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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                             
Анотація дисертаційного 

дослідження 
    (назва) 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

         Семестр      

Загальна кількість 

годин – 90  

6-й 6-й 

     Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 5 

самостійної роботи 

студента - 10 

Освітньо-науковий  

ступінь: 

Доктор філософії 

 

6  год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 24 год. 

Лабораторні 

0  год. − год. 

Самостійна робота 

60 год. 60 год. 

Консультації:                                

 0 год. − год 

Вид контролю:  

Диференційований залік 
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 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є розвиток дослідницької компетентності здобувача 

ступеня доктора філософії, яка включає систему знань щодо вимог до якості 

дисертаційного дослідження, що вироблені у Європейському просторі вищої освіти та 

запроваджені в Україні;  умінь застосування системи методолодічних підходів та  методів 

дослідження, навичок оцінки якості дисертаційного дослідження за обраною 

спеціальністю та спеціалізацією; дотримання норм наукової етики. 

Завдання навчальної дисципліни:  

1. Подальший розвиток та систематизація знань щодо європейського 

співробітництва у сфері реформування докторської освіти; теоретико-

методологічних  засад порівняльно-педагогічного дослідження; чинників, етапів 

та контекстуальних особливостей розвитку досліджуваного процесу; 

нормативних, методичних та організаційних засад його реалізації, можливостей 

творчого запровадження  елементів досліджуваного процесу в умовах 

функціонування системи освіти в Україні; щодо критеріїв оцінки якості та 

дотримання норм наукової етики. 

2. Формування системи умінь щодо застосування сучасної методології 

порівняльно-педагогічного дослідження; добору та використання релевантної 

джерельної бази відповідно до вимог до порівняльно-педагогічного дослідження; 

уточнення наукового апарату у процесі та за результатами дослідження; добору 

релевантних критеріїв виокремлення етапів розвитку досліджуваного явища у 

процесі підготовки дисертаційної роботи; оцінки якості дисертаційного 

дослідження. 

3. Розвиток системи навичок щодо об᾿єктивної та науково-грамотної інтерпретації 

досліджуваних процесів та явищ зарубіжної теорії та практики освіти, оцінки 

перспектив їх застосування та можливих ризиків їх упровадження у вітчизняному 

освітньому просторі; з‟ясування та формулювання перспектив подальших 

досліджень з проблеми, що вивчається. 

4. Розвиток професійно-етичних якостей молодих науковців щодо дотримання норм 

наукової етики 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен  

знати:  

 актуальні підходи до визначення теоретико-методологічних засад порівняльно-

педагогічного дослідження;  

 чинники, етапи та контекстуальні особливості розвитку досліджуваного процесу; 

 нормативні, методичні та організаційні засади реалізації досліджуваного процесу,  

 перспективи творчого запровадження  елементів досліджуваного процесу в умовах 

функціонування системи освіти в Україні. 

вміти:  

 застосувувати сучасні методології порівняльно-педагогічного дослідження;  

 здійснювати вибір та використовувати релевантну джерельну базу відповідно до 

вимог до порівняльно-педагогічного дослідження;  

 здійснювати уточнення наукового апарату у процесі та за результатами 

дослідження;  
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 формулювати та обґрунтовувати критерії виокремлення етапів розвитку 

досліджуваного явища у процесі підготовки дисертаційної роботи;  

 здійснювати оцінку якості дисертаційного дослідження. 

 керуватися нормами наукової етики у процесі виконання та аналізу якості 

дисертаційної роботи; 

 презентувати та обґрунтовувати положення рецензії дисертаційної роботи 

 

Плановані результати навчання 

 

Знання 

 Нові концептуальні та методологічні знання у галузі філософсько-

світоглядних проблем педагогіки, історії вітчизняної та зарубіжної 

філософсько-педагогічної думки, аксіологічних проблем освіти і 

виховання;  

 актуальні концептуальні та методологічні знання у галузі науково-

дослідної діяльності на дисциплінарному та міждисциплінарному рівнях; 

 розуміння сучасних методологічних підходів до аналізу педагогічних 

процесів на макро-, мезо- та мікрорівні їх функціонування; 

Уміння 

 уміння здійснювати критичний аналіз  концептуальних та 

методологічних знань у галузі науково-дослідної та професійної 

діяльності і на межі предметних галузей, інтерпретувати їх, синтезувати 

нові ідеї; 

 уміння оцінювати можливості застосування та ризики упровадження 

досягнень прогресивного зарубіжного досвіду у сучасному вітчизняному 

освітньому просторі; 

Комунікація 

 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; 
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 здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, 

нести відповідальність за навчання інших; 

 здатність операційно обробляти наукові тексти різних жанрів наукового 

стилю (реферування, анотування, конспектування, редагування, 

перекладу та ін.); 

 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; 

Автономність і відповідальність 

 здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у навчальній та 

науковій діяльності. 

 

Компетентності, які повинні бути сформовані або розвинуті в результаті 

засвоєння курсу: 

1. Інтегральна компетнтність 

Найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі 

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

галузей 

1. Спеціальні (фахові)  компетентності 

 готовність до застосування знань у галузі професійної та наукової 

етики,  готовність до дотримання норм наукової доброчесності; 

 найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі 

порівняльної педагогіки, історії педагогіки та  на межі широкої 

сукупності предметних галузей; 

 уміння виокремлення актуальних проблем розвитку освіти та 

педагогічної думки у процесі визначення теми дослідження; 

 навички критичного аналізу та інтерпретації досліджень у галузі 

вітчизняної та зарубіжної теорії/історії освіти і педагогіки, синтезу 
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нових ідей; до спілкування з предмету дослідження у межах 

міждисциплінарного та/або міжнародного експертного середовища; 

 навички оцінки можливостей застосування та можливих ризиків 

упровадження досягнень історико-педагогічної 

спадщини/прогресивного зарубіжного досвіду у сучасному 

вітчизняному освітньому просторі. 

2. Загальні компетентності дослідника  

 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 

 Навички операційної обробки наукових текстів різних жанрів наукового 

стилю (реферування, анотування, конспектування, редагування, перекладу 

та ін.); 

 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; 

 Навички застосування сучасних інформаційних технологій у навчальній та 

науковій діяльності; 

 Уміння запроваджувати актуальні результати наукових досліджень, у тому 

числі і власних, у навчальний процес вищої школи; 

 Уміння писати, аудіювати читати і говорити англійською мовою 

відповідно до стандартів Асоціації Мовних Експертів ALTE (The 

Association of Language Testers in Europe). 
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3. Програма навчальної дисципліни 

РОЗДІЛ І. Теоретичні засади дисертаційної роботи з порівняльної 

педагогіки 

Тема 1. Європейське співробітництво у сфері реформування докторської 

освіти:  Зальцбурзький процес. 

Тема 2. Методологічні засади докторського дослідження у галузі 

порівняльної педагогіки. 

Тема 3. Специфіка висвітлення теоретичних та організаційно-педагогічних 

засад досліджуваного феномену у порівняльно-педагогічному 

дослідженні. 

РОЗДІЛ ІІ Практичні засади виконання дисертаційної роботи з 

порівняльної педагогіки.  

Тема 4. Актуальність проблематики порівняльно-педагогічного дослідження: 

нормативні документи, що її визначають, суперечності, на 

розв᾿язання яких вона спрямована, та типологізація джерельної бази. 

Тема 5. Науковий апарат дослідження у галузі порівняльної педагогіки,  його 

методологічні засади, наукова новизна та практичне значення. 

Тема 6. Характеристика стану розроблення проблеми у порівняльно-

педагогічному дослідженні. 

Тема 7. Контекстуальний та порівняльний підхід у порівняльно-

педагогічному дослідженні. 

Тема 8. Виокремлення етапів розвитку досліджуваного феномену у 

порівняльно-педагогічному дослідженні: критерії суспільно-

політичного, культурно-освітнього та педагогічного характеру. 

Тема 9. Нормативні засади функціонування досліджуваного феномену. 

Тема 10. Організаційні засади функціонування досліджуваного феномену. 

Тема 11. Методичні засади функціонування досліджуваного феномену. 

Тема 12. Характеристика можливостей застосування прогресивного досвіду у 

сфері реалізації досліджуваного феномену в Україні. 
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Тема 13. Висновки докторського дослідження: логіка, структура, стиль 

формулювання 

РОЗДІЛ ІІІ. Оцінка якості дисертаційної роботи з порівняльної 

педагогіки.  

Тема 14. Оцінка якості докторської підготовки: європейський та 

національний контексти. 

Тема 15. Рецензування науково-педагогічного дослідження.  

.  

 

 

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

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а
б
о
р

. 

К
о
н

с.
 

С
а
м

о
ст

.р
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а
б
о
р

. 

К
о
н

с.
 

С
а
м

о
ст

.р
 

РОЗДІЛ І. Теоретичні засади дисертаційної роботи з порівняльної педагогіки 

Тема 1. 

Європейське 

співробітництво 

у сфері 

реформування 

докторської 

освіти:  

Зальцбурзький 

процес 

8 2 - - - 6 8 2 - - - 6 

Тема 2. 

Методологічні 

засади 

докторського 

дослідження у 

галузі 

порівняльної 

педагогіки 

8 2 - 

 

- 

 

- 

 

6 8 2 - 

 

- 

 

- 

 

6 

Тема 3. 

Специфіка 

висвітлення 

теоретичних та 

організаційно-

педагогічних 

засад 

досліджуваного 

феномену у 

8 2 - - - 6 8 2 - - - 6 
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порівняльно-

педагогічному 

дослідженні. 

РОЗДІЛ ІІ. Практичні засади виконання дисертаційної роботи з порівняльної 

педагогіки. 

Тема 4 

 Актуальність 

проблематики 

порівняльно-

педагогічного 

дослідження: 

нормативні 

документи, що її 

визначають, 

суперечності, на 

розв᾿язання яких 

вона 

спрямована, та 

типологізація 

джерельної бази. 

5 - 

 

2 

 

 

- - 3 5 - 

 

2 

 

 

- - 3 

Тема 5  

Науковий апарат 

дослідження у 

галузі 

порівняльної 

педагогіки, його 

методологічні 

засади, наукова 

новизна та 

практичне 

значення 

5 - 

 

2 

 

 

- - 3 5 - 

 

2 

 

 

- - 3 

Тема 6.              

Характеристика 

стану 

розроблення 

проблеми у 

порівняльно-

педагогічному 

дослідженні 

5 - 

 

2 

 

 

- - 3 5 - 

 

2 

 

 

- - 3 

Тема 7. 

Контекстуаль-

ний та 

порівняльний 

підходи у 

порівняльно-

педагогічному 

дослідженні. 

5 - 

 

2 

 

 

- - 3 5 - 

 

2 

 

 

- - 3 

Тема 8. 

Виокремлення 

етапів розвитку 

досліджуваного 

5 - 

 

2 

 

 

- - 3 5 - 

 

2 

 

 

- - 3 
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феномену у 

порівняльно-

педагогічному 

дослідженні 

Тема 9. 

Нормативні 

засади 

функціонування 

досліджуваного 

феномену. 

5 - 

 

2 

 

 

- - 3 5 - 

 

2 

 

 

- - 3 

Тема 10. 

Організаційні 

засади 

функціонування 

досліджуваного 

феномену. 

5 - 

 

2 

 

 

- - 3 5 - 

 

2 

 

 

- - 3 

Тема 11. 

Методичні 

засади 

функціонування 

досліджуваного 

феномену 

5 - 

 

2 

 

 

- - 3 5 - 

 

2 

 

 

- - 3 

Тема 12. 

Характеристика 

можливостей 

застосування 

прогресивного 

досвіду у сфері 

реалізації 

досліджуваного 

феномену в 

Україні. 

6 - 

 

2 

 

 

- - 4 6 - 

 

2 

 

 

- - 4 

Тема 13. 

Висновки 

докторського 

дослідження: 

логіка, 

структурв, стиль 

формулювання 

6 - 

 

2 

 

 

- - 4 6 - 

 

2 

 

 

- - 4 

РОЗДІЛ ІІІ. Оцінка якості дисертаційної роботи з порівняльної педагогіки 

Тема 14. Оцінка 

якості 

докторської 

підготовки: 

європейський та 

національний 

контексти 

6 - 

 

2 

 

 

- - 4 6 - 

 

2 

 

 

- - 4 

Тема 15 . 

Анотація 

науково-

педагогічного 

8 - 2   6 8 - 2   6 
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дослідження. 

(ІНДЗ)  
Усього годин 90 6 24   60 90 6 24   60 

 

5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Європейське співробітництво у сфері 

реформування докторської освіти:  

Зальцбурзький процес 

2 2 

2 Методологічні засади докторського 

дослідження у галузі порівняльної педагогіки 

2 2 

3 Специфіка висвітлення теоретичних та 

організаційно-педагогічних засад 

досліджуваного феномену у порівняльно-

педагогічному дослідженні 

2 2 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Актуальність проблематики порівняльно-

педагогічного дослідження: нормативні 

документи, що її визначають, суперечності, на 

розв᾿язання яких вона спрямована, та 

типологізація джерельної бази. 

2 2 

2 Науковий апарат дослідження у галузі 

порівняльної педагогіки, його наукова 

новизна та практичне значення 

2 2 

3 Характеристика стану розроблення проблеми 

у порівняльно-педагогічному дослідженні 
2 2 

4 Контекстуальний та порівняльний підходи у 

порівняльно-педагогічному дослідженні. 
2 2 

5 Виокремлення етапів розвитку 

досліджуваного феномену у порівняльно-

педагогічному дослідженні: критерії 

суспільно-політичного, культурно-освітнього 

та педагогічного характеру. 

2 2 

6 Нормативні засади функціонування 

досліджуваного феномену. 
2 2 

7 Організаційні засади функціонування 

досліджуваного феномену 
2 2 

8 Методичні засади функціонування 

досліджуваного феномену. 
2 2 

9 Характеристика можливостей застосування 

прогресивного досвіду у сфері реалізації 

досліджуваного феномену в Україні. 

2 2 

10 Висновки докторського дослідження: логіка, 

структура, стиль формулювання 
2 2 
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11 Оцінка якості докторської підготовки: 

європейський та національний контексти 
2 2 

12 Рецензування науково-педагогічного 

дослідження (ІНДЗ) 
2 2 

 

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 - - - 

 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Європейське співробітництво у сфері 

реформування докторської освіти:  

Зальцбурзький процес 

6 6 

2 Методологічні засади докторського 

дослідження у галузі порівняльної педагогіки. 
6 6 

3 Специфіка висвітлення теоретичних та 

організаційно-педагогічних засад 

досліджуваного феномену у порівняльно-

педагогічному дослідженні 

6 6 

4 Актуальність проблематики 

порівняльно-педагогічного дослідження: 

нормативні документи, що її визначають, та 

суперечності, на розв᾿язання яких вона 

спрямована. 

3 3 

5  Науковий апарат дослідження у галузі 

порівняльної педагогіки: логіка побудови, 

взаємозв‟язку та взаємозумовленості 

складових. Методологічні підходи та методи 

дослідження. 

3 3 

6 Характеристика стану розроблення проблеми 

у порівняльно-педагогічному дослідженні: 

міждисциплінарний підхід, типологія джерел, 

порівняльно-термінологічний аналіз 

3 3 

7 Контекстуальний та порівняльний підхід у 

порівняльно-педагогічному дослідженні. 

3 3 

8 Виокремлення етапів розвитку 

досліджуваного феномену у порівняльно-

педагогічному дослідженні: критерії 

суспільно-політичного, культурно-освітнього 

та педагогічного характеру. 

3 3 

9 Нормативні засади функціонування 

досліджуваного феномену: міжнародний, 

національний та інституційний виміри 

розгляду. 

3 3 
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10 Організаційні засади функціонування 

досліджуваного феномену: міжнародний, 

національний та інституційний виміри 

розгляду 

3 3 

11 Методичні засади функціонування 

досліджуваного феномену. 

3 3 

12 Характеристика можливостей застосування 

прогресивного досвіду у сфері реалізації 

досліджуваного феномену в Україні. 

4 4 

13 Висновки докторського дослідження: логіка, 

структурв, стиль формулювання 
4 4 

14 Оцінка якості докторської підготовки: 

європейський та національний контексти 
4 4 

15 Рецензування науково-педагогічного 

дослідження (ІНДЗ) 
6 6 

 всього 60 60 

 

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

1. Підготувати, презентувати та захистити анотацію свого дисертаційного 

дослідження. 
 

 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль 

ІНДЗ 

Сам. 

р-та 

 

Сума РОЗДІЛ 

1 
РОЗДІЛ 2 

РОЗДІ

Л 3 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т14 Т 

15 

 

25 

 

18 

 

 

 

100 
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Т1, Т2 ... Т 15 – 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    
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82 - 89 В 
добре  

 

зараховано 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. Конспекти 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. 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.  
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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. 

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en
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6. EUA (European University Association). (2018). Enhancing the education mission of 

European universities: A proactive response to change. EUA, Brussels. 

 

Основна література. 
1. Васянович, Г. П. (2005) Педагогічна етика : навчально-методичний посібник Львів. 

2. Вознюк О. В. Левківський М. В., Саух П. Ю.  (2004) Синергетика освіти.  За ред. 

проф. П. Ю. Сауха.  К. 

3. Жигірь, В. І. (2016). Методологічні підходи як основа науково-педагогічних 

досліджень у професійній освіті. Педагогіка формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах, Вип. 48 (101),  107-115. 

4. Исследование по сравнительному образованию: подходы и методы. (2015) Под ред. 

М.Брейя, Б. Адамсона,  М. Мейсона / Пер. с англ. М.Л. Ваховского, И.В. 

Разнатовского.  Луганск: Изд-во «ФОП Сабов А.М». 

5. Коляда Н.М. Педагогічна історіографія як складник історико-педагогічного 

дослідження. DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-39-46 

6. Кулик І. О. (2010.) Педагогічна історіографія – новаційний напрямок історико-

педагогічних досліджень Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Чернігів. держ. пед. ун-

т ім. Т. Г. Шевченка.  Чернігів, 79, 169–171.  

7. Лавриченко Н. (2006) Методологічні аспекти порівняльно-педагогічних 

досліджень. Шлях освіти, 2, 17-26. 

8. Левицький,Ч. (2015) Методологічні проблеми кількісного та якісного аналізу в 

педагогічних дослідженнях. Професійна освіта: методологія, теорія та 

технології, 2, 5-20.  

9. Локшина, О. І. (2018) Джерельна база досліджень із порівняльної педагогіки в 

умовах трансформаційних процесів в освіті In: Джерела та історіографія про 

трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017). Матеріали 

Всеукраїнського наук.-практ. семінару ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 

м. Київ, Україна, стор. 20-21. URI:  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/714113 

10. Локшина, О. І. (2018) До питання про використання зарубіжного досвіду: генеза 

методологічних підходів In: Розвиток порівняльної професійної педагогіки у 

контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів. Матеріали тез доп. VІI 

міжнар. наук.-методол. семінару «Термінова поліграфія», м. Київ – м. 

Хмельницький, Україна, стор. 8-9. URI:  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713996 

11. Локшина, О. І. (2018) Політика ЄС з розвитку науки та інновацій: орієнтири для 

України In: Імплементація європейських стандартів в українські освітні 

дослідження. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції Української 

асоціації дослідників освіти (15.06.2018 р., м. Київ) «Трек-ЛТД», м. Київ – м. 

Дрогобич, Україна, стор. 90-93. URI:  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/714275 

12. Локшина, О. І. (2019) Європейська довідкова рамка ключових компетентностей 

для навчання впродовж життя: оновлене бачення 2018 року Український 

педагогічний журнал, 3. стор. 21-30. URL 

http://uej.undip.org.ua/upload/iblock/c76/c7686993 

13. Методологічні засади педагогічного дослідження : монографія (2013) Авт. кол. : 

Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила, 

Є. М. Хрикова. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 

14. Ніколаї Г. Ю. (1999). Методологія та технологія науково-педагогічних 
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3. Урядовий портал. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua 

4. Сайт Міністерства освіти і науки України. – Режим доступу : 

http://mon.gov.ua 

5. Сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 

Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua 

6. Сайт Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua 

7. Сайт Національної парламентської бібліотеки України. – Режим 

доступу : http://www.nplu.org 

8. Сайт Харківської державної наукової бібліотеки імені 

В. Г. Короленка. – Режим доступу : http://korolenko.kharkov.com 

9. Сайт Львівської національнлї наукової бібліотеки України імені 

В. Стефаника. – Режим доступу : http://www.lsl.lviv.ua 

10. Сайт Державної науково-технічної бібліотеки України. – Режим 

доступу : http://gntb.gov.ua 

11. Сайт Одеської національної наукової бібліотеки України. – Режим 

доступу : http://www.odnb.odessa.ua 

12. Сайт Українського інституту науково-технічної і економічної 

інформації. – Режим доступу : http://www.uintei.kiev.ua 

13. Педагогічна бібліотека  – Режим доступу : http://www.pedlib.clx.ru 

14. Портал сучасних педагогічних ресурсів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.intellect-invest.org.ua 

15. Освіта України. – Режим доступу : http://osvita-ukrainy.com.ua 

16. Освіта.UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua 

17. Інформаційний портал «Знання». – Режим доступу : 

http://znannya.info 

18. Єдине освітнє інформаційне вікно України. – Режим доступу : 

http://www.osvita.com 

19. Інформаційний сайт мережі освітньої інформації ЄС EURYDICE:  – 

Режим доступу : 

http://www.eurydice.org/portal/page/portal/eurydice/EuryCountry. 

20. Інформаційний сайт Міжнародного бюро освіти ЮНЕСКО: – Режим 

доступу : http://www.ibe.unesco.org/countries/countrydossiers.htm. 

21. Інформаційний сайт Союзу європейських студентських спілок (ESU - 

Europeans Students' Union): – Режим доступу : http://www.esib.org. 

22. Інформаційний сайт Європейського центру вищої освіти CEPES: – 

Режим доступу : http://www.cepes.ro. 

23. Інформаційний сайт Асоціації європейських університетів: – Режим 

доступу : http://www.eua.be. 

http://rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://mon.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.nplu.org/
http://korolenko.kharkov.com/
http://www.lsl.lviv.ua/
http://gntb.gov.ua/
http://www.odnb.odessa.ua/
http://www.uintei.kiev.ua/
http://www.pedlib.clx.ru/
http://www.intellect-invest.org.ua/
http://osvita-ukrainy.com.ua/
http://osvita.ua/
http://znannya.info/
http://www.osvita.com/
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24. Інформаційний сайт Європейської асоціації закладів вищої освіти 

EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education): – 

Режим доступу : http://www.eurashe.org. 

25. Інформація про системи освіти країн – членів ЄС на сайті 

інформаційної мережі EURYDICE : – Режим доступу : 

http://www.eurydice.org/portal/page/portal/eurydice/EuryCountry. 

26. Інформація про системи освіти країн – членів Міжнародного бюро 

освіти ЮНЕСКО на сайті інформаційної мережі IBE : – Режим 

доступу : http://www.ibe.unesco.org/countries/countrydossiers.htm. 

 

http://www.ibe.unesco.org/countries/countrydossiers.htm

