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Мета навчальної дисципліни

• розуміти суть сучасних тенденцій розвитку освіти в контексті 
світового освітнього простору; напрямів європейської стратегії 
реформування освіти;

• аналізувати потреби і можливості освітньої сфери; 

• взаємодіяти з соціальними партнерами, в тому числі з 
іноземними, щодо розв’язання проблем освітньої діяльності; 

• застосовувати отриману інформацію для модернізації освіти 
відповідно до світових тенденцій і вимог ринку праці; 

• розробляти наукові проекти та готувати заявку до європейської 
освітньої програми мобільності Erasmus+. 



У результаті вивчення курсу “Освіта у 
світовому вимірі” студент повинен знати:

• роль та значення освіти в сучасному світі; 

• рівні освітнього простору як складної ієрархічної структури; 

• суть глобалізаційних освітніх процесів; світові тенденції розвитку вищої освіти; 

• суть та напрями сучасної європейської стратегії реформування вищої 
освіти; завдання Болонської реформи як структурної реформи; 
особливості європейської реформи в галузі освітнього менеджменту; 

• аспекти інтегрування України у спільний європейський освітній простір; 

• міжкультурні стратегії акультурації в межах освітнього простору; 

• освітні програми ЄС, спрямовані на активізацію міжнародного 
співробітництва та підвищення мобільності студентів українських 
університетів. 



У результаті вивчення курсу “Освіта у 
світовому вимірі” студент повинен вміти:

• аналізувати світові освітні процеси та тенденції розвитку сучасної освіти; 

• орієнтуватися у змісті освітніх реформ, оцінювати потреби і можливості 
освітньої сфери; 

• взаємодіяти з соціальними партнерами, в тому числі з іноземними, щодо 
розв’язання проблем освітньої діяльності; 

• застосовувати отриману інформацію і результати власних досліджень для 
модернізації змісту і структури освіти відповідно до світових тенденцій і 
вимог ринку праці; 

• адаптуватися та працювати в нових ситуаціях; представляти результати 
власних наукових досліджень; 

• аналізувати проектні підходи освітніх програм ЄС; 

• розробляти науковий проект та підготувати заявку до європейської освітньої 
програми мобільності Erasmus+.  



• Тема 1. Освітній простір як соціальний феномен: 
характеристики, рівні, етапи розвитку, тенденції формування 
на початку ХХІ ст. (2 год.). 

• Тема 2. Сучасні світові тенденції розвитку освіти. Фактори 
сучасних світових змін у вищій освіті (2 год.).

• Тема 3. Формування світового ринку послуг вищої освіти. 
“Традиційні постачальники” вищої освіти і “нові постачальники” 
освіти: конкуренція чи доповнення пропозиції (2 год.). 

• Тема 4. Єдиний європейський освітній простір: цілі, принципи 
створення, базові засади (2 год.).

Програма навчальної дисципліни



• Тема 5. Суть та напрями сучасної загальноєвропейської 
стратегії реформування вищої освіти. Структурна реформа 
та реформа в галузі освітнього менеджменту (2 год.).

• Тема 6. Європейські освітні програми мобільності: активізація 
міжнародного співробітництва та підвищення академічної 
мобільності учасників освітнього простору (2 год.).

• Тема 7. Освітній простір України. Інтегрування України у 
європейський та світовий освітній і науковий простір (2 год.).

• Тема 8. Особистісний освітній простір. Мультикультурне 
середовище й діалог культур (2 год.).

Програма навчальної дисципліни



Форми та методи навчання

• проблемний, дискусія;

• наочні методи навчання (презентації, таблиці, структурно-
логічні схеми, рисунки тощо); 

• робота в мікрогрупах, кейс-метод, прес-конференція;

• індивідуальний проект; 

• презентація результатів індивідуального дослідження.
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