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Освітньо-наукова програма  

підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, 

педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» /  

«Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни Тенденції освіти дорослих в Україні і зарубіжжі 

Викладач Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки  

Профіль викладача http://ipood.com.ua/viddil-andragogiki/ 

Контактний телефон +380663585223 

E-mail: olgabanit@ukr/net 

Сторінка дисципліни http://ipood.com.ua/phd-011/ 

Консультації очні понеділок та вівторок з 14.00 до 15.00 

Онлайн-консультації за попередньою домовленістю Viber (+380663585223) в робочі дні з 9.30 до 17.30  

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Навчальна програма зорієнтована на особистісний і науково-педагогічний досвід доктора філософії, його індивідуальні запити; є гнучкою за 

змістом; відповідає андрагогічним принципам навчання; забезпечує оволодіння слухачами вміннями узагальнювати світові тенденції освіти дорослих, 

порівнювати специфіку функціонування зарубіжних і вітчизняних установ неформальної освіти дорослих.  

Упровадження провідних світових ідей з організації й розвитку освіти дорослих в Україні є актуальним викликом сьогодення. З метою 

формування у слухачів міжкультурної компетентності, умінь і навичок узагальнювати, порівнювати зарубіжний і вітчизняний досвід з організації освіти 

дорослих навчальним планом підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у галузі 01 Освіта, 

педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки передбачено опанування курсу «Тенденції освіти дорослих в Україні і зарубіжжі». 

http://ipood.com.ua/viddil-andragogiki/
http://ipood.com.ua/phd-011/


МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою викладання дисципліни «Тенденції освіти дорослих в Україні і зарубіжжі» є формування у слухачів міжкультурної компетентності, 

умінь і навичок узагальнювати, порівнювати зарубіжний і вітчизняний досвід з організації освіти дорослих. 

Передбачається самостійна (індивідуальна та групова) дослідницька діяльність, використання тренінгових занять. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Тенденції освіти дорослих в Україні і зарубіжжі» є формування таких компетентностей та 

предметних результатів:  

загальних компетентностей: 

- ЗК 1. Аналітичні уміння. Здатність до пошуку, відбору, аналізу й оброблення інформації, до формулювання самостійних тверджень, 

положень, оцінок. Здатність до організації і проведення фундаментальних, прикладних науково-педагогічних досліджень; 

- ЗК 8. Ціннісні орієнтири. Уміння цінувати та поважати мультикультурність. Здатність діяти на засадах соціальної відповідальності і з 

дотриманням свідомої громадянської позиції; 

- ЗК 9.  Креативність. Здатність генерувати нові ідеї; творчо вирішувати проблеми у процесі дослідницького пошуку у сфері педагогічної 

освіти і освіти дорослих; приймати обґрунтовані рішення; здатність до безперервного творчого саморозвитку.; 

фахових компетентностей: 

- ФК 4. Готовність до генерації власних ідей щодо наукових інновацій; здатність до побудови шляхів і способів створення нового наукового 

продукту, творчого підходу до розв’язання обраної наукової проблеми за результатами опертя  на методологію філософського і 

загальнонаукового рівнів. Готовність до розробки змісту, технологій і окремих методик забезпечення функціонування певних складників 

системи неперервної національної освіти у вимірах конкретно-наукового методологічного розгляду; 

- ФК 9. Здатність здійснювати історико-педагогічний аналіз педагогічного явища в динаміці та часовій послідовності; здійснювати аналіз 

історії розвитку ідей педагогів, науковців, традиції оригінальних систем підготовки вчителя провідними педагогічними навчальними 

закладами України, доцільно здійснювати періодизацію розвитку національної і зарубіжної освіти; 

- ФК 13. Здатність застосовувати самоаналіз та самооцінку. Здатність моделювати у професійному бутті динаміку власного 

професійно-культурного розвитку у вимірах потенціалу таких властивостей особистості, як комунікативність, інтелектуальність, 

інноваційність; здатність до реалізації професійної творчості як засобу кар’єрного руху на рівні її впливу на професійно-культурний розвиток; 

до професійної самоосвіти і самовиховання. 

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 
Викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в якому 

використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп'ютерна графіка, аудіо та відео, інтерактивні елементи, онлайн консультування і т.п.  

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період - дистанційний (online). 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Результати навчання дисципліни «Тенденції освіти дорослих в Україні і зарубіжжі» можна вважати задовільними за умови досягнення 

предметних результатів: 

- здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі педагогічної освіти і освіти дорослих, що передбачає ґрунтовне переосмислення наявних 

та створення нових цілісних знань на основі історико-педагогічного досвіду національної вищої освіти (ПРН 4); 



- здатність опановувати методологічні знання та досягнення освітньої практики у сфері педагогічної освіти і освіти дорослих на основі 

компаративістського  аналізу; здатність проектувати досвід порівняльних досліджень у контексті проблеми дослідження, у викладацькій 

діяльності (ПРН 5); 

- здатність здійснювати обґрунтування методологічних засад розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих в українському і зарубіжному 

контексті; визначати тенденції розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих в синхронічному і діахронічному вимірах (ПРН 15). 

 

Форми і методи діагностики успішності навчання: виконання індивідуального завдання (презентації проектного завдання; теоретичний аналіз; 

компаративістський аналіз; робота в малих групах; візуалізація; мозковий штурм. 

 

ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальний обсяг – 60 

Кількість годин: лекції – 4, семінарські заняття / практичні – 16. 

 

Вид заняття Кількість годин 

лекції 4 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 16 

самостійна робота 40  
 



ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ 

Рік 

викладання 

Курс (рік 

навчання) 

Семестр Спеціальність 
Кількість кредитів / 

годин 

Кількість змістових 

модулів 

Вид підсумкового 

контролю 

Нормативна/ 

вибіркова 

1 1 1,2 011 Освітні, 

педагогічні науки 
2 4 залік вибіркова 

 

ПРЕРЕКВІЗИТИ 
Ефективність вивчення дисципліни «Тенденції освіти дорослих в Україні і зарубіжжі» значно підвищиться, якщо здобувач зацікавлений у 

дослідженні питань формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих, має навички самостійної роботи зі здійснення кваліфікованого 

науково-дослідницького пошуку, обізнаний із понятійним апаратом освітнього процесу, базовими методологічними і теоретичними засадами 

неперервної освіти та навчання упродовж життя опанував на рівні магістратури дисципліну «Педагогіка вищої школи». 

ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ /ОБЛАДНАННЯ 
У період сесії використовується медіапроектор; бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією, 

методистом та викладачами з приводу проведення занять та консультацій. 

У міжсесійний період комп'ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, методистом, 

викладачами та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 

ПОЛІТИКИ ДИСЦИПЛІНИ 
Положення «Про аспірантуру і докторантуру» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,  Положення 

«Про забезпечення якості освіти в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про  політику 

академічної доброчесності в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про порядок реалізації 

права на академічну мобільність в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про оцінювання 

результатів навчання у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів філософії в Інституті педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про визнання результатів неформальної освіти у процесі реалізації освітньо-наукових 

програм підготовки майбутніх докторів філософії в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України» та ін. 

 



 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  

Тиждень, 

дата, 

години  
 

Тема, основні питання 

(розкривають зміст і є 

орієнтирами для 

підготовки до модульного 

і підсумкового контролю) 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

формат 

Матеріали Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години Вага оцінки Термін 

виконання 

Згідно з 

розкладом 

МОДУЛЬ 1. Історія і 

сучасний досвід 

організації освіти 

дорослих 
Тема 1.1. Становлення і 

розвиток світи дорослих  

 

 

Лекція 

4 год 

 / Face to face 

 

Презентація  3, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 

26, 27 

Сам. робота 8 год. 

Підготувати презентацію  

«Становлення і розвиток 

системи освіти 

дорослих» (в одній із 

зарубіжних країн). 

Підготувати презентацію 

«Особливості навчання 

дорослого населення» 

Форма представлення: 

презентація 

2 жовтень 

Згідно з 

розкладом 

Тема 1.2. Розвиток 

особистості як пріоритет 

освіти дорослих. 

Практ. 

робота 
2 год 

Оnline 

Методичні 

рекомендації 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 15, 16, 19 

10 жовтень 

Згідно з 

розкладом 
Модуль ІІ. Тенденції 

освіти дорослих 

зарубіжжя. 

Тема 2.1. Зарубіжні 

програми і стратегії 

навчання впродовж життя. 

Практ. 

робота 
2 год 

Оnline 

Методичні 

рекомендації 

5, 17, 18, 21, 22, 

25, 26, 27 

Сам. робота 12 год. 

1.Здійснити 

порівняльний аналіз 

тенденцій освіти 

дорослих у зарубіжних 

країнах 

2. Описати стратегії 

навчання впродовж 

життя (для окремо 

обраної країни) 

Форма пердставлення 

наукова доповідь 

6 жовтень 

Згідно з 

розкладом 

Тема 2.2. Розвиток 

неформальної освіти 

дорослих в зарубіжних 

країнах 

Практ. 

робота 
2 год 

Оnline 

Методичні 

рекомендації 

1, 3, 4, 5, 6, 11, 

13, 22, 26, 27 

6 жовтень 

Згідно з 

розкладом 
Модуль ІІІ. Вітчизняні 

тенденції освіти 

дорослих. 
Тема 3.1. Освіта дорослих 

як інструмент розвитку 

громади 

Практ. 

робота 
2 год 

Оnline 

Методичні 

рекомендації 

1, 6, 6, 7, 8, 11, 

13, 20 

Сам. робота 8 год. 

Розробити проект 

Положення про 

діяльність установи з 

неформальної освіти 

дорослих 

6 квітень 



Згідно з 

розкладом 

Тема 3.2. Сучасна мережа 

установ неформальної 

освіти дорослих в Україні. 

Практ. 

робота 
4 год 

Оnline 

Методичні 

рекомендації 

1, 2, 4, 8, 9, 15, 

17, 19 

Форма представлення 

проект Положення 

Проаналізувати 

діяльність установ з 

неформальної освіти 

дорослих 

6 квітень 

Згідно з 

розкладом 
Модуль ІУ. Світові та 

українські перспективи 

розвитку теорії і 

практики освіти 

дорослих. 

Тема 4.1. Напрями 

розвитку освіти дорослих 

 

 

Практ. 

робота 
2 год 

Оnline 

Методичні 

рекомендації 

1, 2, 4, 6, 9, 10, 

11, 12, 14, 17 

Сам. робота 12 год. 

Розробити 

науково-методичне 

забезпечення для 

установи з неформальної 

освіти дорослих 

Форма представлення: 

комплекс 

науково-педагогічної 

документації 

6 квітень 

Згідно з 

розкладом 

Тема 4.2. Відкриті 

системи освіти дорослих 
Практ. 

робота 
2 год 

Оnline 

Методичні 

рекомендації 

1, 13, 14, 16, 20, 

21, 22, 25, 26, 27 

6 квітень 



 
 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: тести, усне опитування, виконання тестових завдань, захист презентацій. 

Форма контролю: залік. 

Рейтинг здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання 

якої призначається максимально 60 балів, і рейтингу з атестації (екзамен, залік) – 40 балів. 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні /семінарські заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 

прийняття рішення викладача і майбутнього доктора філософії на першому занятті.  

Рівень знань умінь та навичок з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

 «незадовільно» - здобувач знає та частково розуміє базовий, навчальний матеріал. Відсутня орієнтація в понятійному апараті, інноваційних 

технологіях професійного навчання та навички розробки навчально-методичного забезпечення дисципліни, організації навчальних занять та контролю 

успішності знань, вмінь та навичок набутих в процесі навчальної діяльності. 

 «задовільно» - здобувач знає та розуміє базовий, лекційний, законодавчий та навчальний матеріал. Орієнтується в понятійному апараті, 

інноваційних технологіях освіти дорослих, має навички наукової і дослідницької діяльності в галузі освіти дорослих. Може оформлювати й 

оприлюднювати результати аудиторної і самостійної навчальної діяльності . 

 «добре» - здобувач знає, розуміє, використовує базовий, лекційний, законодавчий та навчальний матеріал а й може аналізувати 

психолого-педагогічні, методичні ситуації в галузі освіти дорослих. Володіє понятійним апаратом, орієнтується у доборі інноваційних технології освіти 

дорослих, має навички організації власної науково-дослідної діяльності. Аспірант здатен розробляти соціально орієнтовані проекти з освіти дорослого 

населення, може працювати у міжнародному контенті. 

«відмінно» - здобувач знає, розуміє, використовує не лише базовий, лекційний, законодавчий та навчальний матеріал; може аналізувати та давати 

оцінку нормативній базі освітньої діяльності в Україні, нормативно-правовій базі організацій навчально-виховного процесу в навчальних закладах 

освіти України і зарубіжжя, етапи організації навчання дорослих. Чітко володіє понятійним апаратом, орієнтується у доборі інноваційних технології 

щодо планування навчально-дослідної діяльності в галузі освіти дорослих. Має навички розв’язання комплексних проблем дослідницько-викладацької 

діяльності в галузі освіти дорослих. 

Згідно з Положенням «Про оцінювання результатів навчання у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів 

філософії в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України» контрольні заходи включають поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості аспіранта до виконання контрольної роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять з дисципліни «Тенденції 

освіти дорослих в Україні і зарубіжжі» – усне опитування, виконання тестових завдань, захист презентацій. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому рівні, або на окремих його завершальних етапах. 

Підсумковий контроль включає залік відповідно переліку питань розроблених викладачем. 

Результати поточного та підсумкового контролю визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

При визначенні рейтингу здобувача враховуються бали, які він отримує під час семінарських, практичних занять та за самостійну роботу. Бали за 

поточну освітню діяльність визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих оцінок та помножена 

на коефіцієнт 12, що становить не більше 60 сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни. Бали за підсумками проведення заліку або іспиту 

визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих оцінок та помножена на коефіцієнт 8, що 



становить не більше 40 балів сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни.  

 

 

Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання  

 

Залікова 

робота 

Сума 

 

Змістові модулі Індивідуальне 

завдання Т1 - Т2 Т3 – Т4 Т5 – Т6 Т7 –Т8 

 

12 12 12 12 12 40 100 

 

 

Т1, Т2 ... – теми модулів.  

 

 

Оцінка 

національна 

Оцінка ECTS Визначення оцінки ECTS 

Рейтинг 

студента, бали 

Відмінно А ВІДМІННО - відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
90 - 100 

Добре 
В 

ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з 

кількома помилками 
82-89 

С 
ДОБРЕ - в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 
74-81 

Задовільно 
D 

ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
64-73 

Е 
ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
60-63 

Незадовільно 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно працювати 

перед тим, як отримати залік (позитивну 

оцінку) 

35-59 

F 
НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна 

подальша робота 
01-34 
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