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У статті розглядаються наукові основи порівняльних досліджень, які склались у педагогіч-

ній науці та окреслюються перспективи порівняльних досліджень у галузі теорії та методики 
навчання математики. 
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Постановка проблеми. Реформування 
шкільної освіти, зокрема і математичної, 
інтеграція у світове освітнє співтовариство 
вимагають від сучасної школи вирішення 
нагальних завдань підвищення якості шкі-
льної освіти. Для реалізації завдань, поста-
влених у Державній цільовій програмі під-
вищення якості шкільної природничо-
математичної освіти на період до 
2015 року, у Державному стандарті загаль-
ної середньої освіти (друге покоління) та 
інших державних документах, важливим є 
вивчення досвіду кращих світових освітніх 
систем, а саме стану, тенденцій та законо-
мірностей розвитку освіти у різних країнах, 
геополітичних регіонах та у світі в цілому. 
Саме це і є предметом вивчення порівняль-
ної педагогіки як галузі педагогічної науки. 
Використання основних концептуальних 
засад порівняльної педагогіки для дослі-
дження тенденцій і розвитку вітчизняної та 
зарубіжної шкільної математичної освіти 
надасть змогу розширити межі міжгалузе-
вого аналізу і синтезу й отримати нові дані 
для удосконалення системи математичної 
освіти України. 

Аналіз актуальних досліджень. Про-
блемі розвитку порівняльної педагогіки як 
галузі наукових знань присвячено ряд дос-
ліджень зарубіжних та вітчизняних науко-
вців. Серед них праці таких учених, як: 

Н.М.Бідюк, Дж.Бірідей, І.М.Богданова, В.Брік-
ман, Д.Вілсон, Б.Л.Вульфсон, О.Н.Джурин-
ський, З.Н.Курлянд, З.О.Малькова, С.Робін-
сон, А.А.Сбруєва, О.С.Цокур, Дж.Шривер 
та ін. Проте поза увагою дослідників зали-
шились питання теорії і практики компара-
тивного аналізу наукових і практичних на-
працювань у предметній сфері дидактики 
математики.  

Мета статті – висвітлити наукові ос-
нови порівняльних досліджень, які склались 
у педагогічній науці, та окреслити перспе-
ктиви компаративістики у галузі теорії 
та методики навчання математики. 

Виклад основного матеріалу. Вперше 
терміни «порівняльна педагогіка» і «порів-
няльне виховання» застосував французь-
кий педагог М.-А.Жульєн Паризький (1775 
– 1848). Під порівняльною педагогікою він 
розумів [1]: вивчення змісту та способів 
навчання і виховання; створення теорії, яка 
б відображала практику освіти в різних 
країнах; вивчення педагогічного досвіду 
різних країн та створення найраціональні-
шої системи освіти й виховання в Європі та 
у світі.  

Порівняльну або компаративну педаго-
гіку вважають «молодою наукою», фахівці 
різних освітніх шкіл досі дискутують щодо 
її предмета. Заснована ця наука на початку 
XIX століття, має досвід методологічних 
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досліджень, перші з яких були здійснені на 
початку XX століття, вона нараховує понад 
сторічний досвід як навчальний предмет – 
перший курс з порівняльної педагогіки був 
прочитаний Дж. Расселом у 1898–99 на-
вчальному році студентам Колумбійського 
університету [6]. Нині порівняльна педаго-
гіка викладається майже в 300 університе-
тах світу. Нагальним є завдання її інтенси-
вного розвитку як науки та як навчального 
предмета в Україні.  

Об’єктом дослідження порівняльної 
педагогіки є розвиток освіти на світовому, 
регіональному та локальному (національ-
ному – окремих країн, етнічному – частин 
держав) рівнях в її минулому, сучасному та 
майбутньому аспектах [1; 2; 5; 6]. Порівня-
льна педагогіка вивчає не лише зарубіжний 
досвід, але й аналізує його через призму 
вітчизняної педагогічної школи. 

Згідно з І.М.Богдановою, З.Н.Курлянд, 
О.С.Цокур та ін. [5], предметом порівняль-
ної педагогіки є стан, тенденції та законо-
мірності розвитку світового (зарубіжного й 
вітчизняного) педагогічного досвіду, а та-
кож сучасних національних педагогічних 
культур. 

Б.Л.Вульфсон і З.О.Малькова [2] вва-
жають предметом порівняльної педагогіки 
стан, основні тенденції та закономірності 
розвитку освіти в різних країнах, геополі-
тичних регіонах і в глобальному масштабі; 
співвідношення загальних тенденцій і наці-
ональної або регіональної специфіки, пози-
тивні й негативні аспекти міжнародного 
педагогічного досвіду, форми і способи 
взаємозбагачення педагогічних культур. 

О.Н.Джуринський [4] трактує предмет 
порівняльної педагогіки як компаративізм 
й узагальнення виховання та освіти, шкіль-
ного педагогічного досвіду країн з яскраво 
вираженими відмінностями. 

Узагалі, порівняльні дослідження в 
освітній галузі проводяться з метою: аналі-
зу стану, закономірностей і тенденцій роз-
витку освіти і виховання у різних країнах 
світу; розкриття співвідношення загальних 
тенденцій і національної специфіки; про-
гнозування напрямків розвитку освіти в 
майбутньому.  

Методологічну основу порівняльно-
педагогічних досліджень, як стверджує 

А.А.Сбруєва [6], становлять наступні під-
ходи: 

1) цивілізаційний, згідно з яким освітній 
процес розглядається в рамках сукупності 
всіх форм життєдіяльності людини тієї чи 
іншої цивілізації – матеріальних, політич-
них, культурних, релігійних, наукових то-
що; 

2) антропологічний, згідно з яким всі 
освітні потреби людини розглядаються 
крізь її власну призму і спрямовані на роз-
виток її особистості; 

3) синхронний, який передбачає осмис-
лення розгортання освітнього процесу в 
просторі, у співвідношенні з іншими циві-
лізаціями і регіонами, та діахромний, в ра-
мках якого розглядаються і зіставляються 
педагогічні факти та явища, що відбува-
ються у різних культурно-історичних цик-
лах у межах однієї цивілізації.  

Вважаємо, що на часі є проблема дослі-
дження стану, тенденцій та закономірнос-
тей розвитку зарубіжного досвіду шкільної 
математичної освіти та його порівняння з 
наявним вітчизняним. Отже, нагальною є 
потреба виокремлення специфічного на-
пряму компаративістики, предметом якого 
виступали б проблеми окремих методик, 
зокрема в освітній галузі «Математика». На 
нашу думку, цей напрям порівняльної пе-
дагогіки доцільно називати «компаративна 
дидактика математики» (КДМ).  

Об’єктом дослідження КДМ доцільно 
вважати розвиток шкільної математичної 
освіти на глобальному, регіональному та 
державному (національному – окремих кра-
їн, етнічному – окремих національностей в 
межах однієї держави) рівнях в її минуло-
му, сучасному та майбутньому аспектах. 

Враховуючи теоретичні основи порів-
няльної педагогіки [1; 2; 5; 6], виділимо ос-
новні завдання КДМ: 

– систематично аналізувати джерельні 
бази освітніх систем різних країн світу з 
метою виявлення глобальних закономірно-
стей і тенденцій розвитку шкільної матема-
тичної освіти та врахування їх специфіки у 
вітчизняній педагогіці; 

– на основі аналізу досягнень і недолі-
ків зарубіжного педагогічного досвіду ви-
являти суперечності і тенденції сучасного 
та перспективного розвитку вітчизняної 
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шкільної математичної освіти; 
– розробляти та використовувати нау-

ково обґрунтовані, уніфіковані критерії 
оцінки якості та ефективності шкільної ма-
тематичної освіти різних країн з метою 
здійснення об’єктивного їх порівняння (ви-
являти досягнення і недоліки, специфічні 
відмінності та подібні риси); 

– зіставляти педагогічні ідеї і шкільні 
практики та на основі цього формулювати 
теоретичні підходи універсального харак-
теру. Серед широкого спектру методів дос-
ліджень порівняльної педагогіки виділимо 
ті, які вважаємо найбільш ефективними для 
КДМ (табл. 1).  

Таблиця 1 
Методи досліджень у галузі КДМ 

Метод дослідження Засоби дослідження 

Вивчення джерел  
різних країн 

1) Державні документи (закони, постанови, інструкції тощо);  
2) міжнародні документи (матеріали міжнародних наукових та 
науково-методичних конференцій з питань шкільної матема-
тичної освіти, міжнародних професійних учительських спілок 
тощо); 
3) матеріали та рекомендації форумів міністрів освіти різних 
регіонів (Ради Європи, країн Африки, арабських країн, Латин-
ської Америки тощо); 
4) документи ООН, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, міжнародних кон-
ференцій з питань освіти, що проходять під егідою Міжнарод-
ного бюро освіти, Ради Європи, Всесвітньої ради товариств 
порівняльної педагогіки; документи міжнародних професій-
них учительських спілок; 
5) документи, в яких безпосередньо фіксуються: 
а) змістовий компонент математичної освіти (навчальні плани, 
програми, підручники, навчальні посібники, поурочні плани 
вчителів, програми або плани роботи конкретних шкіл тощо); 
б) процесуальний компонент математичної освіти (класні жу-
рнали, педагогічні щоденники вчителів, протоколи засідань 
педагогічних рад, батьківських зборів); 
в) результатний компонент математичної освіти (контрольні 
та творчі роботи учнів, тести, іспити, олімпіади тощо); 
4) літературні джерела, які відображають повсякденне життя 
шкіл та інших навчальних закладів, їхні проблеми, основні 
напрями і способи модернізації шкільної математичної освіти 
(педагогічні, математичні, науково-педагогічні, психологічні 
газети і журнали; книги і наукові праці з питань шкільної ма-
тематичної освіти, Інтернет тощо) 

Вивчення  
статистичних  
даних 

Збирання документів, статистичних даних, які характеризують 
математичну освіту досліджуваної країни згідно з обраними 
дослідником параметрами 

Метод  
спостереження 

1) Звичайне спостереження: а) екстенсивне; 2) інтенсивне; 
2) включене спостереження 

Методи математи-
чної та статисти-
чної обробки даних 

Обробка даних різними методами математичної статистики  

Системний метод Розгляд систем шкільної математичної освіти різних країн та 
встановлення найвіддаленіших зв’язків між ними  

Структурний  
метод 

«Розчленування» систем шкільної математичної освіти різних 
країн на складові та встановлення найближчих зв’язків 
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Конструктивно-
генетичний метод 

Аналіз змін у шкільній математичній освіті та в окремих її 
складових у просторі й часі й виявлення їх походження 

Порівняльно-
зіставний метод 

Виявлення в системах шкільної математичної освіти різних 
країн рис подібності й відмінності, розкриття взаємозв’язків і 
закономірностей 

 
Останнім часом в багатьох країнах 

світу гостро постає проблема оновлення 
системи загальної середньої освіти. Ре-
формування шкільної математичної 
освіти також є на часі. На нашу думку, 
воно зумовлене наступними чинниками: 

– потребою в регулярних, а часом і 
доволі серйозних змінах у викладанні ма-
тематики; 

– відповідністю шкільного рівня ви-
кладання математики рівневі виробництва, 
науки, культури; 

– підготовкою у школі покоління но-
вих кваліфікацій і професій. 

Оновлення шкільної математичної осві-
ти та підвищення її рівня, стандартизація 
освіти – це першочергові завдання рефор-
ми загальної середньої освіти, яка відбува-
ється в Україні. 

Функціонування та розвиток освітньої 
системи в Україні регламентується, перш 
за все, такими документами: Законом Укра-
їни «Про освіту»; Державною національ-
ною програмою «Освіта» («Україна XXI 
століття»); Законом України «Про загальну 
середню освіту». 

Згідно із Державною національною 
програмою «Освіта» («Україна XXI століт-
тя») [3] пріоритетними напрямами рефор-
мування освіти в Україні є:  

– розбудова національної системи осві-
ти з урахуванням кардинальних змін в усіх 
сферах суспільного життя України;  

– забезпечення моральної, інтелектуа-
льної та психологічної готовності всіх гро-
мадян до здобуття освіти;  

– досягнення якісно нового рівня у ви-
вченні базових навчальних предметів: 
української та іноземних мов, історії, літе-
ратури, математики та природничих наук;  

– створення умов для задоволення осві-
тніх та професійних потреб і надання мож-
ливостей кожному громадянину України 
постійно вдосконалювати свою освіту, під-
вищувати професійний рівень, оволодівати 
новими спеціальностями. 

У цій програмі визначено і основні 
шляхи реформування змісту природничо-
математичної освіти, а саме: 

1) поєднання основ класичних фунда-
ментальних дисциплін і сучасного розу-
міння закономірностей будови світу;  

2) обов’язкове вивчення природничо-
математичних дисциплін в усіх типах зага-
льноосвітніх навчально-виховних закладів 
на всіх ступенях освіти;  

3) посилення гуманістичного спряму-
вання змісту природничо-математичної 
підготовки.  

Одним із важливих напрямів шкільного 
реформування є модернізація змісту зага-
льної середньої освіти. В зв’язку з цим зна-
чна увага приділяється відновленню змісту 
предметів природничого циклу, зокрема 
математики. Під час складання нових на-
вчальних програм, підручників, посібників 
провідні вчені-методисти разом із здійс-
ненням гуманізації математичних курсів, 
намагаються посилити прикладний аспект 
шкільних математичних знань учнів.  

У зв’язку із реформуванням шкільної 
математичної освіти в Україні вважаємо за 
доцільне: 

1) проведення глибокого аналізу наяв-
них даних щодо стану математичної освіти 
та існуючого науково-методичного забез-
печення навчального процесу з математики 
в школах різних країн світу та порівняти їх 
з відповідними даними України; 

2) розроблення концепції удосконален-
ня математичної підготовки учнів в умовах 
упровадження нових освітніх стандартів із 
урахуванням світового досвіду; 

3) створення дидактично виваженого 
супроводу навчального процесу з матема-
тики в загальноосвітній школі, спрямова-
ного на формування й розвиток математи-
чних компетентностей, інтелектуальних 
умінь і творчого мислення школярів із ура-
хуванням світового досвіду; 
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4) удосконалення системи методичної 
підготовки майбутніх учителів математики 
із урахуванням досвіду різних країн світу. 

Висновки. Важливим у подальших по-
рівняльних дослідженнях систем шкільної 
математичної освіти різних країн є розроб-
ка критеріїв та показників порівняння ос-
новних об’єктів дослідження.  
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Резюме. Тарасенкова Н.А., Сердюк З.А. ОСНОВЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В 
ИССЛЕДОВАНИЯХ ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В статье рас-
сматриваются научные основы сравнительных исследований, которые сложились в педагогической 
науке и обрисовываются перспективы сравнительных исследований в методике обучения математике. 

Ключевые слова: сравнительная педагогика, школьное математическое образование, методы ис-
следований. 

 
Abstract. Tarasenkova N., Serdyuk Z. THE BASIS OF COMPARATIVE PEDAGOGY IN MATH-

EMATICAL EDUCATION OF DIFFERENT COUNTRIES INVESTIGATION. The article reviews the 
comparative pedagogy scientific basis, the object and the subject matter of this science are described. It is stated 
that  methodological framework of comparative and educational research contains the following approaches: 
civilizational, anthropological, simultaneous. The author suggests to outline a specific direction of comparative, 
the subject of which the problems of certain methods would be applied, in particular in educational area «Math-
ematics», which might be called «comparative didactics of maths». The author describes the object of study and 
identifies the main task of comparative didactics of mathematics. The characteristic of the main methods of com-
parative research in didactics of mathematics is highlighted - namely, the study of sources of different countries, 
the statistics study, observation, methods of mathematical and statistical data, systematic, structural, structural 
and genetic and comparative-comparable methods. Prospects of comparative studies in the theory and methods 
of teaching mathematics are suggested. 

Key words: comparative pedagogy, school mathematical education, methods of research.  
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