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РЕФЕРАТ 

 

Заключний звіт складається з передмови, вступу, основної частини, 

списку публікацій співробітників за темою дослідження. Загальний обсяг 

звіту – 94 сторінок, список опублікованих праць на 70-94 сторінках. 

Звіт відображає результати науково-дослідної роботи співробітників 

відділу порівняльної педагогіки з теми «Тенденції розвитку шкільної освіти в 

країнах ЄС, США та Китаї» (реєстраційний номер 0118U003360). 

 

Початок дослідження: січень 2018 р. 

Закінчення: грудень 2020 р. 

Ключові слова: тенденції розвитку, шкільна освіта, країни 

Європейського Союзу, США, Китай, реформи, зміни в освіті, стандартизація 

змісту освіти, диференціація навчання, загальна середня освіта, Україна. 

Об’єкт дослідження – шкільна освіта у країнах ЄС, США та Китаї. 

Предмет дослідження – сутність і напрями розвитку шкільної освіти в 

країнах ЄС, США та в Китаї. 

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

порівняльному аналізі тенденцій розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, 

США та Китаї з окресленням перспектив застосування зарубіжного досвіду в 

Україні. 

Концепція дослідження. Концепція дослідження ґрунтується на 

розумінні поняття тенденції як напряму розвитку об’єкта, що 

супроводжується зміною його властивостей під час цього руху. 

Важливим методологічним орієнтиром є напрацювання українських 

учених (О. Дубасенюк, В. Лугового та ін.) щодо характеру тенденцій, які 

класифіковані ними за такими принципами:  

– за тривалістю (коротко-, середньо- і довготермінові); 

– за поширеністю (локальні, національні, регіональні, світові); 

– за сферою охоплення (загальні, специфічні, конкретизовані); 

– за характером впливу (визначальні, провідні, ключові, периферійні); 

– за атрибутивністю (змін, розвитку, функціонування тощо); 

– за станом на поточний момент (діючі, передбачуваних змін, 

прогнозовані, минулих періодів). 

У полі педагогічної компаративістики «тенденція розвитку освіти» 

розглядається як базова категорія. Виявлення тенденцій розвитку освіти у 

різних країнах, геополітичних регіонах та у глобальному масштабі, 

співвідношення загальних тенденцій та національної або регіональної 

специфіки визначається провідними компаративістами (на рівні із 

виявленням закономірностей) метою порівняльної педагогіки (Б. Вульфсон 

та ін.).  

Проєкція такого підходу на НДР «Тенденції розвитку шкільної освіти в 

країнах ЄС, США та Китаї» обґрунтовує формат проведення дослідження, 
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який передбачає виявлення напряму руху шкільної освіти в країнах ЄС, США 

та Китаї з розкриттям сутності цього руху. 

В основу дослідження покладено такі положення: 

– в умовах глобалізації провідні країни світу активно реформують 

національну освіту;  

– спільність викликів уніфікує підходи країн до проведення реформ;  

– зазначене сприяє синхронізації освітніх стратегій, що формує 

загальні тенденції розвитку національних систем освіти; 

– напрацьований досвід реформ становить інтерес для вітчизняної 

педагогічної теорії і практики в аспекті співвіднесення вектору модернізації 

української освіти з напрямами розвитку освіти у зарубіжжі. 

Саме з таких позицій досліджується розвиток освіти у спільності 

теоретичних засад і практичних підходів. 

В основу дослідження покладено порівняльний та системний підходи. 

Порівняльний підхід забезпечує можливість порівнювати педагогічні 

феномени на засадах спільності за наявності визначених принципів, до яких у 

дослідженні віднесено: принцип об’єктивності, принцип відповідності 

методів дослідження науковим методам пізнання та актуальним проблемам 

сучасної педагогіки, принцип творчого осмислення отриманих результатів 

порівняльних розвідок з метою уникнення механістичного перенесення його 

елементів на національний ґрунт без урахування реалій і завдань української 

школи та стану її розвитку. 

Системний підхід передбачає розгляд різних аспектів трансформацій у 

цілісному вимірі європейського регіону в єдності їх взаємозв’язків. 

Базовими одиницями для дослідження обрано ЄС, США та КНР. 

Водночас, важливим для національної освіти вважаємо дослідження 

стратегічних орієнтирів розвитку шкільної освіти в кордонах ЄС як матриці, 

що формує європейський освітній простір та впливає на розвиток освіти в 

усіх країнах Європи, включно з Україною.  

З огляду на кардинальні відмінності у підходах до організації освіти в 

рамках ЄС (як наддержавної структури) та США і КНР (як країн) порівняння 

між ними проводититься лише на рівні загальних тенденцій.  

З метою розроблення рекомендацій для національної освіти проведено 

огляд стану та напрямів трансформацій на рівні шкільної освіти в Україні, що 

забезпечує практико-зорієнтованість дослідження. 

Важливим в умовах інтеграції України в європейський та світовий 

освітній простори вважаємо дослідження викликів у шкільній освіті 

аналізованих країн. 

Вірогідність наукових тверджень, висновків і рекомендацій 

дослідження забезпечується автентичними джерелами, які включають такі 

категорії, як законодавчі та стратегічні документи країн та міжнародних 

організацій у галузі освіти; монографічні дослідження зарубіжних і 

вітчизняних учених, аналітичні довідки, наукові статті тощо) та комплексом 

методів. 



5 

 

Методи дослідження: 

– загальнонаукові (аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння, 

систематизація), які застосовуватимуться для опрацювання джерельної бази з 

досліджуваної проблеми; 

– конкретно-наукові (методи термінологічного аналізу, структурно-логічного 

й системно-функціонального аналізу, порівняльно-зіставного аналізу, метод 

наукової екстраполяції).   

  Новизна отриманих результатів: вперше цілісно розглянуто 

концептуальний вимір феномену тенденцій в освіті й охарактеризовано 

підходи зарубіжних й українських науковців до його трактування; уточнено 

семантику ключових понять; розкрито загальне бачення освітніх тенденцій та 

доведено їх уніфікаційний характер в країнах ЄС, США та Китаї під впливом 

політики міжнародних організацій в умовах глобалізації та європеїзації; 

охарактеризовано різнобічний поступ трансформацій на рівні шкільної освіти 

у форматі ключових тенденцій: інтенсифікації рівного доступу до освіти, 

підвищення якості, масовизації, цифровізації, децентралізації, стандартизації 

в аналізованих країнах; виявлено виклики, що супроводжують розвиток 

освіти за баченням європейських, американських та китайських учених; 

запропоновано рекомендації щодо перспектив використання досвіду країн 

Європи, США та Китаю в Україні на підставі осмислення зарубіжних 

здобутків. 

Ступінь впровадження: наукові статті, аналітичні записки, розділи у 

наукових виданнях, виступи на науково-практичних конференціях і 

семінарах, круглих столах. 

Основні конструктивні й техніко-економічні показники: 

відповідність роботи нормативним документам НДР і сучасним потребам у 

модернізації шкільної освіти в Україні. 

Практична значущість роботи: результати дослідження є джерелом 

для розроблення напрямів освітньої політики з формулювання стратегічних 

орієнтирів реформ та алгоритму їх реалізації в Україні, а також для 

ознайомлення вітчизняних науковців і практиків з перспективним 

зарубіжним досвідом в умовах реформування національної загальної 

середньої освіти, розроблення інструментів навчальних програм і 

підручників з педагогіки, компаративістики в освіті, іншомовної освіти. 

Адресовані розробникам освітньої політики, науковцям, учителям, 

керівникам шкіл, викладачам, здобувачам ступеня доктора філософії. 

Галузь використання: освітня політика, порівняльна педагогіка, 

педагогіка, заклади середньої освіти, система вищої педагогічної та 

післядипломної освіти. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

  Звіт відображає результати НДР співробітників відділу порівняльної 

педагогіки з теми «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та 

Китаї» (реєстраційний номер 0118U003360), яка виконувалась протягом 

трьох років з 1 січня 2018 року до 31 грудня 2020 року. Тему досліджували: у 

2018 р. на початок року – 6 наукових співробітників (з них 2 на 0,5 ставки), 

на кінець року – 6 наукових співробітників (з них 2 на 0,5 ставки); у 2019 р. 6 

наукових співробітників (з них 2 на 0,5 ставки), на кінець року – 7 наукових 

співробітників (з них 3 – на 0,5 ставки); у 2020 р. – 7 наукових співробітників 

(з них 3 – на 0,5 ставки). 

  Актуальність дослідження аспекту тенденцій на рівні шкільної освіти в 

країнах ЄС, США та Китаї зумовлена потребами й завданнями реформування 

української освіти (зокрема шкільної), а впродовж останніх років – 

синхронізації національної освіти зі стандартами країн ЄС та США. 

Підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

(2014) остаточно закріпило європейський вектор розвитку української 

держави в усіх сферах включно з освітою. Закон України «Про освіту» (2017) 

метою освіти проголошує всебічний розвиток людини (як особистості та 

найвищої цінності суспільства), її талантів, інтелектуальних, творчих і 

фізичних здібностей задля забезпечення сталого розвитку України та її 

європейського вибору. 

Упровадження концепції навчання упродовж життя (формальна, 

неформальна, інформальна освіта) відповідає основному пріоритету 

освітнього простору провідних країн Європи, США та Китаю. 

Проголошені трансформації потребують розроблення дієвих 

механізмів реалізації запланованого з урахуванням можливих викликів 

глобального та регіонального характеру, що робить зарубіжний досвід у 

царині радикальних змін шкільної освіти актуальним для вивчення. 

Тема НДР виконувалась відповідно до: постанови Президії НАПН 

України від 19.04.2018 р., № 1-2/6-123; постанови Президії НАПН України 

від 21.06.2018 р., № 1-2/8-187; рішення бюро Відділення загальної педагогіки 

та філософії освіти НАПН України від 29.05.2018 р., протокол № 6; договір 

№ 12/1/1-19 Нф від 03 січня 2019 р. 

Основними напрямами дослідження є: 

- розкриття теоретичного виміру освітніх тенденцій, підходів 

зарубіжних та вітчизняних учених до термінологічного ряду термінів, які 

характеризують зміни в освіті (у шкільній освіті зокрема); 
- виявлення сутності та динаміки змін у системах шкільної освіти 

країн ЄС, США та Китаї, а також тенденцій та закономірностей, що 

характеризують трансформаційні процеси; 
- окреслення перспективності досвіду країн ЄС, США та Китаю в 

умовах радикальних змін в освіті України. 
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ВСТУП 

   Актуальність дослідження. Закон України «Про освіту» (2017) 

проголошує, що державна політика у сфері освіти формується і реалізується 

на основі наукових досліджень, міжнародних зобов’язань, вітчизняного та 

іноземного досвіду з урахуванням прогнозів, статистичних даних та 

індикаторів розвитку з метою задоволення потреб людини та суспільства, що 

актуалізує ґрунтовне осмислення досвіду зарубіжжя.  

  У Статті 5 Закону серед засад державної політики у сфері освіти та 

принципів освітньої діяльності названо інтеграцію у міжнародний освітній та 

науковий простори, що обумовлює необхідність дослідження перспективних 

шляхів та ефективних інструментів синхронізації національної освіти з 

ключовими векторами розвитку освіти у провідних країнах світу.  

 У Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року 

(2017) передбачено проведення докорінної та системної реформи загальної 

середньої освіти з урахуванням досвіду провідних країн світу, які в умовах 

глобалізації спільно працюють над розв’язанням існуючих викликів.  

  Лідерами у цьому процесі є країни Європейського Союзу (ЄС), США, 

Китай, які демонструють вагомий прогрес у підвищенні якості та 

ефективності освіти; сприянні справедливості та рівному доступу, 

інтенсифікації творчості, підприємливості та інновацій.  

 Зокрема, у стратегічній програмі «Освіта і навчання 2020» (2009) ЄС 

встановив чотири спільні цілі розвитку систем освіти в державах-членах: 

перетворення освіти впродовж життя та мобільності на реальність; 

підвищення якості та ефективності освіти та навчання; сприяння рівності, 

соціальній злагоді та активному громадянству; заохочення креативності та 

інновацій, включаючи підприємництво, на всіх рівнях освіти і навчання. У 

2015 р. з огляду на нові реалії і виклики у спільному звіті Європейської Ради 

та Європейської Комісії «Нові пріоритети європейської співпраці у галузі 

освіти і навчання» запропоновано оновлене бачення цілей, які охоплюють: 

релевантні та високоякісні знання, навички та компетентності, набуті під час 

навчання протягом життя, зосереджуючись на результатах навчання для 

працевлаштування, інновацій, активного громадянства та благополуччя; 

інклюзивну освіту, рівність, справедливість, недискримінацію та промоцію 

громадянської компетентності; відкриту та інноваційну освіту і підготовку, 

що відповідає цифровій епосі; потужну підтримку вчителів, викладачів, 

керівників шкіл та інших працівників освіти; прозорість і визнання навичок 

та кваліфікацій для полегшення навчання та мобільності робочої сили; 

стабільні інвестиції, якість та ефективність систем освіти та навчання. 

  Реформи у США спрямовано на досягнення досконалості в освіті з 

акцентом на стандартизоване тестування, підвищення якості роботи вчителів, 

адміністраторів, удосконалення змісту освіти та освітнього середовища. 

Другий рівень реформ охоплює трансформації на рівні штатів, де 

відбувається тлумачення федеральної версії реформ і розроблення 
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інструментів реагування на них. Чинний федеральний закон «Кожен учень є 

успішним», затверджений за президенства Б. Обами у 2015 р., зберігає 

пріоритет досконалості в освіті, а Меморандум Президента Д. Трампа щодо 

спрощення доступу до STEM освіти (2017) скеровує американську освіту в 

інноваційному напрямі. 

  Освітні реформи у КНР, які тривають понад тридцять років, 

забезпечили входження країни відповідно до міжнародних порівняльних 

досліджень у п’ятірку країн з високою якістю освіти. Освіта у КНР сьогодні 

розвивається в напрямі підвищення якості та забезпечення рівного доступу 

до неї.  

  Отже, провідними країнами світу накопичено цінний досвід в освітній 

сфері, який потребує ґрунтовного осмислення та широкого поширення в 

національній освіті, якій водночас бракує концептуальних і технологічних 

моделей адаптації до спільних векторів розвитку освітніх систем зарубіжжя. 

Зазначена суперечність визначила актуальність розроблення проблеми 

дослідження.  

  Вибір ЄС для дослідження зумовлено провідною роллю цього 

наддержавного утворення, яке визначає стратегію розвитку не лише держав-

членів, а й європейського континенту та усього світу, орієнтуючись на ідеї 

економічного лідерства та соціальної інтеграції. Україна географічно, 

історично, культурно та економічно належить до Європи, а отже 

підпорядковується загальноєвропейським координатам розвитку. 

  Дослідження процесів, що відбуваються в освіті США в умовах 

посилення взаємодії федерального уряду та штатів, становить цінність для 

України, яка окреслила перед собою завдання розбудови ефективності 

системи забезпечення якості та підзвітності в освіті в умовах децентралізації.  

  Китай демонструє найкращі результати у міжнародних порівняльних 

дослідженнях, що робить перспективним дослідження освітніх 

трансформацій у цій країні. 

   Отже, напрацювання обраних країн для дослідження можуть стати 

важливим джерелом осмислення та творчого використання позитивних ідей.  

  У зарубіжжі накопичено ґрунтовний досвід у галузі дослідження 

трансформаційних процесів в освіті. Це, зокрема, праці А. Бенаво, 

Б. Бернстайна, В. Блюма, О. Брісеід, Г. Вайдеану, Ф. Ваніскотта, 

Л. Вьоссманна, Б. Даль, А. Економоу, М. Епла, Б. Зюмека, Д. Каллена, 

Ф. Кейо, Е. Кліме, Дж. Ле Мете, Ш. О’Доннелла, І. Оомен-Вельке, 

У. Пайнера, П. Радо, Ф. Раміреза, М. Ранкуреля, І. Ратінена, Р. Риби, 

Ф. Ставрули, В. Туласєвіча, М. Фуллана, П. Хейджера, В. Хутмахера, 

Г. Швердта, М. Шльоттера, М. Шуайб, М. Янга. Зазначені та інші вчені 

досліджують характер, алгоритм і результативність трансформацій у 

контексті глобалізаційних викликів і суспільно-економічних потреб.  

  В Україні у контексті пошуків відповідей на реалії сучасності, 

зважаючи на спільні з європейськими країнами закони розвитку, відкритість 

інноваційним доробкам в освіті США та Китаю, відбувається дослідження 
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перспективних ідей і кращих практик в освіті зарубіжжя. У просторі 

порівняльно-педагогічних студій освітні трансформації і реформи 

досліджуються у різних вимірах. Методологічним підґрунтям для 

дослідження освітніх реформ слугують докторські дисертації А. Сбруєвої 

«Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в 

контексті глобалізації (90-і рр. ХХ – початок ХХІ ст.) (2005) та А. Василюк 

«Тенденції реформування шкільної освіти Польщі (ХХ – початок ХХІ ст.) 

(2011). Важливим орієнтиром щодо теоретичних засад освітніх реформ є 

кандидатська дисертація К. Шихненко «Розвиток теорії освітніх змін у 

педагогічній думці США (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття) (2015). 

Окремі аспекти освітніх реформ у різних країнах світу досліджено у працях: 

Л. Ляшенко «Реформування професійної освіти у Фінляндії в умовах 

глобалізаційних процесів» (2003), М. Бойченко «Тенденції реформування 

управління сучасною загальною середньою освітою США» (2010), 

К. Гаращука «Структурні реформи в системі загальної середньої освіти 

сучасної Великої Британії» (2011); В. Папіжук «Реформування змісту 

загальної середньої освіти у Франції» (2011), А. Джурило «Реформування 

загальної середньої освіти у Федеративній Республіці Німеччина» (2015), 

О. Бондарчук «Реформування змісту загальної середньої освіти в Австралії» 

(2015) тощо. 

  НДР «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї» 

(2018-2020) ґрунтується на результатах попередніх НДР відділу порівняльної 

педагогіки, зокрема є логічним продовженням НДР «Трансформаційні 

процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США» (2015-2017), 

в рамках якої науково обґрунтовано ключові напрями трансформацій на рівні 

шкільної освіти.  

  Водночас, комплексне дослідження характеру розвитку шкільної освіти 

в країнах ЄС, США і Китаю у форматі тенденцій проводиться вперше. Таким 

чином, можна констатувати наявність суперечності між потребою 

вітчизняної педагогічної науки у дослідженнях, присвячених зарубіжному 

досвіду у царині трансформацій шкільної освіти зарубіжжя, та 

фрагментарністю компаративних досліджень з цієї тематики в Україні. 

  Актуальність проблеми і, водночас, її нерозробленість зумовили вибір 

теми НДР відділ порівняльної педагогіки «Тенденції розвитку шкільної 

освіти в країнах ЄС, США та Китаї» за погодженням з дирекцією Інституту 

та Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України. 

  Об’єкт дослідження – шкільна освіта у країнах ЄС, США та Китаї. 

Предмет дослідження – сутність і напрями розвитку шкільної освіти в 

країнах ЄС, США та в Китаї у форматі тенденцій.    

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

порівняльному аналізі тенденцій розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, 

США та Китаї з окресленням перспектив застосування зарубіжного досвіду в 

Україні. 
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Хронологічні межі дослідження охоплюють ХХІ ст., яке визначається 

інтенсифікацією процесів економічної та культурної глобалізації, стрімким 

розвитком ІКТ. Спричиняючи відкритість кордонів, активізацію 

міжкультурної взаємодії, як і посилення конкуренції між країнами 

глобалізація зумовлює багатовимірні трансформації в освітніх системах 

провідних країн світу. 

Концепція дослідження. Концепція дослідження ґрунтується на 

розумінні поняття тенденції як напряму розвитку об’єкта, що 

супроводжується зміною його властивостей під час цього руху. 

Важливим методологічним орієнтиром є напрацювання українських 

учених (О. Дубасенюк, В. Лугового та ін.) щодо характеру тенденцій, які 

класифіковані ними за такими принципами:  

– за тривалістю (коротко-, середньо- і довготермінові); 

– за поширеністю (локальні, національні, регіональні, світові); 

– за сферою охоплення (загальні, специфічні, конкретизовані); 

– за характером впливу (визначальні, провідні, ключові, периферійні); 

– за атрибутивністю (змін, розвитку, функціонування тощо); 

– за станом на поточний момент (діючі, передбачуваних змін, 

прогнозовані, минулих періодів). 

У полі педагогічної компаративістики «тенденція розвитку освіти» 

розглядається як базова категорія. Виявлення тенденцій розвитку освіти у 

різних країнах, геополітичних регіонах та у глобальному масштабі, 

співвідношення загальних тенденцій та національної або регіональної 

специфіки визначається провідними компаративістами (на рівні із 

виявленням закономірностей) метою порівняльної педагогіки (Б. Вульфсон 

та ін.).  

Проекція такого підходу на НДР «Тенденції розвитку шкільної освіти в 

країнах ЄС, США та Китаї» обґрунтовує формат проведення дослідження, 

який передбачає виявлення напряму руху шкільної освіти в країнах ЄС, США 

та Китаї з розкриттям сутності цього руху. 

В основу дослідження покладено такі положення: 

– в умовах глобалізації провідні країни світу активно реформують 

національну освіту;  

– спільність викликів уніфікує підходи країн до проведення реформ;  

– зазначене сприяє синхронізації освітніх стратегій, що формує загальні 

тенденції розвитку національних систем освіти; 

– напрацьований досвід реформ становить інтерес для вітчизняної 

педагогічної теорії і практики в аспекті співвіднесення вектору 

модернізації української освіти з напрямами розвитку освіти у 

зарубіжжі. 

Саме з таких позицій досліджується розвиток освіти у спільності 

теоретичних засад і практичних підходів. 

В основу дослідження покладено порівняльний та системний підходи. 

Порівняльний підхід забезпечує можливість порівнювати педагогічні 
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феномени на засадах спільності за наявності визначених принципів, до яких у 

дослідженні віднесено: принцип об’єктивності, принцип відповідності 

методів дослідження науковим методам пізнання та актуальним проблемам 

сучасної педагогіки, принцип творчого осмислення отриманих результатів 

порівняльних розвідок з метою уникнення механістичного перенесення його 

елементів на національний ґрунт без урахування реалій і завдань української 

школи та стану її розвитку. 

Системний підхід передбачає розгляд різних аспектів трансформацій у 

цілісному вимірі європейського регіону в єдності їх взаємозв’язків. 

Базовими одиницями для дослідження обрано ЄС, США та КНР. 

Водночас, важливим для національної освіти вважаємо дослідження 

стратегічних орієнтирів розвитку шкільної освіти в кордонах ЄС як матриці, 

що формує європейський освітній простір та впливає на розвиток освіти в 

усіх країнах Європи, включно з Україною.  

З огляду на кардинальні відмінності у підходах до організації освіти в 

рамках ЄС (як наддержавної структури) та США і КНР (як країн) порівняння 

між ними проводититься лише на рівні загальних тенденцій.  

З метою розроблення рекомендацій для національної освіти проведено 

огляд стану та напрямів трансформацій на рівні шкільної освіти в Україні, що 

забезпечує практико-зорієнтованість дослідження. 

Важливим в умовах інтеграції України в європейський та світовий 

освітній простори вважаємо дослідження викликів у шкільній освіті 

аналізованих країн. 

Вірогідність наукових тверджень, висновків і рекомендацій 

дослідження забезпечується автентичними джерелами, які включають такі 

категорії, як законодавчі та стратегічні документи країн та міжнародних 

організацій у галузі освіти; монографічні дослідження зарубіжних і 

вітчизняних учених, аналітичні довідки, наукові статті тощо) та комплексом 

методів.  

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Розкрити стратегічно концептуальні засади розвитку шкільної освіти 

в країнах ЄС, США та Китаї; 

2. Виявити тенденції розвитку шкільної освіти в аналізованих країнах; 

3. Обґрунтувати закономірності трансформацій галузі шкільної освіти в 

ЄС, США та Китаї з окресленням рекомендацій для України щодо 

перспективності зарубіжного досвіду в умовах модернізації національної 

освіти. 

Визначені завдання пов’язані між собою спільною метою, 

конкретизують її, вказують напрями її розв’язання, і мають сприйматись як 

загальна наукова проблема, спрямована на удосконалення навчання історії в 

школі. 

Методи дослідження: 
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– загальнонаукові (аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння, 

систематизація), які застосовуватимуться для опрацювання джерельної 

бази з досліджуваної проблеми; 

– конкретно-наукові (методи термінологічного аналізу, структурно-

логічного й системно-функціонального аналізу, порівняльно-зіставного 

аналізу, метод наукової екстраполяції). 

В умовах європейської інтеграції української освіти методологія 

дослідження збагатилась через акцентування у дослідженні викликів, які 

супроводжують трансформаційні процеси в освіті зарубіжжя та шляхи їх 

подолання. 

   Результати дослідження:  

   – теоретичні: тенденції в освіті розглянуто як методологічний 

інструмент та як практичні зміни у шкільній освіті країн ЄС, США та Китаї; 

узагальнено наукові ідеї щодо сутності тенденцій, розкрито загальне бачення 

освітніх трансформацій у форматі тенденцій та доведено їх уніфікаційний 

характер в країнах ЄС, США та Китаї під впливом політики міжнародних 

організацій в умовах глобалізації та європеїзації; акцентовано на 

закономірностях, які розглядаються як стійкі зв’язки між освітою та 

контекстом в умовах глобалізації та європеїзації (освіта перетворюється в 

інструмент розбудови економіки знань та суспільного розвитку, освітні 

системи гармонізуються під впливом викликів глобалізації та в контексті 

політики міжнародних організацій, відбувається європеїзація освіти тощо); 

охарактеризовано різнобічний поступ трансформацій на рівні шкільної освіти 

у форматі ключових тенденцій: інтенсифікації рівного доступу до освіти, 

підвищення якості, масовизації, цифровізації, децентралізації, гуманізації, 

стандартизації та диференціації освіти в аналізованих країнах; виявлено 

виклики, що супроводжують розвиток освіти за баченням європейських та 

американських учених; запропоновано рекомендації щодо перспектив 

використання досвіду країн Європи, США та Китаю в Україні на підставі 

осмислення зарубіжних здобутків; 

– практичні: запропоновано рекомендації щодо перспектив 

використання досвіду країн Європи, США та Китаї в Україні на підставі 

осмислення зарубіжних здобутків. 

– прикладні: рукопис монографії, навчально-методичного посібника, 
наукові статті. 

Практична значущість роботи: результати дослідження є джерелом 

для розроблення напрямів освітньої політики з модернізації підходів до 

імплементації освітніх трансформацій в Україні, а також розроблення 

навчальних програм і підручників з порівняльної педагогіки, історії 

педагогіки. Адресовані розробникам освітньої політики, викладачам ВНЗ, 

науковцям. 

Визначена планова тема є комплексною і складається з кількох підтем, 

пов’язаних між собою. Всі вони, як компоненти, різнобічно розкривають 
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загальну тему, надають їй як теоретичного, так і практичного спрямування. 

Такими підтемами є: 

1. Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах зарубіжжя в умовах 

глобалізації та європеїзації. Виконавець: завідувач відділу О. І. Локшина, д-

р. пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України. 

2. Тенденції розвитку шкільної освіти у ФРН. Виконавець: старший 

науковий співробітник А. П. Джурило, канд. пед. наук (0,5 ставки). 

3. Тенденції розвитку шкільної освіти у США. Виконавець: старший 

науковий співробітник С.М. Кравченко, канд. істор. наук (0,5 ставки). 

4. Тенденції розвитку шкільної освіти у США. Виконавець: старший 

науковий співробітник Н.В. Нікольська, канд. пед. наук (0,5 ставки). 

5. Тенденції розвитку шкільної освіти у Китаї. Виконавець: старший 

науковий співробітник О.М. Шпарик, канд. пед. наук. 

6. Тенденції розвитку шкільної освіти у Великій Британії. Виконавець: 

науковий співробітник М. М. Тименко, канд. пед. наук. 

7. Тенденції розвитку шкільної освіти у Польщі. Виконавець: 

молодший науковий співробітник О. З. Глушко. 
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РОЗДІЛ І 

Глобальний та європейський виміри трансформацій шкільної 

освіти. 
 

O.I. Локшина 

 

Актуальність дослідження. Реформу національної освіти під гаслом 

«Якісна освіта і справедливий доступ до неї» визначено одним з пріоритетів 

розвитку держави у Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» (2015).  

У Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року 

(2017) окреслено вектор реформ шкільної освіти в умовах європеїзації та 

глобалізації. 

Глобалізація як системотвірний чинник розвитку суспільств у ХХІ ст. 

спричиняє економічну, політичну та культурну інтеграцію та уніфікацію у 

планетарному масштабі. В освіті відбувається гармонізація національних 

освітніх політик через встановлення спільних цілей, термінів їх досягнення, 

запровадження інструментів для вимірювання успіхів в їхній реалізації 

(індикаторів, стандартів). Як результат європейський та світовий освітній 

простори перетворюються на спільність індивідуумів та інституцій, які 

взаємопов’язані вертикально і горизонтально ідеями, завданнями, 

практиками. В цих умовах для української освіти важливим є наукове 

обґрунтування характеру синхронізації національних освітніх систем у 

форматі спільних тенденцій.  

Глобалізація та європеїзація в освіті є предметом дослідження багатьох 

науковців. Серед компаративістів різні аспекти глобалізації в освіті 

досліджують М. Брей, Н. Бурбулес і К. Торрес, М. Крослі і К. Уотсон, 

С. Маргінсон і М. Молліс, П. Сальберг, Ф. Санз та ін. Зокрема, М. Брей у 

праці «Порівняльна педагогіка в еру глобалізації: еволюція, місії та ролі» 

(2003), розмірковуючи над новою місією порівняльної педагогіки, пише про 

актуалізацію її ролі, оскільки в умовах глобалізації зростає інтерес до 

зарубіжних освітніх теорій і практик, необхідність ознайомлення із світовими 

тенденціями розвитку освіти.  

Проблема глобалізації в освіті розкрита у докторському дослідженні 

А. Сбруєвої «Тенденції реформування середньої освіти розвинених 

англомовних країн в контексті глобалізації (90-і р.р. ХХ – початок ХХІ ст.) 

(2005). 

Проблема європеїзації освіти є предметом дослідження зарубіжних 

учених Н. Алексіадоу, С. Грек і М. Лоуна, Б. Робера, М. ля Роса та ін.  

Європейська та світова інтеграція в освіті розкривається, зокрема, у 

Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні 

(2016) авторства колективу вчених Національної академії педагогічних наук 

України за заг. ред. В. Кременя.  
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Водночас, цілісне дослідження тенденцій розвитку шкільної освіти під 

впливом глобалізації та європеїзації на сучасному етапі за поширеністю на 

світовому і регіональному рівнях відсутнє. Завдання «Тенденції розвитку 

шкільної освіти в умовах глобалізації та європеїзації» НДР «Тенденції 

розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї» (2018-2020) 

орієнтовано на розв’язання зазначеної суперечності. 

Концепція дослідження. У загальному розумінні глобалізацію 

трактуємо як перетворення світу на єдине глобальне суспільство. Це 

об'єктивний процес, який носить системний характер. Основними наслідками 

глобалізації визначено міжнародний поділ праці, міграцію капіталу, 

людських та виробничих ресурсів у масштабах всієї планети; стандартизацію 

законодавства, економічних та технічних процесів; зближення культур 

народів та країн тощо.  

Глобалізацію в освіті трактуємо як процес створення єдиної 

уніфікованої системи освіти, що передбачає мінімізацію відмінностей між 

національними системами. Інструментом глобалізації виступає глобальний 

рух освітніх реформ (Global Educational Reform Movement), що виник у 1980-

х як ініціатива міжнародних організацій, та перетворився на ортодоксальний 

формат розвитку освіти у світі. 

Європеїзація розглядається як процес формування, поширення та 

інституціоналізації формальних та неформальних правил, процедур, 

парадигм політики, стилів, способів дії, спільних переконань і норм, які 

спершу були визначені та затверджені під час прийняття рішень в ЄС, а 

згодом інкорпоровані в логіку внутрішніх дискурсів, особливих рис, 

політичних структур та напрямів державної політики держав-членів 

(Л. Прокопенко, О. Рудік, В. Баштанник, І. Шумляєва, Н. Рудік, 2010). 

Європеїзація в освіті характеризується як багатовимірний процес, що 

охоплює формування спільної політики як результату загального 

регулювання з боку ЄС засобом відкритого методу координації, 

спричиняючи створення спільного простору діяльності, мислення, політик 

засобами мереж, асоціацій, структур в кордонах ЄС (С. Грек і М. Лоун, 2012). 

Інструментами європеїзації в кордонах ЄС називаються: встановлення 

спільних цілей (стратегічні документи) для досягнення, а також 

запровадження інструментів для вимірювання успіхів в цьому процесі 

(benchmarks, індикатори, стандарти) з метою гармонізації освітніх систем. 

Освітні системи та шкільна освіта зокрема під впливом глобалізації та 

європеїзації розвивається у напрямі інтеграції, що проявляється у форматі 

гармонізації ключових показників, які визначають напрями та сутність 

розвитку освіти. Такий вплив формує спільні тенденції розвитку та спільний 

характер викликів. Саме з таких позицій ми досліджуватимемо 

вищезазначену проблему з використанням порівняльного та синергетичного 

підходів. 

Порівняльні розвідки у ХХІ ст. характеризуються збагаченням аналізу 

національної одиниці під кутом зору унікальності аналізом 
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транснаціональної взаємозалежності з позиції спільності. Порівняльний 

підхід з урахуванням зазначених інновацій в методології порівняльної 

педагогіки скеровуватиме опис феномену розвитку шкільної освіти на 

засадах спільності трансформацій для більшості країн.  

Сучасний порівняльний підхід визначається зниженням частки 

дескрипції, розширенням методологічного арсеналу за рахунок використання 

нових методів (генералізації, соціологічного опитування, ―case study‖, 

прогнозу), що передбачатиме посилення практичного характеру нашого 

дослідження через надання рекомендацій розробникам освітньої політики 

для удосконалення вітчизняної освіти. 

Важливим є використання синергетичного підходу, що уможливило 

забезпечити аналіз предмета дослідження під кутом зору ідей стійкості та 

відкритості систем до зовнішнього світу. 

Вірогідність наукових тверджень, висновків і рекомендацій 

дослідження забезпечується автентичними джерелами, які включатимуть такі 

категорії, як законодавчі та стратегічні документи країн та міжнародних 

організацій у галузі освіти; монографічні дослідження зарубіжних і 

вітчизняних учених, аналітичні довідки, наукові статті тощо) та комплексом 

методів. 

Об’єкт дослідження – шкільна освіта у світі та в країнах ЄС. 

Предмет дослідження – сутність і напрями розвитку шкільної освіти у 

світі та в країнах ЄС у форматі тенденцій.  

Завдання дослідження:  

- розкрити стратегічно концептуальні засади розвитку шкільної освіти 

на світовому рівні та рівні ЄС. 

- охарактеризувати тенденції розвитку шкільної освіти на світовому 

рівні та на рівні ЄС. 

- узагальнити закономірності розвитку шкільної освіти на світовому 

рівні та на рівні ЄС. 

Хронологічні межі охоплюють ХХІ ст., яке визначається 

інтенсифікацією процесів економічної та культурної глобалізації, стрімким 

розвитком ІКТ. Спричиняючи відкритість кордонів, активізацію 

міжкультурної взаємодії, як і посилення конкуренції між країнами 

глобалізація зумовлює багатовимірні трансформації в освітніх системах 

провідних країн світу. 

Методологічною основою дослідження є наукова теорія пізнання, 

загально філософські висновки щодо взаємообумовленості формаційного, 

цивілізаційного й соціокультурного розвитку людства з урахуванням 

національних форм як соціального чинника історії в її хроноструктурі, 

соціальної детермінованості розвитку матеріальної та духовної культури, 

діалектичного взаємозв’язку явищ і процесів. Положення педагогічної науки 

про закономірності розвитку освіти, фактори, що впливають на її 

становлення. 
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Методи дослідження: загально наукові (аналіз, синтез, зіставлення, 

узагальнення, порівняння, систематизація) та конкретно-наукові 

(порівняльно-типологічний, порівняльно-зіставний. 

Організація дослідження. Дослідження проводилося впродовж 2015–

2017 рр. й охоплювало три етапи науково-педагогічного пошуку: 

1) теоретичний (2018) – розроблялася програма дослідження, 

формувалася джерельна база, проводився аналіз стану розробленості 

проблеми дослідження, визначались стратегічно концептуальні засади 

розвитку шкільної освіти. 

2) порівняльний (2019) – формувалася джерельна база, виявлено й 

охарактеризовано тенденції розвитку шкільної освіти у глобальному та 

європейському просторах; 

3) підсумково-узагальнювальний (2020) – формувалася джерельна база, 

узагальнювався зарубіжний досвід щодо тенденцій розвитку шкільної освіти 

з метою екстраполяції на трансформаційне поле шкільної освіти в Україні. 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягають у 

тому, що вперше у порівняльно-педагогічному аспекті: проведено системне 

дослідження стратегічних орієнтирів розвитку шкільної освіти в 

європейському та глобальному освітньому просторах, визначено сутність, 

динаміку змін та вектор розвитку сучасної шкільної освіти у форматі 

тенденцій з виокремленням інноваційних параметрів для України;.  

Виявлено, що у контексті сучасних методологічних підходів до 

порівняльно-педагогічних досліджень «тенденція» розуміється як 

спрямованість руху, так і якісні зміни, що відбуваються під час цього руху в 

освіті. Акцентовано ефективність методу аналізу тенденцій для дослідження 

розвитку феноменів в освіті з метою виокремлення спільних трансформацій, 

владність характеристики їх сутності, окреслення прогнозу. 

Доведено, що в умовах глобалізації, яка спричиняє всесвітню 

економічну, політичну та культурну інтеграцію та уніфікацію, формування 

освітньої політики виходить на наднаціональний рівень. Агентами її 

формування стають міжнародні організації: ЄС (в європейському масштабі), 

ООН, ЮНЕСКО, Світовий Банк, ОЕСР. Зроблено висновок про спільність у 

баченні міжнародними організаціями розвитку освіти й навчання в третьому 

тисячолітті під впливом спільних для усіх країн викликів; розкрито єдині для 

всіх організацій пріоритети – підвищення якості та забезпечення рівного 

доступу, яка розглядається в комплексі (формальна, неформальна та 

інформальна) та в тривалості (впродовж життя). Інструментами досягнення 

цього визначено базові навички/ ключові компетентності всіх громадян, та 

ефективні заходи із забезпечення якості освітніх послуг на рівні держави 

(підзвітність, тестування, акцентуація результатів навчання тощо).  

Розкрито, що орієнтирами розвитку освіти в європейському та 

світовому просторах розглядаються: розбудова дошкільної освіти, розвиток 

освіти впродовж життя, цифровізація освіти, індивідуалізація освіти, 
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посилення міждисциплінарності змісту освіти, запровадження медіа освіти, 

масовизація університетської освіти.  

Зроблено висновок про існування закономірностей розвитку освіти, які 

розглядаються як стійкі зв’язки між освітою та контекстом в умовах 

глобалізації та європеїзації (освіта перетворюється в інструмент розбудови 

економіки знань та суспільного розвитку, освітні системи гармонізуються під 

впливом викликів глобалізації та в контексті політики міжнародних 

організацій, відбувається європеїзація освіти тощо); 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. 

Теоретичні результати дослідження допоможуть у подальшому розробленні 

методологічних засад національної порівняльної педагогіки, курсів, програм, 

створенні підручників з порівняльної педагогіки для закладів вищої освіти 

України та в системі післядипломної освіти. Висвітлені в дослідженні 

перспективи можуть використовуватись для формування національної 

освітньої політики в аспекті підвищення якості шкільної освіти. Адресовані 

розробникам освітньої політики, науковцям, учителям, керівникам шкіл, 

викладачам, аспірантам. 

Прикладними результатами дослідження є: статті у фахових 

журналах, збірниках наукових праць, тези науково-практичних конференцій, 

рукопис розділу до колективної монографії «Трансформаційні процеси у 

шкільній освіті країн ЄС та США», рукопис розділу до навчально-

методичного посібника «Стан та тенденції розвитку шкільної освіти в 

країнах ЄС, США та Китаї»; аналітична довідка «Відповідь світової 

спільноти на виклики COVID-19 в освіті» науково-аналітична доповідь 

«Загальна середня освіта України в контексті освіти країн Європи: тривалість 

і структура», оглядове видання «Відповідь світової спільноти на виклики 

COVID-19 в освіті (лютий-червень 2020 р.)» (у співавторстві); заключний 

науковий звіт. 

Апробація й упровадження результатів дослідження. Основні 

положення й результати дослідження обговорювалися на: 

 Міжнародній науково-практичної конференції «Розвиток професійної 

майстерності педагога» , 26-27 квітня 2018 р., м. Тернопіль;  

 Міжнародній науково-практичної конференції «Проблеми сучасного 

підручника», 18-19 травня 2018 р., м. Мінськ;  

 14 Міжнародній науково-практичній конференції «ICT in Education, 

Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge 

Transfer» ICTERI 2018, 14-17 травня 2018 р., м. Київ; 

 ІІ Міжнародній науковій конференції Української асоціації дослідників 

освіти «Імплементація європейських стандартів в українські освітні 

дослідження», 15 червня 2018 р., м. Київ; 

 ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2018: освітні трансформації у 

контексті європейської інтеграції і глобалізації» (15-16 червня 2018 р., 

м. Київ, НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Науково-
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методична установа «Національний інститут освіти» Міністерства освіти 

Республіки Білорусь);  

 Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні 

процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст» (12-13 

жовтня 2018 р., м. Тернопіль);  

 І Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Сучасна іншомовна освіта України та зарубіжжя: стан, виклики і 

перспективи» (24-25 жовтня 2018 р., м. Глухів);  

 Міжнародній науковій конференції «Шкільний курикулум: проблеми і 

можливості для розвитку» (7 грудня 2018 р., м. Кишинів, Молдова); 

 Звітній науково-практичної конференції «Зміст і технології шкільної 

освіти» за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, 

аспірантів, здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки 

НАПН України за 2018 рік (29 листопада 2018 р., м. Київ, НАПН України, 

Інститут педагогіки НАПН України); 

 Грінченківській науковій зимовій школі для аспірантів і докторантів у 

галузі знань «01 Освіта/педагогіка»  (19-23 лютого 2018 р. м. Київ, Україна); 

 Міжнародній науково-практичної конференції «Розвиток професійної 

майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», (11-

12 квітня 2019 р., м. Тернопіль); 

 Першій міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Освіта 

ХХІ століття: теорія, практика, перспективи», (18 квітня 2019 року, м. Київ); 

  Міжнародній науково-практичної конференції « Інформаційні 

технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (18-

19 квітня 2019 р., м. Київ);  

 Міжнародній науково-практичної конференції «Проблеми сучасного 

підручника» (14 травня 2019 р., м. Київ);  

 Всеукраїнській науково-практичній конференції «Практична філософія 

і Нова українська школа», 16 травня 2019 р., м. Київ, НАПН України, 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти, Інститут педагогіки 

НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди, Луганський національний педагогічний університет імені 

Т.Г. Шевченка; 

 Міжнародній науково-практичної конференції «Інновації в сучасній 

освіті: український та світовий контекст» (18-19 травня 2019 р., м. Умань); 

 ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та 

інтеграція в освіті в умовах глобалізації» – 30 травня 2019 р., м. Київ, НАПН 

України, Інститут педагогіки НАПН України, Науково-методична установа 

«Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь; 

 ІІІ Міжнародній науковій конференції Української асоціації 

дослідників освіти «Імплементація європейських стандартів в українські 

освітні дослідження» (21 червня 2019 р., м. Київ – м. Дрогобич); 
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 Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в освіті: 

сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов», (27-28 

вересня 2019 р., м. Ніжин); 

 Міжнародній науковій конференції «Теоретичні та практичні аспекти 

формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та 

вітчизняний вимір»: 24-25 жовтня 2019 р., м. Львів;  

 І Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для ХХІ 

століття: виклики, проблеми, перспективи»: 29-30 жовтня 2019 р., м. Суми; 

 Звітній науково-практичної конференції «Зміст і технології шкільної 

освіти» за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, 

аспірантів, здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки 

НАПН України за 2019 рік 28 грудня 2019 р., м. Київ, НАПН України, 

Інститут педагогіки НАПН України; 

 ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інновації в 

сучасній освіті: український та світовий контекст», 10 квітня 2020 р м. 

Умань; 

 ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної 

реальності»,  9-10 квітня 2020 р., м. Тернопіль; 

 Міжнародній он-лайн конференції «Забезпечення якості вищої освіти у 

країнах Європейського Союзу. За підсумками реалізації Модуля «Якість 

вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до 

Європейського Союзу» програми «Еразмус +: Жан Моне», 15 квітня 2020 р. 

м. Київ; 

 IV Міжнародній науково-практичній Інтернет конференції «Вища 

освіта: удосконалення якості підготовки фахівців: матеріали», 15–16 квітня 

2020 р., м. Київ; 

 VI Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри 

змін», 23-24 квітня 2020 р., м. Суми; 

 Міжнародній  науково- практичній  конференції «Актуальні питання 

теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 

2020», 23–24 квітня 2020 р., м. Чернігів; 

 ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2020: глобалізований простір 

інновацій», 28 травня 2020 р., м. Київ, НАПН України, Інститут педагогіки 

НАПН України, Науково-методична установа «Національний інститут 

освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь; 

 ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Освіта для ХХІ 

століття: виклики, проблеми, перспективи», 12-13 листопада 2020 р., 

м. Суми; 

 IX Міжнародному  науково-методологічному Інтернет-семінарі 

«Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних 

та інтеграційних процесів», 14 травня 2020 р, м. Хмельницький; 
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 Всеукраїнському науковому он-лайн форумі «Якість професійної 

підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри», 27 

травня 2020 року, м. Київ; 

 Звітній науково-практичної конференції «Зміст і технології шкільної 

освіти» за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, 

аспірантів, здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки 

НАПН України за 2020 рік, 28 грудня 2020 р., м. Київ, НАПН України, 

Інститут педагогіки НАПН України. 

 

 

РОЗДІЛ ІІ 

Національний вимір трансформацій шкільної освіти 
 

ІІ.1. Тенденції розвитку шкільної освіти у ФРН 

 

А.П. Джурило 

 

Актуальність дослідження. Глобалізація, міжнародні інтеграційні 

процеси, розбудова інформаційного суспільства, демократизація, 

забезпечення якості та доступності освіти стали тими векторами, що 

визначають сучасний напрям розвитку суспільства та освітнього простір 

України. 

Найбільш близькими для України, яка географічно, історично та 

культурно належить до Європи, є траєкторії трансформацій європейських 

суспільств. Декларація інтеграції України в загальноєвропейський простір 

зумовили потребу у розв’язанні складних завдань, що постали перед 

вітчизняною освітою. До них Національною стратегією розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року було віднесено: підвищення якості освіти на 

інноваційній основі; забезпечення доступності та неперервності освіти 

протягом життя; модернізацію структури, змісту й організації освіти на 

засадах компетентнісного підходу; розширення міжнародної співпраці та 

використання кращих практик зарубіжжя у галузі освіти. 

Зазначене актуалізує вивчення та ефективне використання 

перспективного для України зарубіжного досвіду освітніх трансформацій та 

інновацій. Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) у царині освіти та 

науки посідає вагоме місце не лише у Європі, але й у світі. Дослідження 

Європейської комісії «European Innovation Scoreboard 2017» визнало 

Німеччину однією з головних «впроваджувачів інновацій» в ЄС. Згідно 

міжнародному індексу «Nature Index Global» (2018), який оцінює частоту 

публікацій науково-дослідних закладів і ЗВО, Німеччина посіла перше місце 

в Європі та третє у світі після США та Китаю. 

Глобальний характер освітніх викликів зумовлює потребу спільного 

пошуку країнами шляхів їх розв’язання. Розуміння основних тенденцій 

розвитку шкільної освіти, механізмів їх реалізації дає можливість глибокого 
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аналізу освітніх процесів, а їх врахування сприятиме створенню основи для 

світової інтеграції. 

Вітчизняні та зарубіжні дослідники виявляють сталий інтерес до  

освітньої та наукової сфери ФРН, оскільки ця країна незмінно лишається 

ключових гравцем європейської та світової політичної арени. Німеччина має 

одну з найпотужніших економік у світі (після США, Китаю та Японії). Своєю 

конкурентоспроможністю та глобальним залученням у мережі вона завдячує 

великій інноваційній силі та значній експортній орієнтації. ФРН має 

найвищий рівень зайнятості в ЄС та найнижчий відсоток безробіття серед 

молоді, що зміцнює цінність дуальної професійної освіти, яка стала 

експортним товаром і використовується багатьма країнами. Такі фактори, як 

наявність фахових працівників, інфраструктури та правова захищеність є ще 

одними ознаками Німеччини як місця економічної діяльності, яка посідає 

перші місця в багатьох міжнародних рейтингах. В міжнародному масштабі 

Німеччина займає лідируючі позиції у галузі досліджень та академічної 

освіти. 

Траєкторії розвитку освіта у ФНР на сьогодні спрямовані на 

підвищення якості освіти і забезпечення рівного доступу до неї, розвитку 

ринку освітніх послуг, а саме: забезпечення широкої мережі дошкільних 

навчальних закладів та середніх шкіл, які можуть надавати освітні послуги 

повний день; вдосконалення професійно-технічної освіти; популяризація 

вищої освіти серед німців, тощо. Тому тенденції розвитку освіти у ФРН є 

показовими та відображають загальноєвропейський та міжнародний вектор 

розвитку освіти. 

Питанням розвитку системи освіти ФРН займалися багато вітчизняних 

та зарубіжних вчених, спеціальних агентств та консорціумів, які розробляли 

стандарти якості освіти. Аналіз їх доробку уможливив виокремлення певних 

напрямів наукового дослідження означеної проблеми: історико-педагогічні 

аспекти європейської, зокрема, німецької освіти (С. Благініна, М. Желуденко, 

Т. Голуб, Т. Зданюк, Т. Ельвайн (T. Ellwein), В. Ленхарт (V. Lenhart), 

В. Ломакович, Н. Махиня, А. Москаленко, Н. Ничкало, П. Морав (P. Moraw), 

Х. Пайзерт (H. Peisert), Г. Поберезська, В. Солощенко, Е. Тенорт (H. Tenorth), 

М. Яремчук), питання професійної освіти в Німеччині (М. Дужа-Задорожня, 

А. Завальнюк, Л. Сакун, Н. Кришталь, М. Павлишина, О. Розсказова, 

Н. Удовиченко, Л. Чулкова), розвиток педагогічної освіти в Німеччині 

(Н. Абашкіна, Т. Вакуленко, К. Пилипюк, О. Пришляк, О. Ревінкель, З. Хало, 

О. Шапочкіна), забезпечення якості вищої освіти (В. Байдненко, М. Кісіль, 

С. Некрасов, Л. Одерій, А. Ягремцева). 

Вивчення наукових джерел, міжнародних документів, нормативно-

правової бази системи освіти Німеччини, зарубіжного досвіду 

функціонування закладів освіти дало змогу виявити суперечності між: 

 необхідністю вивчення й узагальнення німецького досвіду щодо 

тенденцій розвитку освіти та недостатнім вивченням практичного досвіду 
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розвитку закладів середньої освіти Німеччини для реформування шкільної 

освіти України; 

 ефективним запровадженням освітніх реформ у Німеччині та 

недосконалістю реалізації освітніх реформ у вітчизняній практиці; 

 наявністю позитивного досвіду розвитку і реформування освітньої 

системи Німеччини та недостатніми можливостями його використання в 

Україні. 

Концепція дослідження.  Теоретичну основу дослідження становлять 

концептуальні положення методології порівняльної педагогіки, які 

передбачають вивчення особливостей функціонування та розвитку освітніх 

систем зарубіжних країн у контексті регіонального та світового освітнього 

простору, з’ясування наднаціональних впливів на розвиток національних та 

регіональних освітніх систем. Крім того, дослідження проведено під кутом 

філософських концепцій функціонування та розвитку освітніх систем в 

контексті глобалізації, в яких формулюються теоретичні основи перебудови 

освіти на засадах розв’язання суперечностей між глобальним та локальним, 

між зростаючою уніфікацією культурного життя націй та збереженням їх 

національної ідентичності. 

Вірогідність наукових тверджень, висновків і рекомендацій 

дослідження забезпечуватиметься автентичними джерелами, які 

включатимуть такі категорії, як законодавчі та стратегічні документи країн та 

міжнародних організацій у галузі освіти; монографічні дослідження 

зарубіжних і вітчизняних учених, аналітичні довідки, наукові статті тощо) та 

комплексом методів. 

На основі порівняння та узагальнення поняттєво-термінологічного 

аналізу можемо трактувати «розвиток освіти» як процес визначення і 

впровадження цілей освітньої політики відповідно до потреб та ідеалів 

суспільства, який може характеризуватися за кількісними показниками 

(екстенсивний розвиток) або/та якісною зміною компонентів системи освіти 

(конотативний розвиток), що забезпечує здатність системи освіти сприяти 

успішному людському розвитку, новим можливостям суспільства. 

Індикаторами екстенсивного розвитку є: масштабність освіти 

(розгалуження структури освіти; розширення компонентів системи освіти; 

збільшення кількості школярів/студентів; частки молоді, що відвідують 

навчальний заклад тощо), кількісне (матеріальне) збільшення матеріально-

технічної бази (освітніх закладів, території, приміщень, обладнання тощо) та 

кадрового потенціалу (чисельність працівників; професійно-кваліфікаційний 

склад кадрів; статевий склад; середній вік працівників; стаж роботи; 

укомплектованість тощо). Індикатори конотативного розвитку:  розробка та 

впровадження нововведень та інновацій (оновлення концепцій освіти, змісту 

освіти, нові механізми управління освітою, інноваційні педагогічні 

технології, вдосконалення процесу навчання, поява нових організаційних 

форм тощо); покращення якості освіти, її ефективності (рівень навченості 

учнів; їхня готовність до продовження освіти; рівень вихованості учнів; стан 
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здоров'я дітей; рівень соціальної адаптації випускників до життя в 

суспільстві; рівень виконання стандартів освіти тощо), рівний доступ до 

освіти (забезпечення мінімального рівня освіти, встановленого освітніми 

стандартами для кожного члена суспільства; забезпечення рівності при 

вступі до навчальних закладів для всіх соціальних груп населення незалежно 

від матеріального становища, національності, статі, місця проживання тощо). 

Саме з таких позицій досліджувався феномен «розвиток освіти». 

Було застосовано порівняльний, системний та культурологічний 

підходи. Порівняльний підхід скеровував опис феномену у напрямі 

реконструкції історії його розвитку, аналізу соціально-економічного 

контексту функціонування, виявлення концептуального підґрунтя. Сучасний 

порівняльний підхід передбачав посилення практичного характеру 

дослідження через надання рекомендацій розробникам освітньої політики 

для удосконалення вітчизняної освіти. Культурологічний підхід забезпечував 

спрямованість на розуміння китайських освітніх традицій як конгломерату 

різних культур та цінностей з позиції українського менталітету. 

Об’єкт дослідження: шкільна освіта ФРН та України. 

Предмет дослідження: розвиток шкільної освіти у ФРН. 

Мета дослідження: полягає у теоретичному обґрунтуванні тенденцій 

розвитку шкільної освіти у ФРН з окресленням можливостей застосування 

перспективного досвіду в Україні. 

Завдання дослідження: 

 1. Розкрити стратегічно концептуальні засади розвитку шкільної освіти у 

ФРН. 

2. Виявити тенденції розвитку шкільної освіти у ФРН. 

 3. Розробити рекомендації для України щодо перспективності досвіду ФРН 

в умовах модернізації національної освіти.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють ХХІ ст. 

Територіальні межі охоплюють Федеративну Республіку Німеччину 

(ФНР). 

Методологічною основою дослідження є наукова теорія пізнання, 

загально філософські висновки щодо взаємообумовленості формаційного, 

цивілізаційного й соціокультурного розвитку людства з урахуванням 

національних форм як соціального чинника історії в її хроноструктурі, 

соціальної детермінованості розвитку матеріальної та духовної культури, 

діалектичного взаємозв’язку явищ і процесів. Положення педагогічної науки 

про закономірності розвитку освіти, фактори, що впливають на її 

становлення. 

Методи дослідження: метод теоретичного аналізу літератури та 

синтезу, порівняльно-історичний, порівняльно-типологічний, порівняльно-

зіставний, метод класифікації, синтезу. 

Організація дослідження. Дослідження проводилося впродовж 2015–

2017 рр. й охоплювало три етапи науково-педагогічного пошуку: 
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1) теоретичний (2018) – розроблялася програма дослідження, 

формувалася джерельна база, проводився аналіз стану розробленості 

проблеми дослідження, визначались стратегічно концептуальні засади 

розвитку шкільної освіти у ФРН. 

2) порівняльний (2019) – формувалася джерельна база, було виявлено й 

охарактеризовано тенденції розвитку шкільної освіти у ФРН; 

3) підсумково-узагальнювальний (2020) – формувалася джерельна база, 

узагальнювався зарубіжний досвід щодо тенденцій розвитку шкільної освіти 

з метою екстраполяції на трансформаційне поле шкільної освіти в Україні. 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягають у 

тому, що вперше у порівняльно-педагогічному аспекті: проведено системне 

дослідження нормативно-правових та концептуальних засад розвитку 

шкільної освіти ФРН, визначено сутність, динаміку змін та вектор розвитку 

сучасної шкільної освіти у Німеччині з виокремленням інноваційних 

параметрів для України; охарактеризовано організацію дистанційного 

навчального процесу в умовах пандемії COVID-19.  

Виявлено та охарактеризовано провідні тенденції на сучасному етапі 

розвитку шкільної освіти у ФРН: забезпечення якості (модернізація всіх 

освітніх щаблів: дошкільна освіта – розширення мережі дошкільних 

закладів, максимальне залучення дітей дошкільного віку до начально-

виховного процесу, зміна виключно ігрової діяльності на освітньо-ігрову, 

підвищенні якості дошкільної підготовки, запровадження спів фінансування 

та стандартів якості на рівні федеральних земель на Федерації; шкільна 

освіта – забезпечення успішного переходу між освітніми рівнями з метою 

покращення справедливості та максимально комфортного та ефективного 

включення молодших школярів в освітній процес, запобігання передчасного 

закінчення школи, покращення якості знань учнів із несприятливим 

соціально-економічним походженням; професійно-технічна освіта – 

стабільне підвищення якості професійно-технічної освіти); оновлення 

педагогічних кадрів та популяризація професії вчителя (тотальне 

оновлення викладацького складу; підвищення оплати праці, забезпечення 

високої якості викладання); регіоналізація освіти (зменшення регіональних 

відмінностей в освітній сфері, що спостерігається у західних та східних 

Землях ФРН у вигляді відмінної оплати праці науково-педагогічних кадрів, 

меншому фінансуванні тощо); рівний доступ до освіти (реалізація принципу 

рівного доступу до освіти не залежно від матеріального статусу та 

походження; посилена робота з дітьми емігрантів), цифровізація освіти 

(федеральне фінансування на оснащення/переоснащення всіх шкіл ФРН 

швидкісним Інтерном, ноутбуками, планшетами та всім необхідним для шкіл 

оснащення; прийняття пакта про цифровізацію – Digitalpakt Schule (2019), 

який передбачає виділення з федерального бюджету 5 млр. євро на 

впровадження у німецьких школах цифрових технологій, початкову та 

подальшу цифрову підготовку вчителів, перегляд навчальних програм, 
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придбання програмного забезпечення для навчання, а також захист та 

підтримку цифрової інфраструктури). 

Зроблено висновок, що характер освітніх тенденцій в ФРН відповідає 

світовими тенденціями розвитку освіти (сталий розвиток доступної і якісної 

освіти, підвищення якості освіти, орієнтації на розвиток особистості, 

підвищення якості підготовки вчителів, застосування цифрових технологій та 

штучного інтелекту тощо), але має певну національну специфіку. 

Рекомендовано удосконалення діагностичного інструментарію з моніторингу 

української системи освіти, децентралізація та демократизація; орієнтація 

освіти на регіональні потреби; забезпечення високої кваліфікації 

педагогічних кадрів, дегіталізація освітнього процесу, впровадження 

інноваційних педагогічних технологій, побудова індивідуальних освітніх 

траєкторій з використанням штучного інтелекту, збільшення фінансування та 

зміцнення матеріально-технічної бази шкіл. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. 

Теоретичні результати дослідження допоможуть у подальшому розробленні 

методологічних засад національної порівняльної педагогіки, спеціальних 

курсів, програм, створенні підручників з порівняльної педагогіки для вищих 

навчальних закладів України та в системі післядипломної освіти. Висвітлені 

в дослідженні перспективи можуть використовуватись для формування 

національної освітньої політики в аспекті підвищення якості шкільної освіти. 

Адресовані розробникам освітньої політики, науковцям, учителям, 

керівникам шкіл, викладачам, аспірантам. 

Прикладними результатами дослідження є: статті у фахових 

журналах, збірниках наукових праць, тези науково-практичних конференцій, 

рукопис розділу до колективної монографії «Трансформаційні процеси у 

шкільній освіті країн ЄС та США», рукопис розділу до навчально-

методичного посібника «Стан та тенденції розвитку шкільної освіти в 

країнах ЄС, США та Китаї»; аналітична довідка «Відповідь світової 

спільноти на виклики COVID-19 в освіті» (у співавторстві), участь у 

написанні науково-аналітичної доповіді «Загальна середня освіта України в 

контексті освіти країн Європи: тривалість і структура», оглядове видання 

«Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті (лютий-червень 

2020 р.)» (у співавторстві); індивідуальний заключний науковий звіт. 

Апробація й упровадження результатів дослідження. Основні 

положення й результати дослідження обговорювалися на: 

– Міжнародній науково-практичної конференції «Розвиток професійної 

майстерності педагога», 26–27 квітня 2018 р., м. Тернопіль;  

– Міжнародній науково-практичної конференції «Проблеми сучасного 

підручника», 18–19 травня 2018 р., м. Мінськ;  

– ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2018: освітні трансформації у 

контексті європейської інтеграції і глобалізації», 15–16 червня 2018 р., 

м. Київ, НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Науково-
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методична установа «Національний інститут освіти» Міністерства освіти 

Республіки Білорусь;  

– Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні 

процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12–13 

жовтня 2018 р., м. Тернопіль;  

– І Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Сучасна іншомовна освіта України та зарубіжжя: стан, виклики і 

перспективи», 24–25 жовтня 2018 р., м. Глухів; 

– Звітній науково-практичної конференції «Зміст і технології шкільної 

освіти» за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, 

аспірантів, здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки 

НАПН України за 2018 рік 29 листопада 2018 р., м. Київ, НАПН України, 

Інститут педагогіки НАПН України; 

– Міжнародній науково-практичної конференції «Розвиток професійної 

майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», 11–12 

квітня 2019 р., м. Тернопіль;  

– Міжнародній науково-практичної конференції «Проблеми сучасного 

підручника» 14 травня 2019 р., м. Київ; Міжнародній науково-практичної 

конференції «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» 

18–19 травня 2019 р., м. Умань;  

– Міжнародній науково-практичної конференції «Інформаційні 

технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» 18–

19 травня 2019 р., м. Київ;  

– ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та 

інтеграція в освіті в умовах глобалізації» – 30 травня 2019 р., м. Київ, НАПН 

України, Інститут педагогіки НАПН України, Науково-методична установа 

«Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь;  

– ІІІ Міжнародні науково-практична конференція Української асоціації 

дослідників освіти «Імплементація європейських стандартів в українські 

освітні дослідження», 21 червня 2019 р., м. Київ;  

– Міжнародній науковій конференції «Теоретичні та практичні аспекти 

формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та 

вітчизняний вимір»: 24–25 жовтня 2019 р., м. Львів);  

– І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Музейна педагогіка 

в науковій освіті», 28 листопада 2019 р., м. Київ;  

– Problèmes et perspectives d’introduction de la recherché scientifique 

innovante: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la 

conférence scientifique et pratique internationale, 29 листопада, 2019, 

м. Брюсель, Бельгія;  

– Міжнародній науково-практичній конференції «Problems and prospects 

of implementation of innovative research results», 13 грудня 2019 р., м. Валетта, 

Мальта;  
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– Звітній науково-практичної конференції «Зміст і технології шкільної 

освіти» за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, 

аспірантів, здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки 

НАПН України за 2019 рік 24 грудня 2019 р., м. Київ, НАПН України, 

Інститут педагогіки НАПН України; 

– ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної 

реальності», 9–10 квітня 2020 р., м. Тернопіль;  

– ІІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Інновації в 

сучасній освіті: український та світовий контекст», 10 квітня 2020 р., 

м. Умань;  

– IV Міжнародній науково-практичній Інтернет конференції «Вища 

освіта: удосконалення якості підготовки фахівців», 15–16 квітня 2020 р., 

м. Київ;  

– V Міжнародній науково-практичній Інтернет конференція 

«Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та 

бізнесі», 22–23 квітня 2020 р., м. Київ;  

– Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 

2020», 23–24 квітня 2020 р., м. Чернігів;  

– ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2020: глобалізований простір 

інновацій», 28 травня 2020 р., м. Київ;  

– IV Міжнародні науково-практична Інтернет конференція 

«Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження», 

26 червня 2020 р., м. Київ;  

– Звітній науково-практичної конференції «Зміст і технології шкільної 

освіти» за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, 

аспірантів, здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки 

НАПН України за 2020 рік, 28 грудня 2020 р., м. Київ, НАПН України, 

Інститут педагогіки НАПН України.  

 

ІІ.2. Тенденції розвитку шкільної освіти у Великій Британії. 

 

М.М. Тименко 

 
Актуальність дослідження. На сучасному етапі покращення якості 

української системи середньої освіти є головним пріоритетом. Для 

досягнення цієї мети оновлюється зміст освіти, форми та методи організації 

навчального процесу, вдосконалення моніторингу результатів. Поява нових 

тенденцій та інновацій в освіті спричинена швидким розвитком у цифровій 

та технологічній сферах та необхідністю розвитку потрібних навичок та 

адаптуванню до швидких змін. Освіта на початку XXI століття 
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характеризується активізацією тенденцій, спрямованих на інноваційний 

розвиток, що підвищить ефективність навчального процесу 

Інновації в освіті - це процес створення, впровадження та поширення в 

освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських 

технологій, в результаті чого збільшуються показники досягнень (рівнів) 

структурних складових освіти та створюється перехід до системи вищого 

рівня. Значний позитивний досвід у розвитку інновацій у школах 

накопичений у розвинутих країнах, зокрема у Великій Британії. 

Інноваційне навчання орієнтоване на формування у людини соціальної 

та адаптаційної готовності через розвиток креативності, різних форм 

мислення, здатності до співпраці. Особливими рисами інноваційної освіти є 

відкритість до майбутнього, здатність прогнозувати на основі постійної 

переоцінки цінностей, орієнтація на конструктивні дії в нових ситуаціях, що 

забезпечується шляхом розробки та впровадження освітніх інновацій. 

Співпраця у сфері інновацій у контексті розвитку мережевого суспільства є 

особливо актуальною на сьогодні. Існує нагальна потреба в громадській  

підтримці нових організаційних форм поширення інноваційного досвіду, 

однією з яких є інновації у школах Великої Британії. 

Об’єкт дослідження: шкільна освіта у Великій Британії. 

Предмет дослідження: Тенденції розвитку шкільної освіти у Великій 

Британії. 

Мета дослідження: розкрити тенденції розвитку шкільної освіти 

Великої Британії. 

Завдання дослідження: 

1. Розкрити стратегічно концептуальні засади розвитку шкільної освіти 

у Великій Британії. 

2. Виявити тенденції розвитку шкільної освіти у Великій Британії. 

3. Розробити рекомендації для України щодо перспективності досвіду 

Великої Британії в умовах модернізації національної освіти 

Методологічною основою дослідження є наукова теорія пізнання, 

загально-філософські висновки про взаємообумовленість формаційного, 

цивілізаційного й соціокультурного розвитку людства з урахуванням 

національних особливостей; теорія глобалізації, яка розкриває процес 

становлення глобальності у світі та її вияви в освіті. 

Методи дослідження: метод теоретичного аналізу літератури та 

синтезу, порівняльно-історичний порівняльно-типологічний, порівняльно-

зіставний, метод класифікації, синтезу. 

Організація дослідження. Дослідження проводилося з січня 2018 р. до 

завершення 2020 р. й охоплювало два етапи науково-педагогічного пошуку: 

1) порівняльний – формувалася джерельна база, проводився 

порівняльний аналіз та синтез інформації щодо досліджень вітчизняних та 
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зарубіжних науковців щодо тенденцій розвитку у шкільній освіті Великої 

Британії; 

2) підсумково-узагальнювальний – формувалася джерельна база, 

узагальнювався досвід вітчизняних та зарубіжних учених щодо вивчення 

тенденцій розвитку шкільної освіти у Великій Британії з метою екстраполяції 

на трансформаційне поле шкільної освіти в Україні. 

Наукова новизна та теоретичне значення. Було виявлено, що 

середня освіта у Великій Британії постійно розвивається і вдосконалюється. 

Сьогодні головні завдання школи докорінно змінюються в порівнянні із 

завданнями минулого століття. Вони полягають не в тому, щоб дати учневі 

певну освіту в синтетичній капсулі, а щоб озброїти вмінням функціонувати в 

умовах, коли знання і технології змінюються набагато швидше, ніж 

покоління людей. Доведено, що у цих умовах зростає значення такої навички 

як самонавчання. Самонавчання стає необхідним у пристосуванні до змінних 

потреб ринку праці. Для навчання у ХХІ столітті характерне постійний 

розвиток особистості, її здібностей талантів, навичок, тобто навчання 

протягом життя. Одними із завдань, які ставлять перед собою середні 

навчальні заклади Великої Британії у процесі навчання та виховання учнів є: 

самоусвідомлення (розуміння своїх сил, потреб, інтересів, прагнень і 

цінностей, вміння приймати рішення (розуміння того, як приймати рішення 

відносно своїх можливостей) та навички самонавчання учнів, наприклад, 

коли учень планує власне навчання і потім самостійно вчиться згідно 

розробленого плану. Приготувати до самонавчання– це вироблення вміння 

пошуку і критичного використання джерел інформації (від бібліотек до 

Інтернету), навчання аналізу і синтезу даних. При цьому змінюється роль 

вчителя – він не стільки постачає знання, скільки допомагає учневі творити і 

реалізовувати програми. 

З’ясовано, що одна із ключових компетентностей, запропонованих 

Європейською комісією в документі «Пропозиція для Рекомендаційної Ради 

щодо ключових компетентностей для навчання протягом життя» від 

17.01.2018 є цифрова компетентність, яка включає в себе впевнене, критичне 

та відповідальне використання та взаємодії з цифровими технологіями для 

навчання, взаємодія у суспільстві. Вона включає в себе інформаційну 

грамотність, спілкування та співпрацю, створення цифрового контенту 

(включаючи програмування), безпеку (включаючи цифрове благополуччя та 

компетенції, пов'язані з кібербезпекою) та вирішення проблем. Основними 

знаннями, вмінням та навичками, пов'язаними з цією компетенцією є 

розуміння, як цифрові технології можуть підтримувати спілкування, 

творчість та інновації, а також усвідомлювати їх можливості, обмеження, 

результати та ризики, розуміння загальних принципів, механізмів та логіки, 

що лежать в основі розвитку цифрових технологій, і знати основну функцію 
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та використання різних пристроїв, програмного забезпечення та мереж. Учні 

повинні застосовувати критичний підхід до обґрунтованості, надійності та 

впливу інформації та даних, доступних цифровими засобами, та володіти 

знаннями правових та етичних принципів, пов'язаних із використанням 

цифрових технологій. Англія є першою країною у світі, яка запровадила 

обов'язкове комп'ютерне програмування, ІКТ у національному курикулумі на 

початковому та середньому рівнях (у навчальних закладах)  

Встановлено, що один із сучасних британських напрямів середньої 

освіти - це особистісно-орієнтоване навчання. Ця ідея полягає в тому, що 

системи, здатні досягти загально високих стандартів, - це ті, які можуть 

персоналізувати програму навчання та прогресування, пропоновану потребам 

та мотиваціям кожного учня. Особистісно-орієнтоване навчання може 

означати прийняття більш цілісного, орієнтованого на особистість підходу до 

розвитку учнів, а також більш орієнтованих на попит, сприятливих для ринку 

підходів до зміни систем. Частково це відображає зміну соціального клімату, 

зумовлену зміною цінностей, що виникають внаслідок стійкого економічного 

зростання. 

З’ясовано, що сучасні навички, компетентності та напрями у навчанні 

орієнтовані на формування у людини соціальної та адаптаційної готовності 

завдяки розвитку здібностей до творчості, різних форм мислення, вміння 

співпрацювати. Специфічними рисами сучасної освіти є відкритість до 

майбутнього, здатність передбачати на основі постійної переоцінки 

цінностей, орієнтація на конструктивні дії в нових ситуаціях, що 

забезпечується шляхом розробки та впровадження освітніх інновацій. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. 

Теоретичні результати дослідження допоможуть у подальшому розробленні 

методологічних засад національної порівняльної педагогіки, спеціальних 

курсів, програм, створенні підручників з порівняльної педагогіки для вищих 

навчальних закладів України та в системі післядипломної освіти. Висвітлені 

в дослідженні здобутки зарубіжних та вітчизняних вчених можуть 

використовуватись для формування національної освітньої політики в аспекті 

стандартизації шкільної освіти. 

Прикладними результатами дослідження є: статті у фахових 

журналах, розділи у наукових виданнях; тези науково-практичних 

конференцій, параграф до колективної монографії «Тенденції розвитку 

шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї». 

Апробація й упровадження результатів дослідження. Основні 

положення й результати дослідження обговорювалися на:  

– Міжнародній науково-практичної конференції «Розвиток професійної 

майстерності педагога», 26–27 квітня 2018 р., м. Тернопіль;  
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– ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2018: освітні трансформації у 

контексті європейської інтеграції і глобалізації», 15–16 червня 2018 р., 

м. Київ, НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Науково-

методична установа «Національний інститут освіти» Міністерства освіти 

Республіки Білорусь;  

– Звітній науково-практичної конференції «Зміст і технології шкільної 

освіти» за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, 

аспірантів, здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки 

НАПН України за 2018 рік 29 листопада 2018 р., м. Київ, НАПН України, 

Інститут педагогіки НАПН України; 

– Міжнародній науково-практичної конференції «Розвиток професійної 

майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», 11-12 

квітня 2019 р., м. Тернопіль; 

– Міжнародній науково-практичної конференції «Проблеми сучасного 

підручника» 14 травня 2019 р., м. Київ; 

– Міжнародній науково-практичної конференції «Інформаційні 

технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» 18-19 

травня 2019 р., м. Київ; 

– Міжнародній науково-практичної конференції «Інновації в сучасній 

освіті: український та світовий контекст» 18-19 травня 2019 р., м. Умань; 

– ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та 

інтеграція в освіті в умовах глобалізації» – 30 травня 2019 р., м. Київ, НАПН 

України, Інститут педагогіки НАПН України, Науково-методична установа 

«Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь; 

– Міжнародній науковій конференції «Теоретичні та практичні аспекти 

формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та 

вітчизняний вимір»: 24-25 жовтня 2019 р., м. Львів; 

– І Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для ХХІ 

століття: виклики, проблеми, перспективи»: 29-30 жовтня 2019 р., м. Суми; 

– Звітній науково-практичної конференції «Зміст і технології шкільної 

освіти» за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, 

аспірантів, здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки 

НАПН України за 2019 рік 28 грудня 2019 р., м. Київ, НАПН України, 

Інститут педагогіки НАПН України; 

– ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної 

реальності», 9–10 квітня 2020 р., м. Тернопіль; 

– ІІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Інновації в 

сучасній освіті: український та світовий контекст», 10 квітня 2020 р., 

м. Умань; 
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– IV Міжнародній науково-практичній Інтернет конференції «Вища 

освіта: удосконалення якості підготовки фахівців»,15–16 квітня 2020 р., 

м. Київ; 

– Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 

2020», 23–24 квітня 2020 р., м. Чернігів.; 

– ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2020: глобалізований простір 

інновацій», 28 травня 2020 р., м. Київ; 

– VI Міжнародної науково-практичної конференції: Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри 

змін.23-24 квітня 2020 року, м. Суми. 

 

ІІ.3. Тенденції розвитку шкільної освіти у Польщі 

О.З. Глушко 

 

Актуальність дослідження. Освіта відіграє ключову роль у наданні 

людям знань, умінь, навичок і компетенцій, необхідних для розвитку та 

ефективної участі в соціально-політичному, економічному, інноваційному 

житті суспільства. В умовах конкуренції на світовому ринку праці, наявність 

якісної освіти значно підвищує ймовірність отримання роботи з достатньо 

високим рівнем заробітку. В сучасних умовах, саме від стану і якості освіти 

напряму залежить розвиток і досягнення як окремої особистості, так і країни 

в цілому. 

На особливу увагу заслуговує досвід Польщі, яка однією з перших 

постсоціалістичних країн розпочала реформувати освітню систему й в цьому 

контексті досягла значних успіхів. Освіта у Польщі розвивається у напрямі 

підвищення якості та відповідності найкращим європейським стандартам. 

Наприклад, останні реформи в Польщі спрямовані на реалізацію нової 

структури освіти з ліквідацією гімназій. Зміни в загальноосвітніх ліцеях і 

технікумах планується запровадити із 2019/2020 навчального року й 

завершити у 2023/2024 навчальному році. 

У 2016-2017 рр. в Польщі були визначені наступні пріоритетні напрями 

державної освітньої політики: розвиток читацької компетентності дітей та 

молоді; розвиток ІКТ компетентностей дітей та молоді у школах та 

навчальних закладах; формування поглядів, виховання цінностей; 

підвищення якості професійної освіти у закладах вищої освіти шляхом 

залучення роботодавців до процесу адаптації професійної освіти до потреб 

ринку праці. 

Філософським, концептуальним, методологічним аспектам розвитку 

освіти в контексті глобалізаційних процесів присвячені праці українських 

вчених: В. Андрущенка, В. Кременя, В. Лугового, Н. Ничкало. 



35 

 

Дослідженням розвитку освітніх реформ та особливостями системи 

освіти в Польщі займалися як вітчизняні так і зарубіжні науковці: 

А. Василюк, О. Ляшенко, Б. Мельниченко, М. Чепіль (тенденції 

реформування шкільної освіти), Л. Гриневич, А. Джурило (особливості 

децентралізаційної реформи), Я. Балюбаш, О. Биковська, І. Ковчина (система 

підготовки вчителів), Є. Громов (тенденції розвитку професійно-технічної 

освіти), Я. Герчинський, Ф. Шльосек, М. Кацковська, Е. Лодзинська, 

А. Яновський. 

Актуальність дослідження проблеми тенденцій розвитку шкільної 

освіти у Польщі підсилюється відсутністю цілісних порівняльних розвідок з 

цього питання, що і обумовило вибір теми «Тенденції розвитку шкільної 

освіти у Польщі». 

Мета дослідження: полягає у теоретичному обґрунтуванні тенденцій 

розвитку шкільної освіти у Польщі з окресленням можливостей застосування 

перспективного досвіду в Україні. 

Завдання дослідження: 

1. Розкрити стратегічно концептуальні засади розвитку шкільної освіти 

в Польщі; 

2. Визначити тенденції розвитку шкільної освіти у Польщі; 

3. Надати рекомендації для України щодо застосування перспективного 

досвіду Польщі з реформування шкільної освіти в умовах трансформаційних 

процесів в освіті. 

Об’єкт дослідження: шкільна освіта у Польщі. 

Предмет дослідження: сутність і напрями розвитку шкільної освіти в 

Польщі. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють ХХІ ст., яке 

характеризується світовими процесами глобалізації та інтенсифікації 

розвитку освіти, з акцентом на ефективність і якість в освіті, активізацію 

міжкультурної взаємодії, що безумовно впливає на модернізацію розвитку 

шкільної освіти Польщі. 

Методи дослідження: метод теоретичного аналізу літератури та 

синтезу, порівняльно-історичний, порівняльно-зіставний, метод класифікації, 

синтезу. 

Організація дослідження. Дослідження проводилося впродовж 2018–

2020 рр. й охоплювало три етапи науково-педагогічного пошуку: 

1) теоретичний (2018) – розроблялася програма дослідження, 

формувалася джерельна база, проводився аналіз стану розробленості 

проблеми дослідження, визначались стратегічно концептуальні засади 

розвитку шкільної освіти в Польщі. 

2) порівняльний (2019) – формувалася джерельна база, було виявлено й 

охарактеризовано сучасні тенденції розвитку шкільної освіти в Польщі; 

3) підсумково-узагальнювальний (2020) – формувалася джерельна база, 

узагальнювався зарубіжний досвід щодо тенденцій розвитку шкільної освіти 

з метою екстраполяції на трансформаційне поле шкільної освіти в Україні. 
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Концептуальні дослідження. Польська економіка активно 

розвивається, суттєве зростання польського ВВП не має прецеденту в Європі. 

Зокрема доля ВВП на освіту у 2016 році складала 5,2%. Польща є однією із 

провідних країн Східної Європи, освітні успіхи та ефективність реформ якої 

були підтверджені міжнародним дослідженням PISA: зокрема відбулося 

зниження частки «найслабших» учнів по трьом предметам (науки, читання і 

математика) і виявилася тенденція зростання частки найкращих учнів (за 

показником читацька грамотність). Отже, з точки зору якості системи освіти 

за показниками математична грамотність, читацька грамотність та 

природничо-науково грамотність – польські учні набрали 504 бали (2015 р.), 

що перевищує середній показник у 486 країн-членів OESP. Водночас були 

виявлені деякі проблеми і суперечності (наприклад, низький рівень 

фінансової грамотності). У 2018 р. польські учні за результатами досліджень 

PISA посіли 10 місце серед 79 країн світу (OECD, 2019). 

Завдяки реформам у галузі освіти, рейтинг Польщі в програмі в 

міжнародному дослідженні PISA значно покращився, починаючи з 2000 

року. Поступово почали підвищуватися до середнього рівня показники серед 

усіх предметів. Досягненню таких позитивних результатів сприяли системні 

реформи в сфері освіти країни, а саме: децентралізаційна реформа (передача 

повноважень на місцеві рівні при запровадженні стандартів на 

національному рівні), виділення більшої кількості годин на навчання мови, 

запровадження зовнішніх стандартизованих іспитів наприкінці кожного 

етапу освіти, розробка та запровадження механізму внутрішньої та 

зовнішньої оцінки шкіл, зміна структури заробітної плати вчителям тощо. 

Позитивний приклад Польщі, може допомогти іншим країнам, зокрема 

Україні, реформувати свою систему освіти, уникаючи помилок і сліпого 

наслідування. 

Концепція дослідження ґрунтується на розумінні того, що 

глобалізаційні процеси сприяють та інтенсифікують освітні реформи в 

провідних країнах світу. Тенденції розвитку освіти в Польщі відповідають 

загальноєвропейським тенденціям і напрямам, а також запитам власного 

суспільства. 

Досвід Польщі у реформуванні освіти виглядає цінним для України, 

оскільки ми культурно й історично близькі й прагнемо якнайшвидшої 

інтеграції у світовий освітній простір. 

За результатами аналізу стратегічних документів, таких як «Карта 

вчителя», «Закон про освіту» та Закон «Положення про введення Закону 

«Про освіту» були визначені ключові характеристики сучасної освітньої 

політики та тенденції розвитку шкільної освіти Польщі, а саме: 

– забезпечення високої якості та рівного доступу до освіти; 

– збільшення витрат на освіту, забезпечення належного фінансування 

реформ в освіті; 

– підвищення заробітної плати вчителів є одним із пріоритетів діяльності 

Міністерства національної освіти країни. 
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– посилення інклюзивної освіти; 

– акцент на формування ключових компетентностей, зокрема, розвиток 

читацької, математичної та цифрової компетентності учнів; 

– активне запровадження інноваційних технологій, ІКТ технологій, 

пошук нових методів у викладанні; 

– застосування у навчанні сучасного освітнього простору; 

– реалізація широкого спектру державних програм в освітній сфері 

(програма «Активна дошка», підтримка учнів за програмою «Добрий старт», 

програма розвитку читання, модернізація природних лабораторій, а також 

перебудова та переобладнання шкільних їдалень тощо); 

– зближення школи і ринку праці. 

Визначено, що для сучасного процесу реформування шкільної освіти у 

Польщі характерні довгостроковість, системність, інноваційність, 

спрямованість на підвищення якості освіти, оновлення законодавчої бази в 

освітній сфері, децентралізація та гуманізація системи освіти. Сучасна 

реформа структури шкільної освіти в Польщі була розпочата наприкінці 2016 

року після прийняття «Закону про освіту» («Prawo oświatowe», пол. мовою) 

та Закону «Положення про введення закону про освіту» («Przepisy 

wprowadzające Ustawę – Prawo oświatowe», пол. мовою). 

Отже, реформа передбачає осучаснення шкільної інфраструктури, 

впровадження інновацій в освітні установи, з новими навчальними 

програмами та підручниками, з «новим» вчителем та учнями. 

Проведений аналіз засвідчив, що ключовими тенденціями розвитку 

освіти в Республіці Польща є: підвищення якості та забезпечення рівного 

доступу до освіти; модернізація дошкільної освіти; модернізація структури та 

змісту шкільної освіти; підвищення престижності педагогічної професії, 

дигіталізація освітнього процесу. 

Тенденції розвитку освіти Польщі: 

Підвищення якості освіти. Наразі, хочемо зазначити, що ця тенденція 

є наскрізною в умовах реформування освіти Польщі. Зокрема сучасні зміни у 

структурі освіти Польщі перш за все направлені на підвищення якості і 

доступності освіти.  

Підвищення якості та забезпечення рівного доступу до освіти.  

Досягнення високих якісних характеристик навчального процесу через 

запровадження методів навчання, що сприятимуть прояву творчої активності 

та самостійності учнів. За результатами міжнародного дослідження PISA 

досягнення польських учнів є одними найкращих у світі, хоча витрати на 

освіту (без врахування вищої) складають 3,23 % ВВП країни. Подальший 

розвиток системи забезпечення якості та рівного доступу до освіти є 

пріоритетом освітньої політики Польщі. 

Зокрема, у 2018-2019 н. р. урядом була запроваджена програма 

«Добрий старт» (Dobry Start) – це інвестиція в освіту польських дітей, а саме 

одноразова виплата у розмірі 300 злотих на кожну дитину, що навчається в 

школі. Сім’ї отримують допомогу незалежно від доходу. У рамках програми 
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«Добрий старт», виплати отримують 4,6 млн. учнів, з державного бюджету на 

ці цілі було виділено 1,44 млрд. злотих. За рахунок бюджетних коштів 

передбачено безкоштовне забезпечення підручниками та навчальними 

посібниками всіх учнів початкової (основної) школи та гімназійних класів. 

Кожна школа купує їх з коштів, наданих Міністерством національної освіти 

(виділені на ці цілі у 2018 році 404 млн. злотих, 2019 – 286 млн. злотих). 

У відповідь на виклики, пов’язані з необхідністю подальшого 

підвищення якості навчання у школі, Міністерство національної освіти 

Польща, визнає необхідність розробки дієвих механізмів щодо мотивації 

вчителів у їх постійному професійному розвитку, а у більш глобальній 

перспективі – розробки державної освітньої політики щодо престижності і 

привабливості педагогічної професії для сучасної молоді. Виходячи із цієї 

стратегії, з 1 вересня 2019 р. середня заробітна плата вчителів у Польщі, 

згідно внесення змін до Закону «Карта вчителя», збільшилася ще на 9,6%. 

Після чергового підвищення зарплат для вчителів базова заробітна плата 

становитиме 3 тис. 817 злотих для дипломованого вчителя, для призначеного 

вчителя – 3 тис. 250 злотих, для контрактного вчителя – 2 тис. 862 злотих і 

для найнижчої категорії вчителя-стажиста – 2 тис. 782 злотих. Основою для 

визначення мінімальної базової зарплати вчителя є найвищий рівень освіти, 

яким володіє вчитель. 

Модернізація дошкільної освіти. У Польщі діє єдина європейська 

система дошкільної освіти, це означає, що у батьків є вибір, чи віддавати, чи 

не віддавати дитину в дитячий садочок, і якщо віддавати, то на повний або на 

скорочений день. Більшість дитячих закладів у Польщі – муніципальні; вони 

розташовані власне в самих дитячих садах або якщо йдеться про дошкільні 

відділи – у школах. Дитячі садочки так звані «zerówki» (пол. мовою) 

відвідують діти віком від 3 до 6 років. Згідно прийнятого «Закону про освіту» 

дошкільна освіта є сьогодні обов’язковою для всіх дітей шестирічного віку. 

Батьки 6-річних дітей мають право вибрати: вони можуть відправити дитину 

до першого класу початкової школи, за умови, що вона перед цим пройшла 

річну підготовку, або залишити дитину ще на рік у дошкільному закладі. 

Натомість 7-річні діти обов’язково повинні розпочати освіту в початковій 

школі 1 класу. Таким чином, посилення ролі дошкільної освіти, із 

поступовим збільшенням кожного року охопленням дітей цією освітою, є 

загальноєвропейською тенденцією. 

Модернізація дошкільного навчання відповідає загальноєвропейській 

тенденції й направлена перш за все на підвищення якості освіти. Метою такої 

підготовки є набуття дитиною базових навичок до початку навчання у школі 

(ця освіта фінансується за рахунок загального субвенції з державного 

бюджету) З 2017 року Міністерством національної освіти Польщі надається 

освітня субвенції всім 6-річним дітям, які навчаються у дошкільній освіті. 

Зокрема, нова програма для дитячих садків передбачає, що шестирічні діти 

ознайомляться з цифрами, буквами, навчаться читати та будуть готуватися до 

письма. 
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Модернізація структури освіти. Сучасна реформа структури шкільної 

освіти в Польщі була розпочата наприкінці 2016 року, після прийняття 

«Закону про освіту» («Prawo oświatowe», пол. мовою) та Закону «Положення 

про введення закону про освіту» («Przepisy wprowadzające Ustawę – Prawo 

oświatowe», пол. мовою). Термін запровадження реформи – з 2016 по 2024 рр. 

Згідно нововведень, однорічна дошкільна підготовка стала обов’язковою для 

6-річних дітей: вона може відбуватися в дитячому садочку або у 

дошкільному відділі, котрий організований при початковій школі. Дошкільна 

освіта це перший етап освіти в польській системі освіти. 

Реформа системи освіти, яку було запроваджено з 1 вересня 2017 р. 

передбачала, серед іншого, перетворення двоступеневої обов’язкової 

середньої освіти (6-річна початкова школа + гімназії, 3 роки навчання) в одну 

8-річну початкову школу. Внаслідок реформи, навчання в початковій школі 

має два етапи: 1–3 класи (рання шкільна освіта) інтегроване навчання; 4–8 

класи, предметне навчання. З 2018/19 навчального року учні після закінчення 

8 класу початкової школи мусять складати зовнішній екзамен. Відповідно до 

змін, що відбулися в структурі освіти 3-річні загальноосвітні ліцеї стали 4-

річними ліцеями, а 4-річні технікуми – 5-річними технікумами. З 2017 р. 

окремий етап освіти в Польщі (гімназійний) був об’єднаний з початковим. 

Фактично з 2019 р. гімназії в Польщі як окремий етап освіти, були повністю 

ліквідовані. 

Отже, реформа освіти, запроваджена 1 вересня 2017 року, яка 

передбачає, серед іншого, ліквідацію гімназій та продовження початкової 

школи до восьми років – це найбільш фундаментальна та найшвидша зміна в 

історії польської освіти з часу запровадження нижчих загальноосвітніх шкіл 

у 1999 р. 

Чотирирічна середня школа (ліцеї) є обов’язковою, а збільшення 

навчання на один рік, дозволить краще підготуватися до натуральних 

екзаменів й тим самим сприятиме підвищенню якості освіти. 

Після реформи, сучасна структура шкільної освіти у Польщі виглядає 

наступним чином: 

– 8-річна початкова школа, так звана «основна школа» (pol. szkoła 

podstawowa); 

– 4-річний загальноосвітній ліцей, повна середня освіта (pol. liceum 

ogólnokształcące); 

– 5-річний технічний коледж, або технікум (pol. Technika); 

– 3-річні професійні школи І ступеня; 

– 2-річні професійні школи II ступеня; 

– школи поліцейські (pol. szkoły policealne) вважаються частиною 

середньої освіти й призначені для випускників загальноосвітніх шкіл, які 

бажають отримати відповідну професійну кваліфікацію та диплом. Школи 

пропонують курси, що тривають від 1 до 2,5 років. 

Виявлено, що практика використання компетентнісного підходу у 

Польщі, відповідає європейським стандартам і сучасним освітнім тенденціям. 
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Розвиток ключових компетентностей в шкільній освіті відбувається шляхом 

модернізації навчальних програм, навчальних матеріалів та оцінки учнів. 

Відзначено, що підвищення престижності педагогічної професії, 

сприяння якісній роботі та забезпечення належних умов для її здійснення є 

пріоритетами у діяльності Міністерства національної освіти Польщі.  

Підвищення престижності педагогічної професії, осучаснення 

стандартів праці для вчителів, збільшення рівня зарплат. 

Виявлено, що відбулися суттєві зміни (впродовж 2018-2019 рр. у Закон 

«Карта вчителя» були внесені відповідні доповнення та поправки) щодо 

підвищення престижності педагогічної професії та осучаснення стандартів 

праці для вчителів та оновлення правил щодо отримання того, або іншого 

кваліфікаційного рівня. З 1 вересня 2019 р. оплата праці вчителів була 

збільшена на 16,1%, а у 2020 р. планується чергове підвищення заробітної 

плати на 6%. Отже, підвищення заробітної плати вчителям є одним із 

пріоритетів національної освітньої політики країни, що у довгостроковій 

перспективі покликано призвести до заохочення роботи в школі молодих 

вчителів, зацікавлених у розвитку педагогічної професії. 

Підтримка інновацій та впровадження сучасних технологій у 

навчальний процес можлива також завдяки впровадженню Польської 

національної освітньої мережі (OSE), що надає всім школам безкоштовний 

доступ до широкосмугового Інтернету, а також програми «Активна дошка». 

У рамках програми «Активна дошка» впроваджуються сучасні 

мультимедійні дошки, на її реалізацію виділено 279 млн. злотих. Крім того, 

виділено цільові кошти на програму переобладнання природничих 

лабораторій. Це дозволить оснастити школи сучасним обладнанням й 

підняти освіту на більш високий рівень. 

Крім того, освітня реформа передбачає розвиток інклюзивної освіти, 

зокрема, йдеться про створення умов щодо забезпечення рівного доступу до 

освіти дітям та молоді з особливими потребами, а саме на наданні їм 

можливості навчатися у всіх типах шкіл. Окрім того, наголошено на 

необхідності створення умов для забезпечення їх освітніх потреб шляхом 

реалізації індивідуалізованого навчального процесу, розроблення 

відповідних навчальних планів, а також створення реабілітаційних класів 

Підсумовуючи, передусім, відзначимо факт інтенсивного розвитку 

шкільної освіти у Польщі, що покликано максимально гармонізувати 

характеристики освітньої системи з європейськими стратегічними 

орієнтирами. Виокремленні нами тенденції розвитку шкільної освіти, а саме: 

підвищення якості та доступності освіти; модернізація дошкільної освіти; 

модернізація структури та змісту шкільної освіти; підвищення престижності 

педагогічної професії; дигіталізація освітнього процесу, – виявили системний 

рух на шляху до ефективних, якісних змін в освіті. Отже, ми їх розглядаємо 

як ключові, тобто найбільш масштабні, оскільки вони розкривають характер 

розвитку шкільної освіти на системному рівні. Цей рух відповідає 

очікуванням педагогічної громади та всього польського суспільства – від 
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керівників шкіл, вчителів, учнів, батьків та органів, що керують школами та 

установами. 

Зроблено висновок, що модернізаційний вектор освітніх реформ у 

Республіці Польща синхронізується зі стратегічною політикою ЄС, а саме зі 

стратегічних європейськими документами («Європа 2020», «Горизонт 2020», 

«Освіта 2030» тощо). Зазначено, що національні структури країни, що 

відповідають за розвиток освіти повинні заздалегідь планувати і відповідно 

реагувати на динамічні зміни в світі та на потреби ринку праці. 

Апробація й упровадження результатів дослідження. Основні 

положення й результати дослідження обговорювалися на: 

– Міжнародній науково-практичної конференції «Розвиток професійної 

майстерності педагога» (26-27 квітня 2018 р., м. Тернопіль);  

– Міжнародній науково-практичної конференції «Проблеми сучасного 

підручника» (18-19 травня 2018 р., м. Мінськ); 

– ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2018: освітні трансформації у 

контексті європейської інтеграції і глобалізації» (15-16 червня 2018 р., 

м. Київ, НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Науково-

методична установа «Національний інститут освіти» Міністерства освіти 

Республіки Білорусь);  

– Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні 

процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст» (12-13 

жовтня 2018 р., м. Тернопіль);  
– І Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Сучасна іншомовна освіта України та зарубіжжя: стан, виклики і 

перспективи» (24-25 жовтня 2018 р., м. Глухів);  

– Звітній науково-практичної конференції «Зміст і технології шкільної 

освіти» за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, 

аспірантів, здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки 

НАПН України за 2018 рік 29 листопада 2018 р., м. Київ, НАПН України, 

Інститут педагогіки НАПН України; 

– Міжнародній науково-практичної конференції «Розвиток професійної 

майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», 11-12 

квітня 2019 р., м. Тернопіль; 

– Міжнародній науково-практичної конференції « Проблеми сучасного 

підручника» 14 травня 2019 р., м. Київ; 

– Міжнародній науково-практичної конференції «Інформаційні 

технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» 18-19 

травня 2019 р., м. Київ; 

– Міжнародній науково-практичної конференції «Інновації в сучасній 

освіті: український та світовий контекст» 18-19 травня 2019 р., м. Умань; 

– ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та 

інтеграція в освіті в умовах глобалізації» – 30 травня 2019 р., м. Київ, НАПН 
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України, Інститут педагогіки НАПН України, Науково-методична установа 

«Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь; 

– Міжнародній науковій конференції «Теоретичні та практичні аспекти 

формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та 

вітчизняний вимір»: 24-25 жовтня 2019 р., м. Львів; 

– І Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для ХХІ 

століття: виклики, проблеми, перспективи»: 29-30 жовтня 2019 р., м. Суми; 

– Звітній науково-практичної конференції «Зміст і технології шкільної 

освіти» за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, 

аспірантів, здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки 

НАПН України за 2019 рік 28 грудня 2019 р., м. Київ, НАПН України, 

Інститут педагогіки НАПН України; 

– ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної 

реальності», 9–10 квітня 2020 р., м. Тернопіль; 

– ІІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Інновації в 

сучасній освіті: український та світовий контекст», 10 квітня 2020 р., 

м. Умань; 

– IV Міжнародній науково-практичній Інтернет конференції «Вища 

освіта: удосконалення якості підготовки фахівців»,15–16 квітня 2020 р., 

м. Київ; 

– Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 

2020», 23–24 квітня 2020 р., м. Чернігів; 

– I Міжнародній науково-практичній конференції ―Integration of New 

Knowledge, Research and Innovation Across Europe‖, 23–25 квітня 2020 р., 

м. Київ; 

– ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2020: глобалізований простір 

інновацій», 28 травня 2020 р., м. Київ. 

 

ІІ.4.1. Тенденції розвитку шкільної освіти у США 

С.М. Кравченко 

 

Актуальність дослідження. Освіта є основою інтелектуального, 

духовного, фізичного та культурного розвитку особистості, її успішної 

соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, 

об’єднаного спільними цінностями, та держави. Разом із тим, в епоху, що 

характеризується вибухом наукових знань, ускладненням суспільних 

проблем, мінливістю та неоднозначністю світу, освіта, у теперішньому її 

розумінні, поступово змінює своє значення й розглядається як ефективний 

засіб для здобування інформації та набуття навичок самоосвіти. 

Американська система освіти, в умовах проведених реформ в цій країні 

є своєрідною лабораторією, досвідченим полем, де наочно проявляються і 
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проходять перевірку життям нові тенденції розвитку змісту освіти. 

У США інтенсивно упроваджуються шкільні реформи, в яких 

реалізовано найважливіші педагогічні проблеми міжнародного значення: 

структура загальноосвітньої школи, відповідність змісту освіти вимогам 

науково-технічному розвитку з використанням новітніх цифрових 

інструментів, диференціація навчання, пошук оптимальних шляхів виявлення 

здібностей учнів, розвиток цифрової компетентності тощо.  

Основою нормативно-правового забезпечення американської системи 

освіти є Конституція США (U. S. Constitution, 1787), Закон «Про початкову і 

середню освіту» (Elementary and Secondary Education Act, 1965), Закон «Про 

удосконалення американських шкіл» (Improving America’s Schools Act, 1994), 

Закон «Жодна дитина поза увагою» (No Child Left Behind Act, 2001), Закон 

«Кожен студент досягає успіху» (Every Student Succeeds Act, 2015), 

Меморандум «STEM Освіта. Стратегія 2017–2026» (STEM Education. Policy 

Statement 2017–2026), Стратегічний план департаменту освіти США на 2018–

22 роки (U.S. Department of Education Strategic Plan for Fiscal Years 2018–22) й 

інші документи, прийняті на федеральному рівні та на рівні штатів. 

Переконливою є думка, що чинний федеральний закон «Кожен студент 

досягає успіху» (2015), затверджений Б. Обамою, зберігає пріоритет 

досконалості в освіті, а меморандум Д. Трампа щодо спрощення доступу до 

STEM освіти (2017) скеровує американську освіту в напрямі забезпечення її 

якості. 

У зв’язку з цим всебічний аналіз накопиченого досвіду розвитку 

шкільної освіти у США представляє для нас не лише теоретичний інтерес, а й 

практичну значущість. Узагальнення цього досвіду має важливе значення для 

розвитку освітньої системи в Україні. 

Концепція дослідження. Основна концепція дослідження полягала в 

здійсненні порівняльного аналізу основних тенденцій розвитку шкільної 

освіти у США, зокрема таких як забезпечення якості шкільної освіти та 

цифровізація освіти.  

На теоретичному рівні дослідження уможливлює виявлення концепцій, 

ідей, дефініцій, покладених в основу розуміння тенденцій розвитку шкільної 

освіти у США; науковий опис досліджуваних фактів і явищ, здійснення 

їхнього аналізу, узагальнення і синтезу; обґрунтування тенденцій і 

закономірностей розвитку шкільної освіти США у ХХІ ст.  

На практичному рівні передбачено аналіз політики середньої освіти як 

багатокомпонентного (національний і міжнародний) утворення, позитивних 

та негативних ознак і впливів різних підходів до реалізації освітньої політики 

США в умовах інтеграційних процесів та опрацювання рекомендацій для 

формування національної стратегії інтеграції середньої освіти України в 

світовий освітній простір на засадах партнерства в наданні освітніх послуг. 

У ході дослідження було враховано, що нині школа є однією з 

наймасовіших суспільних інституцій, що виконує низку надто важливих 

функцій у позначеному інтеграційними та глобалізаційними тенденціями 
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суспільстві. Відповідно до цього сучасним завданням школи є забезпечення 

гармонійного розвитку особистості кожної дитини, можливостей реалізації 

індивідуального потенціалу задля формування спільного добробуту 

суспільства. Відтак уже сьогодні в школах зростають вимоги до підготовки 

учнів, розширюються рамки освіти та простежується трансформація 

компетентностей. 

Об’єкт дослідження: загальна середня освіта США в умовах 

глобалізації світового освітнього простору. 

Предмет дослідження: тенденції розвитку середньої освіти в США. 

Мета дослідження: проаналізувати ключові тенденції розвитку 

шкільної освіти у США, зокрема забезпечення якості освіти та цифровізацію 

освіти, з проєкцією на перспективність для України американського досвіду в 

умовах реформування національної освіти та її інтеграції у світовий освітній 

простір. 

Завдання дослідження: 

1. Обґрунтувати стратегічно-концептуальні засади дослідження 

розвитку шкільної освіти США. 

2. Виявити ключові тенденції розвитку середньої освіти США у 

ХХІ ст. 

3. Обґрунтувати тенденції розвитку шкільної освіти у США та 

розробити рекомендації щодо можливостей творчого використання 

конструктивних ідей США в умовах інтеграції освіти України у світовий 

освітній простір. 

Методологічною основою слугували принципи об’єктивності й 

усебічності, що сприяли поглибленому й об’єктивному аналізу матеріалу, а 

базовим методологічним інструментом – тенденція як визначник розвитку 

системи освіти в США.  

Методи дослідження. З огляду на особливості об’єкта та предмета 

дослідження були залучені методи, поєднання яких дало змогу увиразнити 

основні тенденції розвитку шкільної освіти у США та сформулювати 

вмотивовану стратегію дослідження.  

Зокрема інформативний та описовий методи разом із систематизацією 

забезпечили пошук і аналіз фактичного наукового матеріалу з проблеми 

дослідження, структурний метод дав змогу проаналізувати забезпечення 

якості шкільної освіти та цифровізацію як найактуальніші тенденції розвитку 

шкільної освіти в США в умовах викликів сучасності. 

Системний підхід уможливив виявлення загальних тенденцій і ризиків 

із метою добору перспективного досвіду для окреслення практичних 

рекомендацій.  

Організація дослідження. Дослідження проводилося відповідно до 

програми дослідження й охоплювало такі етапи науково-педагогічного 

пошуку: 

1) порівняльний (2019) – формувалася джерельна база, вивчалися 

нормативні документи як інструмент державного регулювання освітньої 
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галузі США, аналізувався стан розробленості проблеми дослідження, 

вивчалися стратегічно-концептуальні засади розвитку шкільної освіти у 

США, здійснювався поглиблений та об’єктивний аналіз досліджень 

українських і зарубіжних науковців із питань реформування  освіти шкільної 

освіти у США та тенденцій її розвитку; 

2) узагальнювально-прогностичний (2020) – узагальнювався досвід 

українських і зарубіжних учених щодо ключових тенденцій розвитку 

освітньої системи у США, зокрема забезпечення якості освіти, цифровізації 

шкільної освіти, а також електронні ресурси з питань освіти та навчання в 

контексті пандемії COVID-19 з метою екстраполяції на трансформаційне 

поле шкільної освіти в Україні. 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягають у 

тому, що автором цілісно розкрито концептуальні засади розвитку шкільної 

освіти у США, виявлено ключові тенденції розвитку американської шкільної 

освіти у ХХІ ст., обґрунтовано тенденції розвитку шкільної освіти у США та 

розроблено рекомендації щодо можливостей творчого використання 

конструктивних ідей США в умовах інтеграції освіти України у 

європейський та світовий освітній простір.  

Зокрема обґрунтовано засади, які впливають на забезпечення якості 

освіти (фінансування шкіл, усунення переповненості класів, застосування 

відновного правосуддя для підлітків, підвищення освітніх стандартів і 

впровадження акредитації вчителів). 

На основі аналізу й узагальнення низки документів, які регулюють 

американську освітню політику, зокрема «Education 2030: The Future of 

Education and Skills», «U.S. Department of Education Strategic Plan for Fiscal 

Years 2018–22» тощо, зроблено висновок, що забезпечення якості шкільної 

освіти у США реалізується через ефективну організацію освітнього процесу, 

високу кваліфікацію педагогічних працівників та ефективну роботу закладів 

середньої освіти, а також через оволодіння учнями основних 

компетентностей для життя. 

Досліджено, що актуалізація цифровізації як тенденції розвитку в освіті 

спостерігається не лише у США, а й у всьому світі саме у 2020 році – під час 

світової пандемії коронавірусу COVID-19, коли суспільство перебуває в 

умовах карантинного режиму. Зроблено висновок, що цифровізація сприяє 

упровадженню інновацій в освітній процес і розвитку віртуальної освітньої 

мобільності. 

Визначено топ тенденцій цифрової трансформації в освіті, зокрема: 

1) розширена реальність / віртуальна реальність / змішана реальність 

(Augmented Reality / Virtual Reality / Mixed Reality); 2) ґаджети для школи 

(Classroom Set of Devices); 3) оновлений простір для навчання (Redesigned 

Learning Spaces); 4) штучний інтелект (Artificial Intelligence); 

5) індивідуалізація навчання (Personalized Learning); 6) гейміфікація навчання 

(Gamification). 
У контексті трансформації системи освіти в Україні та застосування 
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прогресивного досвіду США рекомендовано зміну акцентів в освітній 

діяльності, що спрямовані на інтелектуальний розвиток учнів; прискорення 

реформування середньої освіти через її цифровізацію та забезпечення якості; 

адаптація змісту освітніх програм для проведення навчання онлайн; 

систематичний моніторинг якості середньої освіти; мотивація молоді до 

освіти через формування сучасних освітніх цілей, розроблення й 

упровадження інноваційних методик і успішних освітніх практик, 

забезпечення комплементарного підходу, усебічного, гармонійного розвитку 

особистості, ранню профорієнтацію, ефективну підготовку до вступу в 

заклади вищої освіти; мотивація педагогічних працівників через підвищення 

рівня оплати його праці, надання академічної свободи та стимулювання до 

професійного зростання; упровадження сертифікації вчителів; удосконалення 

механізмів управління закладами загальної середньої освіти; стратегічне 

планування розвитку середньої освіти; розроблення законодавчої бази 

трансформації навчального процесу на онлайн платформу; розроблення 

державних програм, міжнародних проєктів щодо забезпечення цифровими 

пристроями здобувачів освіти передусім із малозабезпечених сімей та дітей із 

особливими потребами; створення регіональних, національних і 

міжнародних освітніх платформ для оперативного обміну досвідом; розвиток 

міжнародної співпраці у сфері освіти. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. 

Теоретичні результати дослідження допоможуть у подальшому розробленні 

методологічних засад національної порівняльної педагогіки, спеціальних 

курсів, програм, створенні підручників з порівняльної педагогіки для  

закладів вищої освіти України та в системі післядипломної освіти. Висвітлені 

в дослідженні здобутки зарубіжних та українських учених можуть 

використовуватись для формування національної освітньої політики в аспекті 

цифровізації та забезпечення якості шкільної освіти та навчання, зокрема в 

контексті пандемії COVID-19. 

Прикладними результатами дослідження є: статті у фахових 

наукових журналах (2), розділ до колективної монографії (1), розділ до 

навчального посібника (1), матеріали до оглядового видання (1), тези 

науково-практичних заходів (9). 

Апробація й упровадження результатів дослідження. Основні 

положення й результати дослідження обговорювалися на:  

– ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної 

реальності», 09-10 квітня 2020 р.; 

– ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст», 10 квітня 

2020 р.; 

– Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 

2020», 23–24 квітня 2020 р.; 
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– VI Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри 

змін», 23–24 квітня 2020 р.; 

– IV Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта 2020», 28 травня 2020 р.; 

– IV Міжнародній науковій онлайн конференції УАДО 

«Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження», 

26 червня 2020 р.; 

– IX Міжнародному науково-методологічному Інтернет-семінарі 

«Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних 

та інтеграційних процесів», 14 травня 2020 р.; 

– Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційне 

забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського», 7 листопада 

2019 р.; 

– Звітних науково-практичних конференціях Інституту педагогіки НАПН 

України «Зміст і технології шкільної освіти» за результатами наукових 

досліджень за 2019 та 2020 рік. 
 

 

ІІ.4.2. Тенденції розвитку шкільної освіти у США 

Н.В. Нікольська 

 

Актуальність дослідження. Модернізація і шкільні реформи, 

орієнтовані на XXI століття, в країнах світу ставлять перед дослідниками в 

галузі змісту освіти актуальні і назрілі проблеми, і необхідно знати ті 

процеси в системах освіти, які ведуть до змін, і навчитися управляти ними в 

бажаному напрямі. Американська система освіти, в умовах проведених 

реформ в цій країні є своєрідною лабораторією, досвідченим полем, де 

наочно проявляються і проходять перевірку життям нові тенденції розвитку 

змісту освіти. В США інтенсивно проводяться шкільні реформи, знаходять 

відображення найважливіші педагогічні проблеми, які мають міжнародне 

значення: структура загальноосвітньої школи, її взаємозв’язок зі 

спеціальними закладами, відповідність змісту освіти вимогам науково-

технічному розвитку, диференціація навчання, пошук оптимальних шляхів 

виявлення здібностей учнів та ін. Найбільш актуальне значення у вирішенні 

цих проблем займає зміст освіти в середній школі. Питання, чому вчити 

широкий загал підлітків і старшокласників, яким повинен бути рівень їх 

загальноосвітньої підготовки, набуває особливої актуальності. 

Закон «Кожен учень є успішним» (Every Student Succeeds Act – ESSA), 

підписаний президентом Б. Обамою 2015 року, розвиває ідеї Закону «Про 

початкову та середню освіту» (Elementary and Secondary Education Act 

Elementary and Secondary Education Act, ESEA) щодо запровадження 

інновацій в освіту. Також, чинний Закон ґрунтується на положеннях Закону 

«Жодної дитини, яка відстає» (No Child Left Behind – NCLB) (2002). У 
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зв’язку з цим всебічний аналіз накопиченого досвіду шкільної освіти в США 

представляє для нас не тільки теоретичний інтерес, а й практичну цінність. 

Узагальнення цього досвіду має важливе значення для розвитку і 

вдосконалення всіх форм культурного і наукового співробітництва між 

країнами. 

Мета дослідження: на основі інтегрального аналізу педагогічних явищ 

у соціально-політичному контексті виявити тенденції розвитку шкільної 

освіти США та пов’язаних з нею педагогічних процесів; обґрунтувати 

можливості творчого використання конструктивних ідей зарубіжного досвіду 

США в умовах інтеграції української освіти у світовий освітній простір. 

Завдання дослідження: 

1. Обґрунтувати стратегічно-концептуальні засади дослідження 

розвитку шкільної освіти США. 

2. Виявити тенденції розвитку середньої освіти США у ХХІ ст. 

3. Обґрунтувати закономірності розвитку шкільної освіти у США та 

розробити рекомендації щодо можливостей творчого використання 

конструктивних ідей США в умовах інтеграції освіти України у світовий 

освітній простір. 

Об’єкт дослідження: загальна середня освіта США в умовах 

глобалізації світового освітнього простору. 

Предмет дослідження: тенденції розвитку середньої освіти в США. 

Хронологічні межі дослідження. Нижня межа зумовлена початком 

основних напрямів реформування американської системи освіти, котрі були 

визначені в «Національних освітніх цілях» (1990). 

Концептуальні ідеї дослідження ґрунтується на дослідженні освітньої 

політики США, що інтегрує окремі положення педагогіки, психології, 

соціології, філософії, економіки, історіографії, культурології політології, 

глобалістики та інших наукових галузей. На теоретичному рівні дослідження 

уможливлює виявлення провідних теорій, концепцій, ідей, вихідних 

параметрів, дефініцій, покладених в основу розуміння тенденцій розвитку 

середньої освіти США; науковий опис досліджуваних фактів і явищ, 

здійснення їхнього аналізу, узагальнення і синтезу; обґрунтування тенденцій 

і закономірностей розвитку середньої освіти США у ХХІ ст. На практичному 

рівні передбачено аналіз політики середньої освіти як багатокомпонентного 

(національний і міжнародний) утворення, позитивних та негативних ознак і 

впливів різних підходів до реалізації освітньої політики США в умовах 

інтеграційних процесів та опрацювання рекомендацій для формування 

національної стратегії інтеграції середньої освіти України в світовий освітній 

простір на засадах партнерства у наданні освітніх послуг. 

Методи дослідження: порівняльно-історичний, порівняльно-

типологічний, порівняльно-зіставний, метод класифікації, метод синтезу. 

Очікувані результати: 
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1. Наукові результати: концептуальні засади розвитку шкільної освіти у 

США; тенденції розвитку шкільної освіти у США; закономірності розвитку 

шкільної освіти у США. 

2. Підготовлена продукція: програма індивідуального дослідження; 

джерельна база; рукопис параграфів до колективної монографії «Тенденції 

розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї», рукопис параграфа 

до навчального посібника «Стан та тенденції розвитку шкільної освіти в 

країнах ЄС, США та Китаї»; рекомендації для вітчизняних розробників 

освітньої політики, управлінців, педагогів, вчителів, науковців; наукові 

статті; індивідуальний заключний науковий звіт. 

Зв’язок з науковими установами: Національна бібліотека України 

імені В.І. Вернадського, Державна науково-педагогічна бібліотека імені 

В.О. Сухомлинського. 

Наукова новизна: полягає у тому, що вперше у порівняльно-

педагогічному аспекті буде виявлено тенденції розвитку освітньої політики 

США у контексті середньої освіти, що характеризують періоди її еволюції за 

президентства Б. Клінтона, Д. В. Буша, Б. Обами та Д. Трампа; розкрито 

принципи управління освітою на державному, інституційному й 

індивідуальному рівнях; розробити рекомендації щодо можливостей 

використання конструктивних ідей американського досвіду для 

удосконалення практики середньої освіти України. Дослідження положень 

впливу міжнародних організацій на обґрунтування стратегій розвитку освіти; 

зумовленості впливу міжнародних інтеграційних процесів, зокрема 

формування світового освітнього простору, на модернізацію середньої 

освіти; дослідження умов формування глобальної освітньої політики в галузі 

шкільної освіти; тлумачення функцій і впливу середньої освіти на 

забезпечення сталого розвитку суспільства на основі концепцій розвитку 

потенціалу та глобальної освіти. 

 Метою дослідження є виявлення тенденцій розвитку шкільної освіти у 

США в умовах глобалізаційних процесів для розробки наукових підходів при 

модернізації сучасної української освіти.  

 За звітний період розроблено індивідуальний план; продовжено 

формування джерельної бази дослідження, яка включає: нормативні 

документи та акти США, які регламентують функціонування середньої 

загальноосвітньої школи, дослідження українських, американських та 

зарубіжних вчених щодо концептуальних засад розвитку шкільної освіти. 

Виявлено, наступні тенденції розвитку освіти у США: комп’ютеризація 

освіти, демократизація, тенденція безперервності освіти в умовах 

глобалізації.  

Демократизація. По всій території США шкільні округи приймають 

запити шкіл, готових до майбутнього, або шкіл, заснованих на концепції 

навчання 21-го століття. У таких школах ролі вчителів і учнів міняються 

місцями: учні грають велику роль в управлінні своїм власним прогресом 

унікальним шляхом навчання, а вчителі стають провідниками і 
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наставниками. З'являться можливості для розробки програм професійної та 

технічної освіти і пов'язаних з ними високоякісних професій і кращих 

практик; наприклад, програми в галузі охорони здоров'я, 

автомобілебудування і мехатроніки.  

Комп’ютеризація освіти Використання технологій в освіті має 

першорядний інтерес для вчителів і викладачів; наприклад, Flipgrid, 

платформа для відео-обговорень використовується з маленькими дітьми в 

школах. За допомогою цих освітніх платформ, маленькі учні втягуються в 

процес навчання і отримують можливість впроваджувати технології в свою 

практику. Інструменти, які розвивають усні, звукові та письмові навички, 

представляють інтерес для молодих учнів і дозволяють їм виразити себе 

понад можливостей своїх письмових здібностей. Таким же чином можна 

виконати велику роботу з критичним мисленням, застосовуючи такі 

інструменти, як блоги Seesaw або Flipgrid, які використовуються для 

підтримки навчання. 

Тенденція безперервності освіти в умовах глобалізації. Поширення та 

широке застосування технологій змінило освіту, зробивши онлайн-навчання 

частиною «нової норми». За останні три роки кількість вступників до вищих 

навчальних закладів в Інтернеті продовжувала зростати, хоча загальне число 

учнів в Сполучених Штатах суттєво знизилось. У період з 2002 по 2014 років 

число студентів, які навчалися «як мінімум одному дистанційного курсу», 

збільшилася з 1,6 до 5,8 мільйонів студентів згідно з даними WCET Remote 

Education Enrollment 2016. Онлайн-зарахування стимулюється зростаючим 

числом студентів, які шукають гнучкі формати для курсів, сертифікатів і 

програм на здобуття ступеня задля працевлаштування, просування по службі 

чи переходу, а також для продовження навчання. Все частіше студенти, які 

навчаються на кампус програмах, також реєструються на гібридні чи 

повністю онлайн-курси протягом усього навчання. Онлайн навчання стало 

невід'ємною частиною освітнього ландшафту. У 2013-14 роках 75% всіх 

шкільних округів по всій Америці пропонували онлайн або змішані курси, а в 

30 штатах існували повністю онлайн школи. 

Досліджено ключові закони в освіті, які протягом останніх десятиліть 

формують освітню політику США. Це 

– Закон: «Жодної невстигаючої дитини» (No Child Left Behind Act – 

NCLB, підписаний Дж. Бушом у 2002 р.), який запровадив реформу освіти на 

основі філософії високих стандартів та визначення спеціальних завдань для 

шкіл, що покращить індивідуальні результати для учнів державних шкіл. 

Закон вимагає від штатів розробки стандартизованих іспитів та оцінювання 

усіх учнів у визначених класах для отримання фінансування на 

федеральному рівні. Кожний окремий штат відповідав за розробку власних 

стандартів. Common Core State Standards Initiative – програма загальних для 

всіх штатів стандартів у галузі знань англійської мови та математики у 

середній школі. Це американська освітня ініціатива, яка визначає кількісні 
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показники англійської мови та математики у кожному класі від дитячого 

садка до середньої школи. 

– Закон 2015 р. «Про успіх кожного учня» (Every Student Succeeds Act – 

ESSA), підписаний президентом Б. Обамою, є вагомим доповненням 50-

річного Закону «Про початкову та середню освіту» (Elementary and Secondary 

Education Act Elementary and Secondary Education Act, ESEA). Закон акцентує 

давню традицію відданості ідеї рівних можливостей доступу до освіти. Закон 

вперше з 1980-х років звузив роль федерального уряду США в початковій та 

середній освіті. ESSA зберігає щорічні вимоги Закону 2001 р. до 

стандартизованого тестування, але передає федеральну відповідальність на 

рівень штатів. 

Виявлено, що результатом американської освітньої політики є те, що 

сьогодні середні рейтинги випускників є найвищими, темпи падіння – 

мінімальними. Ці досягнення забезпечують міцну основу для подальшої 

роботи щодо розширення можливостей освіти та покращення результатів 

навчання. 

Зроблено висновок, що чинне законодавство формує орієнтири розвитку 

сучасної американської освіти, структуруючи його тенденціями, як 

підвищення якості шляхом оптимізації підзвітності на усіх рівнях та 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом запровадження 

спеціальних програм федерального рівня та рівнів штатів.  

Проведений аналіз засвідчив, що тенденції розвитку сучасної 

американської освіти формуються під впливом глобальних процесів, 

мобільності населення, а також для задоволення індивідуальних та 

національних потреб суспільства. Сучасний освітній процес у США 

насичений інноваціями, відбувається інформатизація та комп’ютеризація 

освіти.  

Апробація й упровадження результатів дослідження. Основні 

положення й результати дослідження обговорювалися на:  

 Міжнародній науково-практичної конференції «Розвиток професійної 

майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», 11-12 

квітня 2019 р., м. Тернопіль. Виступ на тему: «Роль вчителя в імерсійній 

освіті»; 

 Міжнародній науково-практичної конференції «Інновації в сучасній 

освіті: український та світовий контекст» 18-19 травня 2019 р., м. Умань. 

Виступ на тему: «Теоретичні засади розвитку білінгвальної освіти»; 

 ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та 

інтеграція в освіті в умовах глобалізації» – 30 травня 2019 р., м. Київ, НАПН 

України, Інститут педагогіки НАПН України, Науково-методична установа 

«Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь. 

Виступ на тему: «Освіта в США: сучасний стан та тенденції розвитку»; 



52 

 

 Першій міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції Освіта 

ХХІ століття: теорія, практика, перспективи 18 квітня 2019 року, м. Київ. 

Виступ на тему: «Типи двомовних шкіл у США»; 

 Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в освіті: 

сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов» (м. 

Ніжин, 27-28 вересня 2019 р.) Виступ на тему: «Полікультурні орієнтири у 

підготовці вчителів як тенденція розвитку освіти у США»; 

 Міжнародній конференції «Теоретичні та практичні аспекти 

формування освітнього простору навчального закладу: світовий та 

вітчизняний вимір» (м. Львів, 24-25 жовтня 2019 р.) Виступ на тему: 

«Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору 

навчального закладу: світовий та вітчизняний вимір»; 

 Міжнародній науково-практичній конференції «Освіта для XXI 

століття: виклики, проблеми, перспективи (м. Суми 29-30 жовтня) Виступ на 

тему: «Teacher training as a development tendency in the USA»; 

 IV міжнародній науково-практичній Інтернет конференції. «Вища 

освіта: удосконалення якості підготовки фахівців» (м. Київ 15-16 квіт.. 2020) 

р Виступ на тему: Особливості системи освіти у США; 

 ІІІ Міжнародній наук.-пр. інтернет-конф. «Інновації в сучасній освіті: 

український та світовий контекст» (м. Умань 10 квітня 2020) Виступ на тему: 

«Особливості початкової та середньої освіти США»; 

 IX Міжнародній наук.-методол. Інтернет-семінар «Розвиток 

порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та 

інтеграційних процесів» (м.Хмельницький 14 трав. 2020 р) Виступ на тему: 

«Teacher training as a trend in education development in the USA»; 

 Міжнародній наук.- практ. конф. «Актуальні питання теорії та 

практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020» (м. 

Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.) Виступ на тему: «Якість шкільної освіти у США 

крізь призму законодавства». 

 

ІІ.5. Тенденції розвитку шкільної освіти у Китаї 

О.М. Шпарик 
 

 

Актуальність дослідження. Глобальні світові процеси культурної, 

економічної та політичної інтеграції людства, демократизації суспільного 

життя, гуманізації ринкових механізмів та інформатизації суспільства 

суттєво впливають на розвиток національних освітніх систем. Здебільшого ці 

процеси визначають спрямованість модернізації шкільної освіти різних країн, 

адаптують національну освіту до спільних векторів розвитку.  

Глобальний характер проблем зумовлює потребу спільного пошуку країнами 

шляхів їх розв’язання. Розуміння основних тенденцій розвитку шкільної 

освіти, механізмів їх реалізації дає можливість глибокого аналізу освітніх 

процесів, а їх врахування сприятиме створенню основи для світової 

інтеграції. 
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Інтерес до Китаю в європейських країнах останнім часом дуже зріс. Це 

пояснюється посиленням ролі цієї країни на світовій арені, її успіхами у 

розвитку економіки, передових напрямах науки. Китай демонструє найкращі 

результати у міжнародних порівняльних дослідженнях, що, відповідно, 

робить перспективним дослідження освітніх трансформацій у цій країні. За 

підсумками четвертого глобального рейтингу шкільної освіти PISA-2009, 

2012, який проводить Організація економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР), серед школярів 65 країн світу китайські школярі (м. Шанхай) 

зайняли перше місце. Ці успіхи стають більш значущими з урахуванням того, 

що ще півстоліття тому частка неписьменного населення в Китаї досягала 

80%. Визнано, що у сфері обов’язкової освіти країна менш ніж за 20 років 

зробила неймовірний стрибок і пройшла шлях, на який розвинуті країни 

витратили значно більше часу. Освіта у КНР сьогодні розвивається в напрямі 

підвищення якості освіти і забезпечення рівного доступу до неї, 

налагодження  моніторингу  ефективності  діяльності  освітньої  системи  на  

національному  рівні, розвитку ринку освітніх послуг, розширення  

міжнародного  співробітництва,  моніторингу  та  використання  кращого 

зарубіжного досвіду у сфері освіти тощо. Більш того, китайська національна 

система освіти заснована на інших, освітніх традиціях та соціальних 

пріоритетах, відмінних від європейських та американських. Тому без Китаю 

неможливо об'єктивно визначити тенденції і перспективи розвитку освіти у 

світі.  

Шкільна освіта Китаю є предметом дослідження багатьох науковців. 

Різним аспектам розвитку китайської системи шкільної освіти присвятили 

свої дослідження Н. Боревська, Н. Джгун, Л. Калашник, В. Клепіков, 

Н. Котельнікова В. Лунячек, Л. Тарасюк, Сяо Су, Уюнтена, Фан Сяодун, 

Цзян Сяоянь, Чень Чжаомін, Чжу Сяомань та ін. Проблеми й тенденції 

розвитку освіти розглядалися українськими дослідниками (О. Вишневським, 

Л. Гриневич, Л. Камінською, О. Локшиною, Л. Ляшенко, Н. Паращенко, 

Н. Терентьєвою та ін.) та китайськими (Ву Цюаньхуа, Лю Даоюй, Лю 

Цзіньсінь, Лінь Сяньчжи, Му Яньцзінь, Лі Фан, Дуань Сяофан та ін. Вплив 

пандемії на освітній процес та далекосяжні наслідки знайшли висвітлення в 

наукових працях зарубіжних вчених (D. Wu, T. Wu, Q. Liu, Z. Yang; 

R.H. Huang, D.J. Liu, N. Amelina, J.F.  Yang, R.X. Zhuang, T.W. Chang, 

W. Cheng; C. Petrie, K. Aladin, P. Ranjan, R. Javangwe, D. Gilliland, 

S. Tuominen, L. Lasse; J. Liberman, V. Levin, D. Luna-Bazaldua, M. Harnisch; 

C. Li, L. Farah та інші). 

Аналіз різних джерел засвідчує, що і Україна, і Китай на даному етапі 

мають чимало спільного. Китай, як і Україна, займається активним пошуком 

шляхів оновлення шкільної освіти з метою задоволення потреб розвитку 

особистості, суспільства, держави. До стратегії розвитку обох країн входить 

модернізація структури, змісту та організації загальної середньої освіти на 

засадах компетентнісного підходу. Більш того, модернізація зазначеної ланки 

освіти розглядається як пріоритетний напрям оновлення економіки і науки, і 
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як одна з вимог для забезпечення сталого розвитку демократичного 

суспільства. Гуманістичний характер освіти визначається як важливий аспект 

її модернізації і стає головним принципом розробки державної політики у 

галузі освіти і в Україні, і в КНР. Так, в Китаї провідною є концепція освіти (

素质教育 suzhijiaoyu), спрямована на формування всебічного розвитку 

особистості, ідеї якої близькі теорії особистісно-орієнтованої освіти в 

Україні. На перший план виходить ефективність навчання та вдосконалення 

якості освіти. А цей процес, певною мірою, як і в Україні, нерозривно 

пов'язаний з оновленням державних освітніх стандартів, організацією 

системи моніторингу, підвищення кваліфікації педагогів тощо.  

Важливим є і те, що перед освітянами обох країн постають спільні цілі: 

вийти на новий рівень якості освіти і забезпечити її конкурентоспроможність 

на світовому ринку, реформуючи її на засадах демократизації, відкритості, 

безперервності, рівного доступу, мобільності, зберігаючи при цьому 

автентичність національної освіти. 

Нещодавно система загальної освіти в Україні зіткнулася з 

надзвичайним викликом – впровадження освітнього процесу в умовах 

пандемії COVID-19. Освітяни по всьому світу активно шукали та 

відпрацьовувати ефективні інструменти для організації навчального процесу 

в новій реальності. Ефективний досвід країни, де визначені заходи 

спрацювали й сприяли впровадженню широкомасштабного онлайн-навчання 

можуть бути інтересними у перспективах їхнього використання в Україні. 

Більш того, проблеми цифровізації шкільної освіти, які актуалізувалися за 

теперішніх умов визначають нові тренди у розвитку шкільної освіти КНР. 

Актуальність даного дослідження полягає у тому, що визначення 

тенденцій розвитку китайської освіти і зіставлення їх з Україною допомагає 

об'єктивно виявити і подолати свої недоліки, збагатити досвід, знайти більш 

вірний, оптимальний шлях розвитку освіти у сучасному світі. Актуальність 

дослідження проблеми диференціації навчання у загальній середній школі 

США підсилюється відсутністю цілісних порівняльних розвідок з цього 

питання, що і обумовило вибір теми ―Тенденції розвитку шкільної освіти в 

Китаї ‖. 

Концепція дослідження. Теоретичну основу дослідження становлять 

концептуальні положення методології порівняльної педагогіки, які 

передбачають вивчення особливостей функціонування та розвитку освітніх 

систем зарубіжних країн у контексті регіонального та світового освітнього 

простору, з’ясування наднаціональних впливів на розвиток національних та 

регіональних освітніх систем. Крім того, дослідження проведено під кутом 

філософських концепцій функціонування та розвитку освітніх систем в 

контексті глобалізації, в яких формулюються теоретичні основи перебудови 

освіти на засадах розв’язання суперечностей між глобальним та локальним, 

між зростаючою уніфікацією культурного життя націй та збереженням їх 

національної ідентичності. 
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Вірогідність наукових тверджень, висновків і рекомендацій 

дослідження забезпечуватиметься автентичними джерелами, які 

включатимуть такі категорії, як законодавчі та стратегічні документи країн та 

міжнародних організацій у галузі освіти; монографічні дослідження 

зарубіжних і вітчизняних учених, аналітичні довідки, наукові статті тощо) та 

комплексом методів. 

На основі порівняння та узагальнення поняттєво-термінологічного 

аналізу можемо трактувати «розвиток освіти» як процес визначення і 

впровадження цілей освітньої політики відповідно до потреб та ідеалів 

суспільства, який може характеризуватися за кількісними показниками 

(екстенсивний розвиток) або/та якісною зміною компонентів системи освіти 

(конотативний розвиток), що забезпечує здатність системи освіти сприяти 

успішному людському розвитку, новим можливостям суспільства. 

Індикаторами екстенсивного розвитку є: масштабність освіти 

(розгалуження структури освіти; розширення компонентів системи освіти; 

збільшення кількості школярів/студентів; частки молоді, що відвідують 

навчальний заклад тощо), кількісне (матеріальне) збільшення матеріально-

технічної бази (освітніх закладів, території, приміщень, обладнання тощо) та 

кадрового потенціалу (чисельність працівників; професійно-кваліфікаційний 

склад кадрів; статевий склад; середній вік працівників; стаж роботи; 

укомплектованість тощо). Індикатори конотативного розвитку:  розробка та 

впровадження нововведень та інновацій (оновлення концепцій освіти, змісту 

освіти, нові механізми управління освітою, інноваційні педагогічні 

технології, вдосконалення процесу навчання, поява нових організаційних 

форм тощо); покращення якості освіти, її ефективності (рівень навченості 

учнів; їхня готовність до продовження освіти; рівень вихованості учнів; стан 

здоров'я дітей; рівень соціальної адаптації випускників до життя в 

суспільстві; рівень виконання стандартів освіти тощо), рівний доступ до 

освіти (забезпечення мінімального рівня освіти, встановленого освітніми 

стандартами для кожного члена суспільства; забезпечення рівності при 

вступі до навчальних закладів для всіх соціальних груп населення незалежно 

від матеріального становища, національності, статі, місця проживання тощо). 

Саме з таких позицій досліджувався феномен «розвиток освіти». 

Було застосовано порівняльний, системний та культурологічний 

підходи. Порівняльний підхід скеровував опис феномену у напрямі 

реконструкції історії його розвитку, аналізу соціально-економічного 

контексту функціонування, виявлення концептуального підґрунтя. Сучасний 

порівняльний підхід передбачав посилення практичного характеру 

дослідження через надання рекомендацій розробникам освітньої політики 

для удосконалення вітчизняної освіти. Культурологічний підхід забезпечував 

спрямованість на розуміння китайських освітніх традицій як конгломерату 

різних культур та цінностей з позиції українського менталітету. 

Об’єкт дослідження: шкільна освіта Китаю та України. 

Предмет дослідження: розвиток шкільної освіти в Китаї. 
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Мета дослідження: полягає у теоретичному обґрунтуванні тенденцій 

розвитку шкільної освіти в Китаї з окресленням можливостей застосування 

перспективного досвіду в Україні. 

Завдання дослідження: 

1. Розкрити стратегічно концептуальні засади розвитку шкільної освіти 

в Китаї. 

2. Виявити тенденції розвитку шкільної освіти в Китаї. 

3. Розробити рекомендації для України щодо перспективності досвіду 

Китаю в умовах модернізації національної освіти.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють ХХІ ст. Нижня 

хронологічна межа визначається інтенсифікацією процесів глобалізації та 

посиленням конкуренції між країнами, що обумовило активізацію пошуку 

шляхів модернізації національної освіти у Китаї.  

Територіальні межі охоплюють Китайську Народну Республіку (КНР).  

На сьогодні дві держави використовують назву Китай – Китайська Народна 

Республіка (КНР), яка контролює територію материкового Китаю, Гонконгу 

та Макао, а також Республіка Китай, яка контролює острів Тайвань та 

прилеглі до нього острови.    

Методологічною основою дослідження є наукова теорія пізнання, 

загально філософські висновки щодо взаємообумовленості формаційного, 

цивілізаційного й соціокультурного розвитку людства з урахуванням 

національних форм як соціального чинника історії в її хроноструктурі, 

соціальної детермінованості розвитку матеріальної та духовної культури, 

діалектичного взаємозв’язку явищ і процесів. Положення педагогічної науки 

про закономірності розвитку освіти, фактори, що впливають на її 

становлення. 

Методи дослідження: метод теоретичного аналізу літератури та 

синтезу, порівняльно-історичний, порівняльно-типологічний, порівняльно-

зіставний, метод класифікації, синтезу. 

Організація дослідження. Дослідження проводилося впродовж 2015–

2017 рр. й охоплювало три етапи науково-педагогічного пошуку: 

1) теоретичний (2018) – розроблялася програма дослідження, 

формувалася джерельна база, проводився аналіз стану розробленості 

проблеми дослідження, визначались стратегічно концептуальні засади 

розвитку шкільної освіти в Китаї. 

2) порівняльний (2019) – формувалася джерельна база, було виявлено й 

охарактеризовано тенденції розвитку шкільної освіти в Китаї; 

3) підсумково-узагальнювальний (2020) – формувалася джерельна база, 

узагальнювався зарубіжний досвід щодо тенденцій розвитку шкільної освіти 

з метою екстраполяції на трансформаційне поле шкільної освіти в Україні. 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягають у 

тому, що вперше у порівняльно-педагогічному аспекті: проведено системне 

дослідження нормативно-правових та концептуальних засад розвитку 

шкільної освіти Китаю, визначено сутність, динаміку змін та вектор розвитку 
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сучасної шкільної освіти в Китаї з виокремленням інноваційних параметрів 

для України; уточнено поняття «розвиток освіти» у трактуванні китайських 

вчених; охарактеризовано організацію дистанційного навчального процесу в 

умовах пандемії COVID-19.  

Виявлено та охарактеризовано провідні тенденції на сучасному етапі 

розвитку шкільної освіти в КНР: cпрямованість на якість/ефективність 

освіти (оптимізацію структури освіти (побудова сучасної системи освіти, яка 

обслуговує навчання протягом усього життя для кожного), досягнення 

якісної та збалансованої обов'язкової освіти; забезпечення високої 

кваліфікації педагогічних працівників (зокрема, поліпшення якості 

підготовки вчителів: формування професійно-етичної компетентності; 

інформаційно-комунікативна компетентність педагогів; професійний 

розвиток сільських вчителів, впровадження інноваційних методів 

професійного розвитку), трансформація змісту на компетентнісні засади 

(оволодіння учнями основних компетентностей для життя), переорієнтація 

філософії освіти – заміна традиційної шкільної освіти (екзаменаційно-

орієнтоване навчання 应试教育  інши цзяоюй) на нову 素质教育 сучжи 

цзяоюй), підвищення освітніх стандартів (перехід національної освіти на 

рівень передових міжнародних стандартів у поєднанні з власною 

національною традицією (базовими концептами, ідеями і установками 

конфуціанства), вдосконалення програм з моніторингу китайської системи 

освіти; популяризація якісної дошкільної освіти, всебічна популяризація 

вищої освіти тощо), регіоналізація освіти/рівний доступ до освіти 

(розбудову ефективної системи державної освіти в малих містах сільської 

місцевості; скорочення регіональних відмінностей в освітній сфері; 

орієнтація освіти на регіональні умови і потреби; реалізацію принципу 

рівного прозорого доступу до освіти, забезпечення мінімального рівня освіти, 

встановленого освітніми стандартами для кожного члена суспільства; 

забезпечення рівності при вступі до навчальних закладів для всіх соціальних 

груп населення незалежно від матеріального становища, національності, 

статі, місця проживання; децентралізація та демократизація управління, 

розширення автономії навчальних закладів з одночасним посиленням їх 

підзвітності перед суспільством), диджиталізація освіти (застосування 

штучного інтелекту в освітньому просторі країни, залучення інноваційних та 

цифрових технологій: комп’ютеризація освітнього процесу, інноваційні 

педагогічні технології, побудова індивідуальних освітніх траєкторій з 

використанням штучного інтелекту тощо). 

Зроблено висновок, що характер освітніх тенденцій в сучасному Китаї 

визначається світовими тенденціями розвитку освіти (сталий розвиток 

доступної і якісної освіти, підвищення якості освіти, орієнтації на розвиток 

особистості, підвищення якості підготовки вчителів, застосування цифрових 

технологій та штучного інтелекту тощо), але має певну національну 

специфіку. Рекомендовано удосконалення діагностичного інструментарію з 

моніторингу української системи освіти, децентралізація та демократизація 
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управління, розширення автономії навчальних закладів орієнтація освіти на 

регіональні умови і потреби забезпечення високої кваліфікації педагогічних 

працівників, комп’ютеризація освітнього процесу, впровадження 

інноваційних педагогічних технологій, побудова індивідуальних освітніх 

траєкторій з використанням штучного інтелекту, збільшення фінансування та 

зміцнення матеріально-технічної бази школи. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. 

Теоретичні результати дослідження допоможуть у подальшому розробленні 

методологічних засад національної порівняльної педагогіки, спеціальних 

курсів, програм, створенні підручників з порівняльної педагогіки для вищих 

навчальних закладів України та в системі післядипломної освіти. Висвітлені 

в дослідженні перспективи можуть використовуватись для формування 

національної освітньої політики в аспекті підвищення якості шкільної освіти. 

Прикладними результатами дослідження є: статті у фахових 

журналах, збірниках наукових праць (1,3,4), тези науково-практичних 

конференцій (6,9,8), рукопис розділу до колективної монографії 

«Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн ЄС та США», рукопис 

розділу до навчального посібника «Стан та тенденції розвитку шкільної 

освіти в країнах ЄС, США та Китаї»; аналітична довідка «Відповідь світової 

спільноти на виклики COVID-19 в освіті» (у співавторстві), участь у 

написанні науково-аналітичної доповіді «Загальна середня освіта України в 

контексті освіти країн Європи: тривалість і структура», оглядове видання 

«Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті (лютий-червень 

2020 р.)» (у співавторстві); індивідуальний заключний науковий звіт. 

Апробація й упровадження результатів дослідження. Основні 

положення й результати дослідження обговорювалися на: 

 Міжнародній науково-практичної конференції «Розвиток професійної 

майстерності педагога» (26-27 квітня 2018 р., м. Тернопіль);  

 Міжнародній науково-практичної конференції «Проблеми сучасного 

підручника» (18-19 травня 2018 р., м. Мінськ);  

 ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2018: освітні трансформації у 

контексті європейської інтеграції і глобалізації» (15-16 червня 2018 р., 

м. Київ, НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Науково-

методична установа «Національний інститут освіти» Міністерства освіти 

Республіки Білорусь);  

 Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні 

процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст» (12-13 

жовтня 2018 р., м. Тернопіль); І Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Сучасна іншомовна освіта України та 

зарубіжжя: стан, виклики і перспективи» (24-25 жовтня 2018 р., м. Глухів);  

 Звітній науково-практичної конференції «Зміст і технології шкільної 

освіти» за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, 

аспірантів, здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки 
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НАПН України за 2018 рік 29 листопада 2018 р., м. Київ, НАПН України, 

Інститут педагогіки НАПН України; 

 Міжнародній науково-практичної конференції «Розвиток професійної 

майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», 11-12 

квітня 2019 р., м. Тернопіль; Міжнародній науково-практичної конференції « 

Проблеми сучасного підручника» 14 травня 2019 р., м. Київ;  

 Міжнародній науково-практичної конференції «Інновації в сучасній 

освіті: український та світовий контекст» 18-19 травня 2019 р., м. Умань; 

 Міжнародній науково-практичної конференції «Інформаційні 

технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» 18-19 

травня 2019 р., м. Київ;  

 ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та 

інтеграція в освіті в умовах глобалізації» – 30 травня 2019 р., м. Київ, НАПН 

України, Інститут педагогіки НАПН України, Науково-методична установа 

«Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь; 

 Міжнародній науковій конференції «Теоретичні та практичні аспекти 

формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та 

вітчизняний вимір»: 24-25 жовтня 2019 р., м. Львів);  

 І Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для ХХІ 

століття: виклики, проблеми, перспективи»: 29-30 жовтня 2019 р., м. Суми; 

 Звітній науково-практичної конференції «Зміст і технології шкільної 

освіти» за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, 

аспірантів, здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки 

НАПН України за 2019 рік 28 грудня 2019 р., м. Київ, НАПН України, 

Інститут педагогіки НАПН України; 

 ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної 

реальності», 9–10 квітня 2020 р., м. Тернопіль;  

 ІІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Інновації в 

сучасній освіті: український та світовий контекст», 10 квітня 2020 р., 

м. Умань;  

 IV Міжнародній науково-практичній Інтернет конференції «Вища 

освіта: удосконалення якості підготовки фахівців»,15–16 квітня 2020 р., 

м. Київ;  

 Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 

2020», 23–24 квітня 2020 р., м. Чернігів.;  

 I Міжнародній науково-практичній конференції ―Integration of New 

Knowledge, Research and Innovation Across Europe‖, 23–25 квітня 2020 р., 

м. Київ;  

 ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2020: глобалізований простір 

інновацій», 28 травня 2020 р., м. Київ;  



60 

 

 ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Музейна педагогіка 

в науковій освіті, 28 листопада 2020 р., м. Київ;  

 Звітній науково-практичної конференції «Зміст і технології шкільної 

освіти» за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, 

аспірантів, здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки 

НАПН України за 2020 рік, 28 грудня 2020 р., м. Київ, НАПН України, 

Інститут педагогіки НАПН України.  

 

 

ВИСНОВКИ 

Упродовж 2018-2020 рр. співробітниками відділу порівняльної 

педагогіки у ході виконання НДР «Тенденції розвитку шкільної освіти в 

країнах ЄС, США та Китаї» отримали такі результати: 

– вперше цілісно розглянуто концептуальний вимір феномену 

тенденцій в освіті та охарактеризовано підходи зарубіжних та українських 

науковців до його трактування, уточнено семантику ключових понять, 

доведено, що у ХХІ ст. реформи в освіті характеризуються багатовимірністю 

з очікуваними та неочікуваними наслідками, впливом зовнішніх та 

внутрішніх чинників, нелінійністю та етапністю руху, 

універсальними/тимчасовими результатами, що ототожнює їх з 

трансформаціями; 

– проаналізовано контекст розвитку шкільної освіти в країнах 

зарубіжжя,  

– охарактеризовано виклики, які визначають характер розвитку 

шкільної освіти у світовому та регіональному просторах; 

– розкрито внесок ключових міжнародних організацій у формування 

стратегічних орієнтирів розвитку освіти у світі; 

– обґрунтовано наукові ідеї щодо сутності освітніх тенденцій; 

– виокремлено ключові тенденції розвитку шкільної освіти в умовах 

векторності глобалізованого світу (подовження тривалості обов’язкової 

освіти за рахунок інтеграції дошкільної освіти, підвищення якості, 

забезпечення рівного доступу до освіти і посилення інклюзивності освіти, 

масовизація та регіоналізація освіти, цифровізація освіти, трансформація 

освіти на компетентнісні засади); 

– охарактеризовано регіональні та національні тенденції розвитку 

шкільної освіти в країнах ЄС (ФРН, Польща, Фінляндія, Велика Британія), 

США та КНР; 

– удосконалено технології упровадження результатів компаративних 

досліджень в освіті (на прикладі міжнародної конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта»). 

– виявлено виклики, що супроводжують освіту в умовах пандемії 

COVID-19; 

– окреслено перспективи використання зарубіжного досвіду в умовах 

інтеграції національної освіти в європейський та світовий освітній простори 
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у форматі рекомендацій на підставі осмислення зарубіжних здобутків (усі 

виконавці). 

Виявлено, що у контексті сучасних методологічних підходів до 

порівняльно-педагогічних досліджень «тенденція» розуміється як 

спрямованість руху, так і якісні зміни, що відбуваються під час цього руху в 

освіті. Акцентовано ефективність методу аналізу тенденцій для дослідження 

розвитку феноменів в освіті з метою виокремлення спільних трансформацій, 

владність характеристики їх сутності, окреслення прогнозу. 

Доведено, що в умовах глобалізації, яка спричиняє всесвітню 

економічну, політичну та культурну інтеграцію та уніфікацію, формування 

освітньої політики виходить на наднаціональний рівень. Агентами її 

формування стають міжнародні організації: ЄС (в європейському масштабі), 

ООН, ЮНЕСКО, Світовий Банк, ОЕСР. Зроблено висновок про спільність у 

баченні міжнародними організаціями розвитку освіти й навчання в третьому 

тисячолітті під впливом спільних для усіх країн викликів; розкрито єдині для 

всіх організацій пріоритети – підвищення якості та забезпечення рівного 

доступу, яка розглядається в комплексі (формальна, неформальна та 

інформальна) та в тривалості (впродовж життя). Інструментами досягнення 

цього визначено базові навички/ ключові компетентності всіх громадян, та 

ефективні заходи із забезпечення якості освітніх послуг на рівні держави 

(підзвітність, тестування, акцентуація результатів навчання тощо).  

Розкрито, що орієнтирами розвитку освіти в європейському та 

світовому просторах розглядаються: розбудова дошкільної освіти, розвиток 

освіти впродовж життя, цифровізація освіти, індивідуалізація освіти, 

посилення міждисциплінарності змісту освіти, запровадження медіа освіти, 

масовизація університетської освіти.  

Зроблено висновок про існування закономірностей розвитку освіти, які 

розглядаються як стійкі зв’язки між освітою та контекстом в умовах 

глобалізації та європеїзації (освіта перетворюється в інструмент розбудови 

економіки знань та суспільного розвитку, освітні системи гармонізуються під 

впливом викликів глобалізації та в контексті політики міжнародних 

організацій, відбувається європеїзація освіти тощо) (О.І. Локшина) 

Виявлено та охарактеризовано провідні тенденції на сучасному етапі 

розвитку шкільної освіти у ФРН: забезпечення якості (модернізація всіх 

освітніх щаблів: дошкільна освіта – розширення мережі дошкільних 

закладів, максимальне залучення дітей дошкільного віку до начально-

виховного процесу, зміна виключно ігрової діяльності на освітньо-ігрову, 

підвищенні якості дошкільної підготовки, запровадження спів фінансування 

та стандартів якості на рівні федеральних земель на Федерації; шкільна 

освіта – забезпечення успішного переходу між освітніми рівнями з метою 

покращення справедливості та максимально комфортного та ефективного 

включення молодших школярів в освітній процес, запобігання передчасного 

закінчення школи, покращення якості знань учнів із несприятливим 

соціально-економічним походженням; професійно-технічна освіта – 
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стабільне підвищення якості професійно-технічної освіти); оновлення 

педагогічних кадрів та популяризація професії вчителя (тотальне 

оновлення викладацького складу; підвищення оплати праці, забезпечення 

високої якості викладання); регіоналізація освіти (зменшення регіональних 

відмінностей в освітній сфері, що спостерігається у західних та східних 

Землях ФРН у вигляді відмінної оплати праці науково-педагогічних кадрів, 

меншому фінансуванні тощо); рівний доступ до освіти (реалізація принципу 

рівного доступу до освіти не залежно від матеріального статусу та 

походження; посилена робота з дітьми емігрантів), цифровізація освіти 

(федеральне фінансування на оснащення/переоснащення всіх шкіл ФРН 

швидкісним Інтерном, ноутбуками, планшетами та всім необхідним для шкіл 

оснащення; прийняття пакта про цифровізацію – Digitalpakt Schule (2019), 

який передбачає виділення з федерального бюджету 5 млр. євро на 

впровадження у німецьких школах цифрових технологій, початкову та 

подальшу цифрову підготовку вчителів, перегляд навчальних програм, 

придбання програмного забезпечення для навчання, а також захист та 

підтримку цифрової інфраструктури) (А.П. Джурило). 

Виявлено, що середня освіта у Великій Британії постійно розвивається. 

Сьогодні головні завдання школи докорінно змінюються в порівнянні із 

завданнями минулого століття. Вони полягають не в тому, щоб дати учневі 

певну освіту в синтетичній капсулі, а щоб озброїти вмінням функціонувати в 

умовах, коли знання і технології змінюються набагато швидше, ніж 

покоління людей. Доведено, що у цих умовах зростає значення такої навички 

як самонавчання. Самонавчання стає необхідним у пристосуванні до змінних 

потреб ринку праці. Для навчання у ХХІ столітті характерне постійний 

розвиток особистості, її здібностей талантів, навичок, тобто навчання 

протягом життя. Одними із завдань, які ставлять перед собою середні 

навчальні заклади Великої Британії у процесі навчання та виховання учнів є: 

самоусвідомлення (розуміння своїх сил, потреб, інтересів, прагнень і 

цінностей, вміння приймати рішення (розуміння того, як приймати рішення 

відносно своїх можливостей) та навички самонавчання учнів, наприклад, 

коли учень планує власне навчання і потім самостійно вчиться згідно 

розробленого плану (М.М. Тименко). 

Виявлено, що відбулися суттєві зміни (впродовж 2018-2019 рр. у Закон 

«Карта вчителя» були внесені відповідні доповнення та поправки) щодо 

підвищення престижності педагогічної професії та осучаснення стандартів 

праці для вчителів та оновлення правил щодо отримання того, або іншого 

кваліфікаційного рівня. Підвищення заробітної плати вчителям є одним із 

пріоритетів національної освітньої політики країни, що у довгостроковій 

перспективі покликано призвести до заохочення роботи в школі молодих 

вчителів, зацікавлених у розвитку педагогічної професії. 

Підтримка інновацій та впровадження сучасних технологій у 

навчальний процес можлива також завдяки впровадженню Польської 

національної освітньої мережі (OSE), що надає всім школам безкоштовний 
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доступ до широкосмугового Інтернету, а також програми «Активна дошка». 

У рамках програми «Активна дошка» впроваджуються сучасні 

мультимедійні дошки, на її реалізацію виділено 279 млн. злотих. Крім того, 

виділено цільові кошти на програму переобладнання природничих 

лабораторій. Це дозволить оснастити школи сучасним обладнанням й 

підняти освіту на більш високий рівень. 

Крім того, освітня реформа передбачає розвиток інклюзивної освіти, 

зокрема, йдеться про створення умов щодо забезпечення рівного доступу до 

освіти дітям та молоді з особливими потребами, а саме на наданні їм 

можливості навчатися у всіх типах шкіл. Окрім того, наголошено на 

необхідності створення умов для забезпечення їх освітніх потреб шляхом 

реалізації індивідуалізованого навчального процесу, розроблення 

відповідних навчальних планів, а також створення реабілітаційних класів 

Виокремлено тенденції розвитку шкільної освіти, а саме: підвищення 

якості та доступності освіти; модернізація дошкільної освіти; модернізація 

структури та змісту шкільної освіти; подальше удосконалення 

децентралізаційного вектору в освіті; підвищення престижності педагогічної 

професії; дигіталізація освітнього процесу, – виявили системний рух на 

шляху до ефективних, якісних змін в освіті.  

Зроблено висновок, що модернізаційний вектор освітніх реформ у 

Республіці Польща синхронізується зі стратегічною політикою ЄС, а саме зі 

стратегічних європейськими документами («Європа 2020», «Горизонт 2020», 

«Освіта 2030» тощо). Зазначено, що національні структури країни, що 

відповідають за розвиток освіти повинні заздалегідь планувати і відповідно 

реагувати на динамічні зміни в світі та на потреби ринку праці. 

(О.З. Глушко). 

Досліджено ключові закони в освіті, які протягом останніх десятиліть 

формують освітню політику США. Це 

– Закон: «Жодної невстигаючої дитини» (No Child Left Behind Act – 

NCLB, підписаний Дж. Бушом у 2002 р.), який запровадив реформу освіти на 

основі філософії високих стандартів та визначення спеціальних завдань для 

шкіл, що покращить індивідуальні результати для учнів державних шкіл. 

Закон вимагає від штатів розробки стандартизованих іспитів та оцінювання 

усіх учнів у визначених класах для отримання фінансування на 

федеральному рівні. Кожний окремий штат відповідав за розробку власних 

стандартів. Common Core State Standards Initiative – програма загальних для 

всіх штатів стандартів у галузі знань англійської мови та математики у 

середній школі. Це американська освітня ініціатива, яка визначає кількісні 

показники англійської мови та математики у кожному класі від дитячого 

садка до середньої школи. 

– Закон 2015 р. «Про успіх кожного учня» (Every Student Succeeds Act – 

ESSA), підписаний президентом Б. Обамою, є вагомим доповненням 50-

річного Закону «Про початкову та середню освіту» (Elementary and Secondary 

Education Act Elementary and Secondary Education Act, ESEA). Закон акцентує 
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давню традицію відданості ідеї рівних можливостей доступу до освіти. Закон 

вперше з 1980-х років звузив роль федерального уряду США в початковій та 

середній освіті. ESSA зберігає щорічні вимоги Закону 2001 р. до 

стандартизованого тестування, але передає федеральну відповідальність на 

рівень штатів. 

Виявлено, що результатом американської освітньої політики є те, що 

сьогодні середні рейтинги випускників є найвищими, темпи падіння – 

мінімальними. Ці досягнення забезпечують міцну основу для подальшої 

роботи щодо розширення можливостей освіти та покращення результатів 

навчання. 

Зроблено висновок, що чинне законодавство формує орієнтири розвитку 

сучасної американської освіти, структуруючи його тенденціями, як 

підвищення якості шляхом оптимізації підзвітності на усіх рівнях та 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом запровадження 

спеціальних програм федерального рівня та рівнів штатів.  

Проведений аналіз засвідчив, що тенденції розвитку сучасної 

американської освіти формуються під впливом глобальних процесів, 

мобільності населення, а також для задоволення індивідуальних та 

національних потреб суспільства. Сучасний освітній процес у США 

насичений інноваціями, відбувається інформатизація та комп’ютеризація 

освіти (Н.В. Нікольська). 

Зокрема обґрунтовано засади, які впливають на забезпечення якості 

освіти (фінансування шкіл, усунення переповненості класів, застосування 

відновного правосуддя для підлітків, підвищення освітніх стандартів і 

впровадження акредитації вчителів). 

На основі аналізу й узагальнення низки документів, які регулюють 

американську освітню політику, зокрема «Education 2030: The Future of 

Education and Skills», «U.S. Department of Education Strategic Plan for Fiscal 

Years 2018–22» тощо, зроблено висновок, що забезпечення якості шкільної 

освіти у США реалізується через ефективну організацію освітнього процесу, 

високу кваліфікацію педагогічних працівників та ефективну роботу закладів 

середньої освіти, а також через оволодіння учнями основних 

компетентностей для життя. 

Досліджено, що актуалізація цифровізації як тенденції розвитку в освіті 

спостерігається не лише у США, а й у всьому світі саме у 2020 році – під час 

світової пандемії коронавірусу COVID-19, коли суспільство перебуває в 

умовах карантинного режиму. Зроблено висновок, що цифровізація сприяє 

упровадженню інновацій в освітній процес і розвитку віртуальної освітньої 

мобільності. 

Визначено топ тенденцій цифрової трансформації в освіті, зокрема: 

1) розширена реальність / віртуальна реальність / змішана реальність 

(Augmented Reality / Virtual Reality / Mixed Reality); 2) ґаджети для школи 

(Classroom Set of Devices); 3) оновлений простір для навчання (Redesigned 

Learning Spaces); 4) штучний інтелект (Artificial Intelligence); 
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5) індивідуалізація навчання (Personalized Learning); 6) гейміфікація навчання 

(Gamification) (С.М. Кравченко). 
Виявлено та охарактеризовано провідні тенденції на сучасному етапі 

розвитку шкільної освіти в КНР: cпрямованість на якість/ефективність 

освіти (оптимізацію структури освіти (побудова сучасної системи освіти, яка 

обслуговує навчання протягом усього життя для кожного), досягнення 

якісної та збалансованої обов'язкової освіти; забезпечення високої 

кваліфікації педагогічних працівників (зокрема, поліпшення якості 

підготовки вчителів: формування професійно-етичної компетентності; 

інформаційно-комунікативна компетентність педагогів; професійний 

розвиток сільських вчителів, впровадження інноваційних методів 

професійного розвитку), трансформація змісту на компетентнісні засади 

(оволодіння учнями основних компетентностей для життя), переорієнтація 

філософії освіти – заміна традиційної шкільної освіти (екзаменаційно-

орієнтоване навчання 应试教育  інши цзяоюй) на нову 素质教育 сучжи 

цзяоюй), підвищення освітніх стандартів (перехід національної освіти на 

рівень передових міжнародних стандартів у поєднанні з власною 

національною традицією (базовими концептами, ідеями і установками 

конфуціанства), вдосконалення програм з моніторингу китайської системи 

освіти; популяризація якісної дошкільної освіти, всебічна популяризація 

вищої освіти тощо), регіоналізація освіти/рівний доступ до освіти 

(розбудову ефективної системи державної освіти в малих містах сільської 

місцевості; скорочення регіональних відмінностей в освітній сфері; 

орієнтація освіти на регіональні умови і потреби; реалізацію принципу 

рівного прозорого доступу до освіти, забезпечення мінімального рівня освіти, 

встановленого освітніми стандартами для кожного члена суспільства; 

забезпечення рівності при вступі до навчальних закладів для всіх соціальних 

груп населення незалежно від матеріального становища, національності, 

статі, місця проживання; децентралізація та демократизація управління, 

розширення автономії навчальних закладів з одночасним посиленням їх 

підзвітності перед суспільством), диджиталізація освіти (застосування 

штучного інтелекту в освітньому просторі країни, залучення інноваційних та 

цифрових технологій: комп’ютеризація освітнього процесу, інноваційні 

педагогічні технології, побудова індивідуальних освітніх траєкторій з 

використанням штучного інтелекту тощо). 

Зроблено висновок, що характер освітніх тенденцій в сучасному Китаї 

визначається світовими тенденціями розвитку освіти (сталий розвиток 

доступної і якісної освіти, підвищення якості освіти, орієнтації на розвиток 

особистості, підвищення якості підготовки вчителів, застосування цифрових 

технологій та штучного інтелекту тощо), але має певну національну 

специфіку. Рекомендовано удосконалення діагностичного інструментарію з 

моніторингу української системи освіти, децентралізація та демократизація 

управління, розширення автономії навчальних закладів орієнтація освіти на 

регіональні умови і потреби забезпечення високої кваліфікації педагогічних 
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працівників, комп’ютеризація освітнього процесу, впровадження 

інноваційних педагогічних технологій, побудова індивідуальних освітніх 

траєкторій з використанням штучного інтелекту, збільшення фінансування та 

зміцнення матеріально-технічної бази школи (О. М. Шпарик). 

Наукові результати дослідження охоплюють: тенденції і 

закономірності на рівні шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаю. 

Мету НДР було досягнуто, поставлені завдання виконано. Здобуті в 

процесі дослідження наукові результати є важливими для педагогічної теорії 

та практики. 

Здобутки співробітників відділу відображено у: науковому звіті (2,0), 

рукописі колективної монографії «Тенденції розвитку шкільної освіти в 

країнах ЄС, США та Китаї» (18,0), рукописі навчально-методичного 

посібника «Стан та тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та 

Китаї» (6,0), 179 наукових публікаціях (39 статтей у фахових виданнях, 140 

тез виступів на конференціях). 

За звітний період підготовлено до видання рукописи колективної 

монографії НДР 2018–2020 «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах 

ЄС, США та Китаї» (18,0), та рукопис навчально-методичного посібника 

«Стан та тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї». 

Хід виконання та результати НДР розглядалися та обговорювалися на 

засіданнях відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН 

України (у 2018 р.: протокол № 2 від 19 лютого 2018 р., протокол № 5 від 

18 червня 2018 р., протокол № 8 від 19 листопада 2018 р.; у 2019 р.: протокол 

№ 5 від 27 травня 2019 р., протокол № 3 від 3 червня 2019 р., протокол № 10 

від 2 грудня 2019 р.; у 2020 р.: протокол  № 5 від 28 травня 2020 р., протокол 

№ 11 від 9 листопада 2020 р., протокол № 12 від 12 листопада 2020 р.); 

вченої ради Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 12 від 

17 грудня 2020 р.); Бюро Відділення загальної педагогіки та філософії освіти 

НАПН України (протокол № ___ від ___ січня  2021 р.). 

Апробація результатів НДР здійснювалася шляхом участі 

співробітників відділу у науково-практичних заходах різного рівня у 2 

форумах, на 1 міжнароденому конгресі, 38 міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, звітних 

наукових конференціях Інституту педагогіки НАПН України.  

Важливим інструментом апробації результатів НДР є започаткована 

відділом у 2010 р. щорічна науково-практична конференція «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта», яка включена в план роботи НАПН 

України. За звітний період було проведено конференції за такою тематикою: 

«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: освітні 

трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації», 15-

16 червня 2018 р., м. Київ; «Педагогічна компаративістика і міжнародна 

освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації» 

– 30 травня 2019 р., м. Київ; «Педагогічна компаративістика і міжнародна 

освіта – 2020: глобалізований простір інновацій», 28 травня 2020 р., м. Київ. 
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Соціальна значущість: проведене дослідження сприяє підвищенню 

рівня якості національної освіти шляхом залучення науковців, педагогів, 

розробників освітньої політики до перспективного зарубіжного досвіду. 

Підготовка науково-педагогічних кадрів. Здійснюється 

цілеспрямована робота з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. 

У 2018 р. викладач Бердянського педагогічного університету 

О.Б. Ярова захистила докторську дисертацію на тему «Тенденції розвитку 

початкової освіти в країнах Європейського Союзу. Науковий консультант 

О.І. Локшина 

О.І. Локшина в 2017/2018 н.р., 2018/2019 н.р., 2019/2020 н.р., 2020/2021 

н.р. викладала курс «Педагогічна компаративістика» підготовки докторів 

філософії спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 013 «Початкова 

освіта», 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)» для 

аспірантів Інституту педагогіки НАПН України. 

О.І. Локшина, А.П. Джурило, Н.В. Нікольська, О.М. Шпарик, 

М.М. Тименко, О.З. Глушко в 2017/2018 н.р., 2018/2019 н.р., 2019/2020 н.р., 

2020/2021 н.р. викладали курс «Трансформаційні процеси у сучасні освіті 

зарубіжних країн» підготовки докторів філософії спеціальностей 011 

«Освітні, педагогічні науки», 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (за 

предметними спеціалізаціями)» для аспірантів Інституту педагогіки НАПН 

України. 

10 грудня 2019 р. О.І. Локшина провела майстер-клас «Як написати 

дисертацію з порівняльної педагогіки». 

https://www.facebook.com/512722638773902/posts/2640592882653523/  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

У контексті трансформації системи освіти в Україні та застосування 

прогресивного досвіду країн ЄС, США та Китаю рекомендовано зміну 

акцентів в освітній діяльності, що спрямовані на інтелектуальний розвиток 

учнів; прискорення реформування середньої освіти через її цифровізацію та 

забезпечення якості; адаптація змісту освітніх програм для проведення 

навчання онлайн; систематичний моніторинг якості середньої освіти; 

мотивація молоді до освіти через формування сучасних освітніх цілей, 

розроблення й упровадження інноваційних методик і успішних освітніх 

практик, забезпечення комплементарного підходу, усебічного, гармонійного 

розвитку особистості, ранню профорієнтацію, ефективну підготовку до 

вступу в заклади вищої освіти; мотивація педагогічних працівників через 

підвищення рівня оплати його праці, надання академічної свободи та 

стимулювання до професійного зростання; упровадження сертифікації 

вчителів; удосконалення механізмів управління закладами загальної 

середньої освіти; стратегічне планування розвитку середньої освіти; 

розроблення законодавчої бази трансформації навчального процесу на 

онлайн платформу; розроблення державних програм, міжнародних проєктів 

щодо забезпечення цифровими пристроями здобувачів освіти передусім із 

https://www.facebook.com/512722638773902/posts/2640592882653523/
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малозабезпечених сімей та дітей із особливими потребами; входження до 

регіональних, національних і міжнародних освітніх платформ, які працюють 

над оперативним обміном досвідом; розвиток міжнародної співпраці у сфері 

освіти. Зокрема, рекомендовано: 

– в умовах універсального характеру викликів під впливом глобалізації, 

сформувати синхронізований зі світовими тенденціями розвитку освіти в 

Європі та світі підхід до реалізації реформи національної освіти з 

урахуванням національних особливостей і традицій; 
– розробити Дорожню карту реалізації орієнтиру рівного доступу до 

освіти, який визначено ключовим світовим співтовариством та затверджено в 

Законах України «Про освіту» (2017) та «Про повну загальну середню 

освіту» (2020); 
– розробити Дорожню карту реалізації орієнтиру забезпечення якості 

освіти, який визначено ключовим світовим співтовариством та затверджено в 

Законах України «Про освіту» (2017) та «Про повну загальну середню 

освіту» (2020); 
– включити у стратегічні та нормативні документи про освіту в Україні 

показники розвитку дошкільної освіти, її інтеграції в систему національної 

освіти відповідно до європейських стандартів розвитку освіти і навчання; 

– розробити й ухвалити Національну стратегію/програму реформування 

освіти та план її реалізації у сукупності змістових характеристик її 

складників із залученням усіх зацікавлених осіб та відповідальних 

міністерств і відомств та представників регіонів в умовах децентралізації; 
– розробити та запровадити систему моніторингу реалізації реформ/змін 

в освіті з переліком реалістичних вимірників; 
– створити єдиний координаційний центр/агенцію для управління 

реформам/освітніми змінами на колегіальних засадах, який би здійснював 

політику держави у сфері реалізації й моніторингу освітніх реформ із 

розгалуженою мережею регіональних філій; 
– застосовувати пілотний підхід до упровадження інновацій з 

обов’язковим пілотуванням перед реалізацією трансформацій на 

національному рівні;  
– зменшити кількість важелів «ручного» управління в освіті;  
– розробити формат підтримки та запровадити підтримку розроблення та 

впровадження регіональних програм освітніх змін в умовах децентралізації 

влади та освіти в Україні з урахуванням прогресивного світового досвіду; 
– розподілити належність та підпорядкування всіх типів закладів освіти 

до відповідного рівня врядування в умовах децентралізації в освіті;  
– напрацювати чіткий механізм ефективного розподілу освітньої 

субвенції; 
– запроваджувати цілісний підхід до стандартизації освіти шляхом 

запровадження не лише «стандартів змісту», але й «стандартів результатів 

навчання» та «стандартів умов навчання»; 
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– розробити інноваційні програми професійного розвитку педагогічних 

працівників із використанням світового досвіду; 
– зробити системним дослідження викликів, що супроводжують 

трансформації в країнах зарубіжжя, що є важливим джерелом для уникнення 

помилок та негативів у процесі реформування національної освіти. 
Розповсюдження пандемії COVID-19 у світі обумовило необхідність 

трансформації усталеного формату організації освіти. Провідні країни світу 

та міжнародні організації досліджують та апробують нові формати 

організації навчання, яке поєднує навчання в класах та дистанційне навчання. 

З урахуванням зарубіжного досвіду важливою рекомендацією є необхідність 

швидкого реагування урядів/міністерств освіти/органів влади, які опікуються 

освітою на регіональному/локальному рівнях, на ситуацію, яка склалася. 

Першочерговими питаннями, які слід розглядати в Україні, є: запровадження 

додаткового фінансування, передусім закладів середньої освіти, адаптація 

змісту освіти (програм, посібників та підручників) до нового формату 

організації навчання, підтримка учнів з малозабезпечених сімей та дітей з 

особливими потребами, співробітництво з батьками, з приватними 

структурами, передусім провайдерами інтернет-послуг та медіа 

(О. І. Локшина). 
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РУКОПИСИ 

 

1. Колективна монографія «Тенденції розвитку шкільної освіти в 

країнах ЄС, США та Китаї» (2020) – 18, 0. 

Автори: О.І. Локшина, О.З. Глушко, А.П. Джурило, С.М. Кравченко, 

Н.В. Нікольська, М.М. Тименко, О.М. Шпарик. За заг. ред. О. І. Локшиної. 

Монографію присвячено проблемі тенденцій в освіті в аспектах 

забезпечення якості та рівного доступу: децентралізаційно-централізаційних 

трансформацій, цифровізації, гуманізаційних процесів, стандартизації та 

диференціації освіти в країнах ЄС та США. Авторами охарактеризовано 

підходи до трактування освітніх тенденцій в освітньому просторів у 

зарубіжжі та в Україні; розкрито підходи країн зарубіжжя, застосовувані для 
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реалізації реформ; окреслено перспективи використання зарубіжного досвіду 

в Україні. 

Для розробників освітньої політики, науковців, керівників освітніх 

установ, учителів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів. 

2. Навчально-методичний посібник «Стан та тенденції розвитку 

шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї» (2020) –  6,0 

Автори: О.І. Локшина, О.З. Глушко, А.П. Джурило, С.М. Кравченко, 

Н.В. Нікольська, М.М. Тименко, О.М. Шпарик. За заг. ред. О. І. Локшиної. 

Посібник містить навчально-методичні матеріали з курсу «Стан та 

тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї». Метою 

посібника є формування у здобувачів ступеня доктора філософії творчого 

світогляду про стан і тенденції розвитку шкільної освіти в країнах зарубіжжя 

крізь призму компаративістики. Опанування курсу передбачає розвиток у 

аспірантів практичних вмінь критично оцінювати і творчо використовувати 

світові досягнення освіти і педагогіки, здійснювати наукові розвідки з 

використанням методології компаративних досліджень. Містить вимоги 

навчальної програми, навчально–методичне забезпечення до кожної теми 

(плани занять та тематичну інформацію), завдання для самоконтролю, список 

основної та рекомендованої літератури.  

Для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальностями 011 

«Освітні, педагогічні науки»; 013 «Початкова освіта»; 014 «Середня освіта 

(за предметними спеціалізаціями). 

3. Освіта та навчання в контексті пандемії COVID-19 : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України ; [наук. 

ред. О. І. Локшина ; авт.-упоряд. С. М. Кравченко] ; НАПН України, Ін-т 

педагогіки НАПН України. – Київ, 2020. – 76 с. (із додатком). 4,6 авт. арк. 

У покажчику представлено зарубіжну літературу з актуальних питань 

трансформації освіти та навчання в контексті пандемії COVID-19 (статті, 

опубліковані в наукових збірниках, матеріали наукових конференцій, 

публікації в періодичних зарубіжних виданнях, інформаційні й аналітичні 

матеріали ЮНЕСКО). 

Бібліографічний опис джерел здійснено за стилем Американської 

психологічної асоціації (APA Style). 

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик адресовано 

педагогічним, науково-педагогічним працівникам, керівникам закладів 

загальної середньої освіти та всім, хто цікавиться питаннями освіти і 

навчання в період пандемії COVID-19. 

 

 


