




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  

Галузь знань,  

спеціальність,  

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів  – 1 
Галузь знань: 

01 – «Освіта/Педагогіка» Дисципліна за вибором  

Загальна кількість годин – 30 

Модулів – 2 

Спеціальність:  

014 «Середня освіта» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

2-й 

Семестр 

4 

Індивідуальне заняття не 

передбачено  

Освітній ступінь: 

Доктор філософії 

Лекції 

4 год. 

Семінарські 

6 год. 

Практичні 

– год. 

Самостійна робота 

20 год. 

Вид контролю:  

залік 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Метою навчальної дисципліни «Альтернативна освіта в країнах Європейського 

Союзу» 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. Результати навчання дисципліни «Альтернативна освіта в країнах Європейського 

Союзу» можна вважати успішними за умови досягнення предметних результатів: 

- здатність самостійно здобувати нові знання в галузі освіти, теорії та методики 

навчання. 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

- здатність застосовувати кращі освітньо-педагогічні практики у професійно-

педагогічній діяльності. 

- здатність організовувати продуктивну усну та письмову комунікацію в освітній, 

науковій та управлінській діяльності, зокрема у  міжнародному середовищі.  

- здатність цінувати та пропагувати українську культуру та освіту, поважити 

мультикультурність.  

- здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових 

досліджень українською та іноземною мовами, розуміти іншомовні  наукові тексти за 

напрямом досліджень. 

- здатність здійснювати та організовувати проєктну діяльність в конкретній 

предметній освітній галузі.  

- здатність до організації партнерської (суб’єкт-суб’єктної) взаємодії в науково-

дослідній діяльності та освітньому процесі. 

- здатність здійснювати моніторинг та оцінювання результатів власної науково-

дослідної і практичної педагогічної діяльності в конкретній освітній галузі,  визначати 

напрями подальших досліджень та індивідуальні професійно-педагогічні потреби. 

 

У результаті вивчення дисципліни «Альтернативна освіта в країнах Європейського 

Союзу» здобувач  повинен:  

знати:  

– теоретико-методологічні основи сучасних освітніх реформ  

– основні підходи до реформування загальної середньої освіти у країнах ЄС;  

– основні стратегії реформування європейського простору шкільної освіти; 

 

вміти:  

– здійснювати порівняльний аналіз освітніх реформ у 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 змін і 

процесів, що мають місце в освіті у сучасному світі; 

 

обґрунтовувати та проявляти ставлення до зарубіжного досвіду у галузі 

реформування освіти. 

 

Програма навчальної дисципліни «Альтернативна освіта в країнах Європейського 

Союзу» складається з двох змістових модулів. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 30 годин / 1 кредит  ЄКТС. 

 



3. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви блоків (модулів) 

і тем 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 

лекції семінарські практичні 
самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. 

Концепція освітніх 

реформ та теорія 

освітніх змін 

13 2 3 – 8 

Змістовий модуль 2. 

Реформування 

шкільної системи 

країн Європейського 

Союзу 

17 2 3 – 12 

Всього годин 30 4 6 – 20 

 

 

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 

№ з/п Назви тем лекцій 
Кількість 

годин 

1.  Освітні реформ, трансформацій та інновації в освіті, освітні зміни 2 

2.  Реформування європейського простору шкільної освіти: цілі, 

принципи, підходи та постулати 

2 

 Разом 4 

 

 

Тема 1. Освітні реформ, трансформацій та інновації в освіті, освітні зміни. 

Поняття «освітні реформи», «освітні трансформації», «освітні зміни». Розвиток теорії 

освітніх змін в англомовних країнах. Теорія освітніх змін Майкла Фуллана. Фактори 

успішності освітніх інновацій. Освітні реформ як об'єкт державного управління. 

 

Тема 2. Реформування європейського простору шкільної освіти: цілі, принципи, 

підходи та постулати. 

Мета освітніх реформ. Основні цілі освітніх трансформацій. Чинники освітніх змін. 

Підходи щодо освітніх інновацій у різних країнах ЄС. Етапи освітніх реформ у провідних 

країнах ЄС. Аналіз найуспішніших моделей освітніх реформ на теренах ЄС. Варіанти 

імплементації успішного європейського досвіду з освітніх реформ на вітчизняну освітню 

площину. 

 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

№ з/п Назви тем семінарських занять 
Кількість 

годин 

1.  Теоретико-методологічні основи аналізу сучасних освітніх реформ 1 

2.  Основні стратегії реформування загальної середньої освіти 1 

3.  Теорія освітніх змін М. Фуллана 1 



4.  Освітні реформи у країнах ЄС за рівнями шкільної освіти 1 

5.  Принципи реформування систем шкільної освіти країн-членів ЄС 1 

6.  Етапи реформування загальної середньої освіти у провідних країнах 

ЄС 

1 

 Разом 6 

 

 

Змістовий модуль 1. Концепція освітніх реформ та теорія освітніх змін. 

Семінарське заняття 1. Теоретико-методологічні основи аналізу сучасних освітніх 

реформ. 
Питання для обговорення: 

1. Ідеологічні основи освітніх змін. 

2. Вплив процесів політичної, економічної та культурної глобалізації на розвиток освіти. 

3. Теоретичні основи освітніх реформ як складного багатовимірного феномену. 

 

Семінарське заняття 2. Основні стратегії реформування загальної середньої 

освіти. 

Питання для обговорення: 

1. Централізаційна стратегія освітніх реформ. 

2. Децентралізаційна стратегія освітніх реформ. 

3. Стандартоорієнтована стратегія освітніх реформ 

 

Семінарське заняття 3. Теорія освітніх змін М. Фуллана. 

Питання для обговорення: 

1. Розмаїтість, рівність та стартові можливості. 

2. Складність та еволюція освітніх змін. 

3. «Динамічна еволюція» Ґоернера та реформи в освіті. 

 

 

Змістовий модуль 2. Реформування шкільної системи країн Європейського Союзу. 

Семінарське заняття 4. Освітні реформи у країнах ЄС за рівнями шкільної освіти. 

Питання для обговорення: 

1. Реформування початкової освіти в країнах Європейського Союзу. 

2. Реформування середньої ланки освіти у країнах Європейського Союзу. 

3. Реформування старшої школи у країнах Європейського Союзу. 

 

Семінарське заняття 5. Принципи реформування систем шкільної освіти країн-

членів ЄС.   

Питання для обговорення: 

1. Стратегії державної освітньої політики в країнах Європейського Союзу 

2. Трансформація цілей шкільної освіти у країнах Європейського Союзу. 

3. Модернізація змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу. 

 

Семінарське заняття 6. Етапи реформування загальної середньої освіти у 

провідних країнах ЄС. 

Питання для обговорення: 

Особливості освітніх реформ в країнах Європейського Союзу (ЄС), їх характеристика: 

1) Реформи 50 – 80-х років ХХ ст. – реформи доступу до освіти. 

2) Реформи 80-х років ХХ ст. – реформи якості освіти. 

3) Реформи ХХІ ст. – посилення ідей ефективності та справедливості в освіті. 

 



 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни «Альтернативна освіта в країнах 

Європейського Союзу» спрямовано на закріплення і поглиблення теоретичних знань, набуття 

й удосконалення практичних навичок і умінь, що сприяє формуванню професійного 

світогляду майбутніх фахівців докторів філософії.  

Самостійна робота охоплює 2 змістових модулів (8+12).  

Кожна самостійна робота передбачає виконання письмового завдання.  

Звітуватись про виконання самостійної роботи бажано під час відповідного 

семінарського заняття.  

Матеріали, підготовлені письмово, здаються (надсилаються) викладачу на перевірку.  

 

№ 

з/п 
Назви тем самостійних робіт 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1.  Концепція освітніх реформ та теорія освітніх змін.  

1 Підготувати доповідь на тему «Концептуальне осмислення освітніх змін як 

процесів природних та постійних перетворень в освіті» 

1 

2 Підготувати порівняльну таблицю понять «реформа», «реформація», 

«трансформація», «модернізація», «інновація» 

1 

3 Тезово визначити: характерні ознаки, особливі можливості, функціональні 

ролі освітніх реформ у сучасних теоретичних інтерпретаціях 

1 

4 Підготувати презентацію на тему: «Професійно-орієнтована стратегія 

освітніх реформ» 

1 

5 Підготувати доповідь на тему: Ринково-орієнтована стратегія освітніх 

реформ 

1 

6 Підготувати порівняльну таблицю стратегій освітніх реформ –  

централізаційно-децентралізаційної,  стандарто-орієнтованої, професійно-

орієнтованої,  ринково-орієнтоваої 

1 

7 Визначити спільні та відмінні риси освітніх реформ та освітніх змін за 

М. Фулланом 

1 

8 Управляння освітніми змінами 1 

Реформування шкільної системи країн Європейського Союзу.  

9 Підготувати доповідь на тему «Реформування освітньої галузі в напрямі 

децентралізації в управління» 

1 

10 Підготувати порівняльну таблицю на тему «Інтернаціоналізація освіти в 

ЄС: дотримання загальноєвропейських освітніх стандартів, взаємна 

визнання атестатів, дипломів, наукових степенів» 

1 

11 Підготувати презентацію на тему: «Демократизація загальної середньої 

освіти у країнах Європейського Союзу» 

1 

12 Підготувати дорожню карту «Євроінтеграційні перспективи реформування 

середньої освіти в Україні» 

1 

13 Підготувати доповідь на тему «Практична рамка для планування освітньої 

політики в системі Міжнародного інституту з освітнього планування 

1 



 

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.  

ЮНЕСКО» 

14 Підготувати порівняльну таблицю на тему «Моделі освіти в країнах ЄС 

(екстраполяційна, демографічна, орієнтована на ринок праці, економічно 

ефективна, суспільно орієнтована)» 

1 

15 Назвати пріоритетні напрями та механізми здійснення запозичень у 

сучасних освітніх реформах 

1 

16 Описати шляхи формування готовності школи та освітньої системи в 

цілому до запровадження освітніх реформ 

1 

17 Охарактеризувати особливості побудови результато-центрованої 

парадигми освіти 

1 

18 Підготувати дорожню карту на таму «Співробітництва школи, місцевої та 

батьківської громади в умовах ринково-орієнтованих освітніх реформ в 

країнах ЄС» 

1 

19 Запропонувати шляхи розвитку ринку освітніх послуг в Україні в руслі їх 

відповідності європейським стандартам 

1 

20 Розробити рекомендації щодо особливостей використання зарубіжного 

реформаційного досвіду з реформування середньої освіти в Україні 

1 

 Разом 20 



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, Telegram). Для отримання зворотного зв’язку використовується Google 

Form. 

 

 

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 оцінювання. 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  семестр, із них 85 балів здобувач може 

отримати впродовж роботи на лекційних та семінарських заняттях, за виконання самостійних 

робіт, 15 балів – на заліку. 

Схему нарахування балів з дисципліни «Альтернативна освіта в країнах Європейського 

Союзу» подано у табл. 10.1, шкалу оцінювання – в табл. 10.2.  

Таблиця 10.1 

Схема нарахування балів з дисципліни 

 

Поточне оцінювання, самостійна робота, екзамен Підсумковий 

контроль 

Сума 

Т1 Т2   

Л С С/р Л С С/р 15 100 
4,5 18 16 4,5 18 24 

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



Таблиця 10.2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно  

82-89 В 
добре  

75-81 С 

69-74 D 
задовільно  

60-68 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Конспект лекцій (рукопис) та презентації (ppt). 

2. Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з дисципліни 

«Альтернативна освіта в країнах Європейського Союзу» – рукопис. 
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