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АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Компаративістські дослідження у сфері освіти дорослих – навчальна дисципліна, що займає важливе місце в системі підготовки науковців-

дослідників. Як галузь наукового знання компаративістські дослідження у сфері освіти дорослих спрямовані на розкриття закономірностей 

функціонування систем неперервної освіти у різних країнах шляхом пізнання спільного й відмінного у їх розвитку. Пошуки загального і 

специфічного в освітніх системах різних країн, ознайомлення з міжнародним досвідом реформування освіти дорослих уможливлюють критичне 

осмислення й  наукове тлумачення освітніх традицій у сфері освіти дорослих, сприятимуть збагаченню власних національних освітніх й 

культурних здобутків. Знання про оновлення теорії і історії освіти дорослих в інших країнах надають можливість, з урахуванням кращих 

вітчизняних традицій, використовувати цей досвід у сучасних умовах модернізації системи освіти дорослих в Україні, простежити генезис багатьох 

педагогічних теорій та концепцій. 

Навчальний курс «Компаративістські дослідження у сфері освіти дорослих» передбачає ознайомлення слухачів із закономірностями 

світового освітнього процесу, набуття ними здатності до виокремлення загального, особливого й одиничного у розвитку освітніх систем. Головна 

увага під час вивчення дисципліни повинна приділятись аналізу позитивних й негативних 

наслідків зарубіжного досвіду у сфері освіти дорослих, що дає можливість глибше осмислити власні проблеми, підвищити ефективність діяльності 

вітчизняної системи освіти дорослих та використання зарубіжного досвіду. 

Вивчення даного курсу відіграє важливу роль у підвищенні загальної й методологічної культури науковців-дослідників, формування порівняльно-

педагогічної компетентності, сприяє озброєнню новими методами досліджень, демонструє кращі традиції гуманістичної педагогіки і тим самим 

допомагає слухачу у його дослідницькій діяльності. Ці проблеми частково розв’язуються у процесі вивчення курсу «Компаративістські 

http://ipood.com.ua/phd-011/


дослідження у сфері освіти дорослих».  

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою викладання навчальної дисципліни є формування порівняльно-педагогічної компетентності науковця-дослідника у галузі загальної 

педагогіки та історії педагогіки, підготовка висококваліфікованого фахівця, який має високий рівень готовності до професійної діяльності у сфері 

науки та освіти. 

Передбачається самостійна дослідницька діяльність, проведення практичних, семінарських занять, індивідуальні завдання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Компаративістські дослідження у сфері освіти дорослих» є формування наступних 

компетентностей:  

загальних компетентностей: 

- 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.1); 

- критична самооцінка. Здатність визначати та задовольняти потреби особистісного та наукового розвитку на основі рефлексивного 

аналізу власних результатів дослідження, викладацької діяльності (ЗК.3); 

- 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.5); 

фахових компетентностей: 

- 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.1); 

- вільна фахова комунікація іноземною мовою на будь-якому рівні у сфері діяльності та суміжних галузях. Здатність правильно 

вибирати стиль академічного писемного мовлення, оперувати орфографічними, пунктуаційними, стилістичними, лексичними та граматичними 

нормами писемного і усного мовлення, вибудовувати логічну структуру, композиційну побудову і формат наукового проекту відповідно до 

сучасних вимог щодо наукового дискурсу; ефективно застосовувати знання, уміння і навички у формулюванні цілей, завдань, наукової гіпотези і 

висновків наукових досліджень іноземною мовою, здатність правильно розуміти і використовувати мовленнєві акти у розгортанні дискурсу у мові 

оригіналу і мові перекладу. Володіння діалогічним мовленням у ситуаціях наукового, професійного та побутового спілкування відповідно до 

обраного фаху. Вміти читати оригінальну наукову літературу за спеціальністю, опираючись на вивчений граматичний і лексичний матеріал, 

країнознавчі й професійні знання і навички мовленнєвої та контекстуальної інтуїції (ФК.2); 

- здатність використовувати інформаційні ресурси в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення експериментальних і 

практичних завдань; здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній сфері для вирішення локальних та глобальних завдань 

сучасного освітньо-інформаційного простору (ФК.5); 

- 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 (ФК.10). 

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 
Викладання курсу 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). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Результати навчання дисципліни «Компаративістські дослідження у сфері освіти дорослих» можна вважати успішними за умови досягнення 

предметних результатів: 

- 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 (ПРН.5);  

- 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 (ПРН.15); 

- 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 (ПРН.16);  

- здатність розв’язувати процесуальні проблеми організації навчання у сфері педагогічної освіти і освіти дорослих, що передбачає вміння 

адаптовувати технології навчання з урахуванням індивідуальних освітніх потреб та розробляти інноваційні технології з метою 

удосконалення освітнього процесу (ПРН.18).  

 

Форми і методи діагностики успішності навчання: компаративістський аналіз порівняльно-педагогічних праць; критеріальний аналіз 

зарубіжного досвіду (з урахуванням проблеми дисертаційного дослідження); «мозковий штурм», робота в малих групах, підготовка презентації , 

дискусії. 

 



 

ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальний обсяг – 60 

Кількість годин: лекції – 12, практичні – 8. 

 

Вид заняття Кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 8 

самостійна робота 40  
 

 

ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ 

Рік 

викладання 

Курс (рік 

навчання) 
Семестр Спеціальність Кількість кредитів / 

годин 

Кількість змістових 

модулів 

Вид підсумкового 

контролю 

Нормативна\ 

вибіркова 

3 4 5, 6 011 Освітні, 

педагогічні науки 
2 2 іспит вибіркова 

 

ПРЕРЕКВІЗИТИ 
Ефективність вивчення дисципліни «Компаративістські дослідження у сфері освіти дорослих» значно підвищиться, якщо здобувач 

зацікавлений у формуванні власних дослідницьких компетентностей, здатності до компаративістського аналізу освітніх явищ у сфері 

педагогічної освіти і освіти дорослих, має навички самостійної роботи щодо опрацювання наукових джерел, , опанував на рівні бакалаврату і 

магістратури  дисципліни «Історія педагогіки», «загальна педагогіка», «Порівняльна педагогіка», інші дисципліни порівняльно-педагогічного 

спрямування. 

ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ /ОБЛАДНАННЯ 
У період сесії використовується медіапроектор; бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з 

адміністрацією, методистом та викладачами з приводу проведення занять та консультацій. 

У міжсесійний період комп'ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, 

методистом, викладачами та підготовки (друку) роздаткового матеріалу. 

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 Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години Вага оцінки Термін 

виконання 

Згідно з 

розкладом 
Змістовий модуль І. 

Тема 1.1. Освіта 

дорослих як об’єкт 

компаративістських 

досліджень. 

Лекція 

1 год. 

Face to face 

 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал  

1; 2; 3; 4; 5. Питання для обговорення: 

1. Освіта дорослих як 

важлива складова 

неперервної освіти. 

2. Розвиток ідей освіти 

дорослих у XIX – XX у 

працях зарубіжних вчених. 

3. Найважливіші цивілізаційні 

виклики, загрози і бар’єри 

розвитку освіти дорослих. 

(2 год.) 

2 жовтень 

Згідно з 

розкладом 
Тема 1.1. Освіта 

дорослих як об’єкт 

компаративістських 

досліджень. 

Самостійна 

робота 
2 год. 

Оnline 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Завдання для самостійної 

роботи. 
Завдання 1. З’ясуйте 

найважливіші цивілізаційні 

виклики, загрози і бар’єри 

розвитку освіти дорослих у 

зарубіжних країнах. 

Завдання 2. Проаналізуйте 

соціально-економічні, 

соціокультурні, політичні, 

особистісні фактори розвитку 

освіти дорослих у зарубіжних 

країнах. 

Завдання 3. Підготуйте 

доповідь «Освіта дорослих як 

складова системи неперервної 

освіти зарубіжних країн». 

(2 год.). 

4 жовтень 



Згідно з 

розкладом 
Тема 1.2. 

Компаративістські 

дослідження у галузі 

освіти дорослих: 

ґенеза, концептуальні 

підходи. 

Лекція 
1 год. 

Face to face 

 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Питання для обговорення: 

1. Порівняльні дослідження у 

галузі освіти дорослих та 

порівняльна педагогіка.  

2. Цілі, предмет і завдання 

порівняльних досліджень у 

галузі освіти дорослих. 

3. Поняттєво-термінологічний 

апарат компаративістських 

досліджень у галузі освіти 

дорослих. 

4. Основні етапи розвитку 

порівняльної педагогіки як 

галузі знань і науки у 

контексті досліджень 

проблем освіти дорослих. 
(2 год.) 

4 жовтень 

Згідно з 

розкладом 
Тема 1.2. 

Компаративістські 

дослідження у галузі 

освіти дорослих: 

ґенеза, концептуальні 

підходи. 

Самостійна 

робота 
2 год. 

Оnline 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 2; 3; 4. Завдання для самостійної 

роботи. 
Завдання 1. У науковій 

літературі існують різні 

погляди на сутність і підходи 

до компаративістських 

досліджень у галузі освіти 

дорослих. Співставте ці 

визначення. Яке з них 

найбільш повно відображає 

суттєві ознаки процесу 

навчання? Обґрунтуйте свою 

думку?  

Завдання 2. Проаналізуйте 

розвиток освіти дорослих в 

однієї з зарубіжних країн і 

окресліть етапи її розвитку. 

Завдання 3. Підготуйте 

реферат «Глобальні і 

національні тенденції 

розвитку освіти дорослих».  

(2 год.) 

5 жовтень 



Згідно з 

розкладом 
Тема 1.3. Методологія, 

методи та джерельна 

база 

компаративістських 

досліджень у галузі 

освіти дорослих. 

Лекція 
2 год. 

Face to face 

 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Питання для обговорення: 
1. Роль наукової теорії для 

компаративістських 

досліджень. 

2. Методологічні підходи 

порівняльних досліджень у 

галузі освіти дорослих. 

3. Структура порівняльних 

досліджень у галузі освіти 

дорослих: опис, 

інтерпретація, юкстапозиція, 

моделювання. 

4. Методологічні стандарти 

порівняльних досліджень: 

вибір мети і предмету 

дослідження, їх 

концептуалізація; вибір 

методів, технік і засобів 

дослідження. 

5. Методи дослідження 

порівняльної освіти дорослих. 

Проблема критеріїв 

порівняння. 

(2 год.) 

5 жовтень 

Згідно з 

розкладом 
Тема 1.3. Методологія, 

методи та джерельна 

база 

компаративістських 

досліджень у галузі 

освіти дорослих. 

Практичне 

заняття 
2 год. 

Оnline 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Питання для обговорення: 
1. Методологія порівняльних 

досліджень у галузі освіти 

дорослих. 

2. Методи 

компаративістських 

досліджень у галузі освіти 

дорослих. 

3. Джерельна база 

компаративістських 

досліджень у галузі освіти 

дорослих. 

(2 год.) 
 

5 жовтень 



Згідно з 

розкладом 
Тема 1.3. Методологія, 

методи та джерельна 

база 

компаративістських 

досліджень у галузі 

освіти дорослих. 

Самостійна 

робота 
4 год. 

Оnline 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Завдання для самостійної 

роботи. 
Завдання 1.  Визначте групу 

методів вивчення будь-якої 

проблеми у галузі освіти 

дорослих, обґрунтуйте 

доцільність i можливу 

ефективність їх застосування.  

Завдання 2. З’ясуйте 

відмінність джерельної бази 

порівняльних досліджень у 

галузі освіти дорослих. 

Підберіть наукові джерела 

зарубіжних вчених до теми 

свого дослідження.   

Завдання 3. Підготуйте 

реферат «Методологічні 

підходи порівняльних 

досліджень у галузі освіти 

дорослих».  

(4 год.) 

3 жовтень 

Згідно з 

розкладом 
Тема 1.4. Освітня 

політика міжнародних 

організацій щодо 

розвитку освіти 

дорослих: 

порівняльний аналіз. 

Лекція 
2 год. 

Face to face 

 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Питання для обговорення: 
1. Провідні міжнародні 

міжурядові і неурядові 

організації та фонди 

освітнього спрямування у 

галузі освіти дорослих. 

2. Їх завдання та організаційні 

засади. 

3. Основні напрями політики 

Європейського Союзу у 

галузі освіти дорослих. 

4. Європейський і світовий 

освітній простір у галузі 

освіти дорослих. 

5. Національні асоціації 

освіти дорослих у контексті 

розвитку освіти дорослих 

зарубіжних країн: 

3 жовтень 



організаційні основи і 

напрями діяльності. 

(2 год.) 
Згідно з 

розкладом 
Тема 1.4. Освітня 

політика міжнародних 

організацій щодо 

розвитку освіти 

дорослих: 

порівняльний аналіз. 

Самостійна 

робота 
4 год. 

Оnline 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Завдання для самостійної 

роботи. 
Завдання 1.  Підготуйте 

список міжнародних 

організацій, які опікуються 

проблемами освіти дорослих. 

Визначте напрям їх 

діяльності. 

Завдання 2. Схарактеризуйте 

проектну діяльність 

Європейської асоціації освіти 

дорослих. Підготуйте список 

проектів, які виконуються під 

егідою EAEA. 

Завдання 3. Підготуйте 

презентацію, щодо 

проведення Міжнародних 

конференцій з освіти 

дорослих під егідою 

ЮНЕСКО  і окресліть їх 

вплив на розвиток освіти 

дорослих в світі.  

(4 год.) 

3 жовтень 

Згідно з 

розкладом 
Змістовий модуль ІІ. 

Тема 2.1. 

Трансформація місії 

освіти дорослих у 

розвинених країнах 

світу в умовах 

суспільства знань. 

Лекція 

1 год. 

Face to face 
 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4. Питання для обговорення 

1. Динамізм провідної ідеї 

освіти дорослих: від ідеї 

періодичної освіти дорослих 

до ідеї освіти впродовж 

життя; від непрофесійної до 

професійної освіти. 

2. Динаміка функцій освіти 

дорослих: від 

компенсаторської до 

соціальної, економічної, 

політичної. 

3. Місія освіти дорослих - 

2 жовтень 



розвиток дорослої людини 

відповідно до викликів XXI 

століття.  
(2 год.) 

Згідно з 

розкладом 
Тема 2.1. 

Трансформація місії 

освіти дорослих у 

розвинених країнах 

світу в умовах 

суспільства знань. 

Самостійна 

робота 
2 год. 

Face to face 
 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Завдання для самостійної 

роботи. 

Завдання 1.  

Cхарактеризуйте 

законодавчо-правову базу, 

яка забезпечує 

функціонування освіти 

дорослих. 

Завдання 2. Складіть список 

соціальних партнерів, 

залучених в освіту дорослих. 

Завдання 3. Підготуйте 

презентацію щодо місії та 

функцій освіти дорослих. 

(2 год.) 

4 квітень 

Згідно з 

розкладом 
Тема 2.2. Структурні 

та функціональні 

трансформації  систем 

освіти дорослих. 

Лекція 

2 год. 

 Face to face 

 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Питання для обговорення 

1. Організація діяльності 

інституцій освіти дорослих у 

в країнах зарубіжжя. 

2. Вплив глобалізаційних 

процесів на генезу концепцій 

змісту світової системи освіти 

дорослих. Зміст освіти як 

засіб самореалізації 

особистості дорослої людини. 

3. Принципи формування 

змісту освіти дорослих у 

зарубіжних країнах. 

4. Гнучкість, 

багаторівневість, 

диверсифікаційність структур 

освіти дорослих, 

розгалуженість мережі 

навчальних закладів з освіти 

дорослих у зарубіжних 

4 квітень 



країнах. 
(2 год.) 

Згідно з 

розкладом 
Тема 2.2. Структурні 

та функціональні 

трансформації  систем 

освіти дорослих. 

Практичне 

заняття 
2 год. 

Оnline 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1;3; 4. Питання для обговорення 

1. Концептуальні засади 

освіти дорослих у зарубіжних 

країнах. 

 2.Порівняльно-педагогічний 

аналіз структур освіти 

дорослих у зарубіжних 

країнах. 

3. Формування державної 

політики у галузі освіти 

дорослих: порівняльний 

аналіз. 

(2 год.) 

5 квітень 

Згідно з 

розкладом 
Тема 2.2. Структурні 

та функціональні 

трансформації  систем 

освіти дорослих. 

Самостійна 

робота 
4 год. 

Оnline 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4. Завдання для самостійної 

роботи. 

Завдання 1. Структури освіти 

дорослих характеризуються 

гнучкістю, багаторівневістю, 

диверсифікаційністю, 

відмічається розгалуженість 

мережі навчальних закладів з 

освіти дорослих у зарубіжних 

країнах. Назвіть причини 

цього і обгрунтуйте свою 

думку. 

Завдання 2. Охарактеризуйте 

діяльність інституцій освіти 

дорослих в країнах 

зарубіжжя. 

Завдання 3. Опрацюйте 

літературу щодо навчальних 

програм для дорослих, 

впровадження інформаційних 

технологій та формування 

єдиного інформаційно-

освітнього простору. 

(2 год.) 

5 квітень 



Згідно з 

розкладом 
Тема 2.3. 

Порівняльний аналіз 

моделей підготовки 

фахівців – андрагогів 

Лекція 

2 год. 

 Face to face 

 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Питання для обговорення 

1. Характеристика 

професійної діяльності 

фахівців-андрагогів у 

зарубіжних країнах. 

2. Їх ролі і функції. 

Андрагогіка як наукова 

основа підготовки фахівців-

андрагогів. Зміст професійної 

підготовки андрагогів. 

3. Навчальні програми, їх 

структура, різноманітність і 

особливості. 

4. Порівняльний аналіз 

професійної підготовки 

андрагогів у країнах Європи і 

США. 

5. Магістерська освіта як 

актуальний напрямок 

підготовки педагогічного 

персоналу для системи освіти 

дорослих у країнах Європи і 

США. 

6. Форми, методи, технології 

підготовки викладачів для 

галузі освіти дорослих.   

(2 год.) 

5 квітень 

Згідно з 

розкладом 
Тема 2.3. 

Порівняльний аналіз 

моделей підготовки 

фахівців – андрагогів. 

Практичне 

заняття 
2 год. 

Оnline 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Питання для обговорення 

1. Ролі та функції 

педагогічного персоналу для 

системи освіти дорослих: 

педагогічне осмислення. 

2. Порівняльний аналіз 

професійної підготовки 

андрагогів у країнах Європи і 

США. 

3. Магістерська освіта як 

актуальний напрямок 

підготовки педагогічного 

5 квітень 



персоналу для системи освіти 

дорослих у країнах Європи і 

США. 

(2 год.) 

Згідно з 

розкладом 
Тема 2.3. 

Порівняльний аналіз 

моделей підготовки 

фахівців – андрагогів. 

Самостійна 

робота 
4 год. 

Оnline 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Завдання для самостійної 

роботи. 

Завдання 1. Охарактеризуйте 

моделі підготовки фахівців-

андрагогів. 

Завдання 2. На основі аналізу 

змісту та структури 

навчальних програм 

професійної підготовки 

андрагогів зробіть 

порівняльну таблицю 

професійної підготовки 

андрагогів у країнах Європи і 

США. 

Завдання 3. Проаналізуйте 

форми, методи, технології 

підготовки викладачів для 

галузі освіти дорослих.  

(2 год.) 

5 квітень 

Згідно з 

розкладом 
Тема 2.4. Тенденції та 

перспективні напрями 

розвитку освіти 

дорослих у зарубіжних 

країнах. 

Лекція 

1 год. 

Face to face 

 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Питання для обговорення 

1. Тенденції розвитку системи 

освіти дорослих США. 

2. Тенденції розвитку системи 

освіти дорослих 

Великобританії. 

3. Тенденції розвитку системи 

освіти дорослих Франції. 

4. Тенденції розвитку системи 

освіти дорослих 

скандинавських країн. 

5. Тенденції розвитку системи 

освіти дорослих Польщі. 

Тенденції розвитку системи 

освіти дорослих України. 

6. Класифікація тенденцій 

5 квітень 



розвитку освіти дорослих: 

перспективні напрямом 

розвитку освіти дорослих: 

визнання результатів 

неформальної та 

інформальної освіти, 

формування демократичної 

громадянськості. 

7. Можливості використання 

інноваційних ідей 

зарубіжного досвіду у галузі 

освіти дорослих на 

вітчизняному освітньому 

просторі. 

Згідно з 

розкладом 
Тема 2.4. Тенденції та 

перспективні напрями 

розвитку освіти 

дорослих у зарубіжних 

країнах. 

Самостійна 

робота 
2 год. 

Оnline 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Завдання для самостійної 

роботи. 

Завдання 1.  Оберіть країну 

(Великобританія, Франція, 

Польща, США) та 

охарактеризуйте тенденції 

розвитку системи освіти 

дорослих у порівнянні з 

Україною 

Завдання 2. Охарактеризуйте 

тенденції розвитку освіти 

дорослих на макро-, мезо- та 

мікро- рівнях. 

Завдання 3. Охарактеризуйте 

перспективні напрями 

розвитку освіти дорослих та 

можливості використання 

інноваційних ідей 

зарубіжного досвіду у галузі 

освіти дорослих на 

вітчизняному освітньому 

просторі. 

(2 год.) 

 

5 квітень 



     Індивідуальне дослідницьке 

завдання. 

Формальні вимоги до 

структури дисертаційного 

дослідження. 

Постановка проблеми. Вступ.  

Висновки.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання з 

порівняльного дослідження у 

галузі освіти дорослих. 

20 квітень 



 
 

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: виконання індивідуального завдання з порівняльної педагогіки; підготовка презентації за індивідуальним завданням; усне 

опитування.  

Форма контролю: іспит. 

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, практичні /семінарські заняття, самостійна робота) можливий шляхом 

спільного прийняття рішення викладача і майбутнього доктора філософії на першому занятті.  

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

 «незадовільно» - здобувач знає та частково розуміє базовий навчальний матеріал. Аспірант не орієнтується у термінології, не здатний 

здійснювати стилістичне, наукове редагування текстів. Потребує значного втручання викладача під час виконання завдань 

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

Може оформлювати й оприлюднювати результати аудиторної і самостійної навчальної діяльності, але переважно з підтримкою викладача . 

«добре» - здобувач знає, розуміє, використовує базовий лекційний, законодавчий та навчальний матеріал, здатний аналізувати зарубіжний 

досвід з проекцією на проблему дисертаційного дослідження. Має незначні труднощі під час виконання завдань самостійно чи в аудиторії. 

«відмінно» - здобувач знає, розуміє, використовує не лише базовий, лекційний, законодавчий та навчальний матеріал; залучає для аналізу 

зарубіжні джерела, користується додатковими ресурсами для розвитку компаративістських умінь. Виявляє високий рівенб самостійності суджень, 

аналізу компаративістських проблем. 

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 практичних, семінарських занять і має на меті перевірку рівня мовнокомунікативної 

компетентності. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять з дисципліни  – виконання індивідуального завдання з 

порівняльної педагогіки; підготовка презентації за індивідуальним завданням; усне опитування.  

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

етапах. 

Підсумковий контроль включає залік відповідно 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 семінарських, 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 І /ІІ Індивідуальне 

завдання Т1 Т2 Т3 Т4 

10 10 10 10 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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