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Опис навчальної дисципліни«Порівняльна педагогіка» 
 

 

Галузь знань, спеціальність, ОПП, освітній ступінь 

 

Освітній ступінь Бакалавр 

Галузь знань 01 «Освіта / Педагогіка» 

Спеціальність 015 «Професійна освіта» 

Спеціалізація 015.37 «Аграрне виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції та харчові 

технології» 

Освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Аграрне виробництво, 

переробка сільськогосподарської продукції та 

харчові технології)» 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Нормативна 

Загальна кількість годин  120 

Кількість кредитів ECTS  4 

Кількість змістових модулів 3 

Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому навчальному плані) 

- 

Форма контролю Іспит 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки ПрП+2(с.т.)  

Семестр 5  

Лекційні заняття      30 год.  

Практичні, семінарські заняття      30 год.  

Лабораторні заняття - год.  

Самостійна робота 60 год.  

Індивідуальні завдання - год.  

Кількість тижневих аудиторних годин  

для денної форми навчання: 

 

4 год. 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – надати студентам теоретичні знання з реформування, основних 

парадигм, напрямків розвитку освіти у світі, сформувати вміння застосовувати 

набуті знання у майбутній педагогічній діяльності, творчо підходити до 

вирішення будь-якої освітянської проблеми.  

Завданнями дисципліни є забезпечення майбутніх викладачів закладів 

вищої освіти знаннями про великий і цікавий досвід оновлення теорії і практики 

освіти в різних країнах; визначення місця певних аспектів порівняльної 

педагогіки в системі педагогічного знання та практики; розвиток педагогічного 

мислення з використанням досвіду педагогіки в різних країнах. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 
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– понятійно-категоріальний апарат, методологію та завдання порівняльної 

педагогіки; 

– основні етапи розвитку порівняльної педагогіки як науки, зміст 

компартивістичних досліджень; 

– об’єктивні тенденції взаємопроникнення, взаємозбагачення національних 

культур, формування єдиного поля світової культури і досвіду виховання, єдиного 

світового освітнього простору; 

– різне ставлення у порівняльній педагогіці до глобалізації в освіті; 

– особливості розвитку національних освітніх систем в провідних країнах 

світу (Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща), Північної Америки (США) 

та Південно-Східної Азії (Японія); 

– розвиток теорії і практики освіти в Україні; 

– основні тенденцій реформування сучасних освітніх систем; 

– системи та моделі підготовки педагогічних кадрів в сучасному світі, 

основні тенденції в змінах систем педагогічної освіти та підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів;   

– форми неперервної освіти в різних країнах сучасного світу, досвід 

оновлення теорії і практики освіти в різних країнах; 

– критерії якості освіти в провідних країнах світу; 

– шляхи підвищення ефективності навчального процесу, гуманізацію та 

інформатизацію навчального процесу, як засоби підвищення ефективності 

навчального процесу; 

– сучасні зарубіжні педагогічні виховні парадигми та концепції; досвід 

громадянського, правового, екологічного, морального, трудового,  виховання, 

виховання молоді у дусі миру. професійне самовизначення учнів, позаурочну 

діяльність та самоврядування школярів. 

уміти: 

– визначати місце порівняльної педагогіки в системі інших наук; 

– володіти навичками використання в освітньому процесі основних методів 

порівняльно-педагогічного наукового дослідження, використовуючи методи 

порівняльної педагогіки для вирішення різних професійних задач;  

– на основі аналізу першоджерел, виокремлювати об’єкт і предмет 

порівняльного дослідження, визначати проблеми, які піднімаються у працях;  

– реалізовувати вертикальну та горизонтальну професійну мобільність у 

вітчизняному та світовому просторі;  

– усвідомлювати сучасні пріоритети і підходи в реформуванні закладів 

освіти; 

– розуміти соціально-економічні, культурологічні та етнопсихологічні 

фактори розвитку освіти в сучасному світі; 

–  встановлювати і пояснювати взаємозв’язок педагогічних явищ і фактів, 

усвідомлюючи сучасну педагогічну дійсність; 

– аналізувати педагогічні проблеми, порівнюючи їхнє вирішення педагогами 

різних країн; 
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– усвідомлювати тенденції розвитку зарубіжної педагогічної освіти, а саме 

проблеми підвищення її академічного статусу, удосконалення механізму еволюції 

програм педосвіти, диверсифікацію психолого-педагогічної підготовки тощо. 

– усвідомлювати сучасні пріоритети у розвитку та реформуванні закладів 

освіти за кордоном; 

– прогнозувати можливі шляхи розвитку освіти в різних країнах світу; 

– орієнтуватися в сучасних системах диференціації та індивідуалізації 

навчання; 

– застосовувати ефективні шляхи підвищення ефективності процесу 

навчання; 

– творчо використовувати цінні педагогічні здобутки у практиці навчально-

виховної практики бакалавра професійного навчання; 

– виявляти можливості використання ефективного зарубіжного 

педагогічного досвіду у вітчизняній системі освіти, адекватно і толерантно 

ставитися до зарубіжного педагогічного досвіду.  

– самостійно аналізувати зарубіжний досвід. 

Компетентностями, якими повинен володіти здобувач після вивчення 

дисципліни є: 

– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя; 

– цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 

– усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем; 

– здатність забезпечити формування у здобувачів освіти цінностей 

громадянськості і демократії. 

 

3. Програма та структура навчальної дисципліни 

- повного терміну денної форми навчання; 

- скороченого терміну денної форми навчання; 
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Змістовий модуль І. Становлення наукових основ порівняльної 

педагогіки 

 

Тема лекційного заняття 1. Порівняльна педагогіка як наука 

Порівняльна педагогіка як галузь педагогічної науки та навчальна 

дисципліна. Об’єкт і предмет порівняльної педагогіки, її місце в системі 

педагогічних наук. Функції й завдання порівняльної педагогіки. Методологія та 

методи порівняльно-педагогічних досліджень. Етапи розвитку порівняльної 

педагогіки. 

 

Тема лекційного заняття 2.  Історія розвитку порівняльної педагогіки 

Перший період розвитку порівняльної педагогіки. Період запозичень (за 

Бірідеєм Дж.), або описовий період (за Вілсоном Д.). Початок наукових 

досліджень у галузі порівняльної педагогіки. Період активізації розвитку 

методології науки. Сучасний, п’ятий період розвитку порівняльно-педагогічних 

досліджень. 

 

Змістовий модуль ІІ. Реформування освіти на сучасному етапі 

 

Тема лекційного заняття 1. Соціально-економічні та політичні фактори 

розвитку освіти 

Сутність глобалізації та інтернаціоналізації, їхній вплив на розвиток освіти. 

Світовий освітній простір. Вирішення проблем економічної ефективності освіти. 

Сучасний характер соціального попиту на освіту. Стратегії розвитку освіти в 

різних регіонах світу 

 

Тема лекційного заняття 2. Сучасний стан та перспективи розвитку 

освіти в зарубіжних країнах та в Україні 

Характеристика освітньої системи в США. Характеристика освітньої 

системи у Великобританії. Характеристика освітньої системи в Німеччині. 

Характеристика освітньої системи у Франції. Характеристика освітньої системи  в 

Японії. Характеристика освітньої системи  в Польщі. Характеристика освітньої 

системи в Україні. 

 

Тема лекційного заняття 3. Реформування освіти: стратегічні аспекти 

Основні напрями розвитку та тенденції реформування освіти у світі. 

Сучасне розуміння понять «неграмотність» і «грамотність». Орієнтація на 

неперервну освіту. Дошкільне виховання в сучасному світі. Особливості 

реформаційних процесів на етапі початкового навчання. Загальна характеристика 

середньої освіти. Основні напрями розвитку професійної освіти. Тенденції розвитку 

системи вищої освіти. Підготовка педагогічних фахівців. Приватні навчальні заклади в системі 

неперервної освіти. Освіта дорослих у сучасному світі. 

 

Змістовий модуль ІІІ.  Оновлення та підвищення ефективності 

навчального процесу 
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Тема лекційного заняття 1. Оновлення шкільної освіти на сучасному 

етапі 

Проблема оновлення шкільної освіти. Диференціація навчання. 

Стандартизація змісту шкільної освіти. Форми стандартів. Моделі  сучасної 

школи і освіти. 

 

Тема лекційного заняття 2. Підвищення ефективності навчального 

процесу 

Ефективність навчального процесу. Застосування інформаційних технологій 

у навчанні як умова підвищення ефективності навчального процесу. Гуманізація 

навчального процесу. Альтернативні та експериментальні школи. 

 

Тема лекційного заняття 3. Особливості соціалізації особистості в 

сучасних освітніх системах 

Сучасні зарубіжні педагогічні виховні парадигми та концепції. Виховання 

громадянськості. Правове виховання. Виховання молоді у дусі миру. Екологічне 

виховання. Моральне виховання. Трудове виховання та професійне 

самовизначення учнів. Позаурочна діяльність та самоврядування школярів. 

 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

тижні усього у тому числі усього у тому числі 

л п с.р. л п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

Змістовий модуль І. Становлення наукових основ порівняльної педагогіки 

Тема 1. Порівняльна 

педагогіка як наука 

1 5 2 2 1     

Тема 2. Історія розвитку 

порівняльної педагогіки 

2 10 2 2 6     

Разом за змістовим 

модулем 1 

 15 4 4 7     

Модуль 2 

Змістовий модуль ІІ. Реформування освіти на сучасному етапі 

Тема 1. Соціально-

економічні та політичні 

фактори розвитку освіти 

4 15 4 4 7     

Тема 2. Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

освіти в  зарубіжних 

країнах та в Україні 

6 15 4 4 7     

Тема 3. Реформування 

освіти: стратегічні аспекти 

8 15 4 4 7     

Разом за змістовим 

модулем  2. 

 45 12 12 21     

Модуль 3 
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Змістовий модуль ІІІ. Шляхи оновлення та підвищення ефективності навчального процесу 

Тема 1. Оновлення 

шкільної освіти на 

сучасному етапі 

10 19 4 4 11     

Тема 2. Підвищення 

ефективності навчального 

процесу 

12 19 4 4 11     

Тема 3. Особливості 

соціалізації особистості в 

сучасних освітніх системах 

14 22 6 6 10     

Разом за змістовим 

модулем  3.  

 60 14 14 32     

 

4. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено робочим навчальним планом  

 

 

5. Теми практичних занять 
№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет, завдання, методи і функції порівняльної педагогіки 2 

2 Порівняльна педагогіка в системі сучасних педагогічних знань 2 

3 Соціально-економічні та політичні фактори розвитку освіти у світі на початку ХХІ ст. 4 

4 Освіта у провідних розвинутих країнах і в Україні 4 

5 Реформи освіти в сучасному світі 4 

6 Характеристика оновлення змісту навчального процесу 4 

7 Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у сучасній школі 4 

8 Форми і методи соціалізуючого впливу на особистість у сучасній школі 6 

 

6. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено робочим навчальним планом  
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7. Контрольні питання, компелкти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань студентів 

 

Перелік питань з дисципліни «Порівняльна педагогіка» 

1. Об’єкт та предмет порівняльної педагогіки, її місце у системі 

педагогічних наук. 

2. Розкрити проблеми оновлення шкільної освіти. 

3. Розкрити поняття диференціації навчання. 

4. Характеристика структури системи освіти Польщі. 

5. Розкрити поняття стандартизації змісту шкільної освіти та форми 

стандартів. 

6. Розкрити зміст морального виховання у сучасній школі. 

7. Завдання порівняльної педагогіки. 

8. Охарактеризувати диференціацію навчання у США і Великобританії. 

9. Розкрити перший період розвитку порівняльної педагогіки. 

10. Охарактеризувати організацію трудового виховання та професійного 

самовизначення учнів. 

11. Розкрити другий період розвитку порівняльної педагогіки. 

12. Охарактеризувати диференціацію навчання у Німеччині. 

13. Розкрити третій період розвитку порівняльної педагогіки. 

14. Охарактеризувати диференціацію навчання у Франції і Японії. 

15. Розкрити четвертий період розвитку порівняльної педагогіки. 

16. Охарактеризувати критерії моделей сучасної школи і освіти. 

17. Розкрити п'ятий період розвитку порівняльної педагогіки. 

18. Охарактеризувати позаурочну діяльність та самоврядування школярів. 

19. Охарактеризуйте дидактичні теорії або концепції у процесі оновлення 

діяльності школи. 

20. Характеристика понять «неграмотність» і «грамотність». 

21. Розкрити підходи до розгляду проблеми ефективності школи. 

22. Окреслити принципи реалізації неперервної освіти. 

23. Розкрити етапи розвитку ІТ як засобів навчання. 

24. Організація дошкільного виховання у світі. 

25. Розкрити поняття економічної ефективності освіти. 

26. Характеристика типів дитячих навчальних  закладів. 

27. Охарактеризувати чинники, що зумовлюють зміни у соціальному попиті 

на освіту. 

28. Охарактеризувати позитивні та негативні психологічні аспекти 

інформатизації освіти. 

29. Охарактеризувати дистанційне навчання на прикладі однієї з провідних 

країн світу. 

30. Особливості розвитку початкової школи у світі. 

31. Розкрити поняття гуманізації навчального  процесу. 

32. Характеристика середньої освіти у світі. 

33. Охарактеризувати альтернативні та експериментальні школи. 

34. Основні напрями розвитку професійної освіти у світі. 
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35. Характеристика системи освіти у США. 

36. Розкрити особливості організації навчання за «Дальтон-планом» та 

«Ієна-планом». 

37. Характеристика системи освіти у Великобританії. 

38. Окреслити тенденції розвитку системи вищої освіти у світі. 

39. Характристика системи освіти у Німеччині. 

40. Охарактеризувати організацію навчання за «Meтoдом проектів». 

41. Характеристика системи освіти у Німеччині. 

42. Охарактеризувати «Вальдорфську педагогіку». 

43. Характеристика системи освіти в Франції. 

44. Розкрити особливості організації навчання у школі Селестена Френе. 

45. Характеристика системи освіти в Україні. 

46. Охарактеризувати провідні напрями та стратегії педагогічної освіти. 

47. Характеристика системи Марії Монтессорі. 

48. Розкрити роль і місце приватних навчальних закладів у системі 

неперервної освіти. 

49. Характеристика експериментальних шкіл в Україні. 

50. Охарактеризувати моделі приватної школи. 

51. Організація екологічного виховання у школах за кордоном. 

52. Характеристика системи освіти у Японії. 

53. Характеристика виховання молоді у дусі миру. 

54. Дошкільне виховання у сучасному світі. 

55. Охарактеризувати види загальної грамотності та її  рівні. 

56. Організація громадянського виховання у сучасній школі. 

57. Функції, формами здійснення освіти дорослих. 

58. Організація правового виховання сучасній школі. 

59. Мета, завдання та принципи освіти дорослих. 

60. Характеристика сучасних зарубіжних педагогічних виховних парадигм 

та концепцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

Тестові завдання для підсумкового контролю знань з дисципліни  

 «Порівняльна педагогіка» 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ОС  «Бакалавр» 

спеціальність 

професійна освіта 

 

Кафедра 

 педагогіки 

__________________ 

__________________ 

2021-2022 навч. рік 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ 

БІЛЕТ №  1 

з дисципліни  

Порівняльна 

педагогіка (іспит) 

Затверджую 

Зав. кафедри 

________________ 

(підпис)  

Сопівник Р.В. 

____________2021 р. 

Екзаменаційні запитання 

1. Об’єкт та предмет порівняльної педагогіки, її місце у системі педагогічних наук 

2. Розкрити проблеми оновлення шкільної освіти 
Тестові завдання різних типів 

 

1. В основу сучасного розвитку ідеї громадянськості покладено такі фундаментальні цінності: 

1 людина – найвища цінність; 

2 сім’я – природне середовище розвитку людини, основа її духовності; 

3 праця – основа людського життя;  

4 знання – багатство особистості, надія народу на виживання; 

5 батьківщина – наріжний камінь того, що єднає тисячі поколінь етносу у єдине ціле; 

6 земля – спільний дім, батьківщина всього людства, цілісного і неподільного; 

7 мир – головна умова існування Землі, Батьківщини, сім’ї, людини. 

 

2. Провідними підходами до вирішення проблеми ефективності сучасних освітніх систем є … . 

 

3. В умовах державотворення головними цінностями національного виховання в Україні є …  

 

4. Школа представлена наступними типами навчальних закладів: 

Країна: Типи навчальних закладів: 

1 США; А Школа для малюків; початкова школа; середня школа (міські 

технологічні коледжі, спеціалізовані школи, комунальні школи, 

фондові школи, добровільно фінансові та добровільно 

контрольовані школи, граматичні школи, середня сучасна школа, 

міські академії, школи-маяки, центри професійної якості, 

приватні привілейовані школи); 

2 Великобританії; Б Початкова школа, середня школа (гімназія, основна школа, 

реальна школа, об’єднані школи та школи повного дня 

(інтегровані); 

3 Франції; В Початкова школа, молодша середня школа, старша середня 

школа; 

4 Німеччині; Г Початкова школа; неповна середня школа та повна середня школа 

(коледж, ліцей, приватні середні навчальні заклади); 

5 Японії; Д Початкова школа (1-6 класи), неповна (молодша) середня школа 

(7-9 класи) старша середня школа (10-12 класи); 

6 Польщі. Е Початкова школа; повна середня школа (гімназія, додатковий 

ліцей, профільний ліцей). 

 

5. Школи ... моделі, використовуючи різноманітні компенсуючі програми, прагнуть допомогти 

учням, у яких виникли проблеми у державній школі, а навчальні заклади, де за пріоритетну 

обрана модель організації навчання, прагнуть задовольнити потреби суспільства в освітніх 
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послугах, які користуються підвищеним попитом, і працюють із певною категорією населення – 

це ... . 

 

6. Вчителів готують для: 

Напрями підготовки: Заклади: 

1. Початкової школи; А. Університет; 

2. Неповної 

середньої школи; 

Б. Середні або «напіввищі» педагогічні навчальні заклади 

(педагогічний коледж, педагогічне училище); 

3. Старших класів 

середньої школи. 

В. Вищі педагогічні школи (педагогічні інститути та педагогічні 

коледжі). 

 

7. Які з перерахованих аспектів відносяться до глобалізації в освіті? 

1. інституціональний; 4. процесуальний; 

2. концептуальний; 5. модернізаторський. 

3. постмодернізаторський;  

 

8. Формою освіти дорослих у Німеччині є: 

1 народні університети; 

2 заклади підвищення кваліфікації; 

3 студії в університетах; 

4 курси, що пропонують профспілки; 

5 гурткова робота; 

6 курси, що пропонують церкви і фонди, створені політичними партіями; 

7 конференції і семінари, що організовує Федеральний центр політичної освіти. 

 

9. Професійно-технічна освіта у Японії  здійснюється у:  

1. технічних коледжах;  4. молодших коледжах;  

2. фаховій середній школі; 5. коледжах спеціальної підготовки.  

3. професійній школі;  

 

10. Оновлення шкільної освіти зумовлене такими чинниками: 

1 потребою в регулярних, серйозних змінах у школі;  

2 бажанням батьків дітей змін у навчально-виховному процесі школи; 

3 відповідністю школи новому рівневі виробництва, науки, культури;  

4 впровадженням ІТ у процес навчання; 

5 підготовкою у школі покоління нових кваліфікацій і професій. 

 

 

__________ (Васюк О.В.) 
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8. Методи навчання 

Словесні (розповідь, пояснення, лекційний метод), практичні (вправа, 

практична робота), наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження); моделювання; порівняння; дискусія; мозковий штурм; кейс-

метод; вирішення професійних ситуацій; робота в парах. 

                                                                                                    

9. Форми контролю 

Навчальні досягнення студентів перевіряються з використанням поточного і 

підсумкового контролю.  

Для контролю засвоєння навчального матеріалу у рамках аудиторної роботи 

проводиться усне опитування, перевіряється виконання домашнього завдання 

студентами, проводяться поточне тестування. 

У кінці кожного модуля проводяться модульні контрольні роботи. 

У кінці семестру студенти пишуть підсумкову контрольну роботу (іспит). 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента 

відбувається згідно з положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 

27.12.1019 р. табл. 1. 

Оцінка 

національна 

Оцінка 

ЄКТС 

Визначення оцінки 

ЄКТС 

Рейтинг студенат, 

бали 
Відмінно F ВІДМІННО - відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

90-100 

Добре 

 

B ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього 

рівня з кількома помилками 

82-89 

C ДОБРЕ - в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

грубих помилок 

74-81 

Задовільно D ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

64-73 

Е ДОСТАТНЬО - виконання 

задовольняє мінімальні критерії 

60-63 

Незадовільно FX НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно 

попрацювати перед тим, як 

отримати залік 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна 

серйозна подальша робота 
01-34 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни R дис 

(до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу 

студента (слухача) з навчальної роботи R НР (до 70 балів): R дис = R нр + R ат. 

 

11. Методичне забезпечення 

Навчально-методичний комплекс, база тестових завдань. 

 

 

 

 



 

 13 

12. Рекомендована література 

Основна 

 

1. Васюк О. В. Методичні рекомендації з дисципліни «Порівняльна педагогіка» для 

підготовки фахівців за ОПП 015 «Професійна освіта» (015.18 «Технологія виробництва і 

переробки продуктів сільського господарства»). Київ : ТОВ «ЦП «Компрінт», 2019. 70 с. 

2. Васюк О. В. Порівняльна педагогіка : підруч. Київ : ТОВ «ЦП «Компрінт» 2016. 

412 с. 

3. Васюк О. В. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. [3-тє вид., доп. і перероб.]. Київ : 

НАКККіМ, 2013. 359 с.  

4. Педагогіка : хрестоматія ; навч. посібн. / укладачі Оксана Вікторівна 

Васюк; Світлана Володимирівна Виговська. Київ, 2016. С. 701–712 с. 

 

Допоміжна 
 

1. Абашкіна Н. В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині : 

монографія. Київ : Вища шк., 1998. 207 с.  

2. Авраменко М. М. Профільне навчання в середній школі Федеративної 

Республіки Німеччини : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец : 13.00.01 «Загальна 

педагогіка та історія педагогіки»; Ін-т педагогіки АПН України. Київ, 2007. 21 с. 

3. Авчіннікова Г. Профільна диференціація навчання школярів за кордоном та в 

Україні. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. № 3. С. 7–13. 

4. Алексєєвич Г. М. Система предметів за вибором. Рідна школа. 1992. № 2. С. 

93–94. 

5. Алексюк А. М., Чорний В. М. Методи навчання в сучасній буржуазній 

педагогіці США. Київ : Рад. шк., 1983. 140 с. 

6. Алферов Ю. С. Совет Европы и образование. Педагогика. 1998. № 7. С. 101–111. 

7. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике. М. : И. Д. Шалвы 

Амонашвили, 1995. 496 с. 

8. Беспалько В. П. Проблеми образовательных стандартов в США и России. 

Педагогика. 1995. № 1. С. 89–94. 

9. Богуславський М. Структура сучасного історико-педагогічного знання. Шлях 

освіти. 1999. № 1. С. 37–40. 

10. Бойченко М. Інноваційний потенціал реформування управління загальною 

середньою освітою США та засобів його використання в Україні. Порівняльно-пед. 

студії. 2010. № 3–4. С. 168–175.  

11. Бондарук І. Жінка на порозі XXI ст. : становище, проблеми, шляхи соціального 

розвитку : зб. матеріалів Всеукр. конгресу жінок. Київ : [б. в.], 1998. 452 с. 

12. Бордовская Н. В., А. А. Реан. Педагогика : учеб. пособ. Санкт-Петербург : 

Питер, 2007. 304 с. 

13. Бочарова О. А. Система роботи з обдарованими учнями у Великій Британії. 

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. 

Вип. 33 (86). С. 452–459. 

14. Васюк О. В. Тенденції розвитку недержавної вищої освіти в Польщі. Вісник Кн. 

палати. 2006. № 8. С. 27–28. 
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15. Васюк О. В., Богдан М. Ю. Вища освіта Німеччини: структура, доступ 

Наук. вісник Нац. аграр. ун-ту : зб. наук. пр. 2005. Вип. 88. С. 45–51. 

16. Васюк О. В., Лук’яненко І. Освітні реформи у Польщі. Наук. вісник Нац. 

аграр. ун-ту : зб. наук. пр. 2005. Вип. 88. С. 38–44. 

17. Вернигора Т. Дошкільна освіта Великобританії: організація виховного процесу. 

Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. 2013. Вип. 39(2). С. 4–50.  

18. Веселова В. В. Традиционные и новые ценности в системе образования 

США. Педагогика. 1996. № 2. С. 102–108. 

19. Вощевська О. В. Професійна підготовка інженерів-аграрників в системі вищої 

освіти США : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04.Тернопіль, 2008. 194 с. 

20. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века.  

М. : Изд-во УРАО, 1999. 208 с. 

21. Галус О. М., Шапошнікова Л. М. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. Київ : 

Вища шк., 2006. 215 с. 

22. Головань М. С. Аналіз тенденцій розвитку вищої освіти в умовах глобалізації, 

інтеграції та інформатизації суспільства. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: 

Педагогіка і психологія: зб. ст. Ялта : РВВ КГУ, 2011. Вип. 31. Ч. 1. С. 203–211.  

23. Горбатенко В. Друге народження ідеї модернізації, або синтагма 

постмодернізації. Людина і політика. 1999. № 1. С. 30–35. 

24. Громовий В. Глобальна освіта й українська школа. Шлях освіти. 1998. № 1. 

С. 13–20. 

25. Данилишена Т. Етапи становлення дистанційної освіти як інноваційної форми 

навчання магістрів. Вісник Львів. ун-ту. Cерія педагогічна. 2008. Вип. 24. С. 46–52.  

26. Де Гроот Рональд Дифференциация в образовании. Директор школи. 1994. 

№ 5. С. 83 – 89. 

27. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире. М. : Изд-во 

открытого Рос. ун-та, 1999. 200 с. 

28. Дидактичні засади диференціації навчання в основній школі : монографія / авт. 
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