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Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4  

Бакалавр  
 

Вибіркова 

 

Рік підготовки: 

другий 

         Семестр      

Загальна кількість 

годин - 120 

  

другий 

     Лекції 

  

Практичні, семінарські 

 12 

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

 64 год. 

Консультації:                                

 2 

Вид контролю:  

залік 

 

 

 



 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування порівняльно-

педагогічної компетенції майбутніх учителів, яка передбачає наявність знань 

щодо закономірностей та тенденцій розвитку освітнього процесу в різних 

країнах світу; особливостей освітньої практики різних народів у її 

специфічних проявах; усвідомлення сутнісних змін у характері розвитку 

освітніх процесів; розвиток умінь аналізувати, порівнювати освітні явища і 

процеси, що відбуваються в світі, а також теоретичні погляди на зазначені 

процеси та явища; аналізувати офіційні документи, наукову літературу з 

проблем розвитку освіти; формування навичок використання ІКТ у процесі 

пошуку, обробки та презентації інформації про освітні процеси та явища, що 

відбуваються в різних країнах, геополітичних регіонах та світі в цілому. 

 

2. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовою є знання із загальної педагогіки, історії педагогіки. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 Програмовані результати 

навчання ОПП 

Знати / Вміти 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Кількість балів Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90 - 100 

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні 

творчі здібності в навчальній діяльності; використовує 

широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення 

своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та 

завдання; схильний до системно-наукового аналізу та 

прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, 

самостійно здобувати і використовувати інформацію; 

займається науково-дослідною роботою; логічно та 

творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; 

розвиває свої здібності й схильності; використовує 

різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в 

нестандартних умовах.  

82 - 89 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і 

систематизувати інформацію, робить аналітичні 

висновки, використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, 

категорії; формулює правила; може самостійно 

опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; 

має сформовані типові навички. 

74 - 81 

Знання студента досить повні, він вільно застосовує 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє 

аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, 

обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє 

самостійно працювати, може підготувати реферат і 

обґрунтувати його положення. 

64 - 73 

Студент розуміє основні положення навчального 

матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, 

робить певні висновки; відповідь може бути правильною, 

проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює 

більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під 

час виконання вправ і завдань за алгоритмом, 

послуговуватися додатковими джерелами. 

60 - 63 

Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  

визначення понять, категорій (однак з окремими 

помилками); вміє працювати з підручником, самостійно 

опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує 

прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі 



висновки є нелогічними та непослідовними. 

35-59 

Студент намагається аналізувати на основі елементарних 

знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить 

спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного 

характеру; за допомогою викладача виконує прості 

вправи за готовим алгоритмом.  

1 - 34 

Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-

пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи 

дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за 

допомогою викладача на рівні «так» чи «ні»; може 

самостійно знайти  в підручнику відповідь. 

 

Розподіл балів (залік) 

Розподіл балів 

Поточний контроль 

РОЗДІЛ 1 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6  разом сума 

Поточний контроль 
8 8 8 8 8 8  48 48 

Контроль самостійної роботи 
7 8 7 7 8 7  52 52 

14 14 14 14 14 14  100 100 

 

Т1, Т2 ... Т 9 – теми розділів 

 



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 

незараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1 - 34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

незараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами діагностики навчальних досягнень є усне фронтальне та 

комбіноване опитування; контрольні роботи, виконання науково-дослідних 

завдань, опрацювання першоджерел, робота зі словником, виконання 

практичних завдань тощо; усні, письмові тести.  

 

6. Програма навчальної дисципліни 

7.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни 

РОЗДІЛ І. Порівняльна педагогіка 

Тема 1. Загальні тенденції структурного реформування освітніх систем у 

провідних розвинених країнах та в Україні 

Провідні причини формування системи неперервної освіти; 

особливості діяльності освітніх систем провідних розвинених країн світу та 

загальні тенденції реформування сучасних освітніх систем. 

 



Тема 2. Сучасні підходи до вирішення завдань підвищення якості та 

ефективності навчального процесу 

Основні підходи до визначення якості та ефективності освіти; процес 

стандартизації змісту освіти; особливості диференціації освіти та її провідні 

критерії. 

Тема 3. Сучасний стан і перспективи розвитку педагогічної освіти в 

провідних розвинених країнах і в Україні 

Професійна підготовка майбутніх учителів у провідних розвинених 

країнах світу та в Україні. Загальні тенденції розвитку педагогічної освіти в 

провідних розвинених країнах світу. 

Тема 4. Загальні тенденції розвитку спеціальної освіти в провідних 

розвинених країнах і в Україні. 

Становлення та розвиток інклюзивної освіти в провідних розвинених 

країнах  світу та в Україні. Особливості роботи з обдарованими дітьми в 

школах провідних розвинених країн світу та України. Огляд зарубіжного 

досвіду роботи з обдарованими дітьми з особливими потребами. 

Тема 5. Особливості соціалізації особистості в сучасній школі. 

Система виховних цінностей сучасного шкільництва; форми та методи 

соціалізуючого впливу школи; приклади співробітництва країн-членів Ради 

Європи. 

 

7.2. Структура навчальної дисципліни (денна форма навчання) 

 
 

 

 

Назви розділів і тем 
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Розділ І. Порівняльна педагогіка 

Тема 1. Порівняльна педагогіка як наука. 

Провідні чинники розвитку освіти в 

сучасних умовах 

10 2 – 

 

8 



Тема 2. Сучасний стан і перспективи розвитку 

освіти в провідних розвинених країнах і в 

Україні 

12 2 2 

 

8 

Тема 3. Загальні тенденції структурного 

реформування освітніх систем у провідних 

розвинених країнах і в Україні 

10 – 2 

 

8 

Тема 4. Основні підходи до вирішення 

завдань підвищення ефективності навчального 

процесу 

12 2 1 

 

8 

Тема 5. Шляхи диференціації та 

стандартизації освіти в провідних розвинених 

країнах і в Україні 

12 2 1 

 

8 

Тема 6. Сучасний стан і перспективи розвитку 

педагогічної освіти в провідних розвинених 

країнах і в Україні 

12 2 2 

 

8 

Тема 7. Загальні тенденції розвитку 

спеціальної освіти в провідних розвинених 

країнах і в Україні 

12 2 2 

 

8 

Тема 8. Особливості соціалізації особистості в 

сучасній школі 
10 – 2 

 
8 

ІНДЗ    2  

Залік        

Усього годин 90 12 12 2 64 

 

Теми семінарських  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Тема 1. Сучасний стан і перспективи розвитку 

освіти в провідних розвинених країнах і в 

Україні 

2  

2 Тема 2. Загальні тенденції структурного 

реформування освітніх систем у провідних 

розвинених країнах і в Україні 

2 - 

3 Тема 3. Основні підходи до вирішення завдань 

підвищення ефективності навчального процесу. 

Шляхи диференціації та стандартизації освіти в 

провідних розвинених країнах і в Україні 

2  

4 Тема 4. Сучасний стан і перспективи розвитку 

педагогічної освіти в провідних розвинених 

країнах і в Україні 

2  

5 Тема 5. Загальні тенденції розвитку 

спеціальної освіти в провідних розвинених 

країнах і в Україні 

2  

6 Тема 6. Особливості соціалізації особистості в 

сучасній школі 
2  

 Усього годин 12  
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11. Бойченко, М. (2016). Особливості ідентифікації обдарованих 
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майбутнього вчителя. Інновації у професійно-педагогічній підготовці 

майбутнього вчителя: методологічні, змістові та методичні засади. Суми: 
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