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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

 

Дисципліна «Експертна діяльність в галузі освіти» є нормативною дисципліною 

зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», кваліфікації «Магістр освітніх, 

педагогічних наук. Професіонал з управління та експертизи освітнього простору» для 

освітньо-професійної програми «Організація освітнього простору: управління та 

експертиза» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Дисципліна викладається обсязі 

4 кредитів за системою ECTS.  

 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

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.  

 

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. 

 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні сформувати такі 

програмні компетентності: 

 

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. 
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• 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. 

• 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. 
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ПРОГРАМА 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. Поняття «експертна діяльність в освіті». 

Експертна діяльність як конструювання реальності в багатовимірному 

освітньому просторі. Сутність, цілі, головні завдання. Складові структури 

експертної діяльності в галузі освіти. Базові принципи експертної діяльності 

у сфері вищої освіти.  
 

Тема 2. Експертна діяльність як механізм забезпечення якості освіти 

(2 год.). 

Забезпечення якості освіти як центральне завдання всіх інституційних 

змін у сфері освіти. Європейський і національний рівень. Внутрішні і 

зовнішні процедури забезпечення якості. Етапи (цикли) експертизи. 
 

Тема 3. Основні механізми, що регламентують діяльність закладу 

освіти (2 год.).  

Ліцензування, атестація, акредитація, моніторинг, рейтингування. Поява 

незалежних акредитаційних агенцій. Міжнародні та всеукраїнські рейтинги 

вищих навчальних закладів.  
 

Тема 4. Світові тенденції розвитку сучасної освіти і освітнього 

простору: оцінка, аналіз, прогноз (1 год.). Освітня політика Європейського 

Союзу (1 год.).    

Нова світова освітня динаміка. Тенденції розвитку світового освітнього 

простору початку ХХІ ст. Можливості і ризики для учасників: оцінка, аналіз, 

прогноз. Інтернаціоналізація. Економічна ефективність освіти. Формування 

світового ринку послуг вищої освіти. Міжнародне стратегічне партнерство. 

Міжнародні освітні програми мобільності. 

Взаємодія освітньої сфери з іншими сферами суспільства. Основні напрями 

політики ЄС. Україна: інтегрування у європейський освітній простір.  
 

Змістовий модуль 2. Експерт-консультант як стратег з розвитку 

освіти. 

Тема 5. Методи експертної діяльності в освіті (2 год.). 

Групи та види експертних методів. Експертна оцінка. Експертна група. 

Методи експертних оцінок. Основні етапи реалізації. Індивідуальні методи 

експертних оцінок. Колективні методи експертних оцінок. Метод «Дельфі».   
 

Тема 6. Професійна компетентність експерта у галузі освіти (2 год.).  

Цілі та завдання діяльності експерта у галузі освіти. Професійно-

значущі та особистісні якості експерта у галузі освіти. Матриця компетенцій 

експерта у галузі освіти. Критерії відбору фахівця з експертної діяльності. 
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ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

Тема 1. Експертна діяльність як проектування розвитку освіти (2 год.).    
 

Питання для обговорення:  

1. Функції, роль та значення освіти в сучасному світі.  

2. Експертна діяльність як складова функціонування галузі освіти: суть та 

основні завдання. 

3. Складові та функціональні компоненти експертної діяльність в галузі 

освіти. 

4. Принципи експертної діяльності в галузі освіти.  
 

Завдання самостійної роботи: 

1. Аналіз наукових публікацій, що вивчають суть та основні завдання 

експертної діяльності як складової функціонування галузі освіти, 

принципи та складові експертної діяльності в галузі освіти. На підставі 

аналізу попередньо прочитаної наукової статті, опублікованої в 

українському чи європейському науковому журналі, викладіть сутність 

питань, що в ній досліджуються, найважливіші фактичні та теоретичні 

відомості, а також наведені в статті основні висновки та власне судження 

й узагальнення з даного питання.  

2. Ведення тематичного словника. Означте базові терміни за тематикою 

семінарського заняття.     
 

Рекомендована література: 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15; Інтернет-джерела: 13. 

 

Тема 2. Експертна діяльність як механізм забезпечення якості освіти 

(2 год.).    

 

Питання для обговорення:  

1. Етапи (цикли) експертизи: самоекспертиза; зовнішня експертиза; 

реалізація, або впровадження результатів експертизи в практику. 

2. Зміст поняття «експертиза» і поняття «оцінка»: в чому різниця? 

3. Основні механізми, що регламентують діяльність закладу освіти: 

ліцензування, атестація, акредитація, моніторинг, рейтингування. 

4. Незалежні акредитаційні агенції і агенції із зовнішнього забезпечення 

якості освіти. 
 

Завдання самостійної роботи: 

1. Аналіз наукових публікацій, що досліджують механізми, які 

регламентують діяльність закладу освіти. На підставі аналізу попередньо 

прочитаної наукової статті, опублікованої в українському чи 

європейському науковому журналі, викладіть сутність питань, що в ній 

досліджуються, найважливіші фактичні та теоретичні відомості, а також 

наведені в статті основні висновки та власне судження й узагальнення з 

даного питання.    
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2. Ведення тематичного словника. Означте базові терміни за тематикою 

семінарського заняття.    

3. Класифікація напрямів сучасних досліджень з проблематики експертної 

діяльності як механізму забезпечення якості освіти. Користуючись 

рекомендованими науковими джерелами та джерелами, підібраними 

самостійно, спробуйте простежити напрями / аспекти сучасних 

досліджень із заданої проблематики.   

4. Експертна робота щодо оцінювання якості підручника / хрестоматії / 

навчального посібника. Здійснення науково-методичної та психолого-

педагогічної експертизи підручника / хрестоматії / навчального посібника 

з педагогіки (на вибір студента). Користуючись запропонованими 

Інструктивно-методичними матеріалами для експертів щодо здійснення 

науково-методичної експертизи підручників та Інструктивно-

методичними матеріалами для експертів щодо здійснення психолого-

педагогічної експертизи підручників, рекомендованих Вченою радою 

Інституту педагогіки Національної академії наук України (протокол № 5 

від 1 березня 2018 р.) здійсніть відповідну експертизу підручника / 

хрестоматії / навчального посібника з педагогіки (на вибір). 

 

Рекомендована література: 1, 4, 5, 15; Інтернет-джерела: 1, 4, 5, 7-12, 14.  
 

 

Тема 3. Індивідуальні і колективні методи експертних оцінок (2 год.). 

 

Питання для обговорення:  

1. Методи експертних оцінок. В яких випадках і умовах доречне 

застосування методів експертних оцінок? У яких умовах їх 

застосування буде ефективним? 

2. Індивідуальні методи експертних оцінок. Їх переваги і недоліки. 

3. Колективні методи експертних оцінок. Їх переваги і недоліки. Метод 

«Дельфі». 

 

Завдання самостійної роботи: 

1. Аналіз наукових публікацій, присвячених висвітленню сутності і завдань 

методів експертних оцінок. На підставі аналізу попередньо прочитаної 

наукової статті, опублікованої в українському чи європейському 

науковому журналі, викладіть сутність питань, що в ній досліджуються, 

найважливіші фактичні та теоретичні відомості, а також наведені в статті 

основні висновки та власне судження й узагальнення з даного питання.  

2. Систематизація основної інформації теми, що стосується методів експертної 

діяльності в освіті, у вигляді авторської схеми. Співставивши дані різних 

наукових джерел, накресліть схему, що показує спробу створення вашої 

авторської схеми, що систематизує методи експертної діяльності в освіті. 
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Практична робота (проведення опитування спеціалістів-експертів):  

3. Ознайомтесь з методичними рекомендаціями щодо підготовки і 

проведення експертної оцінки, поданими нижче, і продумайте процедуру 

експертної оцінки щодо конкретно обраної теми і задачі (приклади 

задач подані нижче) на етапі підготовки та етапі проведення експертної 

оцінки. Підготуйте 8-10 питань анкети для першого етапу письмового 

анонімного анкетування експертів методом «Дельфі», маючи на увазі те, 

що анкети для другого і подальших етапів будуть містити оброблені 

результати попередніх анкет, а також висновки і коментарі експертів. 
 

Приклади задач, при розв’язку яких можуть застосовуватися експертні оцінки:  

• відбір проектів; 

• вибір варіантів розвитку закладу освіти; 

• відбір заявок на одержання грантів і розробку наукових тем; 

• визначення стратегічних цілей закладу освіти; 

• аналіз ризиків, які виникають в контексті сучасних змін глобальної освітньої 

динаміки; 

• оцінка освітнього середовища закладу освіти і його компонентів; 

• оцінка ефективності освітніх програм; 

• складання переліку можливих подій у галузі за певний проміжок часу;  

• визначення найбільш імовірних інтервалів часу, протягом яких відбуваються події;  

• визначення цілей і завдань управління з подальшим їх упорядкуванням за ступенем 

важливості;  

• альтернативний розподіл ресурсів для вирішення завдань з оцінкою їх важливості;  

• альтернативні варіанти прийняття рішень у певній ситуації з оцінкою кращих; 

• ранжування структурних підрозділів закладу освіти за рейтингом, в основу якого 

покладено сукупність різних показників, що характеризують результати діяльності; 

• попередня оцінка виконання плану за певним показником; 

• впровадження нових видів діяльності (наприклад, психологічної служби в закладі 

освіти); 

• визначення механізмів та критеріїв атестації педагогічних і керівних працівників; 

• вивчення і аналіз існуючого досвіду реалізації подібних освітніх проектів та ідей 

тощо. 
 

Методика підготовка експертних оцінок: 

У процесі підготовки експертних оцінок по одержанню інформації від експертів 

можна виділити такі основні етапи:  

- підготовка експертної оцінки;  

- проведення експертної оцінки. 

Підготовка експертної оцінки передбачає такі процедури:  

- формулювання мети проведення експертизи й розробка процедури опитування;  

- формування групи фахівців-аналітиків, тобто організаторів експертизи;  

- відбір і формування групи експертів.  

Зміст кожного етапу: 

Формулювання мети проведення експертизи й розробка процедури опитування. На 

цьому етапі необхідно правильно, чітко сформулювати мету проведення експертизи, дати 

характеристику самої проблеми, об'єкту, порівняти досягнення поставленої мети з 

повнотою, вірогідністю використовуваних даних, з можливостями експертів (їхня 

кваліфікація, зацікавленість у розв'язуваній проблемі та ін.).  

Цей етап доцільно закінчити підготовкою письмового документа, у якому формулюють:  
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- мету експертизи;  

- обґрунтування необхідності проведення експертизи;  

- завдання й терміни проведення експертизи;  

- права й обов'язки групи організаторів експертизи;  

- фінансові й матеріальні питання.  

Цей документ розробляє сам ініціатор експертної оцінки.  
 

Формування групи організаторів експертизи. На організаторів експертизи 

покладають такі завдання:  

- розробка моделі опитування; 

- вибір методів проведення експертизи;  

- підбір експертів;  

- розробка запитальника - анкети;  

- проведення самого опитування;  

- аналіз і узагальнення отриманої експертної інформації та ін.  

Коло розв'язуваних завдань вимагає, щоб фахівці, які включаються до складу групи 

організаторів експертизи, мали високу кваліфікацію не тільки в області аналізованої 

проблеми (по якій складається сам прогноз), але й у суміжних областях.  
 

Відбір і формування групи експертів. Цей етап включає виконання робіт з визначення 

областей діяльності, зв'язаних розв'язуваною проблемою, структурного складу групи 

експертів-фахівців з відповідної галузі діяльності, загальної кількості експертів, їх 

поіменного списку.  

Група формується в кілька етапів. Спочатку підбираються кандидати, компетентні в 

розглянутій проблемі, потім з їхнього числа відбирають фахівців, які найбільш 

відповідають меті проведення експертних оцінок.  

Для визначення компетентності експерта використовують анкетне опитування та 

самооцінку. Відбір може проводитися за допомогою спеціальної анкети, що містить 

питання, відповіді на які повинні показати ерудицію та здатності експертів, тобто їхню 

компетентність.  

З цією метою використовують типові анкети: одна для визначення ступеня знайомства 

з розглянутою проблемою, а друга для визначення аргументованості відповідей. 
 

Етап проведення експертних оцінок включає в себе: 

- проведення опитування спеціалістів - експертів;  

- аналіз і обробку інформації, отриманої від експертів і приведення її до форми, яка б 

була зручною для прийняття рішення.  
 

Методичне забезпечення експертної оцінки включає, в першу чергу, розробки 

прогнозних анкет, складання інструкцій по їх заповненню, сукупність моделей та 

методики, необхідної для розрахунку системи показників, що використовують в 

експертних оцінках.  

В анкетах повинні бути сформульовані запитання, що відображають сутність 

проблеми, на які повинні дати відповіді експерти. Форма і зміст запитань визначаються 

специфікою об'єкта дослідження. Однак є загальні вимоги, які пред'являють до запитань:  

- запитання повинні бути чітко сформульовані в загальноприйнятій термінології;  

- формулювання запитання повинно виключити будь-яку смислову неоднозначність;  

- запитання повинні логічно відповідати структурі об'єкта прогнозування;  

- запитання не повинні складатися з декількох частин. 
 

Анкета потребує ретельної розробки, апробування та усунення виявлених недоліків 

до початку її широкого використання.  

За формою відповідей на запитання анкети всі питання можна розділити так:  
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- запитання, відповіді на які містять кількісну оцінку – це питання, у яких 

оцінюється  час настання деякої події (приклад запитання анкети: коли очікується, на 

вашу думку, збільшення ….. у порівнянні з нинішнім роком в 2 рази),  

- імовірність здійснення події (приклад запитання анкети: яка ймовірність того, що 

за даною методикою якість знань складатиме 100%),  

- кількісне значення прогнозованої характеристики об'єкта (приклад запитання анкети: 

яке буде максимальне значення ……. в наступному році для даного закладу освіти),  

- важливість впливу певного переліку факторів на прогнозований показник за 

заданою шкалою (приклад запитання анкети: оцінити за 10- бальною шкалою внесок 

кожного з розглянутих факторів у збільшення шансів успішності даного проекту);  

- питання, що вимагають змістовної відповіді в стислій формі - варіантні запитання, 

у відповіді на які вибирається один з альтернативних варіантів відповіді (приклад 

запитання анкети: який варіант структури проекту ви вважаєте найбільш ефективним у 

цей час – ……);  

- запитання, що вимагають змістовної відповіді в розгорнутій формі у вигляді 

переліку відомостей про об'єкт (приклад запитання анкети: які очікуються основні 

показники діяльності закладу освіти у наступному році) або переліку аргументів, які 

підтверджують тезу, що міститься в запитанні (приклад запитання анкети: які ваші доводи 

на користь доцільності для закладу освіти …..).  
 

Методи обробки експертних оцінок  

Запитання, які є в опитувальних анкетах, можуть бути орієнтовані на оцінку часу та 

ймовірності настання різних подій, визначення кількісних значень параметрів та 

показників, оцінку питомої ваги різних варіантів рішень, оцінку відносної важливості 

параметрів, факторів, напрямків розвитку.  

Тип запитань анкети визначає спосіб обробки результатів експертної оцінки: метод 

ранжирування (оцінок відносної важливості), метод оцінки часу здійснення визначеної 

події, метод оцінки питомої ваги різних видів рішень, метод парних порівнянь і інші.  

При статистичній обробці результатів експертних оцінок у виді кількісних даних, що 

містяться в анкетах, визначають статистичні оцінки прогнозованих характеристик і їхні 

довірчі границі та статистичні оцінки погодженості думок експертів.  

(За матеріалами Конспекту лекцій з дисципліни «Прогнозування» / Авт.: Світлична 

Т.І., Дріль Н.В., Харківс. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010).  

 

Рекомендована література: 4, 8, 13. 

 

Тема 4. Професійна компетентність експерта у галузі освіти (2 год.). 

 

Питання для обговорення:  

1. Цілі та завдання діяльності експерта у галузі освіти. Провідні функції експерта 

у галузі освіти. 

2. Професійно-значущі та особистісні якості експерта у галузі освіти. 

3. Етичні принципи діяльності експерта у галузі освіти. 

4. Основні компетенції експерта освітньої діяльності. 

 

Завдання самостійної роботи: 

1. Аналіз наукових публікацій, присвячених висвітленню цілей та завдань 

діяльності експерта у галузі освіти та основних компетенцій експерта 

освітньої діяльності. На підставі аналізу попередньо прочитаної наукової 
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статті, опублікованої в українському чи європейському науковому 

журналі, викладіть сутність питань, що в ній досліджуються, 

найважливіші фактичні та теоретичні відомості, а також наведені в статті 

основні висновки та власне судження й узагальнення з даного питання.  

2. Ведення тематичного словника. Означте базові терміни за тематикою 

семінарського заняття.    

3. Кодекс професійної етики експерта у галузі освіти. На основі вивчення 

науково-педагогічної літератури та власних узагальнень схематично 

скласти проект кодексу професійної етики експерта у галузі освіти 

(враховуючи цілі, цінності та мисленнєві процедури, котрі дозволяють 

фахівцю зробити експертний висновок). 

 

Рекомендована література: 4, 9, 13, 14; Інтернет-джерела: 13. 
 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 
 

Самостійна робота студента повинна забезпечити: системність знань; мобільність і 

критичність мислення; володіння засобами обробки інформації. Призначення самостійної 

роботи у вивченні даної навчальної дисципліни полягає в тому, щоб навчити студента: 

вести інформаційний пошук, доповнювати список рекомендованих джерел самостійно 

підібраними до теми науковими працями; аналізувати наукової статті за тематикою 

семінарського заняття; фіксувати результати і обробляти їх; вести тематичний словник; 

складати резюме лекції; опрацьовувати наукові джерела з теми за формою, яка обирається 

самостійно (конспект, тези, таблиця, схема); аналізувати дані, формувати висновки; 

порівнювати зміст матеріалів з певного питання, взятого із різних джерел; формувати й 

висловлювати своє міркування щодо питань проблемного характеру згідно із кожною 

темою; шукати можливості використання одержаних результатів.   

Відповідно до розробленої програми під час вивчення кожної теми з курсу 

передбачено завдання для самостійного опрацювання.  

 

Програмою курсу також передбачено виконання студентами навчально-наукового 

проекту і презентацію його результатів (групова/командна робота). Воно включає в 

себе підготовку проекту-презентації на визначену тематику, мета виконання якого полягає 

у закріпленні тих знань, які були отримані під час вивчення курсу та їх поглибленні; 

формуванні знань щодо оцінки та упорядкування наукової інформації; формуванні вмінь 

проектувати, планувати й оприлюднювати результати наукових досліджень, проводити 

експертні заходи, зорієнтовані на удосконалення і розвиток системи освіти України, 

пояснювати впровадження нових ідей, напрямів діяльності відповідно до освітньої 

політики закладу, країни, організовувати власну професійну діяльність в рамках співпраці. 

 

Підготовка навчально-наукового проекту і презентація його результатів.  

На підставі попередньо проведеного аналізу відповідних літературних джерел та власних 

узагальнень підготуйте письмовий проект (груповий/командний) з відповідною 

презентацією на тему: 

«Моделювання аспектів нової національної системи вищої освіти: сформулювати 

ваше бачення задач, що стоять перед сучасною вищою освітою в Україні, спроектувати 

ваше бачення моделі/системи організації освітнього процесу в закладі вищої освіти 

України та забезпечення аспекту соціального партнерства закладу вищої освіти, тобто 

налагодження його зв’язків з зовнішнім світом. 
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При виконанні групового/командного проекту студенти повинні об’єднатися в 

команди по 4 осіб, розподілити ролі у командах, всебічно й глибоко розкрити зміст 

питання й надати його експертну оцінку, показавши знання літературних джерел, вміння 

здійснювати комплексні дослідження, робити обґрунтовані висновки на основі зібраної 

інформації. Робота не повинна перевищувати 8 сторінок. Основні результати повинні бути 

представлені у вигляді презентації. Головна вимога до завдання – самостійність, особиста 

ініціативність, обґрунтованість і творчий підхід. 

 

Критерії оцінювання. Максимальна кількість балів – 25.  

Для виставлення оцінок за різними критеріями застосовується 5-бальна шкала:   

• актуальність: 1-5 балів (обґрунтовано актуальність проблеми на 

загальнодержавному/ місцевому рівні);  

• означення соціальної й практичної цінності результатів проекту та зацікавлених 

сторін (стейкхолдерів stakeholders): 1-5 балів (соціальна й практична цінність є 

невід’ємною частиною результатів реалізації проекту; визначено зацікавлені 

сторони проекту, цінність проекту для цільових аудиторій означена зрозуміло); 

• новизна проекту, його інноваційність: 1-5 балів (проект спрямовано на 

впровадження інновацій, пропонує альтернативний, креативний спосіб вирішення 

визначеної проблеми, передбачає залучення до результатів широкої аудиторії, 

впроваджує зарубіжний досвід);  

• унікальність/ оригінальність: 1-5 балів (описано відмінності даного проекту від 

подібних);  

• формулювання мети і завдань проекту, композиція проекту: 1-5 балів 

(простежується виразний причинно-наслідковий зв’язок між визначенням мети і 

завдань проекту, всі його складові частини є логічними і взаємно 

підпорядкованими).  

 

ПОЛІТИКА ВИСТАВЛЕННЯ БАЛІВ 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним 

співвідношенням.  

Поточна робота – 50 % семестрової оцінки: 

- Семінарські заняття – максимальна кількість балів – 40: 4 семінарських по 5 балів за 

роботу на семінарському + 4 семінарських по 5 балів за самостійну підготовку до 

семінарського (5 балів – студент виконав усі завдання згідно плану; 4 бали – студент 

виконав 80 % завдань; 3 бали – студент виконав 60 % завдань; 2 бали – студент 

виконав 40 % завдань, 1 бал – студент виконав 20 % завдань);  

- Контрольні заміри (поточне тестування) – максимальна кількість балів – 10 (10 

тестових питань по 1 балу за правильну відповідь). 

Іспит – 50 % семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50. 

- Виконання командного навчально-наукового проекту і презентація його результатів – 

25 балів.  

- Підсумковий тест – 25 балів (питання різного рівня складності, по 1-3 бали за 

правильну відповідь).  

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 
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Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Змістовий модуль 1–2 Іспит Сума 

Поточна аудиторна робота 

на семінарських заняттях 

(10Х4)  

Поточне  

тестування 

(10) 

Командний 

проект 

Підсумковий 

тест 100 

40 10 25 25 

     За роботу на семінарському занятті студент може отримати макс. 10 балів. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену  

90–100 А відмінно   

81-89 В  
добре  

71-80 С  

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е 

35–50 F незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 FX незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 
ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Базова 

1. Боднар О. С. Управління аналітико-експертною діяльністю у сфері загальної 

середньої освіти регіону (теоретико-прикладний аспект). – Тернопіль: Крок, 2013. – 

544 с. 

2. Коротяєв Б. І., Курило В. С. Освітній простір: очікування та виклики часу й життя. 

– Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 308 с.  

3. Менеджмент и организационное развитие высшей школы: учеб. / [под общ. ред. М. 

Н. Певзнера]. – Днепропетровск, 2012. – 528 с. 

4. Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти: Навч.-метод. посіб. / За ред. В. О. 

Огнев’юка. – К.: ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2015. – 464 с.  

5. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія: монографія / за ред. В. Кременя, 

Т. Левовицького, В. Огнев’юка, С. Сисоєвої. – К.: ТОВ «Видавниче підприємство 

«Едельвейс», 2013. – 460 с. 

Допоміжна 

6. Антонюк Л. Основні тенденції та стандарти діяльності дослідницьких університетів 

світового класу // Університетська освіта. – 2011.– № 1. – С. 14–20. 

7. Базілюк В. Г., Бойченко Т. Є., Забродська Л. М. Аналіз освітньої політики: теорія і 

практика управління на місцевому рівні: наук. посіб. К.: Вид-во ДВНЗ «Ун-т 

менеджменту освіти» НАПН України, 2014. – 306 с. 

8. Волот О. І. Експертні методи оцінок та їх використання в управлінні економічними 

об’єктами [Електронний ресурс] / Режим доступу:  

http://www.rusnauka.com/13_EISN_2012/Economics/10_109835.doc.htm    

http://www.rusnauka.com/13_EISN_2012/Economics/10_109835.doc.htm
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9. Касьянова О. М. Експерт в освіті: основні характеристики, методи вибору та 

оцінювання // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній 

школах: Зб. наук. праць. – Запоріжжя. – Вип. 21 (73). – 2011. – C. 78–86.  

10. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи (Бібліотека з освітньої політики). Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: 

“К.І.С.”, 2004. – 112 с.  

11. Курбатов С. Університетські рейтинги як фактор легітимізації елітного статусу 

освіти в сучасних умовах. – Суми, 2010. – 48 с. 

12. Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і 

практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія / О. І. Локшина.  – К., 

2009. – 404 с.   

13. Михайліченко М., Макодзей Л. Експертна діяльність у вищій освіті: підходи і 

критерії // Гуманітарний вісник. – 2014. – № 34. – С. 269–281. 

14. Огнев’юк В. О. Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта // Неперервна 

професійна освіта: теорія і практика. – 2013. – № 1–2. – С. 6–11. 

15. Пономаренко Н. Експертна діяльність у вищій освіті Німеччини // Неперервна 

професійна освіта: теорія і практика. – 2015. – Вип. 4. – С. 60–63.  

16. Сбруєва А. А. Сутність ринкової ідеології освітніх реформ розвинутих країн // 

Шлях освіти. – 2003. – №1. – С.15-21.  

17. Чернякова Ж. Інтернаціоналізація європейського освітнього простору: етапи 

розвитку та пріоритетні завдання // Порівняльно-педагогічні студії. – № 4 (18), 

2013. – C. 125–131.  

18. Kallo J. and Rinne R. (Eds.). Supranational regimes and national education policies – 

Encountering challenge. – Turku, University of Turku, 2006. – 428 р. 

19. Rinne R. and Koivula J. The dilemmas of changing university // Entrepreneurialism in 

Universities and the Knowledge Economy. Ed. by M. Shattock. – 2009. – P. 183–199. 

20. Teichler U. The changing debate on internationalization of higher education // Higher 

Education. – 2004. – Vol. 48. – P. 5–26.  

Документи та інтернет-джерела 

1. Винницький М. Чим відрізняється «силабус» від РТП і НМК? // Режим доступу: 

https://naqa.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/08/%d0%a1%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81

-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%a0%d0%a2%d0%9f.pdf 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 1.07.2014 р // 

http://osvita.ua/legislation/law/2235/  

3. Закон України «Про освіту», 2017 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу:   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

4. Методичні рекомендації до складання та оновлення освітніх програм (ОП). 

Порядок затвердження та моніторинг освітніх програм. [Електронний ресурс] // 

Режим доступу: http://diit.edu.ua/upload/files/shares/public_disc/metod_recomend.pdf 

5. Методичні рекомендації щодо акредитації освітніх програм. Проект // Режим 

доступу: https://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-

content/uploads/sites/6/2018/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0

%B8%D1%87%D0%BD%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%97-%D0%B7-

%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8

6%D1%96%D1%97-

%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf 

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/%d0%a1%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%a0%d0%a2%d0%9f.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/%d0%a1%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%a0%d0%a2%d0%9f.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/%d0%a1%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%a0%d0%a2%d0%9f.pdf
http://osvita.ua/legislation/law/2235/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/public_disc/metod_recomend.pdf
https://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%97-%D0%B7-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
https://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%97-%D0%B7-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
https://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%97-%D0%B7-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
https://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%97-%D0%B7-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
https://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%97-%D0%B7-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
https://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%97-%D0%B7-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
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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://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
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20. Higher Education Management Programme. Training and Consultancy. Wandelwerk 

Centre for Quality Development, University of Applied Sciences, Münster, Germany // 

Режим доступу: https://en.fh-muenster.de/WWWeiterbildungen/programme.php 

21. The Master’s programme. Master (Blended Learning) of Evaluation. Distance and 

Independent Studies Center, TU Kaiserslautern, Germany // Режим доступу: 
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ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Функції, роль та значення освіти в сучасному світі.  

2. Експертна діяльність як складова та базовий механізм розвитку освітньої галузі: суть 

та головні завдання.  

3. Принципи експертної діяльності в галузі освіти.  

4. Складові експертної діяльності в галузі освіти. 

5. Освітній консалтинг як надання консультаційної допомоги різним категоріям осіб, 

включених в освітній процес. 

6. Функціональні компоненти експертної діяльність в галузі освіти.  

7. Виміри здійснення експертної діяльності в галузі освіти.  

8. Експертна діяльність як механізм забезпечення якості освіти.   

9. Системний характер експертної діяльності в освіті: взаємозв’язок освітнього 

консалтингу та інспектування в освіті.  

10. Експертиза в освіті. Її особливості. Оцінка і експертиза: протиставлення понять.  

11. Види експертизи.  

12. Функції педагогічної експертизи.  

13. Етапи (цикли) експертизи: самоекспертиза; зовнішня експертиза; впровадження 

результатів експертизи в практику.  

14. Науково-методична експертиза як форма експертизи в освіті.   

15. Психолого-педагогічна експертиза як форма експертизи в освіті.  

16. Ліцензування як механізм, що регламентує діяльність закладу освіти. 

17. Акредитація як механізм, що регламентує діяльність закладу освіти. Типи 

акредитації. 

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

освіти. 

19. Рейтингування як механізм, що регламентує діяльність закладу освіти. Національні та 

міжнародні рейтинги.  

20. Незалежні акредитаційні агенції. 

21. Аудит в освіті. Його особливості.  

22. Світові тенденції розвитку сучасної освіти: оцінка, аналіз, прогноз.  

23. Можливості та ризики для учасників світового освітнього простору, викликані 

сучасною освітньою динамікою. 

24. Рівні освітнього простору як складної ієрархічної структури. 

25. Глобалізаційні та інтеграційні процеси в світовій освіті.  

26. Інтернаціоналізація вищої освіти як одна зі складових діяльності сучасного університету. 

Її переваги і потенційні ризики.  

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://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)
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)
https://d.docs.live.net/Інтернаціоналізація
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27. Програмні та організаційні стратегії інтернаціоналізації інституційного рівня. 

28. Концепція університету світового класу ХХІ ст. 

29. Фактори сучасних світових змін у вищій освіті. «Зовнішні» сили та «Специфічно 

університетські» фактори змін. 

30. Освіта і вимоги ринку праці. Формування світового ринку послуг вищої освіти. 

Традиційні та нові постачальники освітніх послуг. 

31. Освітня політика як інструмент реалізації цілей держави і замовників освітніх послуг. 

Основні напрями політики Європейського Союзу у галузі освіти.  

32. Болонська реформа як напрям загальноєвропейської стратегії реформування вищої 

освіти. 

33. Реформа в галузі освітнього менеджменту та управління вищим навчальним закладом 

як напрям загальноєвропейської стратегії реформування вищої освіти. 

34. Міжнародне стратегічне партнерство.  

35. Академічна мобільність як частина стратегії інтернаціоналізації на інституційному 

рівні. Міжнародні освітні програми академічної мобільності.  

36. Освітня програма Erasmus як програма міжнародного співробітництва та підвищення 

академічної мобільності.  

37. Інтегрування України у спільний європейський освітній і науковий простір. Аналіз 

нормативно-правової бази сучасного розвитку системи вищої освіти України.  

38. Методи наукового прогнозування як способи дослідження об`єкта прогнозування, 

спрямовані на розробку прогнозу. Групи експертних методів: методи експертних 

оцінок, експериментальні, екстраполяції, моделювання.   

39. Методи експертних оцінок. Сутність і завдання. Умови та приклади їх ефективного 

застосування. 

40. Суть та характеристика етапів підготовки експертних оцінок.  

41. Індивідуальні методи експертних оцінок. Їх переваги і недоліки. 

42. Колективні методи експертних оцінок. Їх переваги і недоліки.  

43. Інтерв’ю як індивідуальний метод експертної оцінки.  

44. Анкетування як індивідуальний метод експертної оцінки. Його особливості.  

45. Мозковий штурм як колективний метод експертної оцінки. Процедура мозкового 

штурму.  

46. Метод комісії як колективний метод експертної оцінки. Суть та особливості.  

47. Метод «Дельфі» як колективний метод експертної оцінки, призначений для 

підтримки прийняття рішень та прогнозів зі складних проблем.   

48. Метод аналізу публікацій, факторний метод, метод побудови прогнозного сценарію 

як методи наукового прогнозування. 

49. Поняття й основні елементи SWOT-аналізу. Його застосування в процесі 

стратегічного планування діяльності інституції.  

50. Цілі та завдання діяльності експерта у галузі освіти. 

51. Ролі експертів у галузі освіти. Провідні функції експерта у галузі освіти. 

52. Професійно-значущі та особистісні якості експерта у галузі освіти. 

53. Основні компетенції експерта освітньої діяльності. 

54. Етичні принципи експерта у галузі освіти. Етичні правила здійснення експертної 

діяльності.  

55. Професійна підготовка експертів у галузі освіти в країнах Західної Європи на 

прикладі Німеччини та Фінляндії. 

56. Професійна підготовка експертів у галузі освіти у США.  

57. Досвід підготовки експертів у галузі освіти в Україні. 


