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Анотація до курсу 

Цикл загальної підготовки містить освітню компоненту «Сучасні освітні технології 

та наукова дипломатія», яка спрямована на формування в аспірантів цілісного й системного 

розуміння раціональності використання сучасних освітніх технологій у наукових 

дослідженнях, психолого-педагогічній практиці організації науково- дослідницької роботи. 

. 

Зміст ОК3 «Сучасні освітні технології та наукова дипломатія» передбачає 

ознайомлення аспірантів з сучасною системою організації активної пошукової, науково- 

дослідної діяльності, опанування різними формами та методами комунікації. Зміст модуля 

«Наукова дипломатія:методологічні засади розвитку наукової дипломатії» дозволяє 

аспірантам проаналізувати освітні тренди у сфері міжнародних відносин України і світу; 

ознайомитися з практикою наукової та освітньої дипломатії в університеті (-тах); опанувати 

концепцію публічної дипломатії. 

Модуль «Сучасні освітні технології» логічно продовжує доповнення досвіду 

опанування знань про освітні технології, що було розпочато на першому (бакалаврському) 

та другому (магістерському) рівнях. Підібрана тематика модулю мотивує аспірантів на 

самостійний пошук педагогічно доцільних освітніх технології для організації наукового 

дослідження («Основи педагогічної інтегрології», «Технології е-lerning», «Технології 

організації взаємодії суб’єктів освітнього процесу»). 
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Взаємозв’язок змісту модулів відбувається за рахунок реалізації комунікативного 

аспекту освітньої діяльності, реалізації технології організації взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу, а також з ВК «Аналіз даних в проектній діяльності». 

Освітня компонента передбачає ознайомлення аспірантів з раціональним 

поєднанням теоретичних знань з умінням застосовувати їх на практиці, що означає потребу 

вести науковий пошук, аналізувати, фіксувати, узагальнювати результати досліджень. 

Особливими ознаками самостійної навчальної діяльності є такі: зміни самого 

суб'єкта; залежність від рівня розвитку аспіранта та опора на досягнутий рівень розвитку; 

засвоєння загальних способів дій та наукових понять; передування загальних засобів дій 

вирішенню завдань. 
 

Мета курсу: Метою реалізації обов’язкової компоненти (ОК 3) «Сучасні 

освітні технології та наукова дипломатія» є забезпечення готовності 

аспірантів до науково-дослідної діяльності через формування системних 

знань щодо закономірностей та освітніх характеристик наукової та 

освітньої дипломатії в розвитку міжнародних відносин України; 

поглиблення знань та розвиток конкретних умінь застосовувати сучасні 

освітні технології у практиці дослідної, корпоративної діяльності; 

формування загальної та педагогічної культури викладача закладу вищої 

освіти. 

 
Завдання курсу: 

 

- розкриття сутності наукової і освітньої дипломатії; 

- інтеграція та систематизація набутих у процесі професійного навчання 

знань про сучасні освітні технології щодо підвищення якості освітнього 

процесу; 

- формування наукового мислення аспірантів, набуття ними досвіду 

творчого використання основ педагогічної інтегрології, технології організації 

взаємодії суб’єктів освітнього процесу, освітнього менеджменту як освітньої 

дипломатії, наукової дипломатії в університеті для вирішення конкретних 

завдань науково-дослідної та майбутньої науково-педагогічної діяльності; 

- сприяння професійному самовизначенню та набуттю аспірантами 

професійно-педагогічної ідентичності через усвідомлення закономірностей 

організації фахової діяльності педагога вищої школи. 
 

Компетентності та програмні результати навчання. 

 
Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері освіти й педагогіки, що 

передбачає переосмислення наявних та продукування нових цілісних знань, а також 

проведення власного, актуального наукового дослідження, результати якого мають 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

 
Загальні компетентності (ЗК) 



ЗК-1 Здатність до критичного мислення, наукового аналізу, оцінювання нових та 

складних ідей / здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК-5 Здатність до ініціювання та втілення інновацій для інтеграції науки і практики, 

розв’язання суспільно-значущих освітньо-педагогічних проблем / навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК-7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 02 Здатність популяризувати кращі здобутки педагогічної теорії й практики 

українського та інших народів, застосовувати їх у професійній діяльності 

ФК 06 Здатність до побудови тлумачно-інтерпретаційних моделей для пояснення 

освітніх явищ і процесів, переосмислення наявних та створення нових знань та/або 

професійних практик у сфері науково-педагогічної діяльності 

ФК 09 Здатність до апробації результатів наукового дослідження, їх поширення та 

впровадження у освітню практику. 

ФК 12 Здатність до філософської та наукової аргументації, володіння системним 

науковим світоглядом, соціальними навичками, необхідними для професійної діяльності, 

організації наукового дослідження та представлення його результатів 

ФК 14 Здатність організовувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасників освітнього 

процесу на засадах партнерських стосунків, формувати позитивні міжособистісні взаємини 

в студентському колективі, формувати корпоративну культуру й імідж ЗВО 
Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 02 Здатність розробляти наукові проекти у галузі освіти та здійснювати керівництво 

ними, створювати пропозиції щодо фінансування наукових досліджень та реєстрації права 

інтелектуальної власності, працювати в міжнародному контексті. 

ПРН 03 Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової 

презентації результатів наукового дослідження державною та/або іноземною мовою, 

застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності. 

ПРН 04 Вести діалог і полілог на засадах професійної етики наукового 

співтовариства; застосовувати термінологію галузі наукового дослідження, виконувати 

письмовий переклад та письмовий анотаційний переклад текстів з дотриманням принципів 

академічної доброчесності 

ПРН 10 Будувати тлумачно-інтерпретаційні моделі для пояснення педагогічних явищ 

і процесів, переосмислення наявних та створення нових знань та/або професійних практик 

у науково-педагогічній діяльності. 

ПРН 12. Розробляти та застосовувати відповідний інструментарій, проводити теоретичне та 

емпіричне дослідження, аналізувати, узагальнювати та презентувати його результати, 

обґрунтовувати                висновки. 

ПРН 15 Вільно презентувати та обговорювати результати власних оригінальних 

наукових досліджень державною та іноземною мовами / кваліфіковано відображати 

результати досліджень у наукових публікаціях, ефективно взаємодіяти з науковою 

спільнотою, в тому числі міжнародною, з дотриманням норм академічної доброчесності 

ПРН 19 Застосовувати сучасні технології трансформації та конструктивного 

розв’язання конфліктів, досягнення прийняття спільних рішень, відповідати за 

обґрунтовані рішення та їх успішне виконання 

1. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції Практичні заняття Самостійна 

робота 

3 кредити 

90 годин 

14 16 60 

 
2. Ознаки курсу 



Рік 

викладання 

Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язковий/ 

вибірковий 

1 3 Освіта. Педагогічні науки 2 Обов’язковий 

 
3. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 



Електронний комплекс дидактичного забезпечення: хрестоматійні 

доробки, анотовані лекції, методичні рекомендації для самостійної роботи, 

мультімедійні презентації лекцій. 

Політика курсу 

Політика та принципи академічної доброчесності, які визначені в 

Херсонському державному університеті мають виконуватися обв’язково. 

Плагіат та інші форми нечесної роботи неприпустимі. Конфліктні ситуації 

мають відкрито обговорюватись в академічних групах з викладачем, необхідно 

бути взаємно толерантними, поважати думку іншого. 

Норми академічної етики: дисциплінованість; дотримання 

субординації; чесність; відповідальність; робота в аудиторії з відключеними 

мобільними телефонами. 

Відвідування лекцій, практичних занять, а також відсутність на них, не 

оцінюється. Однак, студентам рекомендується відвідувати заняття, оскільки на 

них викладається теоретичний матеріал та розвиваються вміння, необхідні для 

виконання практичних завдань та успішного написання обов’язкових 

самостійних робіт. Для з’ясування проблемних ситуації відведено час на 

консультації з викладачем. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, карантин, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (змішана форма 

навчання) за погодженням із керівником відділу аспірантури та докторантури. 
 

4. Схема курсу 
 

 
Тиждень, 

дата, 

години 

Тема, план, кількість годин 

(аудиторної та самостійної) 

Форма 

навчального 

заняття 

Список 

рекомендованих 

джерел (за 

нумерацією 
розділу 10) 

Завдання Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1. Наукова дипломатія: методологічні засади розвитку наукової дипломатії 

Тиждень А 

8 академ. 

годин 

Тема 1: Культурна дипломатія в 

концепції діалогу культур 

План 

1.Концепції діалогу культур 

(М.Бахтін, В.Біблер) 

2.Культурна дипломатія 

3.Стратегічні напрямки розвитку 

культурної дипломатії в Україні 

лекція ОС.:2,7,22,26 

Д.: 2,12,16,22 

опрацювання 

змісту лекції, 

рекомендованих 

джерел 

 

2 год. 

 

 

 

 

 

2 год. 

Тема 2: Освітні тренди у сфері 

міжнародних відносин: Україна і 

світ 
План 

1. Генезіс інтеграційних процесів 

в українській педагогіці 
2. Нові тренди у вищій освіті 

3. Співпраця з іноземними 

партнерами та 

інтернаціоналізація вищої освіти 

4.Віртуальна мобільності та 

цифрове партнерство 

5.Поствірусна дипломатія. 

Лекція ОС.: опрацювання  
Д.: змісту лекції, 

5,10,11,18,31, рекомендован 

35 их джерел 



2 год. Тема 3: Освітній менеджмент як 

освітня дипломатія: стратегії для 

України 

План 

1.Характеристики освітнього 

6енеджменту 

2.Освітня дипломатія і освітній 

менеджмент 

лекція Ос.:7,11,34,35 

Д.: 1, 

опрацювання 

змісту лекції, 

рекомендован 

их джерел 

 

2 год. Тема 4: Наукова та освітня 

дипломатія в університеті 

План 

1.Наукова дипломатія 

2.Освітня дипломатія 
3.Організація співпраці з відділом 

міжнародних відносин ХДУ 

лекція Ос.:23,24, 25 
Д.: 22,29 

Інт.рес.: 6 

опрацювання 

змісту лекції, 

рекомендован 

их джерел 

 

Тиждень Б 

 

6 академ. 

годин 

Тема 1: Концепція публичної 
дипломатії 

План 

1 Публічна дипломатія: основні 

підходи та поняття 

2.Комплексний аналіз 

внутрішнього та зовнішнього 

середовища 3. Мета стратегічні 

цілі та завдання публічної 

дипломатії СЗС 

4. Позиціювання України: бренд 

UKRAINE NOW 

семінар Працюємо з 
електронною 
хрестоматією 

Тези виступу 10 

2 год 

 

 
2 год. 

Тема 2: Освітня дипломатія 

План 

1Сутність освітньої дипломатії 

2.Освітньо-науково дипломатія 
3 Публічність у наукової 

дипломатії 

Круглий 
стіл 

Працюємо з 

електронною 

хрестоматією 

тези виступу 10 

2 год. Тема 3: Наукова та освітня 

дипломатія в університеті 

План 

1.Спрямованість міжнародного 

відділу університету на розвиток 

публічної, наукової дипломатії 

2.Використання інформаційного 

простору у діяльності науковця 

(Інформаційний простір являє 

собою середовище, в якому 

змінюється зміст таких 

процесів, як взаємодія в процесі 

спільної 

діяльності) 

семінар Бінарний Міні- 10 
підхід презентація 

(представник  

міжнародного  

відділу ХДУ)  

Модуль 2 Сучасні освітні 
технології 

Тиждень А 

8 академ. 

годин 

Тема 5: Основи педагогічної 

інтегрології 
План 

1. Зміст і сутність педагогічної 

інтегрології 

2. Теоретичні основи дидактичної 

інтегрології 

3. Корпоративна культура 

викладача 

4. Теоретичні основи та 

можливості практичного 

застосування едукаційної 

інтегрології (Що має знати 
викладач про педагогічну 
інтегрологію) 

лекція Ос.:6,8,12,13, 

14,35 

Д.:13,14 

опрацювання 

змісту лекції, 

рекомендовани 

х джерел 

 

2 год. 

 
2 год. 

Тема 6: Технології е- lerning 

План 
1.Організація та розвиток 

електронного навчання в 

Лекція Ос.:1,5,15,18, опрацювання  

19 

Д.:4,13,31 

змісту лекції, 
рекомендовани 



 розвинутих країнах світу. 

2.Дистанційне навчання як 

різновид e-learning. 

3. Інформаційне освітнє 

середовище навчального закладу. 

4. Створення електронних 

навчальних курсів. 

  х джерел  

2 год. Тема 7: Технології організації 

взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу 
План 

1. Психологія ділового 

спілкування 

2. Технології інтерактивні 

3.Організація групової роботи в 

ЗВО 

4.Технологія контекстного 

навчання 

лекція Ос.:4,28,32 
Д.: 3,27 

опрацювання 
змісту лекції, 

рекомендованих 

 

джерел 

Тиждень Б 

8 академ. 

годин 

Тема 5: Основи педагогічної 

інтегрології 
План 

1. Генезис інтеграційних процесів 

в Україні 

2. Сутність та теоретичні основи 

дидактичної інтегрології 

3.Едукаційна інтегрологія 

Круглий 

стіл 

Ос.:13,14  

Виступ на 
семінарі 

10 

2 год. 

2 год. Тема 6: Технології е- lerning 

 

План 

1. Среда e-Learning 

2.Технології е- lerning 

3.Дистанційний формат навчання 

4.Інтерактивність і 

співробитництво 
5. Методика задіяності аспірантів 

у наукових заходах 

Практичн 

ий 

семінар 

Працюємо з 

електронною 

хрестоматією 

Створення 

міні-поекту 

5 

2 год Тема 7: Технології організації 

взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу 

План 

1.Дистанційний формат взаємодії 

суб’єктів освітньої діяльності 

2.Інформаційна культура 

суб’єктів навчання 
3.Педагогіка партнерства 

робота в Працюємо з Розробка 5 
групах електронною критеріїв 

 хрестоматією успішної 
  взаємодії 
  здобувачів 
  вищої освіти 

4 год Тема 8: Технологія наукових 

досліджень 

План 
 

1. Виконання теоретичних та 

прикладних наукових досліджень. 

2. Виконання звіту про виконання 

науково-дослідної роботи 

3. Організація апробації 

результатів дослідження 

Робота в 
парах 

Ос.: 16,18 

Д.:7,8,11,15, 

33 

Написання тез 

за темою 

дослідження 

10 



9. Система оцінювання та вимоги 

 
Рівень досягнення запланованих результатів навчання перевірятиметься за допомогою 

таких форм контролю: 

 

За виконання завдань практичної роботи аспірант отримує максимум 60 балів (до заліку 

не допускаються аспіранти, які набрали менше 20 балів) 

За залік аспірант отримує 40 балів. 

Загальна сума балів має відповідати шкалі оцінювання. 

 
Шкала оцінювання 

За 

шкалою 

ECST 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

Оцінка Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

А високий відмінно 90-100 має ґрунтовні теоретичні знання, вміє аргументовано 

доводити свою думку. Наводить приклади з додаткової 

літератури. Практичні вправи виконує правильно, 
креативно підходить до вирішення поставлених 
проблем. 

В високий добре 82-89 має теоретичні знання, вміє аргументовано доводити 
свої думки. Практичні вправи виконує правильно. 

С достатній добре 74-81 знає теоретичний матеріал. Практичні вправи виконує 
правильно 

D середній задовільно 64-73 знає теоретичний матеріал на задовільному рівні. 
Практичні вправи виконує правильно або з помилками 

E початковий задовільно 60-63 знає теоретичний матеріал фрагментально. Практичні 
вправи виконує на репродуктивному рівні під 
контролем 

X низький незадовільно 1-59 Не передбачено 

 
Для екзамену 

 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 екзамен 

Теми 1- 4 30 балів Теми 5-8 30 балів 40 балів 
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