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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета – формування професійної компетентності, що включає 

широку сукупність актуальних знань, умінь, навичок у галузі 

освітньої інноватики, педагогіки вищої школи, педагогіки 

професійної освіти, порівняльної педагогіки, стратегічного 

менеджменту, освітньої політики; професійних цінностей 

інноваційного розвитку та неперервного самовдосконалення; 

готовності майбутнього педагога до інноваційної професійної 

діяльності, спрямованої на підвищення якості та 

конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, 

що стоять перед національною системою освіти в цілому та 

закладом освіти зокрема в умовах суспільства знань; на її 

інтеграцію в Європейський простір вищої освіти. 

1) Завдання: 

a. формування системи знань, про теоретичні та методичні засади 

інноваційного розвитку освіти в Україні та у Європейському 

просторі освіти. 

b. формування уміння аналізу процесів інноваційного розвитку 

освіти в Україні та у Європейському просторі освіти. 

c. формування навичок розробки та презентації власної стратегії 

інноваційного розвитку університету/структурного підрозділу. 

d. формування інноваційних професійних цінностей  майбутніх 

викладачів вищої школи та методистів з виховної роботи. 

e. розвиток у магістрантів знань та цінностей академічної 

доброчесності.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 Поняттєвий апарат у галузі освітньої інноватика, теорії управління 

організацією, стратегічного менеджменту, порівняльної педагогіки 

вищої школи. 



 Суспільно-економічні та культурно-освітні чинники інноваційного 

розвитку вищої освіти в умовах суспільства знань 

 Особливості трансформації місії університету в сучасних умовах та в 

історичній ретроспективі; 

 Концептуальні підходи до інноваційного розвитку освітньої, наукової та 

соціальної місії сучасного університету; 

 Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку міжнародної 

діяльності університету; 

 Сутнісні характеристики стратегічного менеджменту розвитку 

університету; 

 Основоположні характеристики європейського досвіду формування 

інноваційних професійних компетентностей; 

 Сутнісні характеристики формування демократичного громадянства як 

пріоритету європейської освітньої політики.  

вміти:  

• коректно використовувати у професійній діяльності поняттєвий апарат 

у галузі освітньої інноватика, теорії управління організацією, 

стратегічного менеджменту, порівняльної педагогіки вищої школи; 

• здійснювати системний аналіз чинників та сутнісних характеристик 

інноваційних процесів в освіті європейського регіону та України;  

• Орієнтуватись в інноваційних підходах до освітньої діяльності 

університету,  

• аналізувати особливості інновацій в  науковій діяльності університету в 

умовах суспільства знань; 

• Аналізувати ризики інноваційної діяльності університету; 

• здійснювати ретроспективний, структурно-логічний та прогностичний 

аналіз процесів формування Європейського простору вищої освіти, що 

спонукає до активізації  інновацій наднаціонального та національного 

рівнів; 

• Використовувати дидактичні можливості інноваційних педагогічних 

технологій у власній педагогічній діяльності 

• Створити індивідуальний проект «Стратегія інноваційного розвитку 

університету». 

 

  



Плановані результати навчання 

Знання 

Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері теорії вищої освіти та діяльності ЗВО,  педагогіки вищої 

школи як галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення 

досліджень. Критичне осмислення проблем у галузі педагогіки вищої школи 

та на межі галузей знань (теорії освіти, філософії освіти, освітньої політики, 

соціології освіти, історії освіти, дидактики вищої школи, методики 

викладання у вищій школі тощо). 

Уміння 

 Спеціалізовані уміння/навички розв’язання освітньо-професійних 

проблем у сфері вищої освіти, необхідні для проведення досліджень 

та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових 

знань та процедур;   

 розвинені уміння інтегрувати знання та розв’язувати складні 

професійні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах. 

Комунікація 

 зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та 

аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються; 

Автономність і відповідальність 

 управління робочими або освітніми процесами, які є складними, 

непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів;   

 відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або 

оцінювання результатів діяльності команд та колективів; 

 здатність до неперервної освіти з високим ступенем автономії. 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійної діяльності 

та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 



3. Програма навчальної дисципліни 

Розділ І. ІНСТИТУЦІЙНИЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА 

НАДНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Тема 1.1. Інноваційний розвиток вищої освіти як педагогічна 

проблема 

Ключові поняття навчального курсу (інновація (зміна, реформа, 

модернізація); інновація в освіті (освітня інновація); інноваційна 

діяльність; життєвий цикл інновації; інноваційний розвиток; управління 

інноваційним розвитком; стратегії (програми, проекти) інноваційного 

розвитку.). Суспільно-політичні та соціально-економічні чинники 

інноваційного розвитку освіти (глобалізація, регіоналізація). Культурно-

освітні чинники інноваційного розвитку освіти (інтернаціоналізація, 

масовізація). Технологізація як чинник інноваційного розвитку освіти 

(етапи розвитку, аспекти та виміри розгляду). 

 

Тема 1.2. Місія сучасного університету: тенденції інноваційного 

розвитку 

Мета, джерельна база та ключове поняття теми. Місія Uni як 

міждисциплінарний дискурс. Традиційні  підходи до трактування місії 

класичного університету (німецька модель, англійська модель, французька 

модель, американська модель). Освітня місія університету за Національною 

рамкою кваліфікацій України. Наукова та соціальна місія сучасного 

університету.  

Порівняльний аналіз формулювання місії університетами світу: критерії 

порівняння, об᾿єкти порівняльного аналізу, провідні тенденції інноваційного 

розвитку місії сучасного університету. 

 

Тема 1.3. Інноваційні підходи до освітньої діяльності сучасної вищої 

школи 



Компетентнісний підхід. Понятійний апарат Національної рамки 

кваліфікацій України (знання, уміння, комунікація, автономність і 

відповідальність). Опис кваліфікаційних рівнів вищої освіти. 

Студентоцентрований підхід (SCL). Поняттєвий апарат. Сутність 

студенто-центрованої освітньої парадигми. Концептуальні засади студенто-

центрованого підходу. Ключові парадигмальні ознаки SCL. Основні  

переваги   SCL. 

D-(цифровий) підхід. Поняттєвий апарат. Етапи розвитку. Ґенеза 

філософських та психолого-педагогічних засад D-підходу. Організація 

навчального процесу на засадах D- підходу. Змішане навчання. Моделі 

змішаного навчання.  

Дослідно-орієнтований підхід. Поняттєвий апарат. Студентське 

наукове дослідження. Варіанти підходів до організації дослідно-

орієнтованого  навчального процесу в університеті. Пріоритети розвитку 

дослідно-орієнтованої парадигми навчання  в університеті. Цінності 

дослідницької культури, що формуються у студентів ВШ. Класифікація 

різнорівневих стратегій розвитку дослідно-орієнтованого навчання в 

університетах розвинених країн. 

 

Тема 1.4. Інноваційні підходи до наукової діяльності сучасної вищої 

школи  

Поняттєвий апарат теми «Наукова діяльність університету». Генеза. Етапи 

розвитку наукової місії університетів світу. Функції наукової діяльності Uni в 

суспільстві знань. Моделі державної підтримки наукових досліджень в 

університетах. 

Університет в інноваційній системі суспільства. Змістові та процесуальні 

особливості функціонування  інноваційних систем. Виклики розвитку 

взаємодії вітчизняних ЗВО з суб’єктами інноваційної діяльності.  

Національні моделі взаємодії освітньої та наукової діяльності 

університету: інтегрована модель, модель інституційного відокремлення 



наукових досліджень, інституційно диференційована модель, модель 

внутрішньо-інституційного розподілу. 

Управління науковою діяльністю сучасного університету. Завдання 

менеджерів наукової роботи в університеті. Управління науковою діяльністю 

(УНД) сучасного дослідницького Uni (на прикладі Uni Індіана-Блумінгтон,  

США). Структура управління. Взаємодія різних рівнів УНД в  університеті. 

Порівняння особливостей управління науковою роботою у дослідницькому 

та навчальному університетах.  

 

Тема 1.5. Міжнародна діяльність університету як чинник його 

інноваційного розвитку. 

Ключові поняття теми (Міжнародна діяльність університету (МДУ), 

Інтернаціоналізація вищої освіти).  

Підходи до характеристики сутності міжнародної діяльності 

університету (діяльнісний підхід, компетентінсний підхід, особистісний 

підхід, культурний підхід, цілісний підхід). 

Організаційні форми МДУ. Академічна мобільність. Мобільність 

програм, Мобільність провайдерів освітніх послуг. Міжнародні освітні та 

дослідницькі проєкти . 

Національні стратегії МДУ. Стратегія розвитку взаєморозуміння. 

Стратегія кваліфікованої міграції. Стратегія отримання прибутку. Стратегія 

нарощування потенціалу. Фактори, що необхідно враховувати про розробці 

міжнародної стратегії ЗВО. 

Етапи розвитку МДУ. Модель етапів інтернаціоналізації діяльності 

університету за М. Сьодерквіст. Модель циклу інтернаціоналізації діяльності 

університету (за Дж. Найт). 

 Інноваційний потенціал процесів інтернаціоналізації університету: 

позитивні тенденції змін та ризики. Інституційний  та субінституційний  рівні 

ризиків, пов᾿язаних з  МДУ. Індивідуальний рівень ризиків, пов᾿язаних з  

МДУ. 



Умови перетворення міжнародної діяльності університету на чинник 

його інноваційного розвитку. 

Компетентності викладачів сучасного університету, необхідні для 

участі у міжнародній діяльності вишу. 

Міжнародна проєктна діяльність (на прикладі виконання проєкту Жан Моне 

Модуль). 

 

Тема 1.6. Стратегічний менеджмент інноваційного розвитку закладу 

вищої освіти. 

Ключові поняття теми (стратегія, стратегічний менеджмент). 

Класифікація стратегій   розвитку організації (типи та види стратегій). 

Методичні підходи до розробки стратегії розвитку організації (цільовий 

підхід, системний підхід, процесний підхід). Інструменти вироблення 

обгрунтованих стратегічних рішень.  Етапи стратегічного менеджменту 

університету. Зовнішнє та внутрішнє середовище університету, яке 

необхідно враховувати у формулюванні стратегії. Стратегічний потенціал 

ЗВО. Менеджмент ризиків у розробці стратегії універистету. 

Конкурентоспроможність ЗВО. Рейтинг як технологія оцінки конкурентної  

позиції  ЗВО та її динаміки. Формування бізнес-стратегії  ЗВО. Особливості 

реалізації стратегічних рішень у ЗВО. Стратегічний контроль у ЗВО. 

 

Розділ ІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

Тема 2.1. Інноваційні підходи до забезпечення якості вищої освіти у 

ЄПВО та в Україні 

Ключові поняття теми у національних  та міжнародних документах про 

вищу освіту (якість вищої  освіти, якість освітньої діяльності, результати 

навчання, компетентність, стандарт, ліцензування, освітня (освітньо-

професійна чи освітньо-наукова) програма, акредитація освітньої програми). 



Складові процесу забезпечення якості вищої освіти (ліцензуванн,  

самооцінка, оцінка, атестація, аудит, рейтинг, моніторинг, акредитація). 

Етапи розвитку політики ЄС у сфері ЗЯВО: розробки й  

експериментальної перевірки методології та процедур ЗЯВО; інституалізації, 

стандартизації, стандартизації європейського виміру ЗЯВО.  

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіт: структура та зміст стандартів. 

Система забезпечення якості  вищої освіти України: внутрішній та 

зовнішній виміри забезпечення якості. Актуальні нормативно-правові акти. 

Тенденції  розвитку процесу ЗЯВО в Україні. Завдання,  принципи, рівні, 

аспекти, структура, процедури і заходи функціонування системи 

внутрішнього ЗЯВО. Система зовнішнього забезпечення якості. Національне 

агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО ) України. 

Домінуючі світові тенденції забезпечення якості вищої освіти. 

 

Тема 2.2. Формування Європейського простору вищої освіти: інновації 

наднаціонального та національного рівнів. 

Ключові поняття теми (реформа вищої освіти, модернізація вищої 

освіти, освітні інновації, Європеїзація, Болонський процес). 

Етапи розвитку європейської інтеграції у сфері освіти у доболонський 

період. Цільові пріоритети Болонського процесу (політичні, економічні, 

соціальні, академічні цілі). Суб’єкти Болонського процесу (наднаціональні, 

національні, інституційні). Етапи розвитку Болонського процесу 

(основоположні завдання,події, досягнення та документи). 

Принципи формування ЄПВО на різних етапах та фазах розвитку. 

Виміри змін у національних системах вищої освіти країн-членів 

Болонського клубу у контексті реалізації реформ. 

Реформи системи  вищої освіти України у контексті Болонського 

процесу.  



Тема 2.3. Формування інноваційних компетентностей фахівця в 

системі  професійної освіти: європейський досвід. 

Характеристика поняттєвого апарату теми (компетентність, знання, 

навички, кваліфікація, фахівець, суспільство знань, економіка знань, 

інновація, інноваційна діяльність, інноваціна компетентність, готовність до 

інноваційної діяльності). 

Європейська політика формування інноваційних професійних 

компетентностей для суспільства знань: ґенеза, організаційні засади, 

актуальні тенденції. Структури ЄС у сфері професійної освіти: Cedefop, ETF. 

Аспекти співпраці ETF з країнами-партнерами. 

Програма ЄС «Актуальні професійні  компетентності для сучасної 

Європи». Проблеми якості робочої сили. Напрями реалізації програми 

формування інноваційних навичок.  

 

Тема 2.4. Формування демократичного громадянства як пріоритет 

європейської освітньої політики.  

Характеристика поняттєвого апарату (компетентність, громадянин, 

культура, культура групи, міжкультурний діалог, міжкультурна 

компетентність, демократична компетентність, культура демократії, освіта 

для демократичного громадянства, компетентна демократична та 

міжкультурна поведінка). 

Етапи розвитку європейської політики у сфері освіти для 

демократичного громадянства. Хартія Ради Європи з освіти для 

демократичного громадянства (ОДГ) й освіти з прав людини (ОПЛ) 

Модель компетентностей громадянина для культури демократії. 

Програма «Компетентності для культури демократії – Живемо разом як 

рівноправні громадяни в культурно багатоманітному демократичному 

суспільстві». Типологічні характеристики моделі.  

Тема 2.5. Стратегія  інноваційного розвитку університету (ІНДЗ). 



Розробка, презентація та обґрунтування стратегії інноваційного розвитку 

університету або його структурного підрозділу (інституту, факультету) 

відповідно до поданого далі плану.  

1. Зовнішні виклики розвитку університету. 

2. Місія університету 

3. Стратегічні цілі та пріоритети освітньої діяльності університету. 

4. Стратегічні цілі та пріоритети наукової діяльності університету.  

5. Стратегічні цілі та пріоритети виховної та соціально–гуманітарної 

діяльності університету університету. 

6. Соціальне партнерство університету університету. 

7. Розвиток міжнародних стратегічних партнерств та професійного 

співробітництва університету. 

8. Інформаційне забезпечення діяльності університету 

9. Розвиток фінансово-господарської та  матеріально-технічної бази 

університету  

10. Розвиток  іміджевої політики університету. 

  



2. Структура навчальної дисципліни (денна форма навчання) 
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Розділ І. Інституційний, національний та наднаціональний виміри 

інноваційного розвитку вищої школи 

Тема 1.1. Інноваційний розвиток освіти 

як педагогічна проблема 

7 2 - - 5 

Тема1.2. Місія сучасного університету: 

тенденції інноваційного розвитку 

8 2 2  4 

Тема 1.3. Інноваційні підходи до 

освітньої діяльності сучасної вищої 

школи 

8 2 2  4 

Тема 1.4. Інноваційні підходи до 

наукової діяльності сучасної вищої 

школи 

8 2 2  4 

Тема 1.5 Міжнародна діяльність 

університету як чинник його 

інноваційного розвитку 

8 2 2  4 

Тема1.6. Стратегічний менеджмент 

інноваційного розвитку закладу вищої 

освіти 

8 2 2  4 

Розділ ІІ. Міжнародне співробітництво у сфері інноваційного розвитку освіти 

Тема 2.1. Інноваційні підходи до 

забезпечення якості вищої освіти у ЄПВО та 

в Україні  

8 2 2  4 

Тема 2.2. Формування Європейського 

простору вищої освіти: інновації 

наднаціонального та національного рівнів 

7 - -  7 

Тема 2.3. Формування інноваційних 

компетентностей фахівця в системі  

професійної освіти: європейський досвід 

7 - -  7 

Тема 2.4. Формування демократичного 

громадянства як пріоритет європейської 

освітньої політики.  

7 - -  7 

Тема 2.5. Стратегія  розвитку університету 

(ІНДЗ). 

12  2  10 

Усього годин 90 14 14 2 60 

 

  



5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1.1 Інноваційний розвиток освіти як педагогічна 

проблема 

2 1 

1.2 Місія сучасного університету: тенденції 

інноваційного розвитку 

2 1 

1.3 Інноваційні підходи до освітньої діяльності 

сучасної вищої школи 

2 1 

1.4 Інноваційні підходи до наукової діяльності 

сучасної вищої школи 

2 - 

1.5 Міжнародна діяльність університету як 

чинник його інноваційного розвитку  

2 1 

1.6 Стратегічний менеджмент інноваційного 

розвитку закладу вищої освіти 

2 1 

2.1 Інноваційні підходи до забезпечення якості 

вищої освіти у ЄПВО та в Україні 

2 1 

 Разом 14 6 

 

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1.2 Місія сучасного університету: тенденції 

інноваційного розвитку 

2 1 

1.3 Інноваційні підходи до освітньої 

діяльності сучасної вищої школи 

2 1 

1.4 Інноваційні підходи до наукової 

діяльності сучасної вищої школи 

2 - 

1.5 Міжнародна діяльність університету як 

чинник його інноваційного розвитку 

2 1 

1.6 Стратегічний менеджмент інноваційного 

розвитку закладу вищої освіти 

2 - 

2.1 Інноваційні підходи до забезпечення якості 

вищої освіти: ґенеза та актуальний стан 

європейського співробітництва 

2 1 

2.5 Стратегія  розвитку університету. ІНДЗ 2 2 

 Консультація/залік 2 - 

 Усього годин 16 6 

 

  



7. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1.1 Інноваційний розвиток освіти як 

педагогічна проблема 

5 6 

1.2 Місія сучасного університету: тенденції 

інноваційного розвитку 

4 6 

1.3 Інноваційні підходи до освітньої 

діяльності сучасної вищої школи 

4 6 

1.4 Інноваційні підходи до наукової 

діяльності сучасної вищої школи 

4 6 

1.5 Міжнародна діяльність університету як 

чинник його інноваційного розвитку  

4 6 

1.6 Стратегічний менеджмент інноваційного 

розвитку закладу вищої освіти 

4 6 

2.1 Інноваційні підходи до забезпечення якості 

вищої освіти у ЄПВО та в Україні 

4 6 

2.2 Формування Європейського простору вищої 

освіти: інновації наднаціонального та 

національного рівнів 

7 8 

2.3 Формування інноваційних компетентностей 

фахівця в системі  професійної освіти: 

європейський досвід 

7 8 

2.4 Формування демократичного громадянства як 

пріоритет європейської освітньої політики 

7 8 

2.5 Стратегія  розвитку університету ІНДЗ 10 10 

 Усього годин 60 76 

- 

8. Індивідуальні завдання 

Підготувати проект на тему «Стратегія інноваційного розвитку 

університету» 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

(залік) 

Поточний контроль СРС Сума 

 РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 ІНДЗ 

Т 

1.1 

Т 

1.2 

Т 

1.3 

Т 

1.4 

Т 

1.5 

Т 

1.6 

Т 

2.1 

Т 

2.2 

Т 

2.3 

Т 

2.4 

Т 

2.5 

 

 

26 

       

20 

 

100 

2 6 6 6 6 6 6 2 2 6 6 

 



Т1, Т2 ... Т 11 – 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 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, 

інноваційні технології : монографія. (2017). За заг. ред. А. А. Сбруєвої. 

Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка.  

2. Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів: 

монографія (2013). За заг. ред. А.А. Сбруєвої та О.М. Полякової. Суми: 

Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка. 

3. Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя: 

методологічні, змістові та методичні засади: монографія. (2011). За ред. 

проф. А.А.Сбруєвої. Суми: Видавництво «МакДен». 

4. Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в 

евристичній освіті: монографія. (2014) . За ред. проф. М.О.Лазарєва. 

Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка. 

5. Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному 

та національному контекстах : монографія (2017). За заг. ред. А. А. Сбруєвої та 

Г. Ю. Ніколаї. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 

6. Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і 

регіональний контексти: колективна монографія. (2015) За заг. ред. 



А.А. Сбруєвої. Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка.   

7. Управління інноваційним розвитком освіти в суспільстві ризику : 

монографія. (2012). За ред. проф. А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во 

СумДПУ   ім. А. С. Макаренка.  

11. Рекомендована література 

Нормативно-правові джерела 
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 
зверненнѐ 09.10.2017 р.).  

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.14 р. № 1556-VII. // Голос України» від 06 
серпнѐ 2014 р. № 148. (зі змінами) 

3. Про затвердженнѐ Національної рамки кваліфікацій, Постанова Кабінету міністрів 
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