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1. Мета і завдання дисципліни 

«Історія педагогіки та порівняльна педагогіка» 

1.1. Мета вивчення дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія педагогіки та 

порівняльна педагогіка» є розвиток професійної компетентності майбутнього 

доктора філософії шляхом формування в аспірантів навичок порівняльного 

аналізу основних концепцій вітчизняної та зарубіжної освіти; формування у них 

наукового та загальнокультурного світогляду шляхом прилучення до розвитку 

світової педагогічної думки, осмислення закономірностей розвитку педагогічної 

науки і систем освіти в різних країнах, знайомство аспірантів із сучасним 

зарубіжним досвідом, його позитивними та негативними аспектами, формування 

критичного та толерантного ставлення до закордонного досвіду. Дисципліна 

спрямована на забезпечення майбутніх докторів філософії системою 

раціогуманітарних знань і фахових компетентностей; розвиток 

компартивістичного мислення здобувачів, яке допоможе їм прогнозувати 

кризові явища в педагогіці і освіті й по можливості пом’якшувати їх вплив; 

формування дослідницьких умінь і навичок, що дозволяють їм порівнювати і 

критично оцінювати політику в сфері освіти, теорію та практику закладів освіти 

в Україні і закордоном. 

1.2. Завдання вивчення дисципліни 

Для досягнення визначеної поліфункціональної мети навчальної дисципліни 

необхідно, щоб здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня підготовки: 

– ознайомилися з документами провідних Міжнародних інституцій у сфері 

освіти, державними документами про освіту та виховання розвинених країн світу 

та України; 

– опанували знаннями, що стосуються освітніх систем розвинених країн 

світу й визначили загальні тенденції їхнього розвитку; 

– рефлексивно набули практичний досвід аналізу гуманістичних освітніх 

цінностей як провідних загальнолюдських пріоритетів розвитку навчально- 

виховних систем в світі для застосувати їх в професійній і науковій діяльності; 

– навчилися осмислено розкривати об’єкт і предмет порівняльної 

педагогіки, специфіку її понятійно-категоріального апарату та аналізувати 

проблеми підготовки педагога з погляду порівняльної педагогіки; 

– формування професійно-педагогічних знань про порівняльну педагогіку 

як самостійну педагогічну дисципліну і її місце у системі педагогічних наук; 

 особистісно розкрили свій творчий потенціал, освоїли професійне 

мислення, комунікативні здібності для збагачення власної професійної 

компетентності та вирішення будь-яких педагогічних завдань чи проблем. 

 

1.3. Передумови для вивчення дисципліни 

Дисципліна «Історія педагогіки та порівняльна педагогіка» передбачає 

наявність фундаментальних і системних знань із таких дисциплін: «Філософія 

науки», «Методологія та організація наукових досліджень», «Емпіричні методи 

та інформаційно-аналітичні технології у наукових дослідженнях», «Академічне 

письмо та доброчесність», «Іноземна мова у наукових дослідженнях». 

 

1.4. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 



забезпечує вивчення дисципліни  

Вивчення дисципліни забезпечує формування таких спеціальних 

(фахових) компетентностей: 

 Здатність до організації та проведення науково-педагогічної діяльності у 

певній галузі освіти з використанням теоретичних та методологічних 

напрацювань власного наукового дослідження та кращих історичних і 

порівняльних педагогічних практик професійної діяльності на засадах 

академічної доброчесності (СК-7).   

 Здатність до цілісного розуміння основних тенденцій та закономірностей 

світового педагогічного процесу на різних етапах історичного розвитку 

педагогіки, аналізувати та порівнювати педагогічні проблеми, дотримуючись 

принципу історизму, зв’язку теорії з практикою (СК-8). 

 

 1.5. Результати навчання 

 Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок 

вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії 

педагогіки, новітні підходи до педагогічних досліджень та  функціонування і 

розвитку освіти (ПРН-7). 

 Організовувати проведення науково-педагогічної діяльності у певній 

галузі освіти на засадах кращих історичних і порівняльних педагогічних практик 

(ПРН-12).   

 Демонструвати глибокі знання порівняльного аналізу основних 

концепцій вітчизняної та зарубіжної освіти, розвитку світової педагогічної думки, 

педагогічної науки і систем освіти в різних країнах (ПРН-13). 

 Вміти застосовувати основні тенденції та закономірності світового 

педагогічного процесу на різних етапах історичного розвитку педагогіки для 

здійснення наукового дослідження і у викладацькій діяльності (ПРН-14). 

 Володіти навичками використання в освітньому процесі основних 

методів порівняльно-педагогічного наукового дослідження; застосовувати методи 

порівняльної педагогіки для вирішення професійних задач (ПРН-15). 
 

2. Програма навчальної дисципліни 

 
ТЕМА 1 

Порівняльна педагогіка в системі педагогічного знання: теоретико-

методологічні засади 

Історико-ретроспективний огляд виникнення порівняльної педагогіки. 

Розвиток порівняльної педагогіки в різні історичні періоди у світі та Україні. 

Засновники та дослідники порівняльної педагогіки: М.-А. Жюльєн (Паризький), 

В. Кузен, Ф. Тірш, К. Ушинський, М. Седлер, І. Кендл, Н. Хенс, Ф. Шнейдер,  

Ф. Хілкер та ін. Основні етапи розвитку порівняльної педагогіки та напрямки 

компартивістичних досліджень освітнього простору. Предмет і завдання 

порівняльної педагогіки. Місце порівняльної педагогіки у системі педагогічних 

наук. Система методів компаративно-педагогічних досліджень. Загальна 

характеристика альтернативних моделей освіти. Порівняльний аналіз світових 

освітніх систем. Альтернативні школи сучасності. Компаративна педагогіка як 

наукова дисципліна. 

Література: 5; 6; 13; 16; 19; 21. 



 

ТЕМА 2 

Основні тенденції розвитку освіти в світі та в Україні 

Загальна характеристика розвитку освіти в Сполучених Штатах Америки. 

Управління освітою США та її фінансування. Структура освітньої системи 

США. Вищі навчальні заклади США. Характеристика освіти країн Євросоюзу. 

Структура освіти у Великобританії, Німеччині, Франції. Характеристика 

освітніх систем розвинених країн Сходу. Тенденції розвитку освіти: 

глобалізація, інтерналізація, прагматизація, стандартизація, індивідуалізація, 

інформатизація. Соціальна зумовленість освітніх потреб за сучасних умов. 

Полікультурність як ключовий принцип функціонування освітніх систем в 

умовах інтеграції. Провідні напрями розвитку світових освітніх систем. Визначні 

вчені-компаративісти в історії зарубіжної і національної педагогіки. Причини і 

механізми світової кризи освіти, особливості її прояву в різних країнах. 

Об’єктивні тенденції взаємопроникнення, взаємозбагачення національних 

культур, формування єдиного поля світової культури і досвіду виховання, 

єдиного світового освітнього простору. 

Література: 5; 6; 13; 16; 19; 21. 

 

ТЕМА 3 

Національна та регіональна специфіка реформування освітніх систем 

Вертикальна та горизонтальна професійна мобільність у вітчизняному та 

світовому освітньому просторі. Адаптація зарубіжного досвіду у вітчизняній 

педагогіці та в освітніх закладах України. Компетентнісний підхід у вітчизняній 

педагогіці. Національна та регіональна специфіка реформування освітніх систем. 

Ставлення порівняльної педагогіки до глобалізації в освіті. Технології 

полікультурної освіти. Законодавство та стандартизація освіти. 

Компетентнісний підхід у вітчизняній педагогіці. Диференціація та 

індивідуалізація навчання. Неперервна освіта. Національні системи професійної 

підготовки фахівців. Досвід організації профорієнтації та профвідбору в 

педагогічній освіті України в порівнянні з іншими країнами світу. Актуальні 

проблеми виховання й соціалізації людини. Погляди Б. Бітінаса на виховання як 

процес залучення до цінностей. Цінність освіти й освітні цінності. Особливості 

навчання обдарованих дітей і дітей з особливими потребами. Типи управління 

освітніми системами. 

Література: [5; 6; 13; 16; 19; 21] 
 

ТЕМА 4 

Виникнення освіти та виховання в світовій суспільній 

цивілізації та в Україні з найдавніших часів до ХVІІІ ст. 

Навчальна дисципліна, основні категорії. Становлення і розвиток 

української народної педагогіки. Розвиток виховання слов’ян. Особливості 

становлення і розвитку Київської Русі, розвиток шкільної освіти. Особливості 

педагогічної думки в Київській Русі. Особливості розвитку українського 

шкільництва ХІV–ХV ст. Братські школи, роль і місце їх у формуванні 

національної свідомості, науки та культури української держави. Заснування 

перших українських академій: Острозька та Києво-Могилянська академії. 

Особливості освітнього процесу Запорізької Січі. Українська педагогічна думка 



епохи Відродження 

Література: 1; 3; 4; 8; 11; 14 
 

ТЕМА 5 

Особливості розвитку освіти і педагогічної думки в Україні кінця ХVІІІ – 

першій пол. ХІХ ст. 

Здійснення освітнього процесу в кінці ХVІІІ- ХІХ ст. Особливості шкільництва 

Галичини, Буковини та Закарпаття. Культурно-національний рух в Україні ХІХ 

ст. Концепція національної системи освіти М.П.Драгоманова. Рідна мова як 

основа національної освіти, її значення в розвитку особистості. П.О.Куліш про 

значення рідної мови для розвитку національного мислення. Патріотична 

спрямованість підручників для народної школи «Українського Букваря», 

науковець про вчителя. «Народні вчителі і вкраїнська школа». 

Література: 1; 2; 4; 6; 11; 14 

 

ТЕМА 6 

Школа і педагогіка України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Стан освіти в Україні другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Освіта в УНР (1917–1919 рр.) 

Ідеї національної освіти й виховання в Україні другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. 

Характерні риси радянської системи виховання. Національна освіта в 1920-ті рр. 

Уніфікація загальної освіти в 1930-ті рр. Шкільництво в роки Великої 

Вітчизняної війни. Розвиток освіти й педагогіки у 1960-1980-ті рр. Педагогічна 

діяльність і погляди П. Блонського, С.Шацького, Г. Ващенка та їхній вплив на 

розвиток української педагогіки. Педагогічна система А.Макаренка. Педагогічна 

діяльність і літературно-педагогічна спадщина В. Сухомлинського. 

Література:  2; 4; 8; 10; 15 

 

ТЕМА 7 

Розвиток освіти сучасної України 

Початок відродження національної школи. Закон України «Про освіту» 

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ ст.»). Розвиток 

шкільної освіти в умовах національного відродження України. Реформування 

вищої освіти. Утвердження шляхів і засобів національного виховання дітей та 

молоді. Кредитно-трансферна система навчання. Нормативно-правове поле 

вищої освіти в Україні. 

Література: 1; 2; 5; 8; 10; 13. 

 

3. Структура вивчення дисципліни «Історія педагогіки та 

порівняльна педагогіка» денна/заочна форма навчання 

 

Назва теми 

Всього 

Кількість годин 

Контрольні 

заходи 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

ТЕМА 1. 

Порівняльна педагогіка 

в системі педагогічного 
знання: теоретико-

методологічні засади 

 

20 
 

6 
 

2 
 

0,5 
 

2 
 

0,5 
 

13 
 

15 

Поточне 

опитування; 

проблемні 
завдання 

ТЕМА 2. 

Основні тенденції 

розвитку освіти в 

світі та в Україні 

 

20 
 

6 
 

2 
 

0,5 
 

2 
 

0,5 
 

10 
 

15 

Аналітичні звіти, 

реферати; 

проблемні 

практичні завдання 



ТЕМА 3. 

Національна та 

регіональна специфіка 

реформування 

освітніх систем 

 

20 
 

6 
 

2 
 

0,5 
 

2 
 

0,5 
 

10 
 

15 

Поточне 

опитування; 

розробка 

класифікації та її 

обґрунтування 

ТЕМА 4. 

Виникнення 

освіти та 

Виховання в світовій 

суспільній цивілізації 

та в Україні з 

найдавніших часів до 

ХVІІІ ст. 

 

20 
 

6 
 

2 
 

0,5 
 

2 

0,5  

10 
 

16 

Доповіді і 

виступи на 

наукових заходах. 

ТЕМА 5. 

Особливості 

розвитку освіти і 

педагогічної думки в 
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20 
 

6 

 
2 

 
1 

 
2 

 

 

0,5 

 
12 

 
15 
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ТЕМА 6. 

Школа і педагогіка 

України другої 

половини ХІХ – 

початку ХХ ст. 
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командної 

презентації 

ТЕМА 7.  

Розвиток освіти 

сучасної України. 
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Виконання 

тестових завдань, 

виконання 
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5. Тематика практичних занять 

Практичне заняття № 1 

Тема. Порівняльна педагогіка в системі педагогічного знання: 

теоретико-методологічні засади 

Питання для обговорення: 

1.  Соціально-економічні передумови виникнення компаративної педагогіки. 

2.  Періодизація розвитку компаративної педагогіки. Загальна характеристика. 

3.  Порівняльна педагогіка в зарубіжних країнах. Визначні

 вчені- компаративісти. 

4. Внесок вітчизняних науковців до розвитку теорії і практики порівняльно- 

педагогічних досліджень 

Проблемні питання: 

1. Розкрийте становлення й розвиток порівняльної педагогіки. 

2. Здійсніть історико-ретроспективний огляд розвитку компаративної 

педагогіки. 

3. Проаналізуйте внесок вітчизняних дослідників до розвитку компаративної 

педагогіки. 

4. Розкрийте систему методів порівняльно-педагогічних досліджень.. 

Література: 4; 5; 8;  18; 19 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Основні тенденції розвитку освіти в світі 

Питання для обговорення: 

1. Характеристика провідних напрямів сучасних освітніх реформ за 

кордоном. 



2. Основні шляхи реформування системи вищої освіти в Німеччині, 

Франції, Іспанії та Італії. 

3. Провідні тенденції розвитку вищої освіти Данії, Фінляндії, Швеції. 

4. Специфіка освітньо-виховних систем у країнах Сходу: Китай і Японія. 

5. Полікультурність як ключовий принцип функціонування освітніх 

систем в умовах інтеграції. 

Проблемні питання: 

1. Розкрийте співвідношення виховного й освітнього компонентів у вищій 

школі зарубіжних країн: компаративний аналіз. 

2. Проаналізуйте тенденції розвитку й досвід реформування педагогічної 

освіти в зарубіжних країнах. 

3. Порівняйте педагогічну освіту Великобританії та США. 

Література: 4; 5; 12; 15; 18; 19 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Національна та регіональна специфіка реформування освітніх 

систем 

Питання для обговорення: 

1. Інтеграція освіти й науки України до європейського освітнього й 

інформаційного простору. 

2. Загальна характеристика ECTS. 

3. Реформування вищої школи України у відповідності до вимог 

Болонського процесу 

Проблемні питання: 

1. Вища освіта України і Болонський процес: проблеми адаптації. 

2. Наступність і безперервність як чинники нової стратегії освіти 

впродовж життя. 

3. Особливості реформування систем дошкільного виховання, початкової 

та середньої освіти. 

4. Специфіка вдосконалення професійної підготовки й системи вищої 

освіти. 

Література: [4; 5; 12; 15; 18; 19] 

 

Практичне заняття № 4. 

Тема: Розвиток педагогічної думки в Україні та в світі з найдавніших 

часів до ХVIII ст. 

Питання для обговорення: 

1. Актуальність історико-педагогічного знання щодо професійного 

становлення сучасного педагога-фахівця. 

2. Предмет і завдання історії педагогіки як науки. 

3. Джерельна база історії педагогіки, її зв’язок з іншими суспільними 

науками. Основні методи історико-педагогічних досліджень. 

Проблемні питання: 

1. Культурологічний та антропологічний підходи як визначальні щодо 

сучасного методологічного обґрунтування історії педагогіки як науки. 

2. Теорії виникнення виховання: еволюційно-біологічна (Ш. Летурно, 

Дж.Сімпсон, А. Еспінас), психологічна ( П.Монро), теософська або релігійно- 

ідеалістична (К.Шмідт), соціологічна ( К.Маркс, Ф. Енгельс), соціокультурна 



(І.Зязюн, О.Сухомлинська). 

3. Умови виникнення виховання як суспільного явища: а) трудова 

діяльність людини; б) поява зв’язного мовлення; в) поступове формування 

соціальних відносин 

Література: 1; 3; 8; 10; 12; 15 

 

Практичне заняття №5. 

Розвиток освіти та науки XVIII-XIX ст. в Україні та в світі  

Питання для обговорення: 

1. Основні чинники, що вплинули на розвиток освіти й виховання в 

епоху європейського Середньовіччя. 

2. Монополія церкви на розвиток освіти, науки, шкільної справи. 

3. Домінантні різновиди освіти цього періоду: церковно-монастирська, 

лицарська, міські школи та університети. 

4. Оволодіння основами грамотності, індивідуально-групова форма 

навчання. «Сім вільних мистецтв». 

5. Педагогічні ідеї англійського й американського Просвітництва. 

Концепція виховання джентльмена Дж. Локка. 

6. Просвітницький рух у Північній Америці. Прогресивні педагогічні 

ідеї Т.Джефферсона (1743-1826), Дж. Вашингтона (1732-1799), Б.Франкліна 

(1706- 1790). 

7. Педагогічна теорія К.Д.Ушинського. 

Проблемні питання: 

1. Зміст освіти, методи навчання в університетах. 

2. Роль і місце університетів щодо розвитку освіти, науки, культури в 

європейських країнах. 

3. Особливості виховання жінки в означений період (сімейне 

виховання; закриті монастирські школи, пансіони; міські школи для дівчат) 

Література: 1; 2; 4; 8; 10; 13  

 

Практичне заняття №6 

Реформаторська педагогіка зарубіжних країн у кін. ХІХ– поч. ХХ ст. 

Питання для обговорення: 

1. Особливості розвитку педагогічної думки ХІХ ст. Західних країн. 

2. Шкільні реформи на території радянської імперії ХІХ ст та їх вплив на 

формування писемності, наукових поглядів та перспектив шкільництва. 

3. І. Г. Песталоцці, Ф. Фребель, Й. Ф. Герберт, Ф, А. Дістерверг – та їх 

вклад в формування наукової еліти. 

Проблемні питання: 

1. Основні тенденції розвитку освіти та їх вплив на формування освітніх 

реформ. 

2. Розвиток університетської освіти ХІХ ст. 

Література: 1; 2; 4; 8; 10; 13. 

 

Практичне заняття №7 

Відродження національної системи виховання, школи і педагогіки в період 



становлення незалежної України 

Питання для обговорення: 

1. Школа, освіта й педагогічна думка в СРСР і Україні з 1946 по 1964

рр.  

2. Українці за кордоном. 

3. Відомі сучасні українські вчені-педагоги та їх внесок у розвиток 



педагогічної теорії і практики. Відомі педагоги Прикарпаття, Буковини. 

Проблемні питання: 

1. Демократизація суспільного життя в Україні у середині 80-х років та 

початок відродження національної школи. 

2. Закон України «Про освіту, його місце та роль у становленні 

української освіти 

3. Концепція середньої загальноосвітньої школи в Україні 

4. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») 

Література: [1; 3; 4; 6; 11; 16] 

 

6. Самостійна робота студентів 

№ 

п/п 
ТЕМАТИКА 

1 Історико-ретроспективний огляд виникнення порівняльної педагогіки 

2 
Розвиток порівняльної педагогіки в різні історичні періоди у світі та 

Україні 

3 
Основні етапи розвитку порівняльної педагогіки та напрямки 
компартивістичних досліджень освітнього простору 

4 Місце порівняльної педагогіки у системі педагогічних наук 

5 Система методів компаративно-педагогічних досліджень 

6 Загальна характеристика альтернативних моделей освіти 

7 Порівняльний аналіз світових освітніх систем 

8 Альтернативні школи сучасності. 

9 Компаративна педагогіка як наукова дисципліна. 

10 Загальна характеристика розвитку освіти в Сполучених Штатах 
Америки. Управління освітою США та її фінансування. 

11 Структура освітньої системи США. Вищі навчальні заклади США 

12 Характеристика освіти країн Євросоюзу. Структура освіти у 
Великобританії, Німеччині, Франції 

13 Характеристика освітніх систем розвинених країн Сходу 

14 Тенденції розвитку освіти: глобалізація, інтерналізація, 
прагматизація, стандартизація, індивідуалізація, інформатизація 

15 Полікультурність як ключовий принцип функціонування освітніх 
систем в умовах інтеграції 

16 Провідні напрями розвитку світових освітніх систем 

17 Об’єктивні тенденції взаємопроникнення, взаємозбагачення 

національних культур, формування єдиного поля світової культури і 

досвіду виховання, єдиного світового освітнього простору 

18 Причини і механізми світової кризи освіти, особливості її прояву в 
різних країнах 

19 Вертикальна та горизонтальна професійна мобільність у вітчизняному 
та світовому освітньому просторі 

20 Адаптація зарубіжного досвіду у вітчизняній педагогіці та в освітніх 
закладах України 

21 Компетентнісний підхід у вітчизняній педагогіці. Національна та 
регіональна специфіка реформування освітніх систем 



22 Ставлення порівняльної педагогіки до глобалізації в освіті. Технології 
полікультурної освіти 

23 Законодавство та стандартизація освіти 

24 Компетентнісний підхід у вітчизняній педагогіці 

25 Неперервна освіта. Національні системи професійної підготовки 
Фахівців 

26 Досвід організації профорієнтації та профвідбору в педагогічній освіті 
України в порівнянні з іншими країнами світу 

27 Актуальні проблеми виховання й соціалізації людини. Погляди 
Б. Бітінаса на виховання як процес залучення до цінностей 

28 Управління освітніми системами 
 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Історія педагогіки та порівняльна педагогіка» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

- розвʼзання тестових завдань; 

- завдання на конструювання оптимального набору понять і категорій 

власного дослідження; 

- поточне опитування; 

- вирішення проблемних запитань; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- аналітичні звіти, реферати, есе; 

- екзамен. 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Історія 

педагогіки та порівняльна педагогіка» визначається за шкалою оцінювання: 

За шкалою університету За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

85-89 Добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 Задовільно D (задовільно) 

60-64  Е (достатньо) 

35-58 Незадовільно FX (незадовільно з 

можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з 

обов’язковим повторним 
курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

№ Найменування 
Номер 

теми 

1. Друковані роздаткові матеріали 1‒7 

2. Методичні матеріали для проведення інформаційно- 

комунікаційної роботи 

1‒7 



3. Електронний варіант лекцій 1‒7 

4. Електронний варіант практичних занять 1‒7 

 
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Андрагогічна парадигма: загальнонауковий контекст / авт. і уклад. 

В.О.Вихрущ : монографія. Тернопіль : Крок, 2019. 417 с. 

2. Аніщенко О. Професійна підготовка андрагогів: обґрунтування 

доцільності в контексті професіоналізації освіти дорослих в Україні. 

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного 

університету. Серія : Педагогіка. 2017. №2. С. 155‒163. 

3. Бойчук В. М., Горбатюк Р. М., Кучер С. Л. Методика застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці до проєктної 

діяльності майбутніх учителів трудового навчання. Інформаційні 

технології і засоби навчання. 2019. Т. 71, No 3. С. 137–153. 

4. Боярська-Хоменко А. В. Актуальні проблеми порівняльної педагогіки : 

метод. рек. до проведення семінар. занять, орг. позааудитор. самост. 

роботи, підгот. до підсум. атестації для здобувачів освіт.-наук. ступеня 

"Доктор філософії". Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків : 

ХНПУ, 2016. 48 с. URL : http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3189 

5. Джурило А. П., Глушко О. З., Локшина. О. І. Ірансформаційні процеси у 

шкільній освіті країн Європейського Союзу та США : моногр. НАПН 

України, Ін-т педагогіки. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. 191 с. 

6. Дубасенюк О.А., Самойленко О.А. Основи андрагогіки (для фахівців у 

галузі освіти дорослих): навч.-метод. посіб. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. 

Франка, 2020. 175 с. 

7. Зєня Л. Я. ІНТЕРВ’Ю-ПОРТРЕТ Компаративістика в освіті: Україна та 

світ.Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія 

Педагогіка та психологія 2020. №32. С. 11‒17. ULR : http://visnyk- 

pedagogy.knlu.edu.ua/article/view/207746 

8. Ільченко О.Ю., Кононец Н. В. Компаративна педагогіка вищої школи для 

самостійної роботи: електрон. посіб. для самост. роботи здобувачів наук. 

ступ. «Доктор філософії» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, 

галузі знань 01 Освіта/педагогіка. 2019. ULR : 

http://194.44.39.210/bitstream/123456789/9312/1/%d0%9a%d0%be%d0%bc 

%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0% 

b0%20%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%9 

6%d0%ba%d0%b0%20%d0%92%d0%a8-2019.pdf 
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