1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Кількість кредитів – 1

Галузь знань,
спеціальність,
ступінь вищої освіти
Галузь знань:
01 – «Освіта/Педагогіка»

Загальна кількість годин – 30
Модулів – 2

Характеристика навчальної
дисципліни

Нормативна навчальна
дисципліна
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Індивідуальне заняття не
передбачено

Спеціальність: 014
«Середня освіта»

Освітній ступінь:
Доктор філософії

1-й
Семестр
2-й
Лекції
4 год.
Семінарські
6 год.
Практичні
– год.
Самостійна робота
20 год.
Вид контролю:
залік

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи і
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 1:1,5.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Метою навчальної дисципліни «Трансформаційні процеси в сучасній зарубіжній
освіти» є формування порівняльно-педагогічної компетентності дослідника –
кваліфікованого фахівця, який/яка має високий рівень здатності і готовності до професійної
діяльності у сфері вітчизняної, європейської і світової науки й освіти.
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування таких
компетентностей:
інтегральна компетентність (ІК):
- здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у сфері освіти,
застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне
наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне
значення.
загальні компетентності (ЗК):
ЗК 1. Здатність самостійно здобувати нові знання в галузі освіти, теорії та методики
навчання.
ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 3. Здатність мислити аналітично та критично у процесі науково-дослідної
діяльності.
ЗК 4. Здатність застосовувати кращі освітньо-педагогічні практики у професійнопедагогічній діяльності.

ЗК 6. Здатність організовувати продуктивну усну та письмову комунікацію в освітній,
науковій та управлінській діяльності, зокрема у міжнародному середовищі.
ЗК 7. Здатність використовувати інноваційні інформаційні технології та створювати
нові електронні (цифрові) освітні ресурси з урахуванням індивідуально-психологічних
особливостей здобувачів освіти.
ЗК 8. Здатність розв’язувати дослідницькі проблеми із дотриманням принципів
професійної етики та академічної доброчесності.
ЗК. 9. Здатність цінувати та пропагувати українську культуру та освіту, поважити
мультикультурність.
фахові (професійні) компетентності (ПК):
ФК 1. Здатність використовувати когнітивні та практичні уміння, навички,
майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для моделювання та організації
освітнього процесу з навчальних дисциплін, предметів та інтегрованих курсів у закладах
освіти.
ФК 2. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових
досліджень українською та іноземною мовами, розуміти іншомовні наукові тексти за
напрямом досліджень.
ФК 3. Здатність застосовувати кращі освітньо-педагогічні практики у професійнопедагогічній діяльності.
ФК 7. Здатність використовувати спеціалізовані уміння та навички розв’язання
проблем для виконання кваліфікаційної праці (дисертації) та презентації результатів власних
наукових досліджень.
Результати навчання дисципліни «Трансформаційні процеси у сучасній зарубіжній
освіті» можна вважати успішними за умови досягнення предметних результатів:
– здатності аналізувати концепти і явища в освіті країн Європи, геополітичних регіонів
та у світі;
– здатності отримувати інформацію і знання про зарубіжний освітній досвід;
– здатності здійснювати порівняльний аналіз освітніх трансформацій, тенденцій та
закономірностей розвитку освіти у зарубіжжі у національному, регіональному та світовому
вимірах на засадах об’єктивності;
– здатності оцінювати вплив глобалізації та європеїзації на розвиток освіти у світі, в
Європі в цілому та України зокрема;
– здатності аналізувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку освітніх процесів,
усвідомлювати різницю між освітніми явищами, що мають універсальний, особливий та
одиничний характер;
– здатності виявляти позитивні та дискусійні аспекти зарубіжного досвіду у контексті
перспективності для реформування освіти в Україні;
– здатності використовувати методологію порівняльно-педагогічних досліджень у
сфері власних наукових досліджень;
У результаті вивчення дисципліни «Трансформаційні процеси в сучасній зарубіжній
освіті» здобувач повинен:
знати:
– напрями і характер освітніх трансформацій у сучасній зарубіжній освіті;
– ключові тенденції розвитку світового освітнього простору в умовах глобалізації та
європеїзації;
– сутнісні характеристики інновацій в освіті зарубіжжя;
вміти:
– здійснювати порівняльний аналіз освітніх феноменів, стану, тенденції, закономірностей
розвитку освіти в зарубіжжі у національному, регіональному та світовому вимірах на засадах
об’єктивності;
– виявляти позитивні та дискусійні аспекти зарубіжного досвіду в контексті
перспективності для реформування освіти в Україні;
– висловлювати власну точку зору в усній та письмовій формі щодо освітніх явищ і
процесів, що мають місце в освіті у сучасному світі;

обґрунтовувати та проявляти ставлення до зарубіжного досвіду у галузі освіти і
педагогічної науки.
Програма навчальної дисципліни «Трансформаційні процеси в сучасній зарубіжній
освіти» складається з двох модулів. На вивчення навчальної дисципліни відводиться
30 годин / 1 кредит за ЄКТС.
3. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви блоків (модулів) і
тем
Змістовий модуль 1.
Трансформації в освіті в
умовах глобалізації та
європеїзації
Змістовий модуль 2.
Тенденції розвитку
середньої освіти в країнах
світу
Всього годин

Кількість годин
у тому числі
усього

лекції

семінарські

практичні

14

2

2

–

самостійна
робота
10

16

2

4

–

10

30

4

6

–

20

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ
№ з/п
1.
2.

Назви тем лекцій
Міжнародний вимір освітніх трансформацій в умовах глобалізації
та європеїзації.
Тенденції розвитку середньої освіти в розвинених країнах світу
Разом

Кількість
годин
2
2
4

Тема 1. Міжнародний вимір освітніх трансформацій в умовах глобалізації та
європеїзації.
Опис: Поняття «глобалізація» та «глобалізація в освіті». Виникнення міжнародних
організацій, їх класифікація. Діяльність міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО, Рада
Європи, Світовий Банк, ЄС, ОЕСР) у галузі освіти. Цілі розвитку тисячоліття та Цілі сталого
розвитку ООН. Міжнародна стандартна класифікація освіти ЮНЕСКО. Загальноєвропейські
рекомендації з мовної освіти Ради Європи. Внесок ОЕСР у розвиток освіти. Поняття
«європеїзація» та «європеїзація освіти». Алгоритм та інструменти європеїзації освіти в
Європі. Україна та європеїзація освіти.
Тема 2. Тенденції розвитку середньої освіти в розвинених країнах світу.
Опис: Ефективність і справедливість в освіті як ключова рамка розвитку середньої
освіти (світовий та європейський виміри). Тенденція підвищення якості середньої освіти.
Тенденція стандартизації змісту середньої освіти. Тенденція трансформації середньої освіти
на компетентнісні засади. Бачення ключових компетентностей міжнародними організаціями.
Цифрова трансформація та середня освіта. Відкриті освітні ресурси та відкрита освіта.
Медіаосвіта та медіа грамотність. Організація освіти в умовах кризових ситуацій.

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п
1.
2.
3.

Назви тем семінарських занять
Стан і тенденції розвитку середньої освіти в країнах світу.
Міжнародні порівняльні дослідження знань учнів як інструмент
забезпечення якості середньої освіти
Українське шкільництво діаспори у світі: витоки та перспективи.
Разом

Кількість
годин
2
2
2
6

Змістовий модуль 1. Трансформації в освіті в умовах глобалізації та європеїзації.
Семінарське заняття 1. Стан і тенденції розвитку середньої освіти в країнах світу.
Питання для обговорення:
1. Стан і тенденції розвитку середньої освіти в країнах Європи.
2. Стан і тенденції розвитку середньої освіти в північноамериканському регіоні (на
прикладі США).
3. Стан і тенденції розвитку середньої освіти в азійському регіоні (на прикладі КНР).
Змістовий модуль 2. Тенденції розвитку середньої освіти в країнах світу.
Семінарське заняття 2. Міжнародні порівняльні дослідження знань учнів як
інструмент забезпечення якості середньої освіти.
Питання для обговорення:
1. Міжнародна асоціація оцінювання освітніх досягнень (International Association for
the Evaluation of Educational Achievement – IEA) та дослідження, які вона
проводить (TIMSS, PIRLS тощо) (мета досліджень, вік учасників, періодичність
тощо).
2. Організація економічного співробітництва і розвитку (Organization for Economic
Cooperation and Development – OECD) та дослідження PISA (мета дослідження, вік
учасників, періодичність тощо).
3. Результати останніх досліджень TIMSS, PIRLS, PISA (рейтинги країн) та успіхи і
виклики України.
Семінарське заняття 3. Українське шкільництво діаспори у світі: витоки та
перспективи
Питання для обговорення:
1. Концепція виховного ідеалу як система виховання національних цінностей
української молоді діаспори у поглядах Г. Ващенка, О. Кульчицького,
Е. Жарського, трактуванні Конгресу СУМ.
2. Українське шкільництво, як провідний чинник збереження української
ідентичності в США та Канаді.
3. Тенденції сучасного розвитку рідномовної освіти українців в діаспорі (США,
Канада, Європа).

7. САМОСТІЙНА РОБОТА
Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни «Трансформаційні процеси в
сучасній зарубіжній освіті» спрямовано на закріплення та поглиблення теоретичних знань,
набуття й удосконалення практичних навичок і умінь, що сприяє формуванню професійного
світогляду майбутніх фахівців докторів філософії.
Самостійна робота охоплює 2 змістові модулі (10 та 10 годин відповідно на кожен).
Кожна самостійна робота передбачає виконання письмового завдання.

Звітуватись за виконання самостійної роботи бажано під час відповідного
семінарського заняття.
Матеріали, підготовлені письмово, здаються (надсилаються) викладачу на перевірку.
№
Кількість
Назви тем самостійних робіт
з/п
годин
Змістовий модуль 1. Освітні трансформації у світі в умовах глобалізації та
європеїзації.
1 Опишіть Цілі розвитку тисячоліття (Millennium Development Goals (MDGs)
1
за такими параметрами (рік затвердження, опис цілей, результати
досягнення)
2 Опишіть Цілі сталого розвитку (The Sustainable Development Goals (SDGs)
1
з деталізацією ЦСР 4.
3 Охарактеризуйте (в таблиці) Міжнародну стандартну класифікацію освіти
1
– МСКО (The International Standard Classification of Education (ISCED) за
такими параметрами: організація, яка розробила та рік розробки і рік
модернізації, що це за документ, його мета, структура, рівні МСКО.
4 Охарактеризуйте (в таблиці) Загальноєвропейські рекомендації з мовної
1
освіти (The Common European Framework of Reference for Languages:
Learning, teaching, assessment (CEFR)) за такими параметрами: організація,
яка розробила та рік розробки, що це за документ, його мета, опишіть
рівні.
5 Проаналізуйте документ ЄС «Стратегічна рамка європейського
1
співробітництва в галузі освіти і навчання: назустріч європейському
освітньому простору та за його межами (2021 – 2030)» (Strategic framework
for European cooperation in education and training towards the European
Education Area and beyond (2021-2030)) за такими параметрами:
організація, яка розробила, рік прийняття, стратегічні пріоритети,
індикатори для досягнення.
6 Охарактеризуйте Програми ЄС Еразмус (Erasmus) та Еразмус+ (Erasmus+)
1
та участь України.
7 Охарактеризуйте Програми ЄС Горизонт 2020 (Horizon 2020) і Горизонт
1
Європа (Horizon Europe) 2021 – 2027 та участь України.
8 Охарактеризуйте е-ресурс ЄС Eurydice – мережу з освіти в країнах Європи:
1
мета та рік заснування, структура мережі, ресурси, які можуть стати в
нагоді для підготовки дисертації
9 Охарактеризуйте статистичні дані про освіту ЄС, які пропонує ресурс
1
Європейської Комісії Eurostat.
10 Проведіть порівняльний аналіз організації середньої освіти в Україні та
1
інших країнах Європи.
Змістовий модуль 2. Тенденції розвитку середньої освіти в країнах світу.
11 Охарактеризуйте (в таблиці) Європейську довідкову рамку ключових
1
компетентностей для навчання впродовж життя (European reference
framework of key competences for lifelong learning) за такими параметрами:
організація, яка розробила та рік розробки і рік модернізації, що це за
документ, його мета, опишіть ключові компетентності та порівняйте з
переліком ключових компетентностей, що визначено Законом України
«Про освіту» (2017).
12 Охарактеризуйте (в таблиці) Європейську рамку підприємницької
1
компетентності (European Entrepreneurship Competence Framework –
EntreComp) за такими параметрами: організація, яка розробила рамку, рік
затвердження, визначення підприємницької компетентності, її складові.
13 Охарактеризуйте (в таблиці) Європейську рамку цифрової компетентності
1
(The Digital Competence Framework for Citizens – DigComp 2.2) за такими

14

15
16

17
18

19

20

параметрами: організація, яка розробила рамку, рік затвердження,
визначення цифрової компетентності, її складові.
Охарактеризуйте (в таблиці) Європейську рамку компетентності для життя
(The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key
Competence – LifeComp) за такими параметрами: організація, яка
розробила рамку, рік затвердження, визначення компетентності для життя,
її складові.
Охарактеризуйте децентралізаційно-централізаційні трансформації в освіті
країн зарубіжжя та в Україні.
Сформуйте міні-глосарій (з покликаннями на дослідницькі праці,
документи міжнародних організацій, тлумачні словники) з проблеми
цифровізації освіти з обов’язковим визначенням таких термінів (але не
обмежуючись),
як
«оцифрування»,
«цифровізація»,
«цифрова
трансформація».
Охарактеризуйте Європейське мовне портфоліо Ради Європи для
оцінювання рівня володіння іноземною (іноземними мовами).
Підготуйте короткий опис міжнародного порівняльного дослідження
PIRLS за таким форматом: мета, частота проведення, вік учнів; історія
виникнення та роки проведення; рейтинг країн.
Складіть таблицю з переліком е-ресурсів (відкриті е-курси та платформи)
на порталі ЮНЕСКО для дистанційного навчання в рамках відповіді
пандемії COVID-19.
Охарактеризуйте феномен академічної доброчесності (academic integrity)
за такими параметрами: трактування, історія руху за академічну
доброчесність, практики зарубіжних країн з дотримання академічної
доброчесності, законодавство України про академічну доброчесність.
Разом

1

1
1

1
1

1

1
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Примітка: письмова робота на 1-3 аркуші формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 12,
одинарний інтервал, з подальшим захистом положень на занятті.
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
У процесі вивчення дисципліни застосовуються такі методи навчання:
за типом пізнавальної діяльності:
- пояснювально-ілюстративний;
- репродуктивний;
- проблемного викладу;
- дослідницький;
відповідно до логіки пізнання:
- аналітичний;
- індуктивний;
- дедуктивний;
за основними етапами процесу:
- формування знань;
- формування умінь і навичок;
- застосування знань;
- узагальнення;
- закріплення;
- перевірка;
за системним підходом:
- стимулювання та мотивація;
- контроль та самоконтроль.

за джерелами знань:
- словесні - розповідь, пояснення, лекція;
- наочні - демонстрація, ілюстрація.
за рівнем самостійної розумової діяльності:
- проблемний;
- частково-пошуковий;
- дослідницький;
- метод проблемного викладання.
Методи під час дистанційного навчання: телекомунікаційні (інтерактивні комп’ютерні
відеоконференції, on-line консультації, самостійна робота здобувачів вищої освіти ступеня
доктор філософії з використанням освітніх платформ (Zoom, Classroom, Google Meet) та
месенджерів (Viber, WhatsApp). Для отримання зворотного зв’язку використовується Google
Form service.
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль успішності засвоєннями аспірантами навчального матеріалу
здійснюється шляхом опитування й оцінювання знань під час семінарських занять,
виконання аспірантами самостійної роботи.
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АСПІРАНТИ
Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюється за 100-бальною шкалою,
шкалою ECTS та національною шкалою.
Очікувані результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання
оголошуються на першому занятті в семестрі. Враховуються бали, набрані на заняттях та під
час підсумкового заліку. При цьому обов’язково враховуються: присутність на заняттях та
активність здобувача під час заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття;
користування мобільним телефоном чи іншими пристроями під час заняття в цілях, не
пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого
завдання та ін.
Загальна трудомісткість дисципліни – 100 балів на 1 семестр, із них 85 балів здобувач
може отримати впродовж роботи на семінарських, лекційних та самостійних заняттях, 15 балів –
на заліку.
Схему нарахування балів з дисципліни «Трансформаційні процеси у сучасній
зарубіжній освіті» подано в табл. 10.1, шкалу оцінювання – в табл. 10.2.
Таблиця 10.1
Схема нарахування балів з дисципліни

Л
5

Поточне оцінювання, самостійна робота, залік
Т1
Т2
С
С/р
Л
С
С/р
10
25
5
15
25

Скорочення: Л – лекція; С – семінар; С/р – самостійна робота.

Підсумковий
контроль
15

Сума
100

Таблиця 10.2
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
75-81
69-74
60-68
35-59

А
В
С
D
Е
FX

1-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, диференційованого заліку, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Конспект (рукопис) та презентації (ppt) лекцій.
2. Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з дисципліни
«Трансформаційні процеси в сучасній зарубіжній освіті» – рукопис.
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Анотація. Робоча програма дисципліни «Трансформаційні процеси в сучасній
зарубіжній освіти призначена для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньонаукового) рівня, освітній ступінь «Доктор філософії», галузь знань 01 Освіта/Педагогіка,
спеціальність: 014 «Середня освіта». Метою навчальної дисципліни «Трансформаційні
процеси в сучасній зарубіжній освіти» є формування порівняльно-педагогічної
компетентності дослідника – кваліфікованого фахівця, який/яка має високий рівень здатності
і готовності до професійної діяльності у сфері вітчизняної, європейської і світової науки й
освіти.
Для викладачів та здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня Освітній
ступінь «Доктор філософії», Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, Спеціальність: 014 «Середня
освіта».
Abstract. The work programme of the discipline “Transformational processes in modern
foreign education” is designed to train the applicants for higher education of the third (educational
and scientific) level, educational degree “Doctor of Philosophy”, field of knowledge 01 Education /
Pedagogy, specialty: 014 “Secondary education”. The aim of the discipline “Transformational
processes in modern foreign education” is the formation of comparative education competence of a
researcher – a qualified specialist who has a high level of ability and readiness for professional
activity in the field of home, European and world science and education.
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