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М етою дослідження є огляд характеру трансформацій педагогічної 
компаративістики в умовах глобалізаційних викликів. 

Дослідження є теоретичним. Ключовими методами обрано аналіз 
(стратегічних документів, які формують орієнтири освітньої політики) по-
рівняння, синтез опрацьованої інформації для демонстрації набутого в 
результаті дослідження знання.

Основні результати дослідження. Констатовано, що глобалізація змі-
нює контекст розвитку освіти, що безпосередньо впливає на концепту-
альні засади та освітню політику. Фактично йдеться про багатовимірність 
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її функціонування під впливом багатовимірних чинників, що обумовлює 
необхідність осмислення традиційних поглядів на проведення компа-
ративного дослідження. Зроблено висновок, що сьогодні актуальними є 
декілька постулат.

Важливим є відхід від розгляду національної системи освіти у статич-
ному форматі, який завжди охоплював лише формальну освіту. В умовах 
розбудови країнами освіти впродовж життя національна освіта сьогодні 
включає також неформальну та інформальну освіту, в рамках яких від-
бувається підготовка та перепідготовка високопрофесійних фахівців для 
економіки знань, а розроблення і затвердження інструментів для підтвер-
дження результатів неформального професійного навчання стає складо-
вою державних політик і міжнародних стратегій. Зокрема, Європейська 
Рада ЄС у 2012 р. затвердила Рекомендації про валідацію неформального 
та інформального навчання (Council Recommendation, 2012).

До традиційної базової одиниці компаративного аналізу «націо-
нальна система освіти» (національний рівень), що була запропонована 
М.А. Жюльеном Паризьким, додаються регіональний та глобальний рівні. 
Регіональні утворення стають активними агентами формування регіональ-
ної освітньої політики. Прикладом є ЄС та стратегічні орієнтири в галузі 
освіти цієї організації для держав-членів – Програма «Освіта і навчання 
2020» (Council conclusions, 2009). ASEAN як геополітична та економічна 
міжнародна організація країн Південно-Східній Азії розробляє та реалі-
зує ініціативи гармонізації вищої освіти регіону.

Доведено, що необхідним є розгляд горизонтальних і вертикальних 
проекцій. Очевидно, що горизонтальні зв’язки між феноменами всереди-
ні національної системи освіти стають все більш активними (наприклад, у 
секторі вищої освіти – зв’язки між університетами, гармонізація в рамках 
Болонського процесу). Не менш важливою є вертикальна проекція, яка 
умовно виглядає як «наднаціональні організації – національна освіта». 
ЮНЕСКО (міжурядова організація універсального характеру, яка працює 
у секторі освіти), ОЕСР, Рада Європи, Світовий Банк, ЄС через свої агенції 
(наприклад, Cedefop) формують орієнтири в освіті, які слугують рамкою 
для формування національних освітніх політик.

Розкрито, що на полі освіти з’являються нові гравці, передусім неуря-
дові організації, які набувають впливовості у прийнятті рішень в освіті. 
Вагому роль, зокрема, у забезпеченні якості вищої освіти в Європі віді-

до змісту ⭡



Методологічні проблеми порівняльної педагогіки

75

грають Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти (ENQA), 
Європейський союз студентів (ESU), Асоціація університетів Європи (EUA), 
Європейська асоціація закладів вищої освіти (EURASHE), які стали спів-
розробниками Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти (2015). 

Зроблено висновок, що важливим для дослідника-компаративіста в 
галузі освіти на сучасному етапі є розуміння комплексності та взаємо-
пов’язаності сучасного світу, що диктує розгляд освітнього феномену з 
урахуванням методологічних трансформацій. Це і вихід аналізу на над-
національний рівень, врахування множинності агентів впливу і гравців.

Ключові слова: глобалізація, методологія, педагогічна компарати-
вістика.
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М етою дослідження є пошук зразків для практичного запозичення 
міжнародного досвіду освіти. У сучасній науці порівняльну пе-

дагогіку також називають компаративістикой. Слово компаративізм (від 
лат. Comparativus – порівняльний) означає порівняння і зіставлення, що 
включає встановлення подібності і відмінності, тенденцій історичного 
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