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Статус 

дисципліни 

Навчальна дисципліна вільного вибору 

Загальний 

обсяг 

дисципліни: 

Кредити 

ЄКТС/години 

4/120 

Обсяг 

дисципліни 

(години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (20 год.),  

самостійна робота (80 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (6 год.),  

самостійна робота (110 год.) 

Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань, 

завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; посилання 

на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Відвідування занять. Відповідно до розкладу ФСПО https://fspo.udpu.edu.ua/ 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти можлива на принципах 

свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного 

оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням 

обмежень, установлених законом. 

Що будемо 

вивчати? 

Дисципліна передбачає вивчення провідних характеристик зарубіжної вищої 

школи, становлення, розвиток та функціонування зарубіжних закладів вищої 

освіти, особливості надання ними освітніх послуг.  

Чому це треба 

вивчати? 

Вивчення курсу забезпечує засвоєння, здобувачами вищої освіти цілісної і 

логічно-послідовної системи знань про зарубіжну вищу школу; усвідомлення 

тенденцій розвитку вищої освіти та шляхів забезпечення ефективності 

освітнього процесу у зарубіжній вищій школі; формування системного 

педагогічного мислення, професійної самосвідомості. 

Яких 

результатів 

можна 

досягнути? 

Виявляти знання теоретичних основ функціонування зарубіжної вищої школи. 

Характеризувати особливості надання освітніх послуг зарубіжними закладами 

вищої освіти. 

Здійснювати порівняльний аналіз зарубіжних систем вищої освіти у 

розвинених країнах. 

Як можна 

використати 

Здатність аналізувати нормативно-правове забезпечення освітнього процесу в 

зарубіжних ЗВО. 
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набуті  

знання та 

уміння  

Здатність до критичного осмислення тенденцій розвитку зарубіжних систем 

вищої освіти. 

Здатність оцінювати потенціал зарубіжного досвіду щодо впровадження у 

вітчизняну систему освіти. 

Зміст 

дисципліни 

Глобальні тенденції формування систем вищої освіти європейських країн.  

Особливості становлення та розвитку зарубіжної дистанційної освіти. 

Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогічних працівників. 

Порівняльний аналіз систем вищої освіти у окремих європейських країнах. 

Загальна характеристика зарубіжної системи вищої освіти Великобританії, 

США та Канади. 

Характеристика система вищої освіти Китаю та Японії. 

Система вищої освіти у Фінляндії, країнах Балтії та Австралії.  
Співробітництво закладів вищої освіти: реалізація міжнародних проєктів, 

навчання та стажування студентів і науково-педагогічних працівників. 

Обов’язкові 

завдання 

Здобувач повинен виконати усі завдання до практичних занять, включаючи 

відповідні завдання самостійної роботи, та ІНДЗ. 

Міждисципліна

рні зв’язки 

Дисципліна «Зарубіжна вища школа» пов’язана з дисциплінами «Педагогіка 

вищої школи», «Креативні технології навчання у ЗВО», «Психологія вищої 

школи» 

Інформаційне 

забезпечення (з 

депозитарію, 

фонду 

бібліотеки 

УДПУ та ін.) 

1. Зарубіжна система вищої освіти: навч. посібн. / авт. –упоряд. М. І. Гагарін. 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2017.  102 с. 

2. Кучеренко Д. Г., Мартинюк О. В. Стратегії розвитку освітніх систем країн 

світу: Монографія. / Д. Г. Кучеренко, О. В. Мартинюк  Київ : ІПК ДСЗУ, 2011. 

312 с. 

3. Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному 

освітньому просторі: монографія / Н. М. Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко  

Київ: Пед. думка, 2011. 232 с. 

4. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Освітні системи країн Європейського 

Союзу: загальна характеристика: навчальний посібник. Київський університет 

імені Бориса Грінченка. Рівне : Овід, 2012. 352 c. 

5. Фініков Т. В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна. Київ : Таксон, 

2002. 246 с. 

Поточний 

контроль 

Виконання практичних  завдань, модульних  та контрольних робіт, ІНДЗ 

Підсумковий 

контроль 

екзамен  
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