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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,                   

освітньо-

кваліфікаційний               

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

очна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

3 

Галузі знань/ 

спеціальності 

01 Освіта 

011 Науки про освіту 

 

Вибіркова 

 

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання                             
Порівняльна 

характеристика освітніх 

систем однієї з країн ЄС 

або ОЕСР та України 
 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

         Семестр      

Загальна кількість 

годин – 90  

4-й 4-й 

     Лекції 

Тижневих годин для 

денної та вечірньої 

форми навчання: 

аудиторних - 5 

самостійної роботи 

студента - 10 

Освітньо-науковий  

ступінь: 

Доктор філософії 

 

20 год. 20- год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 10 год. 

Лабораторні 

‒ год. − год. 

Самостійна робота 

60 год. 60 год. 

Консультації:                                

 0 год. − год 

Вид контролю:  

Диференційований залік 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування порівняльно-педагогічної 

компетентності науковця-дослідника − висококваліфікованого фахівця, який 

має високий рівень готовності до професійної діяльності у сфері науки та 

освіти. 

Завдання навчальної дисципліни:  

1. Формування системи знань щодо теоретико-методологічних та 

методичних  засад порівняльної педагогіки, чинників та тенденцій 

розвитку вищої освіти в умовах суспільства знань у глобальному та 

регіональному контекстах. 

2. Формування системи умінь щодо використання сучасної методології, 

методик та методів порівняльно-педагогічного дослідження у процесі 

підготовки  дисертаційної роботи, її апробації та у подальшій 

професійній діяльності. 

3. Розвиток системи навичок виокремлення актуальних проблем 

розвитку сучасних систем вищої освіти; аналізу порівняльно-

педагогічних досліджень, прогностичної оцінки можливостей 

творчого застосування здобутків світової та регіональної освітніх 

систем, ризиків їх упровадження у вітчизняному освітньому просторі, 

визначення перспектив подальших досліджень у галузі порівняльної 

педагогіки. 

4. Формування готовності до аналізу актуальних джерел та ідей у галузі 

порівняльної педагогіки, прогресивного практичного досвіду закладів 

освіти інших країн,  їх обговорення з міжнародною фаховою 

громадою; презентації власного дослідження у галузі порівняльної 

педагогіки у міждисциплінарніому та/або міжнародному експертному 

середовищі з дотриманням норм наукової етики. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен  

знати:  

 актуальні теоретико-методологічні та методичні  засади порівняльної 

педагогіки як галузі наукових знань; 

 сучасні наукові підходи до аналізу ґенези порівняльної педагогіки як 

галузі наукових знань; 

 чинники (суспільно-політичні,  суспільно-економічні,  науково-

технологічні,  культурно-історичні) розвитку освіти в умовах 

суспільства знань; 



 цільові пріоритети освітньої політики ЄС, принципи та напрями 

освітніх реформ у європейському регіоні у контексті розбудови 

Європейського простору вищої освіти. 

 тенденції розвитку освіти в глобальному, європейському та 

національному вимірах щодо: 

 трансформації місії університету в сучасному суспільстві; 

 актуальні підходи до модернізації освітньої та наукової діяльності 

закладів вищої освіти; 

 актуальні напрями у забезпеченні якості освіти у ЄПВО; 

 інновації в управлінні освітою; 

 тенденцій розвитку  міжнародної діяльності університетів; 

 актуальних напрямів освітньої політики міжнародних організацій 

(ЮНЕСКО, ОЕСР, ЄС, ЄК, СБ, СОТ); 

вміти:  

 здійснювати критичний аналіз та оцінку сучасних наукових досягнень 

у галузі порівняльної педагогіки з дотриманням норм наукової етики; 

 генерувати нові ідеї при вирішенні дослідницьких завдань, у тому числі 

в міждисциплінарних галузях; 

 здійснювати пошук і аналіз значного обсягу наукової інформації з 

інформаційних та аналітичних джерел, інтерпретацію результатів 

порівняльно-педагогічних  досліджень з дотриманням норм наукової 

етики; 

 орієнтуватися в інформаційних та Internet-джерелах з проблем 

порівняльної педагогіки, працювати з бібліотечними фондами, 

критично ставитись до отриманої інформації; 

 володіти комп‟ютерною та інформаційною культурою, усвідомлювати 

цінності позиції дослідника в інформаційному просторі; 

 використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації 

українською та англійською мовами; 

 проектувати і реалізовувати індивідуальну наукову траєкторію, 

застосовувати принципи наукової самоорганізації, власного 

дослідницького стилю; 

 працювати у групі, дотримуючись етичних норм професійної 

діяльності; 

 володіти сучасною методологією, методикою та методами наукового 

педагогічного дослідження, зокрема з використанням новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій; 



 аналізувати, порівнювати та  зіставляти явища та процеси, що 

відбуваються в освіті різних країн, геополітичних регіонів та у світі в 

цілому; 

 аналізувати, зіставляти теоретичні погляди науковців щодо  процесів і 

явищ, що відбуваються в освіті різних країн, геополітичних регіонів та 

у світі в цілому; 

 аналізувати причинно-наслідкові зв‟язки розвитку освітніх процесів,  

різницю між освітніми явищами, що мають універсальний, особливий 

та одиничний характер; 

 оцінювати вплив суспільно-політичних, суспільно-економічних, 

науково-технічних та культурно-істоичних чинників на розвиток 

систем вищої освіти європейського регіону в цілому та України 

зокрема; стратегії інтернаціоналізації вищої освіти різних країн світу; 

 оцінювати стан розвитку моніторингу якості вищої освіти у розвинених 

країнах та в Україні; 

 висловлювати власну точку в усній та письмовій формі українською та 

англійською мовами щодо тенденцій розвитку освітніх явищ і процесів, 

які здійснюються у різних регіонах світу та в Україні, у 

міждисциплінарніому та/або міжнародному експертному середовищі з 

дотриманням норм наукової етики. 

 

Компетентності, які повинні бути сформовані або розвинуті: 

ІК-1  Найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі 

науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних 

галузей,  

1. Спеціальні (фахові)  компетентності 

 

СК -4   Знання у галузі професійної та наукової етики і готовність до її 

дотримання; 

СК -10   Найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі 

порівняльної педагогіки, педагогіки вищої школи, менеджменту освіти  

і на межі предметних галузей; 

СК -11  Уміння виокремлення актуальних проблем розвитку освіти та 

педагогічної думки у процесі визначення теми дисертаційного 

дослідження, 

СК -13 Навички критичного аналізу та інтерпретації досліджень у галузі 

вітчизняної та зарубіжної теорії/історії освіти і педагогіки, синтезу 

нових ідей; до спілкування з предмету дослідження у межах 

міждисциплінарного та/або міжнародного експертного середовища,  



СК -15 Навички оцінки можливостей застосування та можливих ризиків 

упровадження досягнень історико-педагогічної 

спадщини/прогресивного зарубіжного досвіду у сучасному 

вітчизняному освітньому просторі 

2. Загальні компетентності дослідника  

ЗК-1 Володіння професійними мовнокомунікативними вміннями 

діалогового спілкування українською та англійською мовами з 

широкою науковою спільнотою, зокрема у межах міждисциплінарного 

та/або міжнародного експертного середовища, у процесі презентації 

матеріалів та результатів наукового дослідження у вигляді наукових 

статей, доповідей, мультимедійних презентацій відповідно до вимог 

стандартів і  професійного співтовариства;  

ЗК-2 Навички операційної обробки наукових текстів різних жанрів 

наукового стилю (реферування, анотування, конспектування, 

редагування, перекладу та ін.); 

ЗК-3 Навички моделювання зв‟язних наукових текстів різних жанрів 

(створювати глосарії ключових термінів; готувати наукові статті, тези, 

доповіді, повідомлення, виступи, наукові звіти, посібники) згідно з 

вимогами наукового стилю, у тому числі з використанням 

інформаційних технологій; 

ЗК-4  Навички застосування сучасних інформаційних технологій у 

навчальній та науковій діяльності; 

ЗК-8 Уміння запроваджувати актуальні результати наукових досліджень, у 

тому числі і власних, у навчальний процес вищої школи 

ЗК-12 Вміти писами, аудіювати читати і говорити англійською мовою 

відповідно до стандартів Асоціації Мовних Експертів ALTE (The 

Association of Language Testers in Europe) 

 

Заплановані результати навчання: 

Знання 

РН-1 Здатність оволодівати новим концептуальним та методологічним 

знанням у галузі філософсько-світоглядних проблем педагогіки, історії 

вітчизняної та зарубіжної філософсько-педагогічної думки, 

аксіологічних проблем освіти і виховання 

РН-2 Здатність оволодівати найбільш передовим концептуальним та 

методологічним знанням у галузі науково-дослідної діяльності на 

дисциплінарному та міждисциплінарному рівнях  



РН-6  Здатність розуміння та цілісного застосування сучасних 

методологічних підходів до аналізу педагогічних процесів на макро-, 

мезо- та мікрорівні їх функціонування 

Уміння 

РН-7 Здатність здійснювати критичний аналіз  концептуальних та 

методологічних знань у галузі науково-дослідної та професійної 

діяльності і на межі предметних галузей, інтерпретувати їх, 

синтезувати нові ідеї  

РН-10 Здатність оцінювати можливості застосування та ризики 

упровадження досягнень історико-педагогічної  

спадщини/прогресивного зарубіжного досвіду у сучасному 

вітчизняному освітньому просторі;  

Комунікація 

РН-12 Здатність оволодівати та демонструвати на високому рівні професійні 

мовнокомунікативні уміння українською та англійською мовами у 

процесі презентації матеріалів та результатів наукового дослідження у 

вигляді наукових статей, доповідей, мультимедійних презентацій 

відповідно до вимог стандартів міждисциплінарного та/або 

міжнародного  професійного співтовариства  

РН-13 Здатність операційно обробляти наукові тексти різних жанрів 

наукового стилю (реферування, анотування, конспектування, 

редагування, перекладу та ін.);  

РН-14 Здатність моделювати зв‟язні наукові тексти різних жанрів 

(створювати глосарії ключових термінів; готувати наукові статті, тези, 

доповіді, повідомлення, виступи, наукові звіти, посібники) згідно з 

вимогами наукового стилю, у тому числі з використанням 

інформаційних технологій;  

РН-15 Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у навчальній 

та науковій діяльності;  

Автономність і відповідальність 

РН-22 здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, 

нести відповідальність за навчання інших. 

 

  



3. Програма навчальної дисципліни 

Розділ 1. АКТУАЛЬНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ  

ПРОБЛЕМИ  ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ  

Тема 1.1. Порівняльна педагогіка як галузь наукових знань: актуальні 

тенденції розвитку.  

Тема 1.2. Історичні витоки сучасної вищої освіти: світовий, 

регіональний та національний контексти. 

 

Розділ 2. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 

СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ 

Тема 2.1. Суспільно-політичні та суспільно-економічні чинники 

розвитку вищої освіти в суспільстві знань 

Тема 2.2. Культурно-освітні чинники розвитку вищої освіти в 

суспільстві знань. 

Тема 2.3. Освітня політика міжнародних організацій  (ЮНЕСКО, 

Європейський Союз, ОЕСР). 

 

Розділ 3. ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЇ, 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ 

СВІТІ 

Тема 3.1. Глобальні тенденції розвитку місії  сучасного університету. 

Тема 3.2. Болонський процес як стратегія модернізації національних 

систем вищої освіти та формування Європейського простору вищої освіти. 

Тема 3.3. Стратегії Європейського Союзу щодо модернізації вищої 

освіти в контексті реалізації програм «Освіта та професійна підготовка - 

2010» та «Освіта та професійна підготовка - 2020». 

Тема 3.4. Тенденції модернізації освітньої діяльності вищої школи в 

ЄС та в Україні. 

Тема 3.5. Наукова та інноваційна діяльність університету в сучасному 

світі: актуальні тенденції розвитку. 

Тема 3.6. Світові тенденції в управлінні вищою школою. 

Тема 3.7. Забезпечення якості вищої освіти: європейський, 

національний та інституційний виміри. 

Тема 3.8. Розвиток міжнародної діяльності університету: актуальні 

тенденції  

Тема 3.9. Тенденції розвитку національних систем вищої освіти у 

окремих країнах світу (країни ЄС та ОЕСР) та в Україні: порівняльний 

аналіз. (ІНДЗ). 

 



 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви  

розділів                 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
с 

ь
о
г
о

 

у тому числі 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

 Л
ек
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ії
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т
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. 
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ії
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т
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р

. 
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С
а
м

о
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РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ  ПРОБЛЕМИ  ПОРІВНЯЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

Тема 1.1.               

Порівняльна 

педагогіка як 

галузь наукових 

знань: актуальні 

тенденції 

розвитку 

6 2 - - - 4 6 2 - - - 4 

Тема 1.2.              

Історичні витоки 

сучасної вищої 

освіти: світовий, 

регіональний та 

національний 

контексти. 

4 - - - - 4 4 - - - - 4 

РОЗДІЛ ІІ. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ  

  Тема 2.1.             

Суспільно-

політичні 

чинники 

розвитку освіти 

в розвинених 

країнах та 

Україні 

6 2 - - - 4 6 2 - - - 4 

Тема 2.2.              

Суспільно-

економічні 

чинники 

розвитку освіти 

в розвинених 

країнах та 

Україні 

6 2 - - - 4 6 2 - - - 4 

Тема 2.3. 

Освітня політика 

міжнародних 

організацій  

(ЮНЕСКО, 

Європейський 

Союз, ОЕСР). 

 

 

4 - - - - 4 4 - - - - 4 



      РОЗДІЛ ІІІ. ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЇ, ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ  ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

Тема 3.1. 

Глобальні 

тенденції 

розвитку місії 

 сучасного 

університету. 

6 2 - - - 4 6 2 - - - 4 

Тема 3.2.              

Болонський 

процес як 

стратегія 

модернізації 

національних 

систем вищої 

освіти та 

формування 

Європейського 

простору вищої 

освіти. 

6 2 - - - 4 6 2 - - - 4 

Тема 3.3. 

 Стратегії 

Європейського 

Союзу щодо 

модернізації 

вищої освіти в 

контексті 

реалізації 

програм «Освіта 

та професійна 

підготовка - 

2010» та «Освіта 

та професійна 

підготовка - 

2020». 

4 - - - - 4 4 - - - - 4 



Тема 3.4.              

Тенденції 

модернізації 

освітньої 

діяльності вищої 

школи в ЄС та в 

Україні. 

8 2 2 - - 4 8 2 2 - - 4 

Тема 3.5.              

Наукова та 

інноваційна 

діяльність 

університету в 

сучасному світі: 

актуальні 

тенденції 

розвитку 

8 2 2 - - 4 8 2 2 - - 4 

Тема 3.6.             

Світові тенденції 

в управлінні 

вищою школою. 

6 2 - - - 4 6 2 - - - 4 

Тема 3.7              

Забезпечення 

якості вищої 

освіти: 

європейський, 

національний та 

інституційний 

виміри. 

8 2 2 - - 4 8 2 2 - - 4 

Тема 3.8.              

Розвиток 

міжнародної 

діяльності 

університету: 

актуальні 

тенденції 

8 2 2   4 8 2 2   4 

Тема 3.9.             

Тенденції 

розвитку 

національних 

систем вищої 

освіти у окремих 

країнах світу 

(країни ЄС та 

ОЕСР) та в 

Україні: 

порівняльний 

аналіз. (ІНДЗ). 

10 - 2   8 8 2 2 - - 4 

Усього годин 90 20 10   60 90 20 10   60 

 

 

  



5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1.1. Порівняльна педагогіка як галузь наукових 

знань: актуальні тенденції розвитку 

2 2 

2.1. Суспільно-політичні та суспільно-економічні 

чинники розвитку вищої освіти в суспільстві 

знань 

2 2 

2.2 Культурно-освітні чинники розвитку вищої 

освіти в суспільстві знань. 

2 2 

3.1 Глобальні тенденції розвитку місії 

 сучасного університету. 

2 2 

3.2. Болонський процес як стратегія модернізації 

національних систем вищої освіти та 

формування Європейського простору вищої 

освіти 

2 2 

3.4. Тенденції модернізації освітньої діяльності 

вищої школи в ЄС та в Україні. 

2 2 

3.5 Наукова та інноваційна діяльність 

університету в сучасному світі: актуальні 

тенденції розвитку. 

2 2 

3.6. Світові тенденції в управлінні вищою 

школою. 

2 2 

3.7. Забезпечення якості вищої освіти: 

європейський, національний та інституційний 

виміри. 

2 2 

3.8. Розвиток міжнародної діяльності 

університету: актуальні тенденції 

2 2 

 

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

3.4. Тенденції модернізації освітньої діяльності 

вищої школи в ЄС та в Україні 
2 2 

3.5. Наукова та інноваційна діяльність 

університету в сучасному світі: актуальні 

тенденції розвитку. 

2 2 

3.7. Забезпечення якості вищої освіти: 

європейський, національний та інституційний 

виміри. 

2 2 

3.8. Розвиток міжнародної діяльності 

університету: актуальні тенденції 
2 2 

3.9. ІНДЗ Порівняльна характеристика освітньої 

системи однієї з країн ЄС/ОЕСР та України 
2 2 

 

7. Теми лабораторних  занять 

№ Назва теми Кількість годин 



з/п Денна форма Заочна форма 

1 - - - 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1.1. Порівняльна педагогіка вищої школи як 

галузь наукових знань : актуальні тенденції 

розвитку 

4 4 

1.2 Історичні витоки сучасної вищої 

освіти: світовий, регіональний та 

національний контексти. 

4 4 

2.1 Суспільно-політичні та суспільно-економічні 

чинники розвитку вищої освіти в суспільстві 

знань 

4 4 

2.2 Культурно-освітні чинники розвитку вищої 

освіти в суспільстві знань. 

4 4 

2.3 Політика міжнародних організацій у сфері 

вищої освіти (ЮНЕСКО, Європейський Союз, 

ОЕСР). 

4 4 

3.1 Глобальні тенденції розвитку місії 

 сучасного університету. 

4 4 

3.2 Болонський процес як стратегія модернізації 

національних систем вищої освіти та 

формування Європейського простору вищої 

освіти. 

4 4 

3.3 Стратегії Європейського Союзу щодо 

модернізації вищої освіти в контексті 

реалізації програм «Освіта та професійна 

підготовка - 2010» та «Освіта та професійна 

підготовка - 2020». 

4 4 

3.4 Тенденції модернізації освітньої діяльності 

вищої школи в ЄС та в Україні. 

4 4 

3.5 Наукова та інноваційна діяльність 
університету в сучасному світі: актуальні 
тенденції розвитку. 

4 4 

3.6 Світові тенденції в управлінні вищою 

школою. 

4 4 

3.7 Забезпечення якості вищої освіти: 
європейський, національний та 
інституційний виміри. 

4 4 

3.8 Розвиток міжнародної діяльності 
університету: актуальні тенденції 

4 4 

3.9 Тенденції розвитку національних систем 
вищої освіти у окремих країнах світу 
(країни ЄС та ОЕСР) та в Україні: 
порівняльний аналіз. 

8 8 

 всього 60 60 

 



9. Індивідуальні науково-дослідні завдання 

1. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку освітньої системи США та України. 

2. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку освітньої системи ВБ та України. 

3. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку освітньої системи Польщі та України. 

4. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку освітньої системи Канади та України 

5. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку освітньої системи Німеччини та 

України. 

6. Порівняльна характеристика   тенденцій розвитку освітньої системи Чехії та України 

7. Порівняльна характеристика   тенденцій розвитку освітньої системи Італії та України 

8. Порівняльна характеристика   тенденцій розвитку освітньої системи Франції та України 

9. Порівняльна характеристика   тенденцій розвитку освітньої системи Іспанії  та України 

10. Порівняльна характеристика   тенденцій розвитку освітньої системи Швеції та України 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль 

ІНДЗ 

Само

ст.ро

бота 

Сума 

РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 РОЗДІЛ 3 

100 
Т

Т1 

Т

Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т5 

 

Т6 

 

Т7 

 

Т8 

 

Т9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12  

Т 

13 

Т 

14 

 

24 

 

20 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Т1, Т2 ... Т 9 – теми розділів 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 - 89 В 
добре  

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно  

60 - 63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1 - 34 F 
незадовільно з 

обов‟язковим повторним 

вивченням дисципліни 

незараховано з 

обов‟язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 



11. Методичне забезпечення 

 

1. Презентації лекцій з дисципліни. 

2. Плани практичних занять. 

3. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів. 

4. Комплекс індивідуальних науково-дослідних завдань. 

5. Засоби контролю й самоконтролю. 

6. Перелік актуальних нормативних, інформаційних та аналітичних джерел 

з дисципліни. 

 

12. Рекомендована література: 

Література до навчального курсу 

Нормативні документи та першоджерела: 

1. Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 року № 2145-VIІI [Текст] [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата 

звернення 09.10.2017 р.).  

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.14 р. № 1556-VII. // Голос України» від 

06 серпня 2014 р. № 148. (зі змінами) 

3. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій, Постанова Кабінету міністрів 

України від 23.11.2011 р., №1341  

1. ЕС (European Commission). (2005). The European Charter for Researchers. The Code of 

Conduct for the Recruitment of Researchers. Luxembourg: Office for Official 

Publications of the European Communities. 

2. ЕС European Commission. (2011) Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in 

Europe „Towards a Common Approach‟, 2011. 

3. ЕС (European Commission). (2012). Rethinking Education: Investing in skills for 

better socio-economic outcomes. Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions. Strasbourg, 20.11.2012/ COM(2012) 669 final.  
4. ЕС (European Commission). (2015). New priorities for European cooperation in 

education and training. Joint Report of the Council and the Commission on the 

implementation of the strategic framework for European cooperation in education and 

training (ET 2020). Brussels, 26.8.2015 COM(2015) 408 final.  

5. ЕС (European Commission). (2015).Opening up Education: Innovative teaching and learning 

for all through new Technologies and Open Educational Resources (2015). 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 

6. ЕС (European Commission). (2016). Improving and Modernising Education. 

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.  Brussels, 

7.12.2016.  COM(2016) 941 final. 

7. ЕС (European Commission). (2017). Strengthening European Identity 

through Education and Culture. Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions.  The European Commission's contribution to the 



Leaders' meeting in Gothenburg, 17 November 2017.   Strasbourg, 

14.11.2017.  

8. ЕС (European Commission). (2017).Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions on a renewed EU agenda for higher education.  

COM/2017/0247 final Brussels, 30.5.2017.  

9. ЕС/EACEA/Eurydice. (2018). The European Higher Education Area in 2018: Bologna 

Process Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the European 

Union.  
10. European Policy Cooperation (ET2020 framework). The strategic framework for 

European cooperation in education and training (“ET 2020”) is a forum allowing 

Member States to exchange best practices and learn from each other. Retrieved from: 

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-

framework_en  
11. ESF (European Science Foundation). (2017). Career Tracking Survey of Doctorate Holders Project 

Report. ESF, France, Strasbourg. 

12. ESU (European Students Union). (2015). Overview on Student-Centered Learning in Higher 

Education in Europe. Research Study. Retrieved from https://www.esu-

online.org/wpcontent/uploads/2016/07/Overview-on-Student-Centred-Learning-in-Higher-Education-

in-Europe.pdf 

13. EUA. (2005). Doctoral Programmes for the European Knowledge Society. Report on the 

EUA Doctoral Programmes Project 2004 -2005. EUA,  Brussels, Belgium. 

14. EUA (European University Association). (2007) Doctoral programmes in Europe‟s 

universities: achievements and challenges: Report prepared for European universities and 

ministers of higher education. EUA. Brussels and Geneva. 

15. EUA (European University Association). (2015). Trends 2015: Learning and 

Teaching in European Universities. EUA, Belgium, Brussels. 
16. EUA (European University Association). (2015). Principles and Practices for 

International Doctoral Education”, FRINDOC project Report.  EUA, Brussels, Belgium. 

17. EUA (European University Association). (2016).  Digital Agenda For Europe‟s 

Universities? EUA, Belgium, Brussels. 

1. EUA (European University Association) (2016). Doctoral education – taking Salzburg 

forward. Іmplementation  and new challenges. EUA, Brussels, Belgium. 

2. EUA (European University Association). (2017). EUA‟s Learning and Teaching 

Initiative - Report from the thematic peer groups in 2017. EUA, Brussels.  

3. EUA (European University Association). (2018). Background: EUA‟s initiatives to 

establish a European dimension on learning and teaching. EUA, Brussels. 

4. EUA (European University Association). (2018). Trends 2018. Learning and teaching in 

the European Higher Education Area. By Michael Gaebel & Thérèse Zhang. EUA, 

Brussels.  

5. EUA (European University Association). (2018). Learning and Teaching in Europe‟s 

Universities: An EUA position paper. EUA, Brussels. 

6. EUA (European University Association). (2018). Enhancing the education mission of 
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