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Пояснювальна записка
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни є формування порівняльно-педагогічної
компетентності майбутнього доктора філософії, що здійснюється на засадах
європеїзації змістових, методологічних та організаційних засад докторської
підготовки.
Завдання навчальної дисципліни:
 Формування системи знань щодо теоретико-методологічних та
методичних засад порівняльної педагогіки, чинників та тенденцій
розвитку вищої освіти в умовах суспільства знань у глобальному та
регіональному контекстах.
 Формування системи умінь щодо використання сучасної методології,
методик та методів порівняльно-педагогічного дослідження у процесі
підготовки дисертаційної роботи, її апробації та у подальшій професійній
діяльності.
 Розвиток системи навичок виокремлення актуальних проблем розвитку
сучасних систем вищої освіти; аналізу порівняльно-педагогічних
досліджень, прогностичної оцінки можливостей творчого застосування
здобутків світової та регіональної освітніх систем, ризиків їх
упровадження у вітчизняному освітньому просторі, визначення
перспектив подальших досліджень у галузі порівняльної педагогіки.
 Формування готовності до аналізу актуальних джерел та ідей у галузі
порівняльної педагогіки, прогресивного практичного досвіду закладів
освіти інших країн.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен
знати:
 актуальні теоретико-методологічні та методичні засади порівняльної
педагогіки як галузі наукових знань;
 сучасні наукові підходи до аналізу ґенези порівняльної педагогіки як
галузі наукових знань;
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 чинники (суспільно-політичні,
суспільно-економічні,
науковотехнологічні, культурно-історичні) розвитку освіти в умовах суспільства
знань;
 цільові пріоритети освітньої політики ЄС, принципи та напрями освітніх
реформ у європейському регіоні у контексті розбудови Європейського
простору вищої освіти.
 тенденції розвитку освіти в глобальному, європейському та
національному вимірах щодо:
 трансформації місії університету в сучасному суспільстві;
 актуальні підходи до модернізації освітньої та наукової діяльності
закладів вищої освіти;
 актуальні напрями у забезпеченні якості освіти у ЄПВО;
 інновації в управлінні освітою;
 тенденцій розвитку міжнародної діяльності університетів;
 актуальних напрямів освітньої політики міжнародних організацій
(ЮНЕСКО, ОЕСР, ЄС, ЄК, СБ, СОТ);
вміти:
 здійснювати критичний аналіз та оцінку сучасних наукових досягнень у
галузі порівняльної педагогіки з дотриманням норм наукової етики;
 генерувати нові ідеї при вирішенні дослідницьких завдань, у тому числі в
міждисциплінарних галузях;
 здійснювати пошук і аналіз значного обсягу наукової інформації з
інформаційних та аналітичних джерел, інтерпретацію результатів
порівняльно-педагогічних досліджень з дотриманням норм наукової
етики;
 орієнтуватися в інформаційних та Internet-джерелах з проблем
порівняльної педагогіки, працювати з бібліотечними фондами, критично
ставитись до отриманої інформації;
 володіти комп‟ютерною та інформаційною культурою, усвідомлювати
цінності позиції дослідника в інформаційному просторі;
 використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації
українською та англійською мовами;
 проектувати і реалізовувати індивідуальну освітню траєкторію,
застосовувати принципи самоорганізації, власного стилю освітньої
діяльності;
 працювати у групі, дотримуючись етичних норм освітньої діяльності;
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 володіти сучасною методологією, методикою та методами педагогічного
дослідження, зокрема з використанням новітніх інформаційнокомунікаційних технологій;
 аналізувати, порівнювати та
зіставляти явища та процеси, що
відбуваються в освіті різних країн, геополітичних регіонів та у світі в
цілому.
 аналізувати причинно-наслідкові зв‟язки розвитку освітніх процесів,
різницю між освітніми явищами, що мають універсальний, особливий та
одиничний характер;
 оцінювати вплив суспільно-політичних, суспільно-економічних, науковотехнічних та культурно-істоичних чинників на розвиток систем вищої
освіти європейського регіону в цілому та України зокрема;
 висловлювати власну точку в усній та письмовій формі щодо тенденцій
розвитку освітніх явищ і процесів, які здійснюються у різних регіонах
світу та в Україніз дотриманням норм наукової етики.
Компетентності, які повинні бути сформовані або розвинуті
Інтегральна компетентність
 Здатність розв‟язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми наукової, освітньої та професійної діяльності в галузі вищої,
загальної середньої та позашкільної освіти, що передбачає застосування
концептуальних теоретичних положень сучасної науки й освіти,
інтегративних інноваційних технологій навчання, проведення наукових
досліджень у сфері освітніх, педагогічних наук і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності:
 здатність навчатися впродовж життя в контексті неперервної фахової
підготовки, підвищувати свій інтелектуальний та культурний рівень й
оволодівати сучасними знаннями;
 здатність виявляти широке коло проблем, ставити мету та обирати
ефективні шляхи її досягнення;
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
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 володіння сучасними засобами інформаційних і комп‟ютерних технологій
для розв‟язання науково-освітніх завдань у професійній та інноваційній
діяльності;
 готовність здійснювати освітню й науково-дослідницьку діяльність на
основі гуманістичного світогляду та євроінтеграційних процесів
педагогічної освіти в Україні;
 здатність працювати автономно та в колективі, виявляти наполегливість
та ініціативу у вирішенні поставлених завдань у професійній та науковій
сферах, нести відповідальність за прийняті рішення;
 володіння креативним способом мислення, здатністю до критичного
аналізу й оцінки сучасних педагогічних явищ, комплексних та
інноваційних проблем, генерування нових ідей під час вирішення
практичних завдань наукової та/або професійної діяльності;
 здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
 здатність до професійної та наукової комунікації державною та
іноземною мовами;
 здатність розв‟язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми в галузі вищої, загальної середньої та позашкільної освіти, що
передбачає застосування концептуальних освітніх теорій, сучасних
технологій та інструментів навчання.
Фахові компетентності:
 володіння цілісним уявленням про специфіку сучасного філософського
мислення та історичних перспектив соціокультурного, цивілізаційного та
духовного розвитку людства;
 комунікативна спроможність у сферах професійного та ситуативного
спілкування в усній і письмовій формах, практичного володіння
іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності;
 розуміння практичного застосування сучасних концептуальних положень
та ідей зарубіжної і вітчизняної педагогіки і психології в навчальнонауковій та науково-дослідницькій діяльності;
 володіння загальними, інтегральними, фаховими компетентностями з
методології наукових досліджень;
 володіння системою педагогічних категорій і методів їх використання з
метою розв‟язання дослідницьких і практичних завдань освітньої та
виховної діяльності в закладах вищої, загальної середньої та позашкільної
освіти;
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 усвідомлення історичного досвіду та сучасних тенденцій розвитку
сучасної освіти в контексті євроінтеграційних процесів;
 здатність до проектування та організації освітнього процесу в закладах
вищої освіти, викладання педагогічних дисциплін на підставі відповідної
нормативно-правової та науково-теоретичної бази;
 здатність використовувати інноваційні технології навчання у процесі
викладання педагогічних дисциплін; добирати методи, прийоми, засоби
викладання, адекватні меті і змісту організації позакласної й позашкільної
виховної роботи в закладах загальної середньої та позашкільної освіти;
організовувати й активізувати науково-дослідницьку і творчу роботу
студентів з метою формування ціннісних орієнтацій;
 володіння дослідницькими навичками у засвоєнні дисциплін
теоретичного спрямування, усвідомлення їх як основи для творчої
педагогічної діяльності;
 володіння сучасними технологіями створення безпечного виховного
середовища закладу позашкільної освіти;
 здатність креативного вирішення завдань педагогічної діяльності.
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Порівняльна педагогіка як галузь наукових знань (4 год.).
Предмет порівняльної педагогіки: характеристика позицій провідних
науковців світу. Історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки. Функції ПП
на різних етапах розвитку науки та в сучасних умовах.
Методологічні підходи, принципи та методи досліджень у галузі
порівняльної педагогіки.
Джерела порівняльно-педагогічних досліджень.
Актуальна проблематика досліджень у галузі порівняльної педагогіки
вищої школи.
Інституційний вимір розгляду порівняльної педагогіки як галузі наукових
знань. Міжнародні організації, що організовують та здійснюють наукові
дослідження у галузі порівняльної педагогіки.
Напрями на проблематика досліджень Cумської школи педагогічної
компаративістики
Тема 2. Історичні витоки сучасної вищої освіти: глобальний, європейський
та національний контексти (4 год.).
Історичні витоки розвитку європейської та вітчизняної вищої освіти.
Просторово-типологічна характеристика закладів освіти підвищеного рівня
(протовища освіта). Університети в епоху Європейського Середньовіччя.
Моделі класичного університету та їх теоретичне обґрунтування.
Німецька (гумбольдівська) модель. Англійська (ньюменівська) модель.
Французька (наполеонівська) модель. Американська (диверсифікована) модель.
Розвиток вищої освіти в період українського Відродження (українські
академії). Розвиток класичного типу вищої освіти в Україні (університети та
заклади неуніверситетського типу у ХІХ- ХХ ст.)
Посткласичний університет: цілі та принципи діяльності.
Порівняльна характеристика системних моделей університету.
Тема 3. Соціально-політичні, соціально-економічні, культурні та освітні
чинники розвитку вищої освіти в суспільстві знань (4 год.).
Ключові поняття теми. Суспільство знань. Глобалізація, Регіоналізація.
Неолібералізм як ідеологія глобалізаційних процесів. Аспекти та виміри
розгляду впливу глобалізації на розвиток вищої освіти.
Політична та економічна глобалізація вищої освіти : Освітньо-політичний
вимір змін. Політична та економічна глобалізація вищої освіти: Інституційний
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вимір змін. Культурна глобалізація ВО. Складові культурної глобалізації
освіти.
Європеїзація як чинник розвитку вищої освіти. Особливості регіоналізації
вищої освіти у різних геополітичних регіонах світу. Європейський регіон (ЄК,
РЄ, ЄАУ, субрегіональні університетські мережі. Європейські програми
співробітництва у сфері ВО в Україні. Утворення Європейського простору
вищої освіти як результат розвитку європейського співробітництва у сфері
вищої освіти.
Інтернаціоналізація вищої освіти. Виміри інтернаціоналізації ВО
(глобальний, регіональний, національний, інституційний, внутрішньо
інституційний, індивідуальний).
Динаміка розвитку міжнародної академічної мобільності в країнах OECD
та поза ними. Національні стратегії інтернаціоналізації ВО (стратегія розвитку
взаєморозуміння, стратегія отримання прибутку, стратегія кваліфікованої
міграції, стратегія нарощування потенціалу).
Масовізація вищої освіти. Чинники масовізації вищої освіти.
Тема 4. Тенденції модернізації освітньої діяльності вищої школи в ЄС та в
Україні (4 год.).
Інноваційні професійні компетентності випускників вищої школи в
умовах суспільства знань. Базові уміння та цифрова грамотність (digital-age
literacy). Академічні навички. Технічні навички (hard skills). Загальні навички
(ключові, основоположні). Соціальні навички (Soft skills). Підприємницькі
навички. Творчі та конструктивні навички (Creativity and design skills). Навички
управління саморозвитком організації. Навички управління масовими
інноваціями. Навички неперервного професійного розвитку та саморозвитку.
Інноваційні підходи до конструювання курикулуму вищої освіти у ЄПВО
(компетентнісний,
студенто-центрований,
дослідно-орієнтований,
технологізаційний).
Змістові складові компетентнісного підходу. Опис кваліфікаційних рівнів,
що надаються у вищій школі.
Студентоцентрований підхід до освітньої діяльності ВШ. Витоки теорії
студентоцентрованого навчання. Сутність студенто-центрованої освітньої
парадигми. Концептуальні засади SCL. Основні переваги студентоцентрованої
парадигми освіти.
Дослідно-орієнтований підхід. Студентське наукове дослідження:
типологія. Класифікація різнорівневих стратегій розвитку дослідноорієнтованого навчання в університетах розвинених країн. Альтернативні
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підходи до організації студентського дослідження. Технологізація освітнього
процесу в сучасній вищій школі: он-лайн, дистанційна та змішана форми освіти
у глобальному та регіональному контекстах.
Тема 5. Наукова та інноваційна діяльність ЗВО у світі, ЄС та в Україні:
тенденції розвитку (4 год.).
Наукова діяльність університету. Поняттєвий апарат. Етапи розвитку
наукової місії університетів світу. Функції наукової діяльності Uni в суспільстві
знань.
Законодавча база наукової та інноваційної діяльності
у вищій школі України
Моделі державної підтримки наукових досліджень в університетах.
Національні моделі взаємодії освітньої та наукової діяльності
університету (інтегрована модель, модель інституційного відокремлення
наукових досліджень,
інституційно диференційована модель, модель
внутрішньо-інституційного розподілу).
Наукова та академічна доброчесність: світовий, європейський та
національний виміри. Європейський кодекс наукової доброчесності
(The European Code of Conduct for Research Integrity).
Управління науковою діяльністю (УНД)
сучасного університету
(порівняльний аналіз УНД дослідницького та навчального університетів США).
Тема 6. Забезпечення якості вищої освіти (ЗЯВО): європейський,
національний та інституційний виміри (4 год.).
Питання забезпечення якості у національних та міжнародних документах
про вищу освіту. Закон України «Про вищу освіту» (2014). Ключові поняття
теми за документами Європейського центру вищої освіти ЮНЕСКО (UNESCOCEPES).
Складові процесу забезпечення якості вищої освіти.
Етапи розвитку політики ЄС у сфері ЗЯВО. Розбудова організаційного
виміру ЗЯВО.
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти (Редакція 2005, 2015 рр). Мета Стандартів. Завдання
Стандартів. Принципи забезпечення якості в ЄПВО. Складові Стандартів.
Система забезпечення якості вищої освіти України: внутрішній та
зовнішній виміри забезпечення якості. Внутрішнє забезпечення якості ВО.
Зовнішнє забезпечення якості ВО. Стандарти щодо агенцій із забезпечення
якості ВО.
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Завдання та принципи функціонування системи внутрішнього ЗЯВО в
Україні. Рівні та аспекти системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти в Університеті та управління нею. Процедури і заходи внутрішнього
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освітив університеті.
Структура внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти в університеті.
Завдання та принципи функціонування системи зовнішнього ЗЯВО в
Україні. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО )
України.
Тема 7. Інноваційні підходи до менеджменту вищої освіти в сучасному
світі. (2 год.).
Ключові поняття теми та чинники розвитку інноваційного менеджменту
вищої школи у глобальному контексті.
Автономізація менедженту вищої школи у ЄПВО. Проєкт ATHENA
Результати для України. Нормативні основи управління ВШ на
наднаціональному та національному рівнях. Велика хартія університетів
(Magna Charta Universitatum) (1988 р.): принципи та способи реалізації.
Лісабонська декларація «Університети Європи після 2010 року: різноманіття
при єдності цілей» ІV з‟їзд ЄАУ, (2007 р.). Академічна свобода в умовах
розитку неолібаральної прадигми вищої освіти. Програма оцінки автономності
університету Європейської асоціації університетів (EUA). Академічна
автономія. Фінансова автономія. Організаційна автономія. Кадрова автономія.
Ризик-менеджмент
у
сучасній
вищій
освіті:
характеристика
основоположних понять. Класифікації типів ризиків у вищій освіті. Етапи
здійснення ризик-менеджменту у вищій школі. Аналіз британського досвіду,
рекомендації для вітчизняної системи вищої освіти. Найбільш значимимі
інституційні ризики, характерних для практики вітчизняних вишів.
Фандрейзинг як інноваційний підхід до менеджменту вищої школи:
американський досвід. Рекомендації для вітчизняної системи вищої освіти.
Тема 8. Болонський процес як стратегія модернізації національних систем
вищої освіти та формування ЄПВО (4 год.).
Ключові поняття теми: національна система вищої освіти, Європейський
простір вищої освіти, Болонський процес, реформа, модернізація, освітня
інновація, європеїзація.
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Передболонський період європейської інтеграції у сфері вищої освіти:
етапи розвитку. Чинники та етапи розвитку європейського співробітництва у
сфері вищої освіти у доболонський період (друга половина ХХ ст.). Цільові
пріоритети Болонського процесу. Політичні цілі. Економічні цілі. Соціальні
цілі. Академічні цілі. Суб‟єкти Болонського процесу.
Етапи розвитку Болонського процесу. Цілі, змістові особливості,
пріоритетні події кожного з етапів відповідно до хронології міністерських
самітів Болонського процесу.
Виміри змін у національних системах вищої освіти країн-членів
Болонського клубу у контексті реалізації реформ. Політичний вимір;
Соціальний вимір; академічний вимір; культурний вимір.
Структура навчальної дисципліни
Назва теми

Всього ауд.
год.
Тема 1. Порівняльна педагогіка як галузь
2
наукових знань
Тема 2. Історичні витоки сучасної вищої
освіти:
глобальний,
європейський
та
2
національний контексти
Тема 3. Соціально-політичні, соціальноекономічні, культурні та освітні чинники
4
розвитку вищої освіти в суспільстві знань
Тема 4. Тенденції модернізації освітньої
діяльності вищої школи в ЄС та в Україні
4
Тема 5. Наукова та інноваційна діяльність
ЗВО у світі, ЄС та в Україні: тенденції
4
розвитку
Тема 6. Забезпечення якості вищої освіти
(ЗЯВО): європейський, національний та
4
інституційний виміри.
Тема 7. Інноваційні підходи до менеджменту
вищої освіти в сучасному світі.
2
Тема 8. Болонський процес як стратегія
модернізації національних систем вищої
4
освіти та формування ЄПВО.
Тема 9. Европейський вимір дослідження
проблем у галузі теорії освіти: методологія,
4
контексти, змістові та процесуальні засади,
джерельна база
всього
30
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ТЕМИ ТА ПИТАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Порівняльна педагогіка як галузь наукових знань (4 год.).
1.1. Предмет порівняльної педагогіки.
1.2. Історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки.
1.3. Методи дослідження та джерела порівняльної педагогіки.
1.4. Актуальні проблеми досліджень у галузі порівняльної педагогіки.
Тема 2. Історичні витоки сучасної вищої освіти: глобальний, європейський
та національний контексти (4 год.).
2.1. Етапи розвитку освіти підвищеного рівня в Європі, світі та в Україні.
2.2. Розвиток університетської освіти в Європі та в Україні.
2.3. Моделі університету та їх теоретичне обґрунтування.
Тема 3. Соціально-політичні, соціально-економічні, культурні та освітні
чинники розвитку вищої освіти в суспільстві знань (4 год.).
3.1. Політична та економічна глобалізація як чинник розвитку вищої освіти у
світі, в ЄС та в Україні.
3.2. Європеїзація як чинник розвитку вищої освіти в Україні.
3.3. Інтернаціоналізація вищої освіти у світі, в ЄС та в Україні.
3.4. Масовізація вищої освіти у світі, в ЄС та в Україні
Тема 4. Тенденції модернізації освітньої діяльності вищої школи в ЄС та в
Україні (4 год.).
4.1. Актуальні компетентності, необхідні на ринку праці в умовах суспільства
знань. Європейська та національна рамки кваліфікацій.
4.2. Студенто-центрований підхід до організації освітнього процесу у вищій
школі.
4.3. Цифровий підхід в інноваційній освітній діяльності вищої школи.
Тема 5. Наукова та інноваційна діяльність ЗВО у світі, ЄС та в Україні:
тенденції розвитку (4 год.).
5.1. Поняттєвий апарат теми. Законодавча база наукової та інноваційної
діяльності у вищій школі України.
5.2. Етапи розвитку наукової й інноваційної місії університетів світу.
5.3. Національні моделі взаємодії освітньої та наукової діяльності університету.
5.4. Університет в інноваційній системі суспільства.
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5.5. Управління науковою діяльністю (УНД)
сучасного університету
(порівняльний аналіз УНД дослідницького та навчального університетів
США).
5.6. Питання наукової та академічної доброчесності у Європейському просторі
вищої освіти та Європейському науковому просторі
Тема 6. Забезпечення якості вищої освіти (ЗЯВО): європейський,
національний та інституційний виміри (4 год.).
6.1. Ключові поняття теми.
6.2. Етапи формування європейського виміру ЗЯВО.
6.3. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти.
6.4. Особливості функціонування структур зовнішнього та внутрішнього ЗЯВО
в Україні.
Тема 7. Інноваційні підходи до менеджменту вищої освіти в сучасному
світі. (2 год.).
7.1. Ключові поняття теми та чинники розвитку інноваційного менеджменту
вищої школи у глобальному контексті.
7.2. Автономізація менедженту вищої школи у ЄПВО. Проєкт ATHENA
Результати для України.
7.3. Ризик-менеджмент у сучасній вищій освіті: Аналіз британського досвіду.
7.4. Менеджмент міжнародної діяльності університету: світовий досвід.
7.5. Фандрейзинг як інноваційний підхід до менеджменту вищої школи:
американський досвід.
Тема 8. Болонський процес як стратегія модернізації національних систем
вищої освіти та формування ЄПВО (4 год.).
8.1. Ключові поняття теми.
8.2. Передболонський період європейської інтеграції у сфері вищої освіти:
етапи розвитку.
8.3. Етапи розвитку Болонського процесу.
8.4. Виміри змін у національних системах вищої освіти країн-членів
Болонського клубу у контексті реалізації реформ.
8.4.а. політичний вимір;
8.4.б. соціальний вимір;
8.4.в. академічний вимір;
8.4.г. культурний вимір.
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ТЕМИ ТА ПИТАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.
Тема семінарського заняття № 1:
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄС ТА В
УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
Питання для обговорення :
1. Політика ЄС щодо інновацій в освітній діяльності закладів вищої освіти.
Проаналізувати актуальні документи ЄК та наднаціональних організаційколективних суб᾿єктів Болонського процесу, у яких висвітлено тенденції
розвитку освітньої діяльності вищої школи на наднаціональному,
національному та інституційному рівнях.
2. Компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця у вищій школі:
європейська та національна рамки кваліфікацій (порівняльний аналіз).
3. Студентоцентрований підхід у підготовці сучасного фахівця у вищій
школі: теоретичні та методичні засади (порівняльний аналіз досліду
європейських та вітчизняних університетів).
4. Дослідно-орієнтований підхід до організації освітнього процесу:
специфіка студентського дослідження у різних циклах вищої освіти.
5. D-підхід у підготовці сучасного фахівця у вищій школі: D-компетентності
сучасного фахівця, студента, викладача, адміністратора університету;
форми, методи та засоби технологізації навчального процесу у вищій
школі; моделі змішаного навчання; переваги та виклики он-лайн освіти та
МООСів .
Дослідно-орієнтовані завдання
(мікропрезентація)
1. Організаційно-педагогічні засади інновацій в діяльності закладів освіти,
що є предметом вашого дослідження: порівняльний аналіз вітчизняного та
європейського досвіду.
Тема семінарського заняття № 2:
НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗВО У СВІТІ, ЄС ТА В
УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Питання для обговорення в групі:
1. Наукова діяльність як складова місії сучасного університету: український,
європейський та світовий досвід. Проаналізувати документи ЄС та
України, що стосуються актуального стану та перспектив розвитку
наукової та інноваційної діяльності вищої школи в умовах суспільства
знань.
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2. Формування європейського простору наукових досліджень (ERA).
Проаналізувати зміст сайту European Research Area та схарактеризувати
напрями його розвитку (http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm)
3. Організаційні принципи взаємодії наукової та освітньої діяльності
сучасного університету: український, європейський та світовий досвід.
4. Проблеми забезпечення дослідницької доброчесності у сучасному
просторі вищої освіти та простору наукових досліджень: актуальні
тенденції українського та європейського контекстів.
Дослідно-орієнтовані завдання
(мікропрезентація)
2. Схарактеризувати наукову новизну Вашого дослідження у національному
та європейському наукових просторах.
3. Схарактеризувати практичне значення Вашого дослідження у
національному та європейському наукових просторах.
4. Проаналізувати можливості трансферу виробленого вами інноваційного
продукту у практику діяльності освітньої системи України/інших країн.
Тема семінарського заняття № 3:
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ЗЯВО):
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІРИ
Питання для обговорення в групі:
1. Проблема забезпечення якості у документах ЄС та Болонського процесу.
2. Організаційні засади забезпечення якості у контексті розбудови
Європейського простору вищої освіти: європейський, національний та
інституційний виміри.
3. Порівняльний аналіз критеріальних підходів міжнародних та українських
рейтингів університетів. Чинники, що зумовлюють позиції університетів
у рейтингах університетів.
Дослідно-орієнтовані завдання
(мікропрезентація)
1. Схарактеризуйте
діяльність
організаційної
структури
Вашого
університету щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
(внутрішній вимір ЗЯВО): нормативні, організаційні, змістові,
процесуальні засади.
2. Проаналізуйте особливості зовнішнього виміру забезпечення якості в
Україні: суб᾿єкти, процедури, способи взаємодії сторін, ризики.
3. З‟ясуйте місце Вашого університету у національних та міжнародних
рейтингах. Порівняйте рейтингові позиції різних університетів регіону,
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проаналізуйте причини таких рейтингових позицій, дайте рекомендації
щодо їх покращення.

ТЕМА ТА ПИТАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ.
Европейський вимір дослідження проблем у галузі теорії освіти:
методологія, контексти, змістові та процесуальні засади, джерельна база
1. Виміри розгляду досліджуваної освітньої (педагогічної) проблеми:
глобальний,
пан-регіональний
(європейський),
національний,
регіональний,
локальний.
Осмислення
перспективи
розгляду
досліджуваної проблеми на всіх названих вимірах.
2. Синхронний та діахронний аспекти порівняльного аналізу досліджуваної
освітньої (педагогічної)
проблеми. Виокремлення етапів розвитку
досліджуваного феномену (діахронний аналіз) та порівняльна
характеристика його актуального стану (синхронний аналіз).
3. Контексти розгляду досліджуваної проблеми (історичний, соціальноекономічний, політичний, культурно-освітній тощо) та їх порівняльний
аналіз.
4. Сутнісні характеристики досліджуваного освітнього (педагогічного)
феномену (процесу), що зумовлюють критерії порівняльного аналізу та
уможливлюють європейський вимір розгляду проблеми.
5. Характеристика джерельної бази для здійснення порівняльного аналізу
досліджуваної проблеми.
МЕТОДИ НАВЧАННЯ. Модуль передбачає використання наступних
методів навчання та досліджень
• Інтерактивні лекції
• Сесії на основі завдань
• дискусії
• Самостійна робота
• воркшопи
• Портфоліо дослідника
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Знання та розуміння:
 розуміння зарубіжних та українських філософсько-педагогічних
концепцій, методологічних основ та принципів логіко-структурної
побудови аксіології освіти.
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 володіння системою педагогічних категорій і методів їх використання з
метою вирішення дослідницьких і практичних завдань у закладах вищої,
загальної середньої та позашкільної освіти.
 знання основних нормативних актів і документів, що регламентують
організацію освітнього процесу в закладах вищої, загальної середньої та
позашкільної освіти та методики викладання педагогічних дисциплін у
галузі освітніх, педагогічних наук.
 усвідомлення теоретико-методичних засад педагогіки та психології на
засадах гуманістичних ідеалів і демократичних цінностей.
 володіння філософськими засадами методології наукового пізнання
(загальні закономірності та принципи), законами логіки, методикою
наукового
дослідження,
науковою
українською
мовою
та
загальнонауковою термінологією;
 володіння змістом фундаментального спектру проблем сучасної
педагогічної освіти з метою вдосконалення та розширення світоглядного
потенціалу особистості педагога закладу позашкільної освіти.
Застосування знань та розумінь:
 здатність до організації комунікативної діяльності та педагогічної
взаємодії учасників освітнього процесу на основі професійної етики і
професійного саморозвитку та самовдосконалення;
 уміння використовувати інноваційні технології навчання та виховання;
добирати методи, прийоми, засоби викладання, адекватні його меті та
змісту;
 здатність використовувати у практичній діяльності позитивні
концептуальні ідеї зарубіжного досвіду організації позакласної та
позашкільної виховної роботи в закладах освіти;
 здатність спілкуватися іноземною мовою на офіційно-діловому рівні;
володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною
та писемною формою) в професійній галузі та різних сферах комунікації;
 готовність до утвердження гуманістичних ідеалів і демократичних
цінностей в освітній і науково-дослідницькій діяльності на основі
гуманістичного світогляду;
 володіння основами професійної орієнтації педагога закладу
позашкільної освіти на основі професійної ідентичності.
Форма підсумкового контролю: кредит.
Засоби діагностики: усні відповіді на семінарських заняттях, презентації
проєктів та мікродосліджень.
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