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1. Пояснювальна записка 

 

Програма обов’язкової  навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ЗАРУБІЖНІ ТА 

ВІТЧИЗНЯНІ ОСВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ» складена відповідно до освітньої програми 

підготовки фахівців другого «магістерського» рівня вищої освіти, галузі знань  01 Освіта 

/ Педагогіка, спеціальності. 011 Освітні, педагогічні науки 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Актуальні зарубіжні та вітчизняні 

освітні концепції» є: вмотивувати і сприяти свідомому осмисленню здобувачами другого 

(магістерського) рівня вищої освіти системних уявлень про генезис, сутність, структуру і 

динаміку розвитку освітніх концепцій в Україні і світі (в історико-педагогічному і 

компаративному аспектах), сформувати доцільні навички, які забезпечать здатність особи 

розв’язувати складні професійні задачі забезпечення якості навчання і викладання, 

педагогічного супроводу учасників освітнього процесу у межах задекларованої в Україні 

освітньої концепції, проведення досліджень і впровадження їх результатів в інноваційну 

практику, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Актуальні зарубіжні та 

вітчизняні освітні концепції» є формування таких програмних компетентностей, як: 

Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку освіти і педагогіки. 

Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну взаємодію, 

зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, висновки та аргументацію з питань 

освіти і педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну дискусію. 

Розробляти й брати участь в інноваційних і дослідницьких проєктах у сфері 

освіти/педагогіки міждисциплінарного рівня із дотриманням правових, соціальних, 

економічних, етичних норм, прогнозувати результати і соціокультурні наслідки їх 

реалізації. 

Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних наук у різних 

джерелах, аналізувати, систематизувати, оцінювати її достовірність та релевантність, 

оперувати технологіями інтерпретації даних 

Створювати професійний е-образ, власний імідж, реалізувати життєві і кар’єрні 

цілі за принципом пріоритетності 

 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми 

формуються програмні компетентності: 

ІК Здатність особи розв’язувати складні професійні задачі забезпечення якості 

навчання і викладання, педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, 

організації експертизи освітньої діяльності, проведення педагогічних досліджень і 

впровадження їх результатів в інноваційну освітню практику, що характеризуються 

невизначеністю умов і вимог. 

ЗК6. Здатність виявляти, ставити та розв’язувати проблеми комплексно, на 

міждисциплінарному рівні. 

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо, виявляти повагу 

різноманітності та мультикультурності. 

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті, популяризувати українську 

національну культуру і освіту. 

СК1. Здатність проєктувати і досліджувати освітні системи, характеризувати 

тенденції розвитку української культури і освіти у світових контекстах. 



СК8. Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки,  розв’язувати складні 

задачі у мультидисциплінарних та міждисциплінарних контекстах. 

СК11. Здатність демонструвати культуру і техніку мовлення (усно і письмово), 

застосовувати культурно-історичну аргументацію під час підготовки і оприлюднення 

наукових доповідей, педагогічної дискусії, полеміки у широкій професійній спільноті 

з метою популяризації власного педагогічного досвіду і результатів наукових 

досліджень. 

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають 

досягнути таких програмових результатів навчання: 

РН1. Знати на рівні новітніх досягнень національні і зарубіжні концепції 

розвитку освіти і педагогіки, вимоги до ліцензування й акредитації освітньої діяльності, 

методологію педагогічних досліджень.  

РН3. Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, 

висновки та аргументацію з питань української культури, освіти і педагогіки до фахівців і 

широкого загалу, вести проблемно-тематичну дискусію. 

РН6. Розробляти й брати участь в інноваційних і дослідницьких проєктах у сфері 

освіти/педагогіки  міждисциплінарного рівня із дотриманням правових, соціальних, 

економічних, етичних норм, прогнозувати результати і соціокультурні наслідки їх 

реалізації. 

РН9. Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних наук у 

різних джерелах, аналізувати, систематизувати, оцінювати її достовірність та 

релевантність, оперувати технологіями інтерпретації даних.  

РН14. Створювати професійний е-образ, власний імідж, реалізувати життєві і 

кар’єрні цілі за принципом пріоритетності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  3,0 кредити ЄКТС  90 годин. 

 
 

 

 

1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1.1. Генезис освітніх концепцій як трансдисциплінарного явища в освіті. 

Термінологічне поле освітніх концепцій 

Глосарій основних понять теми. Чинники, що впливають на розвиток освітніх 

концепцій. Історико-педагогічний дискурс становлення і розвитку освітніх концепцій. 

Філософія освіти Г. Сковороди 

 

Тема 1.2. Нормативний базис сучасних освітніх концепцій: Україна і світ. 

Педагогічні підходи і класифікації освітніх концепцій  

Критерії системного аналізу сучасних освітніх концепцій. Нормативне 

забезпечення освіти в Україні. Педагогічні підходи: компетентнісний, особистісно 

зорієнтований, синергетичний, знаннєвий та інші. Класифікації освітніх концепцій. 
Концепція Національної стандартної класифікації освіти. 

 
Змістовий модуль 2. 

Тема 2.1. Цільові орієнтири освітніх концепцій в Україні та у Західній Європі.  



Освітні концепції в Україні та у Західній Європі на зламі ХІХ – ХХ століть 

Характерні ознаки освітніх концепцій Європи другої половини ХХ століття. Стратегії 

освітніх концепцій «Захід – Схід» на початку ХХІ століття 

Тема 2.2. Динаміка конструкту «освітня концепція – школа – спільнота в 

Україні.  

Авторські освітні концепції в сучасному українському шкільництві. Компаративістська 

розвідка у вивченні сучасних концепцій, які розкривають стратегії реформ в українській 

освіті 

 

 

Змістовий модуль 3. Інституційний аудит ЗЗСО 

 

Тема 3.1. Інституційний аудит ЗЗСО: основні положення 

Суть, мета інституційного аудиту ЗЗСО. Планування інституційного аудиту 

територіальними органами Державної служби якості освіти України. Напрями оцінювання 

освітніх, управлінських процесів і внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗЗСО. 

Етапи проведення інституційного аудиту. 

Тема 3.2. Підготовка ЗЗСО до інституційного аудиту, побудова внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти 

Принципи побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО. 

Визначення завдань функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

Перелік  необхідних ресурсів. Вимоги до інформації, розміщеної на веб-сайті ЗЗСО або 

веб-сайті його засновника.` Компоненти та механізми функціонування внутрішньої 

системи. ` Критерії оцінювання функціонування внутрішньої системи. Прийняття 

управлінських рішень щодо функціонування внутрішньої системи. Орієнтовна структура 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗЗСО.  

Тема 3.3. Підготовка ЗЗСО до інституційного аудиту, самодіагностика 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

Самооцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗЗСО. Річний звіт про 

діяльність ЗЗСО. Планування заходів для вдосконалення функціонування системи. 

Застосування практичних методів педагогічних досліджень з метою вивчення і 

самооцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Особливості 

самооцінювання якості освітнього середовища. Критерії, методи та інструменти 

самооцінювання системи оцінювання учнів. Вивчення дотримання вимог пов’язаних із 

педагогічною діяльністю педагогічних працівників. Самооцінювання управлінських 

процесів. Діяльність директора і педагогічних працівників ЗЗСО під час роботи експертної 

групи в закладі освіти. Документи, які заповнює керівник ЗЗСО. 

Тема 3.4. Експертна група: склад і зміст її роботи 

Особливості складу групи експертів, вимоги до них. Аналіз діяльності ЗЗСО за 

критеріями оцінювання освітнього середовища, системи оцінювання здобувачів освіти, 

діяльності педагогічних працівників, управління ЗЗСО. Попередня робота експертної 

групи та її діяльність у ЗЗСО, розподіл функцій між членами експертної групи. 

Документи, що відбивають результати інституційного аудиту у ЗЗСО. 

Тема 3.5. Зарубіжний досвід забезпечення якості загальної середньої освіти 

Особливості діяльності Чеської шкільної інспекції. Експертна діяльність в галузі 

шкільної освіти Німеччини та Австрії. Функціонування Національного агентства з оцінки 

шкіл в Литві. Основні підходи до шкільного аудиту в Бельгії. Освітній шлях Норвегії від 

інспектування до забезпечення якості. 



 

2. Засоби діагностики успішності навчання 

Усне та письмове опитування, поточне тестування, оцінка за участь у творчих 

проектах тощо. 

 

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання  залік 
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