




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 

014 «Середня освіта» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 

2-й 

Семестр 

3-й 

Індивідуальне заняття не 

передбачено  

Освітній ступінь: 

Доктор філософії 

Лекції 

4 год. 

Семінарські 

6 год. 

Практичні 

0 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 «Моделювання освітнього простору в школі» є 

формування у аспірантів методологічної, інтегральної, цифрової та професійної видів 

інформаційної компетентностей, необхідних для здійснення ефективної діяльності в сфері 

освіти, практичних навичок розробки та впровадження змін в управління освітою в умовах 

глобальних викликів. 

 

 

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 6. Здатність організовувати продуктивну усну та письмову комунікацію в освітній, 
науковій та управлінській діяльності, зокрема у  міжнародному середовищі.  
ЗК 8. Здатність розв’язувати дослідницькі проблеми із дотриманням принципів професійної 
етики та академічної доброчесності. 

Фахові (професійні) компетентності (ФК):  

ФК 4. Здатність здійснювати та організовувати проєктну діяльність в конкретній 

предметній освітній галузі.  

ФК 5. Здатність до організації партнерської (суб’єкт-суб’єктної) взаємодії в науково-

дослідній діяльності та освітньому процесі. 

ФК 7. Здатність використовувати спеціалізовані уміння та навички розв’язання проблем 

для виконання кваліфікаційної праці (дисертації) та презентації результатів власних 

наукових досліджень. 

ФК 8. Здатність  організовувати безпечне освітнє середовище.  

 

1.7. Програмні результати навчання 
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Компетентності Знання Уміння та навички 

ПРН 

ПРН 1 ЗК 1. Здатність 

самостійно 

здобувати нові 

знання в галузі 

освіти, теорії та 

методики навчання. 

- знання про різні типи 

джерел інформації та 

способи роботи з ними;  

- знання про сучасні 

технології пошуку, аналізу та 

інтерпретації професійно 

значущої інформації 

- знання про методи та 

інструменти оброблення та 

аналізу інформації.  

- уміння працювати з 

джерелами різних типів; 

- уміння здійснювати 

пошук, оброблення та 

аналіз професійно значущої 

інформації; 

- уміння застосовувати 

методи та інструменти для 

оброблення та аналізу професійно 

значущоїінформації.  

ПРН 2 ЗК 2.Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність).  

 

 

 

 

 

 

- - знання про сучасні 

світові та вітчизняні 

освітньо-наукові тренди та 

освітні практики; 

- - освітньо-предметні 

знання (за 

предметнимиспеціальностям

и) відповідно до сучасного 

стану розвитку відповідної 

галузі та методики її 

реалізації; 

- - знання про 

креативне мислення, 

інноваційну науково-

дослідну діяльність в 

- - уміння постійно 

оновлювати знання в галузі 

освіти та наук про освіту; 

- - уміння визначати 

актуальні проблеми 

освітньо-предметної галузі, 

методики навчання як 

педагогічної науки та 

пропонувати механізми їх 

вирішення; 

- - уміння застосовувати 

методики генерування ідей 

та управлінських рішень;  

- - уміння приймати 

ефективні рішення під час 



галузіосвіти та методи її 

активізації;  

здійснення науково-

дослідної та професійно-

педагогічноїдіяльності 

ПРН 3 ЗК 3.Здатність 

мислити аналітично 

та критично у 

процесі науково-

дослідної діяльності. 

- знання про

 особливості 

здійснення науково-дослідної 

діяльності в галузіосвіти;  

- - знання про стратегії 

застосування аналітичного та 

критичногомислення; 

 

 

- уміння здійснювати 

аналітичну діяльність у 

процесі науково-дослідної 

роботи та критично 

оцінювати  

їїрезультативність;  

- уміння 

опрацьовувати та 

оцінювати джерела, 

застосовуючи стратегії 

аналітичного й критичного 

мислення; 

- уміння здійснювати 

аналітичну діяльність під 

час організації та реалізації 

освітнього процесу та 

критично оцінювати його 

результативність. 

ПРН 6 ЗК 6. Здатність 

організовувати 

продуктивну усну 

та письмову 

комунікацію в 

освітній, науковій 

та управлінській 

діяльності, зокрема 

у  міжнародному 

середовищі.  

- знання про комунікацію в 

освітній, науковій та 

управлінській діяльності, 

міжособистісну та 

педагогічну взаємодію; 

 

- - уміння

 організовувати процес комунікації в освітньому процесі, науковій та управлінській діяльності  на засадах суб’єкт-суб’єктноївзаємодії; 

- - уміння здійснювати 

педагогічну взаємодію між 

суб’єктами 

освітньогопроцесу, 

наукової діяльності та 

управління. 

ПРН 8 ЗК 8. Здатність 

розв’язувати 

дослідницькі 

проблеми із 

дотриманням 

принципів 

професійної етики 

та академічної 

доброчесності. 

- знання основ етики 

організації та здійснення 

науково-дослідної діяльності  

та освітньогопроцесу; 

- знання принципів 

професійної етики та 

академічної доброчесності. 

- - уміння організовувати та 

здійснювати наукову 

діяльність та освітній 

процес із дотриманням 

принципів професійної 

етики та академічної 

доброчесності; 

- - уміння стимулювати 

здобувачів освіти щодо 

дотримання норм 

професійної етики та 

академічної доброчесності.  

ПРН 13 ФК 4. Здатність 

здійснювати та 

організовувати 

проєктну 

діяльність в 

конкретній 

предметній освітній 

галузі. 

знання про проєктну 
діяльність в освітньому 
процесі, основні етапи та 
принципи її організації;  
- знання  про  проєктні вміння 
здобувачів освіти; 
- знання про 

компоненти освітнього 

середовища та вимоги щодо 

його наповнення; 

- знання про освітній та 

- уміння

 здійснювати проєктну  діяльність в конкретній предметній освітній галузі; 

- уміння організовувати 

проєктну діяльність 

здобувачів освіти та 

здійснювати ефективне 

управління нею; 

- - уміння проєктувати 

освітнє середовище 

закладу освіти з 

урахуванням 



розвивальний потенціал 

освітньої галузі, навчальної 

дисципліни, предмета, 

інтегрованого курсу (за 

предметною спеціальністю);  

- знання про розподіл 

ролей учасників проектної 

групи; 

- знання особливостей 

управління проектною 

діяльністю. 

особистісних потреб 

здобувачів. 

ПРН 14 ФК 5. Здатність 

організації 

партнерської 

(суб’єкт-суб’єктної) 

взаємодії в 

науково-дослідній 

діяльності та 

освітньому процесі. 

 

- знання принципів 

партнерської взаємодії в 

науковій діяльності та 

освітньому процесі; 

- знання особливостей 

та етапів формування 

суб’єкт-суб’єктних відносин;  

- - знання

 основних форм 

конструктивної взаємодії між 

дослідниками, учасниками 

освітнього процесу. 

- уміння 

застосовувати механізми 

реалізації партнерської 

взаємодії між 

дослідниками, учасниками 

освітнього процесу, 

представниками 

громадських організацій;  

- уміння

 координувати та 

стимулювати суб’єкт-

суб’єктну взаэмодію. 

 

ПРН 16 ФК 7. Здатність 

використовувати  

спеціалізовані 

уміння та навички 

розв’язання 

проблем для 

виконання 

кваліфікаційної 

праці (дисертації) 

та презентації 

результатів 

власних наукових 

досліджень. 

- знання психолого-

педагогічних засад 

здійснення науково-

дослідної діяльності; 

- знання про методики 

та технології аналізу 

предметної галузі з метою 

визначення проблем та 

розроблення механізмів їх 

розв’язання;  

- знання вимог до 

публікацій на здобуття 

наукового ступеня; 

- знання вимог до 

кваліфікаційної праці 

(дисертації), її структури, 

технології виконання та 

презентації отриманих 

наукових результатів;   

- уміння визначати 

наукові проблеми в 

обраній освітньо 

предметній галузі; 

- уміння планувати етапи 

наукового дослідження; 

- уміння добирати 

оптимальний 

методологічний 

інструментарій, 

застосовувати методи 

педагогічного і  

міждисциплінарного 

дослідження;  

- уміння оформлювати 

результати дослідження 

в наукові публікації та 

супроводжувати їх 

подання до фахових 

видань, зокрема, таких, 

що входять до провідних 

міжнародних науко 

метричних баз;   

- уміння оформлювати 

кваліфікаційну працю 

(дисертацію) згідно з 

вимогами; 

- уміння презентувати 

ключові результати 

наукового дослідження.  



ПРН 17 ФК 8. Здатність  

організовувати 

безпечне освітнє 

середовище. 

- знання ознак 

безпечного 

освітньогосередовища; 

- знання

 особливостей 

формування та 

функціонування безпечного 

освітнього середовища з 

конкретних предметно 

освітніх галузей.  

-  уміння організовувати 

безпечне освітнє 

середовище; 

- уміння дотримуватися 

принципів безпечного 

освітнього середовища 

та правил підтримання 

фізичного й 

психологічного здоров’я 

здобувачів під час 

розроблення та 

реалізації методичних 

систем з урахуванням 

особливостей предметно 

освітніх галузей. 

 

В результаті вивчення дисципліни «Моделювання освітнього простору в школі» 

здобувач  повинен:  

знати:  

 методологічні, філософські, законодавчо-інформаційні засади моделювання та 

феномена «освітній простір»;  

 відмінності у сутності базових і похідних понять з проблематики курсу; 

 види, класифікації та характеристики моделей, середовищ і просторів у сфері освіти; 

 розповсюджені та нові підходи до аналізу середовища освітніх організацій, методів 

визначення конкурентоспроможності, методи аналізу та прогнозування розвитку організацій  

у взаємозв’язку з зовнішнім середовищем; 

 сутність, технології та механізми побудови та створення моделей середовищ у сфері 

освіти та освітніх організацій.  

вміти та здобути навички:  

- здійснювати критичний аналіз доробку ефективних практик освітнього простору та 

середовищ у сфері освіти;  

- довести необхідність формування й розвитку у керівників стратегічного мислення; 

- аналізувати освітні та управлінські ситуації, виявляти та ідентифікувати управлінсько-

економічні проблеми в процесі проєктування та моделювання середовищ; 

- проєктувати управлінську діяльність і передбачати її наслідки; 

- створювати тимчасові творчі, проектні групи і працювати в команді; 

- розробляти критерії оцінювання функціонування та розвитку освітнього простору та 

середовищ у освіті; 

- розробляти і впроваджувати в практику управління освітою науково обґрунтовані 

моделі  розвитку шкіл у тринарній системі з середовищем і простором; 

- застосовувати методи аналізу середовища освітньої організації та прогнозування змін 

за умов розвитку цифрового суспільства  та глобальних викликів; 

- запропонувати підходи до раціонально ресурсного забезпечення освітнього простору 

та середовища;  

- використовувати SWOT-аналіз під час моделювання, Step-аналіз факторів 

зовнішнього середовища, матрицю аналізу можливостей і перешкод під час моделювання та 

аналізу функціонування та розвитку освітнього простору та різних видів середовищ;  

- використовувати інформаційні ресурси, платформи, сервіси, управлінські 

інформаційні системи та інформаційні інструменти в процесі моделювання. 

 

Програма навчальної дисципліни «Моделювання освітнього простору в 

школі»складається з двох модулів. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 30 годин 

/ 1 кредит за ЄКТС. 

 



 

 

3. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви структурних 

компонентів (модулів) і 

тем 

Кількість відведених годин 

усього 

у тому числі 

лекції семінарські практичні 
самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. 

Методологічно-

філософські основи 

загальнонаукового 

феномену «освітній 

простір». 

16 2 4 0 10 

Змістовий модуль 2. 

Теоретико-практичні 

засади моделювання 

освітнього простору. 

14 2 2 0 10 

Всього годин 30 4 6 0 20 

 

 

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 

№ з/п Назви тем лекцій 
Кількість 

годин 

1.  Філософський дискурс освітнього простору та методологічні 

підходи до пізнання та дослідження його специфіки 

2 

2.  Загальнонаукові підходи до моделювання простору в сфері освіти 

на засадах інтеграції здобутків різних галузей науки 

2 

 Разом 4 

 

Лекція 1.  Філософський дискурс освітнього простору та методологічні підходи до 

пізнання та дослідження його специфіки 

 

1. Філософський контекст феномену простору в ракурсі відносності часу.  

2. Сутність і специфіка освітнього простору у бінарній системі з середовищем у 

сфері освіти. 

3. Види простору та наукові основи їх класифікації в сфері освіти.  

4. Безпечне освітнє середовище та умови його створення в закладах освіти. 

5.   Інклюзивне освітнє середовище для спільного навчання, виховання та розвитку 

здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. 

 

Лекція 2.Загальнонаукові підходи до моделювання простору в сфері освіти на 

засадах інтеграції здобутків різних галузей науки  

1. Моделювання як науковий феномен, метод дослідження освітнього простору та 

процес. 

2.  Види, класифікації та характеристики моделей, середовищ і просторів у сфері освіти 

та їх  

інтеграції в міжнародний освітній та науковий простори. 

3. Місце людини у загальному об’єктному просторі, глобальному освітньому просторі, 

соціокультурному та соцiотеxнологiчному видах просторів як відкритих системах.  

4. Підходи до аналізу освітнього простору та середовища освітніх організацій, вибору 

методів визначення її конкурентоспроможності, методів аналізу та прогнозування їх 

розвитку. 



5. Критерії оцінювання ефективності функціонування та інноваційного розвитку 

освітнього простору та середовища. 

 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

 

№ з/п Назви тем семінарських занять 
Кількість 

годин 

1.  Загальнонаукові підходи до дослідження освітнього простору  як 

феномену цифрової епохи.  

2 

2.  Освітній простір: сутність, структура та специфіка  в цифровій 

епосі. 

2 

3.  Практичний дискурс бінарної системи «освітній простір – освітнє 

середовище» на засадах людиноцентристської партнерської 

взаємодії. 

2 

 Разом 6 

 

Змістовий модуль 1. Методологічно-філософські основи загальнонаукового феномену 

«освітній простір»  

 

Семінарське заняття  № 1.Загальнонаукові підходи до дослідження освітнього простору  як 

феномену цифрової епохи.  

 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

«Наука пізнає не сутності, а феномени» О. Конт 

 

1. Простір як загальнонауковий феномен та об’єкт пізнання, вивчення та моделювання. 

2. Класифікації просторів і його різновиди.  

3. Глобальний освітній простiр (ГОП) та індивiдуaльний освітній nроcтір як відкриті 

системи та об’єкти моделювання в сфері освіти. 

4. Місце людини узагальному об’єктному просторі, глобальному освітньому 

просторі,соціокультурному та соцiотеxнологiчному різновидах.  

5. Освітній nроcтiр закладу освіти, району, міста та регіону в контексті продуктивної та 

партнерської взаємодії. 

 

Змістовий модуль 1. Методологічно-філософські основи загальнонаукового феномену 

«освітній простір»  

Семінарське заняття  № 2.Освітній простір: сутність, структура та специфіка  в цифровій 

епосі 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №2 

1. Сутність і структура освітнього простору: системний аналіз, структурно-

компонентний аналіз  та термінологічний аналіз феномену. 

Чи є зрозуміле та просте для кожного визначення «освітнього простору», що надихало 

б на його створення?   

2. Роль культури та науки в освітньому просторі цифрової епохи. 

Освітній простір інноваційно та реактивно розвивається, набуває нових смислів і 

сутностей  чи …?  

3.  Побудова та соціодинаміка розвитку освітнього простору. 

     Проблеми побудови та переваги від його креативної розбудови. 

Чи характерний для освітнього простору новий стиль в архітектурі? Хто є творцем 

нового стилю? 



4. Освітній простір і його різновиди в контексті глобального освітнього простору. 

Назвіть спільне та відмінне, що притаманне для освітнього простору та гарантує не 

лише якість освіти, якість життєдіяльності людини, а насамперед розквіт країни? 

5. Ієрархічність системи побудови освітнього простору в країні: сутність і специфіка 

(освітній простір на рівні країни, регіону, міста, району, закладу освіти). Їх взаємодія 

чи автономне існування? Сильні та слабкі сторони та стратегії на їх подолання. 

Завдання 1, див. самостійна робота № 2. 

 

Змістовий модуль 2. Теоретико-практичні засади моделювання освітнього простору 

Семінарське заняття  № 3. Практичний дискурс бінарної системи «освітній простір – 

освітнє середовище» на засадах людиноцентристської партнерської взаємодії 

 
1. Освітній простір у ракурсі факторів впливу і механізмів його розвитку.  

2. Комплексний механізм, іманентно притаманний освітнього простору: 

компонентний склад та специфіка дії. Які механізми вже діють в сфері освіти, а, 

які механізми потребують розробки та нагального впровадження для 

забезпечення безпечного середовища. 

3. Яку роль відіграє комплексний механізм в інноваційній соціодинаміці освітнього 

простору?  

4. Освітній nроcтiр закладу освіти як креативний простір продуктивної та 

партнерської взаємодії. Які власне взаємодії і яких гравців на освітньому полі, за 

суб’єктною ознакою, забезпечують результативність та продуктивність розвитку 

індивiдуaльного освітнього nроcтору дитини? 

5. Види суб’єкт-суб’єктних взаємодій усіх зацікавлених у якісній освіті  та рівному 

доступу до неї. Як забезпечити активну участь усіх зацікавлених задля користі 

справи, а не для формальної статистики. Що потрібно змінити, щоби змінився  

освітній простір у школі. 

6. Індивiдуaльний освітній nроcтір та побудова освітніх траєкторій розвитку 

суб’єктів – здобувачів освіти. 

7. Нова українська школа –  це простір креативних і розвивальних можливостей чи 

міф для розвіювання. 

8. Вижити в початковій школі … Як?  

 

   

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моделювання освітнього простору 

в школі» спрямований на закріплення теоретичних знань і їх поглиблення, на набуття і 

удосконалення практичних навичок і умінь, що сприяє формуванню професійного світогляду 

майбутніх фахівців докторів філософії.  

Самостійна робота поділяється на 4 теми (по 5 годин кожна).  

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.  

 

№ 

з/

п 

Назви тем самостійних робіт 
Кількіст

ь годин 

1. Теоретичний дискурс категоріально-понятійного апарату дисципліни 

«Моделювання освітнього простору в школі». 

Вивчення та аналіз наукових джерел із проблематики моделювання  

освітнього простору та багатовекторності його розвитку в цифрову епоху.   

Завдання 1. Міні-розвідка з реферативного огляду джерел.  

5 



Вам необхідно здійснити міні-розвідку дискурс-огляду феномену 

простору в сфері освіти, результатом якої буде огляд наукового доробку 

учених із проблематики цього курсу. Для цього необхідно вивчити та 

проаналізувати словники та енциклопедичні довідники з різних галузей 

знань, запропоновану літературу з проблематики курсу з застосуванням 

теоретичних методів дослідження – термінологічний аналіз, теоретичний 

аналіз, контент-аналіз, дискурс-аналіз, системний аналіз, синтез, 

класифікація, систематизація, порівняння, узагальнення матеріалу у 

наукових джерелах, моделювання, методів як метод ключових слів; 

праксиметричних – вивчення та узагальнення власного досвіду роботи, 

аналіз документів та ін.) – для уточнення сутності базових понять  та 

інших обраних вами методів  дослідження, які на вашу думку є 

раціональними та педагогічно доцільними. За потреби можна знайти 

додаткові джерела, які б повною мірою надавали уявлення про простір та 

освітній простір як об’єкт пізнання,  вивчення, дослідження, аналізу та 

співіснування в цифрову епоху.  

Для визначення сутності та структури феноменів – простір, освітній 

простір і їхніх видів, виявлення їхньої специфіки в сфері освіти бажано  

знайти та застосувати теоретичні методи дослідження, а також 

структурно-компонентний аналіз феноменів за визначеннями, що 

відображені в словниках, енциклопедіях, монографічних дослідженнях і 

статтях практиків із різних галузей наукового знання.  

Необхідно обрати не менше трьох галузей і знайти не менше 12 дефініцій 

для аналізу. Наприклад,  це можуть бути такі галузі як: філософія освіти, 

соціологія освіти, освітологія, психологія, дидактика, освітній, 

інформаційний та стратегічний менеджмент, архітектура та ін.   

Текст має лаконічно синтезувати зміст рекомендованої літератури, 

висвітлюючи понятійно-категоріальний апарат проблематики через 

розкриття сутності та структури феноменів «простір», «освітній простір», 

їх різновиди та специфіку, що є притаманними для цифрового 

суспільства та  для сфери освіти, а також основні концепти,  ідеї, 

концепції, погляди дослідників і практиків, які повною мірою 

розкривають ці феномени. Майте на увазі, що ваша робота  – огляд 

джерел не повинен містити послідовний опис кожного з джерел, та  

відображати інші феномени, що розкрито авторами у публікації у 

взаємозв’язку з досліджуваними феноменами. Це має бути логічний 

виклад тексту, що системно розкриватиме  сутність і специфіку 

освітнього простору в цифрову епоху та стратегії його розвитку для 

закладу освіти ХХІ століття.  Звісно, за потреби треба вказати на терміни, 

з якими співвідносяться або розглядаються дані феномени.  Можливо 

згадати, що О. Конт стверджував, що «наука пізнає не сутності, а 

феномени».  

Бажано пам’ятати, що підготовлений вами огляд, за результатами міні-

розвідки, має бути синкретичним поєднанням інтерпретацій, що знайшли 

відображення в науковому дискурсі та підготовлений  на основі  

вивчення наукового та практичного доробку, аналізу різних ідей, думок, 

поглядів, моделей,  не лише різних авторів, а й ваших особистих. 

Незважаючи на невеликий обсяг, текст має бути викладений цілісно та 

логічно, за певною структурою (планом викладу, який бажано 

розробити), містити необхідні посилання та цитати, достовірні факти, 

ваші власні думки й оцінки, критичний аналіз  поглядів і думок   авторів, 

переконливі аргументи.  

Після ознайомлення з текстом того чи іншого джерела, необхідно  

відібрати лише той текст і ті факти, які на вашу думку повною мірою та 



об’єктивно   розкривають суть феномену.  Не потрібно робити повний 

або частковий переказ того чи іншого джерела, намагайтеся  зробити 

доступний  та зрозумілий огляд відповідно до логіки вашого розкриття та 

співставляючи різні погляди авторів на один і той самий феномен. 

Важливо знайти спільне й відмінне  у працях авторів, які надають змогу 

зрозуміти та розкрити сутність досліджуваного феномена  через текстову 

або символічну або концептуальну моделі. 

Щоб допомогти вам упорядкувати власні думки та структуру огляду, ви 

можете зосередитися на питаннях розгляду проблематики семінару або 

підготувати низку питань, які потребують на ваш погляд розгляду та 

обговорення.  

Пам’ятайте, що  підготовка питань не є обов’язковою, а лише  надасть 

змогу вибудувати логіку викладу змісту огляду джерел. 

Пам’ятайте також, що ваш зміст обмежується лише двома сторінками 

тексту, які вам необхідно буде презентувати на семінарі як спіч-

презентацію. Тому включіть лише основні моменти та ваші думки 

стосовно них.  

Список використаних джерел  підготувати наприкінці тексту за ДСТУ-

8302-2015,  цитування за вимогами до оформлення дисертаційних робіт 

та цього стандарту. 

Не забувайте перевіряти орфографію, дотримуючись наукового стилю 

тексту, будьте прискіпливі до його якості. Ваші абзаці, структура речень 

та формулювання мають бути логічними, зрозумілими та лаконічними і 

демонструвати науковий стиль і компетентність у цьому питанні, але 

повною мірою відображати і розкривати сутність досліджуваних 

феноменів. 

На занятті результати проведеної вами міні-розвідки у формі спіч-

презентації (не менше 5 слайдів без урахування титульного) ви маєте 

презентувати на семінарі. Інші учасники під час семінару будуть 

виступати в якості «експертів». 

Складений стислий огляд джерел для семінарського заняття складає до 10 

% від вашої остаточної оцінки з цього кредиту. Ваша робота повинна 

складати не більше 800 слів (2 сторінки), шрифт –14, TimesNewRoman, 

інтервал – 1, 5;  поля – 2х2х2х2 см. Абзац – 1,25. 

 

2. Сутність, структура та специфіка феномену освітнього простору в 

цифровій епосі 

Завдання 1 до семінару 2 «Освітній простір: сутність, структура та 

специфіка  в цифровій епосі» 

Для розгляду на семінарі-дискусії запропоновано  5 питань. Кожне 

питання є комплексним і може бути розглянуте, як  окреме, за 

результатами міні-розвідки. Деякі з питань потребують розгляду за 

результатами дослідження окремої наукової задачі.  До кожного з питань 

поставлено ще додаткові для розкриття сутнісного смислу. Вам 

пропонується скласти  план на 4-5 пунктів і підготувати стислий 

компедій на 1-2 сторінки для представлення на семінарі. 

Ви маєте бути готовими до виконання ролі  спікера, саме з обраних Вами 

питань.  Решта питань також не залишається поза Вашою увагою. Ви 

маєте до дискусії  підготувати додатково ще по 2 питання, які мають 

бути виголошені та розглянуті під час дискусії.   

 

5 

3. Загальнонаукові підходи до моделювання освітнього простору та його 

специфіка в сфері освіти.  

Модельний підхід як процес створення моделі, спрощеної копії 
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реального об’єкта чи явища, що пізнається,  досліджується чи 

аналізується. 

Глобальний освітній простiр (ГОП) та індивiдуaльний освітній 

nроcтір як об’єкти моделювання в сфері освіти. 

Освітній nроcтiр регіону, закладу освіти як відкритої активної 

соціокультурної системи. 

Інформаційний nроcтiр, інформаційне середовище, кібер простір та 

креативний простір: сутність, специфіка їх функціонування і розвитку в 

умовах розвитку багатовекторного інформаційного суспільства в країні 

та сфері освіти. 

Інформаційні ресурси, Топ-100 інструментів для освіти та їхні 

можливості для розвитку креативного, безпечного та інклюзивного 

середовища в закладах освіти.  

Структурно-функційне моделювання, структурно-функціональне 

моделювання розвивального освітнього середовища, метод знакового 

функційного моделювання за методикою векторного моделювання за 

такими характеристиками: свобода →залежність (несвобода), активність 

→ пасивність та ін. 

Завдання: Ефективність освітнього простору як ступінь 

відповідності якiсниx i кількісних властивостей створених середовищ, які 

моделюються за заданими цільовими функціями, за якими здійснено їх 

побудову та спроєктовано інноваційний розвиток. Розробити критерії 

ефективності їх функціонування і розвитку в сфері освіти. 

 

 

4. Особливості різновидів простору та середовищ у ракурсі    кінострічки 

«Сфера» (2017р.) 

За результати перегляду кінострічки «Сфера» (2017 р.) (англ. TheCircle), 

американського науково-фантастичногой трилера, режисера, продюсера і 

сценариста Джеймса Понсольдта, Вам необхідно визначити види та 

різновиди простору та охарактеризувати їх специфіку, загрози для 

життєдіяльності людини з використанням методу хронології щодо 

конкретизаціі ситуацій, поданих режисерами для осмислення, 

усвідомлення та аналізу.   

Тривалість кінофільму 110 хвилин. Наприклад, показано 

комунiкативний, особистісний, життєдіяльнісний види простору, решту 

різновидів простору Вам треба визначити та подати розлогу 

характеристику для трьох із них, які Ви обираєте на свій розсуд, за 

превалюючими характерними ознаками.  

Про кінофільм одержати інформацію детально можна з Вікіпедії 

за покликанням: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%

8C%D0%BC,_2017) 
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8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У процесі вивчення дисципліни застосовуються такі методи навчання:  

за типом пізнавальної діяльності:  

- пояснювально-ілюстративний;  

- 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; 

- аналіз та самоаналіз.  

за джерелами знань:  

- словесні - розповідь, пояснення, лекції різних видів;  

- 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 
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доктор філософії з використанням освітніх платформ (Zoom, Classroom, GoogleMeet) та 

месенджерів (Тelegram, Viber, Messenger). 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль успішності засвоєннями аспірантами навчального матеріалу 

здійснюється шляхом опитування й оцінювання знань під час семінарських занять, 

виконання аспірантами самостійної роботи, проведення і перевірки письмових контрольних 

тестувань.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

 

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 іспиту. 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, практичних заняттях, 15 балів – на 

заліку. 

Схема нарахування балів з дисципліни подано у таблиці.  

 

Таблиця  

 
 

Поточне оцінювання, самостійна робота, залік 
Підсумковий 

контроль Сума 

М1 М2 

Л С С С/р  С/р Л С С/р С/р  

15 

 

100 
4 10 10 10 10 4 10 10 10 

 

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

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

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. Презентації до лекційних і семінарських занять з дисципліни «Моделювання 

освітнього простору в школі». 

2. Наукові статті з проблематики. 
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Анотація  

 Робоча програма навчальної дисципліни «Моделювання освітнього простору в 

школі» призначена для підготовки здобувачів освіти третього (освітньо-наукового рівня) 

вищої освіти та розроблена на засадах компетентнісних і партнерських засадах 

людиноцентризму відповідно до державної політики в сфері освіти. Вона містить перелік 

загальних і фахових компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач ступеня доктора 

філософії з освітніх, педагогічних наук програмні результати навчання, які мають бути 

досягнуті під час вивчення дисципліни. Програма базована на європейській стратегії 

розвитку освіти навчання впродовж життя. Структурно утворена з 2 змістових модулів, обсяг 

якої становить 1 кредит ЄКТС. Об’єктом вивчення є освітній простір в сфері освіти та 

моделювання його інноваційного розвитку.  

 Теоретичний зміст предметної області включає методологічно-філософські основи 

загальнонаукового феномену «освітній простір» в ракурсі відносності часу; специфіку 

освітнього простору у бінарні системі з середовищем у сфері освіти, різновиди простору та 

наукові основи їх класифікації; особливості безпечного освітнього середовища та умови його 

створення в закладах освіти; інклюзивне освітнє середовище для спільного навчання, 

виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей; 

загальнонаукові підходи до моделювання простору в сфері освіти та його інтеграції в 

міжнародний освітній та науковий простори на засадах інтеграції здобутків різних галузей 

науки, критерії оцінювання ефективності функціонування та інноваційного розвитку 

освітнього простору та середовища; роль людини у загальному об’єктному, глобальному 

освітньому, соціокультурному та соцiотеxнологiчному видах просторів як відкритих 

системах. 
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