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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета навчальної дисципліни:
розвиток дослідницької компетентності здобувача ступеня доктора філософії,
яка включає систему знань щодо вимог до якості дисертаційного дослідження,
що вироблені у Європейському просторі вищої освіти та запроваджені в
Україні; умінь застосування системи методологічних підходів та методів
дослідження, навичок оцінки якості дисертаційного дослідження за обраною
спеціальністю та спеціалізацією; дотримання норм наукової доброчесності.
Завдання навчальної дисципліни:
1. Подальший розвиток та систематизація знань щодо європейського
співробітництва у сфері реформування докторської освіти; теоретикометодологічних засад порівняльно-педагогічного дослідження; чинників, етапів
та контекстуальних особливостей розвитку досліджуваного процесу;
нормативних, методичних та організаційних засад його реалізації, можливостей
творчого запровадження елементів досліджуваного процесу в умовах
функціонування системи освіти в Україні; щодо критеріїв оцінки якості та
дотримання норм наукової етики.
2. Формування системи умінь щодо застосування сучасної методології
порівняльно-педагогічного дослідження; добору та використання релевантної
джерельної бази відповідно до вимог до порівняльно-педагогічного
дослідження; уточнення наукового апарату у процесі та за результатами
дослідження; добору релевантних критеріїв виокремлення етапів розвитку
досліджуваного явища у процесі підготовки дисертаційної роботи; оцінки
якості дисертаційного дослідження.
3. Розвиток системи навичок щодо об᾿єктивної та науково-грамотної
інтерпретації досліджуваних процесів та явищ зарубіжної теорії та практики
освіти, оцінки перспектив їх застосування та можливих ризиків їх
упровадження у вітчизняному освітньому просторі; з‟ясування та
формулювання перспектив подальших досліджень з проблеми, що вивчається.
4. Розвиток професійно-етичних якостей молодих науковців щодо дотримання
норм наукової доброчесності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен
 актуальні підходи до визначення теоретико-методологічних засад
порівняльно-педагогічного дослідження;
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 чинники, етапи та контекстуальні особливості розвитку досліджуваного
процесу;
 нормативні, методичні та організаційні засади реалізації досліджуваного
процесу,
 перспективи творчого запровадження елементів досліджуваного процесу
в умовах функціонування системи освіти в Україні.
 вміти:
 застосувувати
сучасні
методології
порівняльно-педагогічного
дослідження;
 здійснювати вибір та використовувати релевантну джерельну базу
відповідно до вимог до порівняльно-педагогічного дослідження;
 здійснювати уточнення наукового апарату у процесі та за результатами
дослідження;
 формулювати та обґрунтовувати критерії виокремлення етапів розвитку
досліджуваного явища у процесі підготовки дисертаційної роботи;
 здійснювати оцінку якості дисертаційного дослідження.
 керуватися нормами наукової етики у процесі виконання та аналізу якості
дисертаційної роботи;
 презентувати та обґрунтовувати положення рецензії дисертаційної роботи
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема
1.
Актуальність
проблематики
порівняльно-педагогічного
дослідження: нормативні документи, що її визначають, суперечності, на
розв᾿язання яких вона спрямована, та типологізація джерельної бази.
Чинники, що зумовлюють актуальність проблематики порівняльнопедагогічного дослідження: відповідність соціальному замовленню на
розв᾿язання досліджуваної проблеми; потреби освітньої практики та труднощі,
що виникають через відсутність теоретичної розробки досліджуваної проблеми;
нерозробленість методичного забезпечення розв‟язання досліджуваної
проблеми.
Суперечності, на розв᾿язання яких спрямована робота. Логіка
формулювання суперечностей.
Типологізація джерельної бази порівняльно-педагогічного дослідження:
законодавчі, нормативні та політичні документи міжнародного та
національного рівнів; статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали
міжнародних і національних організацій; наукові й навчально-методичні
роботи зарубіжних та вітчизняних теоретиків і практиків освіти; матеріали
міжнародних та національних електронних бібліотек, бібліографічних і
реферативних баз даних; українська та зарубіжна науково-педагогічна
періодика; матеріали й тези наукових конференцій тощо.
Тема 2. Науковий апарат дослідження у галузі порівняльної педагогіки,
його наукова новизна та практичне значення.
Вимоги до формулювання теми докторського дослідження у галузі
порівняльної педагогіки: конкретно-наукові, термінологічні, стилістичні.
Логіка визначення та взаємозв᾿яків між складовими наукового апарату
порівняльно-педагогічного дослідження. Співвідношення об᾿єкта і предмета
дослідження.
Логічні та стилістичні особливості формулювання наукової новизни
порівняльно-педагогічного дослідження. Ріні новизни дослідження: вперше,
конкретизовано, подальшого розвитку дістало.
Логічні та стилістичні особливості формулювання практичного значення
порівняльно-педагогічного дослідження: де і з якою метою можна
використовувати результати та висновки дослідження. У якому вигляді вони
подані (програми, методичні рекомендації та ін.).
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Тема 3. Методологічні підходи та методи порівняльно-педагогічного
дослідження.
Методологічна
модель
порівняльно-педагогічного
дослідження.
Структурні
блоки
методологічної
моделі
порівняльно-педагогічного
дослідження.
Методологічні підходи, що використовуються в у порівняльнопедагогічному дослідженні. Просторовий вимір: глобальний, пан-регіональний,
національний, регіональний, локальний, інституційний підходи. Просторовий
вимір: синхронний, діахронний, історичний підходи. Логічний вимір:
системний, синергетичний, системно-синергетичний, кількісний, якісний
підходи. Культурно-антропологічний вимір: цивілізаційний, культурологічний,
аксіологічний підходи. Технологічний (порівняльно-педагогічний) вимір:
порівняльний підхід.
Методи порівняльно-педагогічного дослідження. Кількісні та якісні
методи у порівняльно-педагогічному дослідженні.
Тема 4. Характеристика стану розроблення проблеми у порівняльнопедагогічному дослідженні. Контекстуальний та порівняльний підходи у
порівняльно-педагогічному дослідженні.
Аспекти характеристики стану розроблення проблеми: рівень
розробленості поняттєво-термінологічного апарату; характеристика наукових
теорій та концепцій, які стосуються предмета дослідження; аналіз емпіричних
фактів з певної наукової проблеми.
Контекстуальний підхід у порівняльно-педагогічному дослідженні.
Контексти розгляду предмету порівняльно-педагогічного дослідження:
історичний,
суспільно-політичний, соціально-економічний, культурноосвітній, демографічний, релігійний, расовий, етнічний, гендерний тощо.
Порівняльний підхід у порівняльно-педагогічному дослідженні. Одинці
порівнянь: територіальні обєкти, освітні системи, обєктів у часовому просторі,
соціальні страти (класи, раси, гендери тощо), культури, цінності, освятня
політика, навчальні програми, освітні/педагогічні інновації, форми та методи
навчання, освітні длосягнення тощо (за М. Мензон, М. Брейем, Е.Світінгом,
Л.Джексон та ін.).
Тема 5. Виокремлення етапів розвитку досліджуваного феномену у
порівняльно-педагогічному дослідженні та характеристика можливостей
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застосування прогресивного досвіду у сфері реалізації досліджуваного
феномену в Україні.
Методологія
періодизації
розвитку
досліджуваного
феномену:
забезпечення єдності концептуальних засад, методологічних підходів, методів
дослідження; зумовленість структури критеріїв для виокремлення етапів
методологічними підходами дослідження; характеристика самого освітнього
феномену /педагогічного явища як центральна складова періодизації.
Характеристика можливостей застосування прогресивного досвіду у
сфері реалізації досліджуваного феномену в Україні. Аспекти та рівні
рекомендацій.
Аспекти рекомендацій (нормативно-правовий, теоретико-методологічний
(науковий), змістово-процесуальний, організаційно-педагогічний, методичний,
професійно-педагогічний).
Рівні рекомендацій: наднаціональний, національний, регіональний,
локальний, місцевий, інституційний, субінституційний, індивідуальний
(особистий).
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва теми

Всього ауд.
год.
Тема 1. Актуальність проблематики порівняльно1
педагогічного дослідження: нормативні документи, що
її визначають, суперечності, на розв᾿язання яких вона
спрямована, та типологізація джерельної бази.
Тема 2. Науковий апарат дослідження у галузі
порівняльної педагогіки, його наукова новизна та
12
практичне значення
Тема 3. Методологічні підходи та методи порівняльнопедагогічного дослідження
1
Тема 4. Характеристика стану розроблення проблеми у
порівняльно-педагогічному
дослідженні.
1
Контекстуальний
та
порівняльний
підходи
у
порівняльно-педагогічному дослідженні.
Тема 5. Виокремлення етапів розвитку досліджуваного
феномену у порівняльно-педагогічному дослідженні та
характеристика
можливостей
застосування
прогресивного
досвіду
у
сфері
реалізації
досліджуваного феномену в Україні.
всього

Лекція

Воркшоп

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

5

5
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ПИТАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ:
1. Актуальність проблематики дослідження: нормативні документи, що її
визначають, суперечності, на розв᾿язання яких спрямована робота, та
типологізація джерельної бази.
2. Науковий апарат дослідження, його наукова новизна та практичне
значення.
3. Характеристика стану розроблення проблеми дослідження.
4. Контекстуальний та порівняльний підходи у педагогічному дослідженні.
5. Періодизація розвитку досліджуваного феномену.
6. Нормативні засади функціонування досліджуваного феномену.
7. Організаційні засади функціонування досліджуваного феномену.
8. Методичні засади функціонування досліджуваного феномену.
9. Характеристика можливостей застосування прогресивного досвіду у
сфері реалізації досліджуваного феномену в Україні.
10.Висновки докторського дослідження: логіка, структура, стиль
формулювання.
11.Експертиза
якості
педагогічного
дослідження:
методологічна,
технологічна, праксеологічна, комплексна експертизи..
ТЕМИ ТА ПИТАННЯ ВОРКШОПІВ
Тема воркшопу № 1:
Проблематика педагогічного дослідження
Мета: формування дослідницьких умінь молодого науковця щодо
формулювання
актуальності
проблематики
порівняльно-педагогічного
дослідження: нормативні документи, що її визначають, та суперечності, на
розв᾿язання яких вона спрямована.

1.
2.

3.
4.

Питання для обговорення
(дискусія учасників воркшопу)
Актуальність проблеми педагогічного дослідження на суспільному та
педагогічному рівнях у наднаціональному та національному вимірах.
Законодавчі та нормативні документи міжнародного та національного
рівня, що визначають актуальність конкретної проблеми педагогічного
дослідження.
Суперечності, на розв᾿язання яких спрямоване дослідження.
Типологізація джерельної бази дослідження: типи та види джерел.
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Дослідно-орієнтовані завдання
(мікропрезентація)
1. Сформулювати актуальність проблеми виконуваного педагогічного

дослідження:
законодавчі та нормативні документи, що її визначають; суперечності, на розв᾿язання
яких воно спрямоване

Тема воркшопу № 2:
НАУКОВИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ПОРІВНЯЛЬНОЇ
ПЕДАГОГІКИ, ЙОГО НАУКОВА НОВИЗНА ТА ПРАКТИЧНЕ
ЗНАЧЕННЯ
Мета: розвиток знань та умінь молодого науковця щодо формулювання
наукового апарату дослідження у галузі порівняльної педагогіки, його наукової
новизни та практичного значення..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Питання для обговорення
(дискусія учасників воркшопу)
Об‟єкт та предмет порівняльно-педагогічного дослідження:
Завдання порівняльно-педагогічного дослідження.
Методологічні підходи, що застосовуються у порівняльно-педагогічному
дослідженні.
Методи порівняльно-педагогічного дослідження.
Наукова новизна порівняльно-педагогічного дослідження: категорії,
логіка та стиль викладу.
Практичне значення порівняльно-педагогічного дослідження: рівні та
аспекти розгляду.
Взаємозалежність та взаємообумовленість складових наукового апарату
порівняльно-педагогічного дослідження.
Дослідно-орієнтовані завдання
(мікропрезентація)
1.
Сформулюйте науковий апарат Вашого наукового дослідження.
Побудуйте логічну схему, у якій відобразіть взаємозв᾿язки та
взаємозумовленість усіх складових наукового апарату.
2.
Укладіть порівняльну таблицю, у якій відобразіть відповідність
елементів наукової новизни та практичного значення сформульованим
Вами завданням дослідження.
Тема воркшопу № 3:

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ
ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД,
ТИПОЛОГІЯ ДЖЕРЕЛ, ПОРІВНЯЛЬНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
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Мета: розвиток знань та умінь молодого науковця щодо формулювання
наукового апарату дослідження у галузі педагогіки.
Питання для обговорення
(дискусія учасників воркшопу)
1. Застосування міжпредметного підходу до характеристики стану
розроблення проблеми у педагогічному дослідженні
2. Порівняльно-термінологічний аналіз у контексті характеристики стану
розроблення проблеми у педагогічному дослідженні.
3. . Системний підхід до характеристики стану розроблення проблеми у
педагогічному дослідженні.
Дослідно-орієнтовані завдання
(мікропрезентація)
2. Сформулювати та презентувати
характеристику стану розроблення
проблеми у виконуваного педагогічного дослідження на основі
застосування міжпредметного, порівняльного та системного підходів.
Укладіть порівняльні та хронологічні таблиці для упорядкування джерел
та візуалізації означених методологічних підходів.
Тема воркшопу № 4:
РОЗРОБКА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖУВАНОГО ФЕНОМЕНУ
Мета: розвиток системи знань та умінь молодого науковця щодо розробки
моделі розвитку досліджуваного феномену у педагогічному дослідженні
Питання для обговорення:
(дискусія учасників воркшопу)
1.
Розробка складових концептуально-цільового блоку моделі розвитку
досліджуваного феномену: мета, методологічні підходи, принципи, чинники,
компоненти (мотиваційно-ціннісний, знаннєво-інформаційний, діяльнісний).
2.
Визначення педагогічних умов розвитку досліджуваного феномену.
3.
Розробка складових змістово-організаційного блоку моделі розвитку
досліджуваного феномену: зміст, етапи, форми, методи, засоби, технології
тощо.
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4.
Розробка складових діагностично-оцінного блоку моделі розвитку
досліджуваного феномену: критерії та показники, діагностувальний
інструментарій, рівні, результат.
Дослідно-орієнтоване завдання
(мікропрезентація)
Сформулювати та презентувати модель розвитку досліджуваного явища
з урахуванням педагогічних умов її запровадження.
МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Модуль передбачає використання таких методів навчання та
досліджень:
• Інтерактивні лекції
• Сесії на основі завдань
• дискусії
• Самостійна робота
• воркшопи
• Портфоліо дослідника










ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Плановані результати навчання
Знання
нові концептуальні та методологічні знання у галузі філософськосвітоглядних проблем педагогіки, історії вітчизняної та зарубіжної
філософсько-педагогічної думки, аксіологічних проблем освіти і
виховання;
актуальні концептуальні та методологічні знання у галузі науководослідної діяльності на дисциплінарному та міждисциплінарному рівнях;
розуміння сучасних методологічних підходів до аналізу педагогічних
процесів на макро-, мезо- та мікрорівні їх функціонування;
Уміння
уміння здійснювати критичний аналіз концептуальних та методологічних
знань у галузі науково-дослідної та професійної діяльності і на межі
предметних галузей, інтерпретувати їх, синтезувати нові ідеї;
уміння оцінювати можливості застосування та ризики упровадження
досягнень прогресивного зарубіжного досвіду у сучасному вітчизняному
освітньому просторі;
Комунікація
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 здатність оволодівати та демонструвати на високому рівні професійні
мовнокомунікативні уміння українською та англійською мовами у
процесі презентації матеріалів та результатів наукового дослідження у
вигляді наукових статей, доповідей, мультимедійних презентацій
відповідно до вимог стандартів міждисциплінарного та/або міжнародного
професійного співтовариства;
 здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя,
нести відповідальність за навчання інших;
 здатність операційно обробляти наукові тексти різних жанрів наукового
стилю (реферування, анотування, конспектування, редагування,
перекладу та ін.);
 здатність моделювати зв‟язні наукові тексти різних жанрів (створювати
глосарії ключових термінів; готувати наукові статті, тези, доповіді,
повідомлення, виступи, наукові звіти, посібники) згідно з вимогами
наукового стилю, у тому числі з використанням інформаційних
технологій.
Автономність і відповідальність
 здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у навчальній та
науковій діяльності.
Компетентності, які повинні бути сформовані або розвинуті в
результаті засвоєння курсу:









1. Інтегральна компетентність
найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі
науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних
галузей
2. Спеціальні (фахові) компетентності
готовність до застосування знань у галузі професійної та наукової етики,
готовність до дотримання норм наукової доброчесності;
найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі
порівняльної педагогіки, історії педагогіки та на межі широкої сукупності
предметних галузей;
уміння виокремлення актуальних проблем розвитку освіти та
педагогічної думки у процесі визначення теми дослідження;
навички критичного аналізу та інтерпретації досліджень у галузі
вітчизняної та зарубіжної теорії/історії освіти і педагогіки, синтезу нових
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ідей;
до
спілкування
з
предмету дослідження
у межах
міждисциплінарного та/або міжнародного експертного середовища;
навички оцінки можливостей застосування та можливих ризиків
упровадження досягнень історико-педагогічної спадщини/прогресивного
зарубіжного досвіду у сучасному вітчизняному освітньому просторі.
Загальні компетентності дослідника
володіння професійними мовнокомунікативними вміннями діалогового
спілкування українською та англійською мовами з широкою науковою
спільнотою, зокрема у межах міждисциплінарного та/або міжнародного
експертного середовища, у процесі презентації матеріалів та результатів
наукового дослідження у вигляді наукових статей, доповідей,
мультимедійних презентацій відповідно до вимог стандартів і
професійного співтовариства;
навички операційної обробки наукових текстів різних жанрів наукового
стилю (реферування, анотування, конспектування, редагування,
перекладу та ін.);
навички моделювання зв‟язних наукових текстів різних жанрів
(створювати глосарії ключових термінів; готувати наукові статті, тези,
доповіді, повідомлення, виступи, наукові звіти, посібники) згідно з
вимогами наукового стилю, у тому числі з використанням інформаційних
технологій;
навички застосування сучасних інформаційних технологій у навчальній
та науковій діяльності;
Уміння запроваджувати актуальні результати наукових досліджень, у
тому числі і власних, у навчальний процес вищої школи;
Уміння писати, аудіювати читати і говорити англійською мовою
відповідно до стандартів Асоціації Мовних Експертів ALTE (The
Association of Language Testers in Europe.
Форма підсумкового контролю: кредит.
Засоби діагностики: усні відповіді на семінарських заняттях, презентації
проєктів та мікродосліджень.
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Література до навчальної дисципліни оновлювалась протягом усього періоду роботи над проєктом Жан Моне
Модуль
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