичний аналіз 
інформаційних 
джерел, освітніх, 
наукових і 
професійних 
текстів у галузі 
своєї 
спеціальності. 

МН1, МН 2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7. 

МО1, МО2, МО4, 
МО5, МО6, МО7, 
МО9. 

ФК  2 Здатність до 
оволодіння 
інформацією та до 
аналізу, 
порівняння, 
практичного 
впровадження й 
популяризації 
кращого досвіду 
вітчизняної та 
зарубіжної освіти і 
педагогіки 

ПРН1 Критично 
осмислювати 
історичні й сучасні 
тенденції розвитку 
вищої освіти в 
Україні та світі; 
теоретичні 
завдання і 
практичні 
проблеми у 
професійній 
педагогічній 
діяльності з метою 
організації 
освітнього 
простору, 
розвитку 
особистого 
досвіду та 
майстерності. 

МН1, МН 2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7. 

МО1, МО2, МО4, 
МО5, МО6, МО7, 
МО9. 



ПРН2 Демонструвати 
знання у вибраній 
спеціальності 011 
«Освітні, 
педагогічні 
науки»; знати та 
використовувати у 
професійній 
діяльності 
законодавчі і 
нормативно-
правові документи 
у галузі вищої 
освіти. 

МН1, МН 2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7. 

МО1, МО2, МО4, 
МО5, МО6, МО7, 
МО9. 

ФК  7 Здатність до 
творчого і 
критичного 
мислення, 
інноваційної 
діяльності, 
приймати рішення 
у складних і 
непередбачуваних 
умовах, 
адаптуватися до 
нових ситуацій 
професійної 
діяльності. 

ПРН 1 Критично 
осмислювати 
історичні й сучасні 
тенденції розвитку 
вищої освіти в 
Україні та світі; 
теоретичні 
завдання і 
практичні 
проблеми у 
професійній 
педагогічній 
діяльності з метою 
організації 
освітнього 
простору, 
розвитку 
особистого 
досвіду та 
майстерності. 

МН1, МН 2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7. 

МО1, МО2, МО4, 
МО5, МО6, МО7, 
МО9. 

ПРН14 Вміти здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграцію знань; 
узагальнювати і 
генерувати нові 
ідеї, проявляти 
творчість в 
освітній 
діяльності; 
самостійно 
приймати рішення 
та організовувати 
інноваційну 
діяльність на 
належному 
професійному 
рівні, брати участь 
у роботі кафедри 
та інших 
професійних 
об’єднань; нести 
відповідальність за 
виконувану роботу 
з дотриманням 
вимог педагогічної 
етики. 

МН1, МН 2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7. 

МО1, МО2, МО4, 
МО5, МО6, МО7, 
МО9. 

ФК  14 Здатність 
знаходити, 

ПРН2 Демонструвати 
знання у вибраній 

МН1, МН 2, 
МН3, МН4, 

МО1, МО2, МО4, 
МО5, МО6, МО7, 



інтерпретувати, 
критично 
аналізувати та 
використовувати 
джерела інформації 
в сфері професійної 
діяльності. 

спеціальності 011 
«Освітні, 
педагогічні 
науки»; знати та 
використовувати у 
професійній 
діяльності 
законодавчі і 
нормативно-
правові документи 
у галузі вищої 
освіти. 

МН5, МН6, 
МН7. 

МО9. 

ПРН4 Вміти проводити 
критичний аналіз 
інформаційних 
джерел, освітніх, 
наукових і 
професійних 
текстів у галузі 
своєї 
спеціальності. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5,МН6, 
МН7. 

МО1, МО2, МО4, 
МО5, МО6, МО7, 
МО9 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 –практичний метод ( практичні заняття);  
МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 
рецензування, складання реферату); 
МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні тощо); 
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань); МН7 – індивідуальна науково-дослідна 
робота. 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
МО1 –екзамен; 
МО2 –усне або письмове опитування  
МО4 –тестування; 
МО5 – проєкти;  
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО9 – захист практичних робіт. 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 
«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта» 

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6    Т7 8 40 100 

3 3 9 4 3 10   10 

Модульний контроль - 5 Модульний контроль - 5 



Критерії по видах діяльності 
№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності* Оціночні 
бали* 

Кількість балів 

Т1 Виконання завдань під час практичних занять 
Опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1
1

1 
3 

Т2 Виконання завдань під час практичних занять 
Опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1
1

1 

3 

Т3 Виконання завдань під час практичних занять 
Опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

3*1 
3*1 

3*1 

9 

Модульний контроль (тестування) 5 5 
Т4 Виконання завдань під час практичних занять. 

опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

1
1

1
1

4 

Т5 Виконання завдань під час практичних занять 
Опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1
1

1 

3 

Т6 Виконання завдань під час практичних занять 
Опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3*1 
3*1 

1 
3*1 

10 

Т7 Виконання завдань під час практичних занять 
Опитування та участь в обговоренні під час 
практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

3*1 
3*1 

1 
3*1 

10 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 
ІНДЗ: 
Проєкт 

8 8 

Екзамен 40 40 
Разом 100 

Система та критерії оцінювання в РДГУ 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути різний, 
загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення 
про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 



Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ЄКТС 

Значення 
оцінки ЄКТС 

Критерії оцінювання Рівень 
компетентності 

Оцінка за національною 
шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно 

здобувач вищої освіти 
виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно 
здобувати знання, без 
допомоги викладача 

знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, 
вміє використовувати 

набуті знання і вміння для 
прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 

відповіді, самостійно 
розкриває власні здібності 

Високий 
(творчий) 

відмінно 

зарахо 
вано 

82-89 В добре здобувач вищої освіти 
вільно володіє 
теоретичним матеріалу, 
застосовує його на 
практиці, вільно розв'язує 
вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє 
допущені помилки, 
кількість яких незначна 

Достатній 
(конструктивно-
варіативний)  

добре 

74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
застосовувати її на 
практиці; контролювати 
власну діяльність; 
виправляти помилки, з-
поміж яких є суттєві, 
добирати аргументи для 
підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача 
може аналізувати 
навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-
поміж яких є значна 
кількість суттєвих  

Середній 
(репродуктивний) 

задовільно зарахован
о 

60-63 E задовільно здобувач вищої освіти 
володіє навчальним 
матеріалом на рівні, 



вищому за початковий, 
значну частину його 
відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно 
з 
можливістю 
повторного 
складання 
семестрового 
контролю  

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на 
рівні окремих фрагментів, 
що становлять незначну 
частину навчального 
матеріалу  

Низький 
(рецептивно-
продуктивний) 

незадовільн
о 

не 
зараховано 

1-34 F незадовільно 
з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на 
рівні елементарного 
розпізнання і відтворення 
окремих фактів, елементів, 
об'єктів  

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних 
за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння 
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); 
оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ та оцінка за екзамен. 

Політика дисципліни 
При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь 
здобувачів вищої освіти, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти тощо. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 
та активність під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
недоцільне користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Політика доброчесності 
Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу, повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 
завдання, які передбачені у силабусі. 
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