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І. Опис дисципліни
Шифр дисципліни

Загальні характеристики 
дисципліни

Навчальне навантаження 
з дисципліни

Методи навчання і форми 
контролю

Г алузь знань 
(шифр, назва)

Кількість кредитів -  3 Методи навчання: 
словесні -  лекція, 
пояснення, бесіда; практичні 
-  виконання практичних 
завдань, розробка схем, 
таблиць; самостійне 
вивчення теоретичного 
матеріалу, конспектування 
джерел та їх аналіз, 
розробка структурно- 
логічних схем, таблиць.

Спеціальність 011 
Освітні, педагогічні науки 
(код, назва)

Загальна кількість годин -  

90

Денна Заочна
(вечірня)

Освітній рівень (доктора 
філософії)

Лекції:
20 20

Семінарські (практичні) 
заняття:

Нормативна/вибіркова 20 20
Лабораторні заняття: Форми поточного контролю 

-  усне опитування, 
виконання завдань, 
перевірка самостійної 
роботи.

Модульний контроль -  
письмова модульна 
контрольна робота.

Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом -ІІІ

- -
Індивідуальна робота:

Семестр V - -
Самостійна робота: 50

Тижневе навантаження 
(год.)
- аудиторне: 2
- самостійна робота 5

50 50 Форма підсумкового
контролю
Залік

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС:

Мова навчання - українська 40/50 40/50

Предмет вивчення навчальної дисципліни глобалізаційні та інтернаціоналізації 
процеси в освіті, їх вплив на розвиток української професійної освіти.

Міждисциплінарні зв’язки: філософія освіти, соціальної філософія, соціологія 
освіти, економіка освіти, освітня політика, педагогіка, історія освіти, політологія, освітнє 
право, державне управління.

Мета. Метою викладання навчальної дисципліни «Інтернаціоналізація професійної 
освіти» є: розкрити закономірності процесу формування системи професійної освіти з 
огляду на загальнонаціональний і міжнародний вимір, особливості розвитку професійної 
освіти за умов державного суверенітету України; проаналізувати глобалізаційні та 
інтеграційні процеси у різних регіонах світу та можливості їх реалізації в українському 
освітньому просторі; розробити на цій основі науково-методичні підходи до розвитку 
професійних компетентностей докторантів освітнього рівня доктор філософії

Завданнями вивчення дисципліни є:
- ознайомлення з роллю і місцем освіти в процесі глобалізації; з викликами, формами і 

тенденціями глобалізації освіти;
- аналіз стратегії інтернаціоналізації освіти на регіональному, національному та 

інституційному рівнях;
- аналіз основних форм та інструментів інтернаціоналізації освіти;
- аналіз пріоритетів інтернаціоналізації освіти в контексті основних тенденцій 

сучасного суспільного розвитку (загальнонаціональний і міжнародний вимір);
- аналіз досвіду провідних країн в досягненні цілей інтернаціоналізації професійної

освіти;



- прогнозування науково обґрунтованих підходів до реформування вітчизняної 
професійної освіти у вимірах глобалізації, європейської інтеграції та національної 
самоідентифікації.

ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують:

ОК -  11
№ з/п Результати навчання Компетентності

1. ПРН 1 Здатність до критичного мислення, 
розуміння широкого кола філософсько- 
світоглядних питань, використання набутого 
особистісно-професійного досвіду для 
вирішення наукових та фахових завдань; аналізу 
міждисциплінарних явищ та процесів; реалізації 
власного аксіологічного та наукового 
потенціалу.
ПРН 8 Здатність представляти в усній і 
письмовій формах перед фаховою і нефаховою 
аудиторією результати власної дослідницької 
діяльності.
ПРН 9 Здатність виявляти та формувати нові 
ідеї та актуальні наукові проблеми, здійснювати 
проектування наукової роботи, визначати 
проблематику, гіпотезу, мету, завдання, об'єкт 
та предмет дослідження, складати робочий план 
теоретичного та експериментального 
дослідження у сфері освітніх, педагогічних наук 
ПРН 10 Здатність вибудовувати алгоритм 
наукового дослідження у сфері освітніх, 
педагогічних наук, використовувати 
методологічні принципи наукового 
дослідження, організувати та проводити 
педагогічне спостереження і педагогічний 
експеримент, використовувати теоретичні та 
емпіричні методи наукового дослідження, 
визначати порядок проведення дослідження і 
його етапи.

ЗК 2 Методологічна Здатність 
до розуміння сучасної 
методології освіти; здатність до 
застосування методів наукового 
пізнання; проведення науково- 
дослідної діяльності; розробка та 
впровадження дослідницьких 
проектів, «start-up»; 
методологічно та технологічно 
грамотно здійснювати наукове 
дослідження, інтерпретувати 
його результати; ефективно 
висвітлювати, поширювати 
знання щодо наукових 
досліджень та інновацій 
ЗК 6 Підприємницька 
Здатність визначати 
підприємницькі можливості 
власного дослідницького 
проекту, результатів наукового 
пошуку, участі у проектній 
діяльності, прогнозувати вплив 
власного дослідження на 
розвиток громади, регіону, 
країни.

2. ПРН 11 Здатність застосовувати методи 
математичної статистики для обробки і аналізу 
отриманих експериментальних даних та 
об’єктивної оцінки результатів дослідження. 
ПРН 12 Володіння сучасними методами 
викладання фахових дисциплін з освітніх, 
педагогічних наук у вищій школі, а також 
демонстрація здатності раціонально та науково 
обґрунтовано організувати самостійну роботу 
студентів
ПРН 14 Здатність застосовувати сучасні 
педагогічні технології у неперервній 
педагогічній освіті; розробляти науково- 
методичний супровід професійної підготовки

ФЗК 1 Педагогічна Здатність 
оперувати науковою 
термінологією педагогічної 
науки та вибудовувати ієрархію 
наукових понять за рівнями їх 
узагальнення; розуміти 
системність, взаємозв’язок та 
цілісність різних педагогічних 
явищ і процесів, багатогранність 
практичної спрямованості 
педагогіки; орієнтуватися у 
сучасній нормативно-правовій 
базі розвитку освіти, тенденціях 
освітньої політики в Україні;



майбутніх фахівців
ПРН 20 Демонструвати навички особистісної і 
професійної самоактуалізації, задоволення 
індивідуальних і соціальних потреб; діяти та 
виконувати суспільно значущі завдання та 
сприяти особистісному саморозвитку в 
конкретних культурно-історичних умовах; 
дбайливо ставитись до історичної спадщини, 
культурних традицій, сприймати соціальні і 
культурні відмінності у суспільстві.

розглядати педагогічні явища, 
розвиток освіти та науки у їх 
історичній ретроспективі; 
застосовувати компаративний 
аналіз щодо вивчення 
педагогічних проблем у 
зарубіжному та вітчизняному 
контекстах; узагальнювати 
інноваційний педагогічний 
досвід у власному науковому 
дослідженні
ФЗК 4_Діагностична Здатність 
проводити моніторинг власних 
наукових результатів; володіти 
діагностичним інструментарієм 
оцінки результатів 
експериментальної роботи; 
будувати індивідуальну 
траєкторію власного розвитку та 
кожного суб’єкта педагогічної 
діяльності; оцінювати наукову 
та практичну цінність завдань, 
які вирішуються у власному 
педагогічному дослідженні

3. ПРН 26 Вміти користуватися сучасною 
методологію аналізу сімейних проблем і явищ; 
орієнтуватися в проблемах сім'ї, які стосуються 
її функціонування, особливостей 
психологічного клімату сім'ї та його впливу на 
формування повноцінної особистості.

ФСК 1_ Здатність до різних 
видів історико-педагогічного 
аналізу (історико-логічний, 
компаративний, 
ретроспективний); 
опрацьовувати джерельну базу 
дослідження; адаптовувати та 
застосовувати ідеї видатних 
педагогів у сучасну педагогічну 
практику; використовувати 
цивілізаційних підхід до 
осмислення історико- 
педагогічних явищ і процесів. 
ФСК 6_ Здатність 
впроваджувати інноваційні 
технології в освітній процес 
педагогічних закладів вищої 
освіти; ефективно 
використовувати педагогічні 
знання, уміння, оновлені 
методики, інтерактивні методи, 
ІКТ для розв’язання проблеми 
подолання антиінноваційних 
бар'єрів у професійній 
діяльності та вдосконалення 
якості вищої освіти.



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС - 90 годин.

№
п/п Назви змістових модулів і тем
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1. ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТА 
НАЦІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

30 12 6 6 20

Тема
1.1.

Освіта в контексті визначальних 
характеристик цивілізаційного процесу 2 2

1.2. Глобалізація та інтернаціоналізація - нові 
парадигми освітньої політики. 2 2

1.3. Транснаціональна освіта.
Інтеграційні процеси в світовому 
освітньому просторі.

2 2

2 ТРАДИЦІЙНІ ОСВІТНІ ЦІННОСТІ В 
ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ 30 10 6 4 15

2.1. Інтернаціоналізація освіти як засіб 
стратегічного розвитку системи освіти

2 2

2.2. Програми Європейського Союзу та 
розвиток процесу інтернаціоналізації вищої 
професійної освіти.

2 2

2.3. Індикатори виміру процесу 
інтернаціоналізації. Ціннісна платформа 
педагогічної освіти.

2 4

3 ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

30 8 4 4 15

3.1 Академічна мобільність та інструменти її 
реалізації.
Інтернаціоналізація освіти на 
Європейському просторі. Ідеї та завдання 
Болонського процесу.

4 4

3.2 Реалізація сценаріїв інтернаціоналізації на 
інституційному рівні.

4 6

Разом 90 40 20 20 50
Залік

Усього 90 40 20 20 50



№
з/п З.І.Назва модулів, тем та їх зміст оUо
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1. Модуль І. ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

М

К-сть
годин

т
н
еа

35
' З
’А

п

1.1. Тема 1.1.
Зміст, теми: Вступ. Освіта як ключовий чинник суспільного 

прогресу, успішного розвитку націй, держав, кожної людини. 
Глобалізація, мобільність змінність, інноваційність, 
інтелектуалізація, інформатизація, демократизація,
конкурентність як визначальні характеристики сучасного 
цивілізаційного процесу. Особливості розвитку професійної 
освіти в сучасних умовах цивілізаційного розвитку. 
Рекомендовані інформаційні джерела: 4; 6; 7; 15-17; 22; 28;
30; 31; 42; 44; 47; 49; 53;56; 59; 60-63; 68; 81; 84; 85; 87; 93; 98; 
102; 116.

1.2. Тема 1.2.
Зміст теми: Освіта як ключовий чинник суспільного 

прогресу, успішного розвитку націй, держав, кожної людини. 
Рекомендовані інформаційні джерела: 4; 8; 9; 13; 29; 34; 49;
61; 70; 101; 102; 103.

1.3. Тема 1.3.
Зміст теми: Глобалізація, мобільність змінність,

інноваційність, інтелектуалізація, інформатизація,
демократизація, конкурентність як визначальні характеристики 
сучасного цивілізаційного процесу. Особливості розвитку 
професійної освіти в сучасних умовах цивілізаційного 
розвитку.Аналітичний огляд основних віх розвитку освітньої

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 5; 10; 49; 61; 63; 
79; 80; 107; 109; 113; 116; 117.

2. Модуль ІІ. ТРАДИЦІЙНІ ОСВІТНІ ЦІННОСТІ В 
ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ

2.1. Тема 2.1.
Зміст теми: Інтернаціоналізація освіти як засіб

стратегічного розвитку системи освіти
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 3; 8; 9; 15; 26; 

29; 30; 38; 39; 60; 68; 79; 109; 116.

2.2. Тема 2.2
Зміст теми: Програми Європейського Союзу та розвиток 

процесу інтернаціоналізації вищої професійної освіти.



2.3. Тема 2.3
Зміст теми: Індикатори виміру процесу

інтернаціоналізації. Ціннісна платформа педагогічної освіти. 
Основні тенденції реформування вищої освіти. Тенденції 
інтернаціоналізації систем вищої освіти, утворення світової 
освітньої мережі. Інтернаціоналізація вищої освіти, її основні 
форми. Зростання масштабів вищої освіти. Диверсифікація 
вищої освіти.

Рекомендовані інформаційні джерела: 15, 32, 45, 48, 55, 
78, 96,102.

3. Модуль ІІІ. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

3.1. Тема 3.1.
Зміст теми: Академічна мобільність та інструменти її 

реалізації. Інтернаціоналізація освіти на Європейському 
просторі. Ідеї та завдання Болонського процесу.

Рекомендовані інформаційні джерела: 11; 29; 60-63; 68; 
69; 71; 79; 80; 112; 133.

3.2. Тема 3.2.
Зміст теми: Розвиток міжнародної співпраці вищих 

навчальних закладів. Напрямки міжнародного співробітництва 
(участь у програмах двостороннього та багатостороннього 
міждержавного обміну докторантами, аспірантами, 
педагогічними, науково-педагогічними та науковими 
працівниками); проведення спільних наукових досліджень; 
організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та 
інших заходів, участь у міжнародних освітніх програмах; 
спільна видавнича діяльність; надання послуг пов’язаних з 
вищою і післядипломною освітою іноземних громадян; 
відрядження за кордон педагогічних кадрів для викладацької та 
наукової роботи відповідно до міжнародних договорів вищих 
навчальних закладів з іноземними партнерами.

Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 9; 18; 20; 23; 24, 
32; 33; 43; 57; 110; 148; 160.

5. Теми семінарських занять

Модуль І. ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Тема 1.1: Національні та загально-світові характеристики розвитку освітнього процесу

Рекомендовані інформаційні джерела: [4; 6; 7; 11; 15; 16; 17; 22; 28; 30; 31; 42; 44; 102; 
116]

Тема 1.2: Національні та інтернаціональні парадигми освітнього простору



Тема 1.3: Інтеграційні аспекти світового освітнього процесу

Рекомендовані інформаційні джерела: [4; 8; 11; 47; 49; 62; 69; 79; 80; 99]

Модуль П. ТРАДИЦІЙНІ ОСВІТНІ ЦІННОСТІ В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ

Тема 2.1.: Співвідношення інтернаціонального та національного стратегічного розвитку 
системи освіти

Рекомендовані інформаційні джерела: [1; 7; 26; 28; 31; 37; 38; 47; 59; 60; 69; 78; 81; 83; 
101; 109].

Тема 2.2: Освітні програми Європейського Союзу та їх реалізація в Україні 

Рекомендовані інформаційні джерела: [11; 29; 60-63; 68; 69; 71; 79; 80; 112; 133].

Тема 2.3. Педагогічна освіта та тенденції її інтернаціоналізації

Рекомендовані інформаційні джерела: [2; 9; 18; 20; 23; 24; 32; 33; 43; 57; 110; 148; 160].

Модуль ІІІ. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ

Тема 3.1.: Освітні програми Європейського Союзу та академічна мобільність докторантів

Рекомендовані інформаційні джерела: [1; 7; 26; 24; 31; 37; 48; 47; 56; 60; 65; 79; 88; 83; 
104; 109].

Тема 3.2: Болонський процес: тенденції його реалізації

Рекомендовані інформаційні джерела: [11; 28; 60-65; 68; 69; 75; 79; 83; 118; 123].

6.Організація самостійної роботи докторантів
Зміст завдань для самостійної роботи докторантів та форми звітності.

Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтернаціоналізація 
професійної освіти» спрямовано на поглиблення теоретичних знань, розвиток 
самостійного мислення і набуття вмінь опрацювання наукової літератури, що сприяє 
формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців з вищою освітою.

Від докторантів вимагається:
1. Ведення тематичного словника.
2. Опрацювання літератури з кожної теми за формою, яка обирається самостійно 

(план-конспект, опорний конспект, тези, таблиця, схема тощо), з комплексним аналізом 
процесів, що відбуваються у сфері освітньої політики. Список рекомендованої літератури 
до кожної теми можна доповнити науковими джерелами, які докторант підібрав 
самостійно. Доцільно порівнювати виклад (або зміст) матеріалу з визначеного питання в 
різних джерелах.

3. Використання положень нормативно-правових актів для осмислення й аналізу 
специфіки планування і впровадження освітньої політики в сфері інтернаціоналізації



професійної освіти на загальнонаціональному та міжнародному вимірах, висловлення 
своїх міркувань щодо проблемних питань, які виникають під час аналізу даного процесу.

4. Використання знань сучасних досліджень, проблем і тенденцій розвитку 
інтернаціоналізації професійної освіти у комплексному аналізі явищ і процесів, що 
виникають у галузі освіти.

Звітність у формі індивідуального навчально-дослідного завдання
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з навчальної дисципліни 

«Інтернаціоналізація професійної освіти» -  це вид науково-дослідної роботи докторанта, 
яка містить результати аналітично-дослідницького пошуку, відображає певний рівень 
його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчальної дисципліни, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах робочої 
навчальної програми дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 
отриманих під час лекційних, семінарських занять та СРС і охоплює декілька тем або 
один із змістових блоків навчального дисципліни.

Види ІНДЗ, вимоги до їх оформлення та оцінювання:
/  наукове дослідження у вигляді творчого проекту (відеоряд у вигляді 

презентації у програмі PowerPoint), що охоплює змістовий блок одного із модулів.
Орієнтовна структура ІНДЗ у  вигляді творчого проекту -  зміст, вступ, основна 

частина, висновки (проектне рішення), список використаних джерел, додатки. Один із 
додатків -  Презентація у програмі PowerPoint.

/  наукове дослідження у вигляді наукового реферату.
Орієнтовна структура ІНДЗ у  вигляді наукового реферату -  зміст, вступ, основна 

частина, висновки, список використаних джерел.
/  наукове дослідження у вигляді есе.

Тема творчого проекту визначається докторантом і узгоджується з викладачем.

Орієнтовна тематика наукових рефератів:
•  Болонський процес та інтернаціоналізація Європейської освіти;
•  Академічна мобільність як фактор сучасної освіти;
•  Науково-дослідницька діяльність докторантів в умовах глобалізації освітнього

простору.

7. Контроль якості знань докторантів
Головним завданням всіх методів контролю з курсу «Інтернаціоналізація 

професійної освіти» є забезпечення контрольно-регулювальних заходів, що передбачає 
орієнтацію всіх форм контролю на органічний взаємозв’язок з навчальним процесом і 
виконання наступних функцій:

- стимулюючої, що забезпечує мотивацію докторантів до навчання;
- коригуючої, що реалізується шляхом подолання недоліків у знаннях докторантів;
- діагностичної, що вказує на рівень, якість та причини досягнення результатів 

навчання докторантів;
- навчальної, яка дозволяє в процесі контрольних заходів поглибити наявні та 

набути нові знання, вміння та навички;
- інформаційної, що інформує про ступінь успішності в досягненні освітніх 

стандартів;
- розвивальної, що сприяє розвитку уваги, запам’ятовування матеріалу, мислення, 

інтелектуального потенціалу тощо;
- виховної, що розвиває морально-етичні якості;



- управлінської, яка забезпечує оптимальну організацію й перебіг навчального 
процесу.

У процесі оцінювання навчальних досягнень з курсу «Освітня політика» 
застосовуються такі методи контролю:

- методи усного контролю, що здійснюється шляхом індивідуального або 
фронтального опитування;

- методи письмового контролю, що проводяться шляхом експрес опитування, 
виконання індивідуальних завдань, модульних контрольних робіт;

- метод самоконтролю, що реалізується шляхом самоаналізу.

Порядок оцінювання знань докторантів
Оцінювання знань докторантів з курсу «Інтернаціоналізація професійної освіти» 

здійснюється відповідно до вимог Положення про кредитно-модульну систему організації 
навчального процесу.

Підсумкова оцінка за опанування дисципліни визначається як 
середньоарифметична від поточного і підсумкового оцінювання (залік). При цьому -  за 
виконання завдань поточного контролю докторант може набрати 0-100 балів, за 
виконання завдань підсумкового контролю (залік) також 0-100 балів.

Кожен модуль включає бали за поточну роботу докторанта на семінарських 
заняттях та результати виконання модульного завдання. Підсумковий бал за роботу на 
практичних заняттях встановлюється, як сума балів, отриманих за усі практичні заняття 
даного модуля.

Модульний контроль проводиться по завершенні вивчення навчального матеріалу 
кожного модуля.

Порядок переведення підсумкових результатів до національної (4-х балової) та 
європейської шкали ECTS та загальні критерії оцінювання успішності докторантів 
представлені в таблицях 5.1 і 5.2.



Порядок переведення шкали оцінювання університету в національну 
шкалу та шкалу ECTS:

Шкала
університету 90-100 80-89 70-79 65-69 60-64 35-59 0-34

Національна
шкала

«5»
відмінно

«4»
добре

«3»
задовільно

«2»
незадовільно

«2»
незадовільн

о
Шкала ECTS A B C D E FX X

Показники Відмінно Дуже
добре Добре Задовіль

но Достатньо

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання

Незадовіль 
но з

обов’язков
им

повторним
курсом

Загальні критерії оцінювання успішності докторантів, які отримали за 4-бальною 
шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень докторантів

Оцінка Критерії оцінювання

«відмінно»

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 
вміння успішно виконувати практичні завдання, передбачені 
навчальною програмою; за знання основної та додаткової 
літератури; за вияв креативності у розумінні і використанні 
набутих знань та умінь.

«добре»

ставиться за вияв повних, систематичних знань із дисципліни, 
успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та 
додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та 
оновлення знань. Але у відповіді докторанта наявні незначні 
помилки.

«задовільно»

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в 
обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої 
фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і 
додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; 
можливі суттєві помилки у виконанні навчальних завдань, але 
докторант спроможний усунути їх із допомогою викладача.

«незадовільно»

виставляється сдокторантові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 
Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться докторантові, 
який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності 
після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою 
відповідної дисципліни.



Рівень Перше Друге Третє Критерії оцінювання відповіді
виконан

ня
питання питання питання
max 40 max 30 max 30
балів балів балів

Відповідь докторанта:
- містить повний, розгорнутий, правильний 

виклад матеріалу з поставленого питання;
- демонструє знання основних понять і категорій

та взаємозв’язку між ними, вірне розуміння
35 змісту основних теоретичних положень;
S5Г - вказує на вміння давати змістовний та логічний
а 36-40 27-30 27-30 аналіз матеріалу з поставленого питання;
5 - демонструє знання різних наукових концепцій

н та підходів щодо певної науково-теоретичної 
чи науково-практичної проблеми, пов’язаної з
поставленим питанням;

- здатність робити власні висновки в разі
неоднозначності, спірного чи проблемного 
характеру поставленого питання чи проблеми.

Докторант дав досить змістовну відповідь на 
поставлене питання, але відповідь містить 
наступні недоліки:

)5
S - недостатня повнота, незначні неточності чи
5 прогалини при поясненні того чи іншого
5 аспекту питання;
5Й
CU

30-35 20-26 20-26 - недостатньо детально розкритий предмет 
запитання, а основні поняття носять тезисний

НО характер;
Zо - оформлення залікової роботи в цілому є

м акуратним, але містить виправлення;
- окремі формулювання є нечіткими; 
міститься інформація, котра не відноситься до

змісту залікового питання.
Докторант дав відповідь на поставлене питання, 
однак допустив суттєві помилки як змістовного 
характеру, так і при оформлені відповіді на
питання, а саме:

з5
5 - зміст відповіді свідчить про прогалини у
5 знаннях з відповідного питання або ж про
5 невірне розуміння окремих аспектів
н2*
Є[

24-29 19-18 19-18 поставленого питання.
- відповідь викладена недостатньо

о
а
5

Рч

аргументовано та/або з порушенням правил 
логіки при поданні матеріалу;

- відповідь не містить аналізу проблемних
аспектів поставленого питання, свідчить про 
недостатню обізнаність з основними
науковими теоріями і концепціями, що 
стосуються відповідного питання.

Докторант взагалі не відповів на питання, або
)5
S його відповідь є неправильною, тобто містить
X
CU

грубі змістовні помилки щодо принципових
X аспектів поставленого питання. Аргументація
X 0-23 0-17 0-17 відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною
£ чи алогічною.
чи



8.Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу:
Базові інформаційні джерела

1. Андрущенко В. Вища освіта в пост-Болонському просторі: спроба прогностичного аналізу // Філософія 
освіти. -  2005. -  № 3. -  С. 6-20.

2. Андрущенко В. П. Проблема формування нового вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття / 
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