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АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Ретроспектива розвитку освіти зарубіжних країн» призначена для здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти у галузі 01 Освіта, педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Дисципліна призначена для ознайомлення 

майбутніх докторів філософії з тенденціями розвитку освітнього процесу в світі, а також забезпечення цілісного бачення сучасних проблем освіти і 

шляхів їх вирішення на основі переосмислення розвитку освітніх процесів в історичній ретроспективі. Дисципліна спрямована на виховання майбутніх 

докторів філософії в дусі толерантності, взаєморозуміння та взаємоповаги в сучасному світовому освітньому просторі, який формується на основі 

взаємопроникнення і взаємозбагачення національних культур. 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою викладання дисципліни «Ретроспектива розвитку освіти зарубіжних країн» є сформувати у слухачів знання про наукові засади 

порівняльної педагогіки, структуру і особливості функціонування освітніх систем зарубіжних країн, сутність тенденції, проблеми і перспективи 

розвитку освіти у міжнародному контексті; навички здійснення порівняльно-педагогічного дослідження, критичного осмислення, обґрунтування й 

систематизації тенденцій розвитку систем освіти зарубіжних країн; обґрунтування можливостей впровадження конструктивних ідей досвіду 

зарубіжних країн у вітчизняну практику освіти; уміння визначати та вирішувати етичні питання міжкультурної толерантності, наукової етики у процесі 

науково-дослідницької і викладацької діяльності. 

Передбачається самостійна (індивідуальна та групова) дослідницька діяльність. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ретроспектива розвитку освіти зарубіжних країн» є формування таких компетентностей:  

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Аналітичні уміння. Здатність до пошуку, відбору, аналізу й оброблення інформації, до формулювання самостійних тверджень, положень, 

оцінок. Здатність до організації і проведення фундаментальних, прикладних науково-педагогічних досліджень. 

ЗК 5. Здатність до рефлексії. Здатність допомагати іншим у процесі викладацької діяльності, через наставництво, у ході організації і участі у 

проектній діяльності, командній роботі під час семінарських, практичних занять. 

ЗК 8. Ціннісні орієнтири. Уміння цінувати та поважати мультикультурність. Здатність діяти на засадах соціальної відповідальності і з 
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дотриманням свідомої громадянської позиції. 

ЗК 11. Командна робота. Здатність працювати у колективі, долати психологічні бар’єри для ефективної командної роботи. Здатність працювати 

як автономно, самостійно, так і в команді. 

Фахові компетентності:  

ФК  1.  Готовність до здійснення власної аналітико-синтетичної діяльності з метою визначення специфіки предмету дослідження, рівня його 

віддзеркалення в науковій літературі та розробки власних теоретичних конструктів, адекватних особливостям розв’язання обраної проблеми у сфері 

педагогічної освіти і освіти дорослих. Здатність до аналізу та аргументації вибору його методологічних засад; володіння уміннями здійснення аналізу 

філософських та ідеологічних актуалітетів освітньої політики на наднаціональному та національному рівнях; навичками застосування синергетичного, 

системного, аксіологічного, феноменологічного та інших методологічних підходів до аналізу педагогічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівні їх 

функціонування; навичками критичної інтерпретації досліджень у галузі вітчизняної та зарубіжної теорії/історії освіти і педагогіки, синтезу нових 

ідей; здатність до спілкування з предмету дослідження у межах міждисциплінарного та/або міжнародного експертного середовища. 

ФК 9. Здатність здійснювати історико-педагогічний аналіз педагогічного явища в динаміці та часовій послідовності; здійснювати аналіз 

історії розвитку ідей педагогів, науковців, традиції оригінальних систем підготовки вчителя провідними педагогічними навчальними закладами 

України, доцільно здійснювати періодизацію розвитку національної і зарубіжної освіти. 

ФК 10. Знання та володіння методами опису, ідентифікації, класифікації, зіставлення з метою визначення ключових тенденцій розвитку 

педагогічної освіти і освіти дорослих в Україні і у зарубіжних країнах; уміння знаходити, обробляти та аналізувати інформацію про еволюцію систем 

освіти зарубіжних країн з різноманітних джерел; уміння здійснювати порівняльний аналіз освітньо-наукових проблем у міжнародному контексті; 

уміння зіставляти закономірності й тенденції розвитку педагогічної теорії і практики в різних країнах світу; здатність застосовувати знання про сучасні 

досягнення зарубіжжя у вітчизняній предметній галузі; здатність прогнозувати тенденції розвитку освітніх систем у швидкозмінному середовищі. 

Розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства, педагогічної освіти і освіти дорослих й уміння їх використовувати в професійній і 

громадській діяльності. 

ФК 13. Здатність застосовувати самоаналіз та самооцінку. Здатність моделювати у професійному бутті динаміку власного професійно-

культурного розвитку у вимірах потенціалу таких властивостей особистості, як комунікативність, інтелектуальність, інноваційність; здатність до 

реалізації професійної творчості як засобу кар’єрного руху на рівні її впливу на професійно-культурний розвиток; до професійної самоосвіти і 

самовиховання. 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Викладання курсу «Ретроспектива розвитку освіти зарубіжних країн» передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з 

елементами електронного навчання, в якому використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп'ютерна графіка, аудіо та відео, 

інтерактивні елементи, онлайн консультування і т.п. Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

Форми роботи – групова, індивідуальна. У навчальному процесі рекомендовано використовувати різні засоби та носії інформації: компакт диски з 

відео- та аудіозаписами; Інтернет ресурси; публікації у засобах масової інформації. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Результати навчання дисципліни «Іноземна мова у науково-професійному і міжособистісному спілкуванні» (англійська) можна вважати 

успішними за умови досягнення програмних результатів навчання: 

ПР 5. Здатність опановувати методологічні знання та досягнення освітньої практики у сфері педагогічної освіти і освіти дорослих на основі 

компаративістського  аналізу; здатність проектувати досвід порівняльних досліджень у контексті проблеми дослідження, у викладацькій діяльності.   

ПР 15. Здатність здійснювати обґрунтування методологічних засад розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих в українському і зарубіжному 

контексті; визначати тенденції розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих в синхронічному і діахронічному вимірах. 



ПР 16. Здатність до здійснення ретроспективного аналізу освіти зарубіжних країн з  метою обґрунтування можливостей  використання 

конструктивних ідей зарубіжного досвіду в процесі реформування української педагогічної освіти і освіти дорослих; визначати та вирішувати етичні 

питання міжкультурної толерантності.  

 

Форми і методи діагностики успішності: Виконання індивідуального завдання (створення й оприлюднення презентації за результатами 

індивідуальної науково-дослідницької роботи); семінари-дослідження, дискусії; компаративістський аналіз; укладання глосарію; дослідницькі 

завдання. Результати навчання дисципліни «Ретроспектива розвитку освіти зарубіжних країн» можна вважати задовільними при умові виявлення, 

обґрунтування й систематизації тенденцій розвитку освіти у зарубіжних країнах, що дасть можливість слухачам оволодіти: здатністю: знайти, зібрати, 

оцінити, виділити, інтерпретувати необхідну інформацію та можливість оприлюднення і обговорення основних висновків науково-дослідної 

діяльності; підготувати та продемонструвати власні напрацювання; організувати колективну діяльність щодо пошуку, обробки та використання 

матеріалів науково-методичного призначення; створити науковий ресурс для обговорення та оприлюднення; вмінням: визначати спрямованість 

вектору руху світового освітнього співтовариства й співставляти його з українськими реаліями; осмислювати наявні проблеми і здійснювати пошук 

шляхів їх подолання у вітчизняній вищій школі; оцінювати рівень розвитку освіти в України з метою формування стратегій успішної інтеграції вищої 

школи у світовий освітній простір; аналізувати, прогнозувати, моделювати професійну самоосвіту. 

 

ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальний обсяг – 2 модулі 

Кількість годин - 60. 

 

Вид заняття Кількість годин 

лекції 11 

семінарські  16 

самостійна робота 33 

 

  



 

ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ 

Рік 

викладання 

Курс (рік 

навчання) 
Семестр Спеціальність Кількість кредитів / 

годин 

Кількість змістових 

модулів 

Вид підсумкового 

контролю Обов’язкова 

1, 2 1, 2 курс 2, 3, 4 
011 «Освітні, 

педагогічні науки» 

2 кредити, 

60 годин 
2 Екзамен Обов’язкова 

 

ПРЕРЕКВІЗИТИ 
Ефективність вивчення дисципліни «Ретроспектива розвитку освіти зарубіжних країн» значно підвищиться, якщо здобувач зацікавлений у 

вивченні порівняльної педагогіки в історичній ретроспективі, має навички абстрактного мислення, аналізу та синтезу, критичного осмислення 

основних теорій, принципів, методів і понять у галузі порівняльної педагогіки та історії педагогіки; діалогового спілкування про ідеї, проблеми, шляхи 

їх вирішення в галузі освіти на національному й міжнародному рівні; обізнаний із поняттєвим апаратом педагогічної науки, базовими теоретичними і 

методичними засадами педагогічної освіти і науки; опанував на рівні бакалаврату і магістратури дисципліни «Історія педагогіки», «Педагогіка», 

«Порівняльна педагогіка», інші дисципліни педагогічного спрямування залежно від фаху, здобутого у закладі вищої освіти. 

 

ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ /ОБЛАДНАННЯ 
У період сесії використовується медіапроектор; мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією, методистом та 

викладачами щодо організації освітнього процесу, проведення занять та консультацій. 

У міжсесійний період використовується комп'ютерна техніка (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, 

методистом, викладачами та підготовки (друку) наукових статей, тез, доповідей, рефератів і самостійних робіт.   

 

ПОЛІТИКИ ДИСЦИПЛІНИ 
Положення «Про аспірантуру і докторантуру» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,  Положення 

«Про забезпечення якості освіти в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про  політику 

академічної доброчесності в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про порядок реалізації 

права на академічну мобільність в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про оцінювання 

результатів навчання у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів філософії в Інституті педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про визнання результатів неформальної освіти у процесі реалізації освітньо-наукових 

програм підготовки майбутніх докторів філософії в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України» та ін. 

  



 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  

 

Тиждень, 

дата, 

години  
 

Тема, основні питання 

(розкривають зміст і є 

орієнтирами для підготовки до 

модульного і підсумкового 

контролю) 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

формат 

Матеріали Літ-ра, 

інформ. 

ресурси 

Завдання, години Вага 

оцінки 

Термін 

викона

ння 

Згідно з 

розкладом 
МОДУЛЬ І. Розвиток 

порівняльної педагогіки як 

галузі педагогічної науки 

  

Тема 1. Основні етапи розвитку 

порівняльної педагогіки 

 

Лекції / 

семінарські 

заняття / 

Face to face 

або 

Оnline 

Презентації, 

роздатковий 

матеріал 

16,15, 

14, 6, 5 

Предмет і завдання порівняльної 

педагогіки. Основні історичні 

етапи розвитку порівняльної 

педагогіки. Термінологічний 

апарат наукової галузі 

педагогічної науки. Провідні 

вчені-компаративісти та їх внесок 

у розвиток порівняльної 

педагогіки. 

1-5 

балів 

жовтень 

Згідно з 

розкладом 

Тема 2. Методологія і методи 

порівняльно-педагогічного 

дослідження 

 

Лекції / 

семінарські 

заняття / 

Face to face 

або 

Оnline 

Презентації, 

роздатковий 

матеріал 

10,12, 

14, 16 

Концептуальні підходи до 

здійснення наукових порівняльно-

педагогічних досліджень. Наукові 

підходи й методологічний апарат 

порівняльної педагогіки. 

Міждисциплінарні зв’язки 

порівняльної педагогіки. 

Особливості застосування 

інтегрального аналізу в процесі 

дослідження проблем розвитку 

систем освіти. 

1-5 

балів 

жовтень 

Згідно з 

розкладом 

Тема 3. Систематизація і 

класифікація тенденцій розвитку 

освіти 

 

Лекції / 

семінарські 

заняття / 

Face to face 

або 

Оnline 

Презентації, 

роздатковий 

матеріал 

2, 8, 11; 

22, 23 

Сутність і зміст категорії 

дослідження «тенденції». Основні 

підходи до систематизації і 

класифікації тенденцій розвитку 

освіти. 

 

1-5 

балів 

жовтень 



Згідно з 

розкладом 
МОДУЛЬ ІI. Тенденції 

розвитку освіти зарубіжних 

країн  

Тема 4. Глобалізація й 

інтернаціоналізація – ключові 

тенденції розвитку світового 

освітнього простору 

Лекції / 

семінарські 

заняття / 

Face to face 

або 

Оnline 

Презентації, 

роздатковий 

матеріал 

1, 2, 4; 

18, 22, 

25 

Глобалізація як чинник впливу на 

розвиток освіти. Стратегії 

інтернаціоналізації освіти у 

зарубіжних країнах. Формування 

світового освітнього простору. 

Зміни у характері соціального 

попиту на освіту. 

Транснаціоналізації освіти. 

Розвиток глобальної освіти. 

1-5 

балів 

жовтень 

Згідно з 

розкладом 

Тема 5. Інтеграція як провідна 

тенденція розвитку систем освіти 

в Європейському регіоні 

 

Лекції / 

семінарські 

заняття / 

Face to face 

або 

Оnline 

Презентації, 

роздатковий 

матеріал 

8, 9; 18, 

22, 27 

Особливості інтеграційних процес 

в освіті у другій половині ХХ – на 

початку ХХІ ст. Формування 

регіональних просторів освіти: 

загальноєвропейський освітній 

простір. Болонський процес: 

ключові позиції та провідні 

документи. 

1-5 

балів 

квітень 

Згідно з 

розкладом 

Тема 6. Освітня політика 

міжнародних організацій щодо 

розвитку освіти 

 

Лекції / 

семінарські 

заняття / 

Face to face 

або 

Оnline 

Презентації, 

роздатковий 

матеріал 

1, 2, 16; 

27 

Сутність освітньої політики у 

зарубіжних країнах. Реалізація 

політики «м’якої сили» в галузі 

освіти і науки розвиненими 

країнами світу. Роль і вплив 

діяльності міжнародних 

організацій на розвиток освіти у 

світовому освітньому просторі. 

1-5 

балів 

квітень 

Згідно з 

розкладом 

Тема 7. Тенденції структурного 

реформування освітніх систем у 

зарубіжних країнах 

 

Лекції / 

семінарські 

заняття / 

Face to face 

або 

Оnline 

Презентації, 

роздатковий 

матеріал 

3, 11, 13; 

2, 6, 10, 

15 

Навчання впродовж життя як 

провідний принцип реформування 

освітніх систем. Значення 

відкритої освіти у 

трансформаційних процесах. 

Вплив глобального ринку освітніх 

послуг на структурні 

трансформації в галузі освіти. 

1-5 

балів 

квітень 



Згідно з 

розкладом 

Тема 8. Ключові тенденції 

професійного розвитку педагогів 

у розвинених країнах світу 

 

Лекції / 

семінарські 

заняття / 

Face to face 

або 

Оnline 

Презентації, 

роздатковий 

матеріал 

7, 9; 7, 8, 

13,17, 

21, 26  

Розвиток глобальної 

компетентності педагогів. 

Академічна міжнародна 

мобільність педагогічного 

персоналу. Професійний розвиток 

педагогів в умовах неформальної 

освіти. 

1-5 

балів 

квітень 

Згідно з 

розкладом 

Індивідуальне завдання Самостійна 

робота 

 

 Увесь 

перелік 

Виконання індивідуального 

завдання (створення й 

оприлюднення презентації за 

результатами індивідуальної 

науково-дослідницької роботи) 

20 

балів 

квітень 

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: Презентації завдань та творчих робіт, розв`язок проблемних завдань, опитування, аналіз питань семінарських занять, 

відповіді на питання самоконтролю тем самостійного вивчення. 

Форма контролю: екзамен. 

Рейтинг здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання 

якої призначається максимально 60 балів, і рейтингу з атестації (екзамен, залік) – 40 балів. 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в навчально-

методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, семінарські заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного прийняття рішення 

викладача і майбутнього доктора філософії на першому занятті.  

Оцінювання знань, умінь та навичок з дисципліни здійснюється за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

 «незадовільно» - аспірант знає та частково розуміє базовий, навчальний матеріал. Відсутня орієнтація в понятійному апараті, інноваційних 

технологіях професійного навчання та навички розробки навчально-методичного забезпечення дисципліни, організації навчальних занять та контролю 

успішності знань, вмінь та навичок набутих в процесі навчально-виховної діяльності. 

«задовільно» - аспірант знає та розуміє базовий, лекційний, законодавчий та навчальний матеріал. Орієнтується в понятійному апараті, 

інноваційних технологіях професійного навчання, має навички розробки навчально-методичного забезпечення дисципліни, організації навчальних 

занять та контролю успішності знань, вмінь та навичок набутих в процесі навчально-виховної діяльності. 

 «добре» - аспірант знає, розуміє, використовує базовий, лекційний, законодавчий та навчальний матеріал, може аналізувати тенденції розвитку 

освітнього процесу в світі. Володіє понятійним апаратом, орієнтується у сучасних проблемах освіти і шляхах їх вирішення на основі переосмислення 

розвитку освітніх процесів в історичній ретроспективі, має навички розробки навчально-методичного забезпечення дисципліни, організації навчальних 

занять та контролю успішності знань, вмінь та навичок набутих в процесі навчально-виховної діяльності. 

 «відмінно» - аспірант знає, розуміє, використовує не лише базовий, лекційний, законодавчий та навчальний матеріал, а й може аналізувати та 

давати оцінку нормативній базі освітньої діяльності в Україні та закордоном, нормативно-правовій базі організацій навчально-виховного процесу у 

дошкільних, середніх, вищих та професійних навчальних закладах освіти України, етапам організації навчально - виховного процесу у навчальних 

закладах України. Чітко володіє понятійним апаратом, орієнтується у доборі відповідних методів та інструментальних засобів наукового дослідження 



з порівняльної педагогіки для розв’язання завдань, пов’язаних з обґрунтуванням шляхів використання конструктивних ідей зарубіжного досвіду в 

процесі реформування вітчизняної системи освіти. Має навички розробки та удосконалення навчально-методичного забезпечення дисципліни, 

організації навчальних занять та контролю успішності знань, вмінь та навичок набутих у процесі навчально-виховної діяльності.  

Згідно з Положенням «Про оцінювання результатів навчання у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів 

філософії в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України» контрольні заходи включають поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості докторів філософії до 

складання екзамену. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять з дисципліни «Ретроспектива розвитку освіти зарубіжних 

країн» – усне опитування студентів, звіт за виконання індивідуального завдання (створення й оприлюднення презентації за результатами науково-

дослідницької роботи). 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому рівні, або на окремих його завершальних 

етапах. Підсумковий контроль передбачає екзамен відповідно до переліку питань, розроблених викладачем. 

Результати поточного та підсумкового контролю визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

При визначенні рейтингу здобувача враховуються бали, які він отримує під час практичних занять та за самостійну роботу. Бали за поточну 

освітню діяльність визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих оцінок та помножена на 

коефіцієнт 12, що становить не більше 60 сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни. Бали за підсумками проведення заліку або іспиту 

визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих оцінок та помножена на коефіцієнт 8, що 

становить не більше 40 балів сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни.   

 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  

 

Залікова 

робота 

Сума 

 

Модуль 1 Модуль 2 Індивідуальне 

завдання Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

5 5 5 5 5 5 5 5 20 40 100 

 

Т1, Т2 ... – теми модулів.  

Примітка. Отримання 20 балів за індивідуальне завдання є необхідною умовою допуску здобувача до підсумкового семестрового контролю.  

  



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

У процесі викладання навчальної дисципліни використовуються інформаційні ресурси науково-технічної бібліотеки ІПООД імені Івана Зязюна 

НАПН України, що передбачає: 

 використання аспірантами комп'ютерного класу відкритого типу для роботи в мережі Інтернет з пошуку нової інформації за темами 

дисципліни; 

 використання аспірантами електронного ресурсу з електронним каталогом науково-технічної бібліотеки університету при самостійній 

роботі і виконанні індивідуальних завдань; 

 використання інформації, що отримана у рамках міжнародного співробітництва ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України з іншими 

навчальними закладами зарубіжжя. 
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