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ВСТУП 

 

Програму вивчення навчальної дисципліни «Експертна діяльність в галузі освіти» 

складено відповідно до освітньої програми підготовки другого (магістерського) рівня 
спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки, кваліфікації: магістр освітніх, педагогічних 
наук; професіонал з управління та експертизи освітнього простору. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мета, сутність та методи експертної 
діяльності як важливої складової та одного з основних механізмів забезпечення 

розвитку галузі освіти.  

Міждисциплінарні зв’язки: моніторинг та оцінювання якості освіти; методологія та 
методи наукових досліджень якості освіти; управлінський процес в сучасних закладах 
освіти. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Експертна діяльність як складова і механізм організації освітнього простору на 
різних рівнях. 

2. Експерт-консультант як стратег з розвитку освіти. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Експертна діяльність в галузі освіти» 

є формування професійної компетентності експерта у галузі освіти – фахівця, який 
спеціалізується на питаннях розвитку сучасної освіти, освітньої політики, забезпечення 
якості освіти та здатний надавати консультаційну допомогу з питань освіти, створення 
стратегічного освітнього проекту, здійснювати консультаційний супровід і підтримку 
процесів розвитку освіти. Курс має на меті формування у магістрантів розуміння 

експертної діяльності, яка за своєю структурою включає дослідницько-аналітичну, 

проектувальну та консультативну складові, як важливої частини розвитку освітньої 
галузі та механізму забезпечення якості освіти; формування знань світових тенденцій 

розвитку сучасної освіти та вміння їх оцінювати, аналізувати і прогнозувати; 

формування розуміння освітньої політики як інструменту реалізації цілей держави і 
замовників освітніх послуг.    

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Експертна діяльність в галузі 
освіти» є формування у магістрантів розуміння сутності і змісту експертної діяльності 
в галузі освіти, її ролі і прояву як важливої складової та одного з базових механізмів 

організації освітнього простору на різних його рівнях шляхом адаптації найкращого 

європейського досвіду з розвитку освітньої галузі; формування знань світових 

тенденцій розвитку сучасної освіти і освітнього простору та вміння їх оцінювати, 
аналізувати і прогнозувати; оволодіння системою знань про аналітичні методи в 

експертній діяльності; формування наукового світогляду, фахових компетентностей 

експерта у галузі освіти та готовності до здійснення експертної діяльності, здатності 
розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні обґрунтовані рішення; сприяння 
засвоєнню студентами знань, формування вмінь проводити експертні заходи та 

розробляти проекти, зорієнтовані на удосконалення і розвиток системи освіти України 

по всій освітній вертикалі та її інтегрування в європейський і світовий освітній простір.  
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1.3. Програмні результати навчання. 

Знання: 

• Розуміти сутність і зміст експертної діяльності в галузі освіти, її роль і прояви як 
важливої складової та одного з базових механізмів організації освітнього 
простору на різних його рівнях, складові структури та базові принципи 

експертної діяльності в галузі освіти, особливості та специфіку експертно-

консультативної діяльності з питань розвитку освіти.  

• Оцінювати та упорядковувати наукову інформацію, вибирати й обґрунтовувати 
методологію, методи науково-педагогічного дослідження, організовувати 
науково-експериментальні умови та проводити наукове дослідження. 

• Знаходити рішення щодо стратегії розвитку та умов ефективної організації 
роботи навчального та позанавчального закладу, підрозділу, проектної групи, 
експертної групи. 

• Знати світові тенденції розвитку сучасної освіти і освітнього простору та вміти 

їх оцінювати, аналізувати і прогнозувати. 

• Знати основні напрями політики ЄС у галузі освіти, освітні програми ЄС, спрямовані 
на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності школярів, 
студентів, викладачів та вміти вживати дієвих заходів для їх реалізації. 

• Розуміти цілі та завдання діяльності експерта у галузі освіти.    

• Застосовувати системне наукове, критичне мислення для планування 
професійних дій, використання ефективних технологій управління освітніми 
системами, процедур оцінювання якості й експертизи освітніх систем.  

 

Уміння 

• Демонструвати здатність проектувати, планувати, оприлюднювати (у різних 
формах) результати наукових досліджень і звіти з роботи груп, колективів, 
організацій, у тому числі іноземною мовою. 

• Виконувати процедури визначення рівня якості освіти закладів освіти, 
проводити експертну оцінку доцільності та ефективності реалізації 
міжнародних, регіональних, національних освітніх проектів і програм. 

• Проектувати, аналізувати і оцінювати результати освітнього процесу відповідно 
до цілей, задач освіти визначеного рівня, укладати документи про ліцензування, 
акредитацію. 

• Вміти проводити експертні заходи, зорієнтовані на удосконалення і розвиток 
системи освіти України по всій освітній вертикалі та її інтегрування в 

європейський і світовий освітній простір. 

• Володіти інструментарієм експертних оцінок функціонування освітньої сфери в 
цілому, її взаємодії з іншими сферами суспільства, стану задоволення рівнем 
освіти замовників освітніх послуг та учасників освітнього процесу, аналізувати 

ризики, що виникають в контексті сучасних змін глобальної освітньої динаміки. 

 

Комунікація 

• Рекомендувати та пояснювати впровадження нових ідей, напрямів діяльності 
відповідно до освітньої політики закладу, країни. 
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• Аналізувати й пояснювати хід експертних заходів, формулювати та 
оприлюднювати експертну оцінку освітніх ресурсів, інтернет-ресурсів, програм, 
навчальних видань, технологій, методик і методів. 

• Використовувати ресурси та засоби інформаційних та комунікативних технологій 
для досягнення управлінських і навчальних цілей, розвитку зв’язків з громадськістю 
та засобами масової інформації, створення позитивного іміджу закладу. 

 

 

Автономія та відповідальність 

• Демонструвати та інтерпретувати професійну відповідальність за організацію й 

управління навчально-виховним процесом. 
• Поєднувати конструктивні технології прийняття колективних рішень, 

організовувати власну професійну діяльність, як в автономному режимі, так і в 
рамках співпраці. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Експертна діяльність як складова і механізм організації 
освітнього простору на різних рівнях.    

Тема 1. Експертна діяльність як проектування розвитку освіти: сутність та 

основні завдання (2 год.). 
ХХІ століття – століття освіти. Освіта доби глобалізації як чинник суспільного 

прогресу та конкурентоздатності. Освіта як найперспективніша сфера інвестування. 

Освіта як відкрита система. Освіта як агент змін та викликів. Освіта як об’єкт 

експертизи. Функції освіти на сучасному етапі. Освітній консалтинг на всіх рівнях 
освіти. Освітній простір як феномен у розвитку освітньої сфери.  

Поняття «експертна діяльність в освіті». Основні засади. Сутність, цілі, головні 
завдання та зміст експертної діяльності. Основні напрями експертної діяльності в 
освіті. Складові структури експертної діяльності в галузі освіти: дослідницько-

аналітична, проектувальна, консультативна. Функціональні компоненти експертної 
діяльності.  

Експертна діяльність в галузі освіти як базовий механізм організації освітнього 
простору на різних його рівнях. Елементи експертної діяльності у вищій освіті: 
визначення напрямів інноваційного розвитку, надання компетентної допомоги та 
створення стратегічного проекту. Експертна діяльність як проектування розвитку 

освіти і конструювання реальності в багатовимірному освітньому просторі.  
Зміст поняття «експертиза». Поняття «експертиза в освіті». Види експертизи. 

Функції експертизи. Принципи експертизи. Типологія експертиз. Експертиза інновацій.  

Базові принципи експертної діяльності у сфері вищої освіти: дискурсивність, 
розмаїття перспектив та орієнтація на процес. Труднощі й суперечності в експертній 
діяльності. Системний характер експертної діяльності в освіті (взаємозв’язок експертизи 
та консультування) як фундамент процесу реформування та трансформації освіти.  

 

Тема 2. Експертна діяльність як механізм забезпечення якості освіти (2 год.). 

Системний характер експертної діяльності в освіті (взаємозв’язок освітнього 
консалтингу та інспектування в освіті).  
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Якість освіти та експертно-консультативний супровід процесів її забезпечення. 

Забезпечення якості освіти як центральне завдання всіх інституційних змін у сфері 
освіти. Європейський і національний рівень: стандарти щодо забезпечення якості 
освіти, агенції із забезпечення якості освіти. Підвищення якості освітніх послуг.  

Внутрішні й зовнішні процедури забезпечення якості. Експертний супровід 
внутрішніх процесів її забезпечення: визначення політики закладу; затвердження, 
моніторинг і перегляд навчальних програм; визначення процедур оцінювання студентів; 
визначення критеріїв забезпечення якості викладацького складу; вдосконалення 
ефективності інформаційних служб, служб підтримки і навчальних ресурсів. Експертний 
супровід зовнішнього забезпечення якості освіти. Етапи (цикли) експертизи: 
самоекспертиза; зовнішня експертиза; впровадження результатів експертизи в практику. 

Організаційні форми експертизи в освіті: педагогічний аудит, науково-методична 
експертиза, психолого-педагогічна експертиза, комплексна гуманітарна експертиза.  
 

Тема 3. Основні механізми, що регламентують діяльність закладу освіти (2 год.).  

Основні механізми, що регламентують діяльність закладу освіти: ліцензування, 

атестація, акредитація, моніторинг, рейтингування. Ліцензування та акредитація 

освітньої діяльності. Ліцензування та акредитація у вищій освіті як напрям діяльності 
експерта у галузі освіти.  

Поява незалежних акредитаційних агенцій і агенцій із зовнішнього забезпечення 

якості: визначення критеріїв і процедури підзвітності. Незалежні акредитаційні 
агенції: досвід Німеччини. 

Моніторинг якості освіти. Моніторинг ринку праці та ринку освітніх послуг. 
Зовнішній моніторинг і його вплив на формування змісту навчання. Індикатори якості 
освіти Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Освітні 
індикатори, рекомендовані Радою з освіти Європейського Союзу.  

Рейтинг. Міжнародні та всеукраїнські рейтинги. Рейтинг вищого навчального 
закладу. Критерії порівняння вищих навчальних закладів. Вебометричний рейтинг 

університетів світу. Параметри здійснення рейтингу за версією Webometrics ranking of 

world’s universities. Академічний рейтинг університетів світу (Academic ranking of 

world universities) та його показники.  

Діяльність експерта у галузі освіти на різних етапах освітньої діяльності: 
ліцензування освітніх послуг, моніторинг ринку освітніх послуг, навчальний план, 

освітньо-професійна програма, освітньо-кваліфікаційна характеристика, навчальні та 
робочі програми дисциплін, науково-методичне забезпечення навчального процесу, 
форми організації навчання. 

 

Тема 4. Світові тенденції розвитку сучасної освіти і освітнього простору: оцінка, 
аналіз, прогноз (2 год.).    

Нова світова освітня динаміка. Глобалізаційні та інтеграційні процеси в світовій 

освіті. Глобальні стратегії розвитку освіти. Тенденції розвитку світового освітнього 
простору початку ХХІ століття. Етапи розвитку освітнього простору. Рівні освітнього 
простору як складної ієрархічної структури та їх особливості. Нові можливості і 
ризики для всіх учасників світового освітнього простору: оцінка, аналіз, прогноз.  

Тенденції та координаційні сили у сфері вищої освіти. Інтернаціоналізація вищої 
освіти. Масовізація. Інформатизація. Диверсифікація. Економічна ефективність освіти. 

file://////Інтернаціоналізація
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Концепція університету світового класу ХХІ ст. Підприємницький університет. 
Інноваційний університет. Відкритий університет. Дистанційна освіта. Децентралізація 
в управлінні. Автономія. Фактори сучасних змін у вищій освіті. 

Освіта і вимоги ринку праці. Формування світового ринку послуг вищої освіти. 
Традиційні постачальники освітніх послуг. «Нові постачальники» освітніх послуг на 
ринку вищої освіти та транскордонні ініціативи.  

Компаративістика у сфері освіти. Інституції та організації, що ініціюють 

порівняльні дослідження в галузі вищої освіти та вивчають якість освіти: Організація з 
міжнародного співробітництва і розвитку (ОЕСД), Рада Європи, Міжнародне бюро з 
виховання ЮНЕСКО. Системи освіти провідних країн світу. 

Міжнародне стратегічне партнерство. Міжнародні освітні програми академічної 
мобільності. Програми міжнародної співпраці в галузі освіти. Інноваційний проект. 

Дослідно-експериментальна робота як умова розробки освітніх проектів.  

 

Тема 5. Освітня політика як інструмент реалізації цілей держави і замовників 

освітніх послуг. Освітня політика Європейського Союзу (2 год.).  
Модернізація освіти в контексті підтримки суспільних та економічних змін та 

управління ними. Експертна оцінка функціонування освітньої сфери в цілому. 

Взаємодія освітньої сфери з іншими сферами суспільства – економічною, правовою, 

політичною. Освітня політика як інструмент задоволення рівнем освіти замовників 

освітніх послуг та учасників освітнього процесу.  

Основні напрями політики Європейського Союзу у галузі освіти. 
Євроінтеграційні тенденції у розвитку освіти. Модернізація, стандартизація вищої 
освіти. Загальноєвропейська стратегія реформування вищої освіти. Єдиний 
європейський освітній простір. Болонська реформа. Реформа в галузі освітнього 
менеджменту та управління вищими навчальними закладами.   

Україна: інтегрування у світовий та європейський освітній і науковий простір. 

Провідні стратегії розвитку освіти в Україні в контексті євроінтеграції. Аналіз 
нормативно-правової бази сучасного розвитку системи вищої освіти України в 
контексті проблеми інтеграції в європейське і світове співтовариство. Перспективи 
освітньої системи України на ринку міжнародних освітніх послуг.  

 

Змістовий модуль 2. Експерт-консультант як стратег з розвитку освіти. 

Тема 6. Методи експертної діяльності в освіті (2 год.). 
Групи та види експертних методів. Методи наукового прогнозування як способи 

дослідження об`єкта прогнозування, спрямовані на розробку прогнозу. Групи 
експертних методів: методи експертних оцінок, експериментальні, екстраполяції, 
моделювання. Експертна оцінка. Експертна група. Методи експертних оцінок як 

методи наукового прогнозування. Методи експертних оцінок як методи аналізу 
ризиків, що виникають в контексті сучасних змін глобальної освітньої динаміки. 

Приклади задач, при розв’язку яких застосовуються методи експертних оцінок. Умови 

та приклади ефективного застосування методів експертних оцінок.  

Основні етапи реалізації методу експертних оцінок. Процедури підготовки 

експертної оцінки: формулювання мети й розробка процедури опитування; 
формування групи фахівців-аналітиків, тобто організаторів експертизи; відбір і 
формування групи експертів. Етап проведення експертних оцінок: проведення 
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опитування спеціалістів-експертів; аналіз і обробка інформації, отриманої від 
експертів, та прийняття рішення. 

Індивідуальні методи експертних оцінок. Їх переваги і недоліки. Метод інтерв’ю. 
Метод анкетування. Метод написання сценарію. Колективні методи експертних 
оцінок. Їх переваги і недоліки. Метод «Дельфі» як колективний метод експертної 
оцінки, призначений для підтримки прийняття рішень і прогнозів зі складних проблем. 

Метод колективної генерації ідей. Метод комісії (проведення виробничих нарад, 
конференцій, семінарів). Метод відстороненого оцінювання. Метод проектів. Метод 
дискусії. Метод узагальнення незалежних характеристик. Кейс-метод. Метод аналізу 
публікацій, факторний метод, метод побудови прогнозного сценарію. Поняття й 
основні елементи SWOT-аналізу. Його застосування в процесі стратегічного 
планування діяльності інституції.  

 

Тема 7. Професійна компетентність експерта освітньої діяльності (2 год.).  

Цілі та завдання діяльності експерта у галузі освіти. Експертиза та 
консультування в освіті як вид професійної діяльності. Ролі експертів у галузі освіти: 

експерт, консультант, аналітик, менеджер з освіти, фахівець з управління проектами. 

Провідні функції, завдання та вимоги до експерта у галузі освіти.   
Етичні принципи експерта у галузі освіти: компетентності, неупередженості, 

попередження, конфіденційності. Етичні правила здійснення експертної діяльності.  
Надання консультаційної допомоги різним категоріям осіб, включеним в освітній 

процес (керівникам усіх рівнів, педагогам, батькам) та здійснення консультаційного 

супроводу і підтримки процесів розвитку освіти як провідна функція експерта у галузі 
освіти – фахівця системи освіти різних рівнів (дошкільна, середня, вища освіта). 

Професійно-значущі та особистісні якості експерта у галузі освіти. Матриця 
компетенцій експерта у галузі освіти: фахові, управлінські, процесуальні, 
організаційні, соціально-особистісні, компетенції самоменеджменту. Модель 

компетенцій експерта освіти: спеціальна експертна підготовка; ефективність у 

спілкуванні; навички міжособистісного спілкування; орієнтація на роботу в команді; 
професіоналізм; організованість. Критерії відбору фахівця з експертної діяльності. 
 

Тема 8. Міжнародний досвід підготовки експертів у галузі освіти (2 год.).   
Професійна підготовка експертів у галузі освіти у Західній Європі. Підготовка 

експертів у галузі освіти у європейських агенціях з гарантії якості освіти. Професійна 
підготовка експертів у галузі освіти у США. Досвід підготовки експертів у галузі 
освіти в Україні.  
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https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%d0%94%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-1.-%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d1%96-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%96%cc%88-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b2-%d0%84%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b8%cc%86%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%be%d1%96%cc%88-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%d0%94%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-1.-%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d1%96-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%96%cc%88-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b2-%d0%84%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b8%cc%86%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%be%d1%96%cc%88-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%d0%94%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-1.-%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d1%96-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%96%cc%88-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b2-%d0%84%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b8%cc%86%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%be%d1%96%cc%88-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%d0%94%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-1.-%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d1%96-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%96%cc%88-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b2-%d0%84%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b8%cc%86%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%be%d1%96%cc%88-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%d0%94%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-1.-%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d1%96-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%96%cc%88-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b2-%d0%84%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b8%cc%86%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%be%d1%96%cc%88-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%d0%94%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-1.-%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d1%96-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%96%cc%88-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b2-%d0%84%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b8%cc%86%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%be%d1%96%cc%88-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%d0%94%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-1.-%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d1%96-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%96%cc%88-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b2-%d0%84%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b8%cc%86%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%be%d1%96%cc%88-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%d0%94%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-1.-%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d1%96-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%96%cc%88-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b2-%d0%84%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b8%cc%86%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%be%d1%96%cc%88-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8.pdf
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/masters-degree-programme-in-education-and-learning?utm_source=masterstudies&utm_medium=keystone&utm_campaign=web_site
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/masters-degree-programme-in-education-and-learning?utm_source=masterstudies&utm_medium=keystone&utm_campaign=web_site
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/masters-degree-programme-in-education-and-learning?utm_source=masterstudies&utm_medium=keystone&utm_campaign=web_site
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/masters-degree-programme-in-education-and-learning?utm_source=masterstudies&utm_medium=keystone&utm_campaign=web_site
https://opas.peppi.utu.fi/en/degree-programme/6652
https://opas.peppi.utu.fi/en/degree-programme/6652
https://nettiopsu.utu.fi/opas/tutkintoOhjelma.htm?rid=30513&uiLang=en&lang=en&lvv=2017
https://nettiopsu.utu.fi/opas/tutkintoOhjelma.htm?rid=30513&uiLang=en&lang=en&lvv=2017
https://gremien.hu-berlin.de/amb/2014/40/40_2014_AMB_MA%20Erziehungswissenschaften_1_DRUCK.pdf
https://gremien.hu-berlin.de/amb/2014/40/40_2014_AMB_MA%20Erziehungswissenschaften_1_DRUCK.pdf
https://gremien.hu-berlin.de/amb/2014/40/40_2014_AMB_MA%20Erziehungswissenschaften_1_DRUCK.pdf
https://en.fh-muenster.de/WWWeiterbildungen/programme.php
https://studylink.com/institutions/distance-and-independent-studies-center/
https://studylink.com/institutions/distance-and-independent-studies-center/
https://www.zfuw.uni-kl.de/en/management-law/master-blended-learning-evaluation-mable?utm_source=StudyLink&utm_medium=profile&utm_campaign=StudyLink&utm_content=Master%20(Blended%20Learning)%20of%20Evaluation%20(MABLE)
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит.  
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль навчально-

пізнавальної діяльності студентів на семінарських заняттях, оцінювання завдань 

самостійної роботи, два поточні тести, перевірка навчально-дослідного завдання 
(групового/командного проекту), заслуховування презентації студентами 

результатів власного дослідження, підсумковий тест. 

 

https://www.zfuw.uni-kl.de/en/management-law/master-blended-learning-evaluation-mable?utm_source=StudyLink&utm_medium=profile&utm_campaign=StudyLink&utm_content=Master%20(Blended%20Learning)%20of%20Evaluation%20(MABLE)
https://www.zfuw.uni-kl.de/en/management-law/master-blended-learning-evaluation-mable?utm_source=StudyLink&utm_medium=profile&utm_campaign=StudyLink&utm_content=Master%20(Blended%20Learning)%20of%20Evaluation%20(MABLE)

