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Силабус навчальної дисципліни 

«ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ХХІ СТ.» 

 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити /90 год 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Нова освітня парадигма, орієнтована на майбутнє 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Ми живемо в часи глобальної революції, яка змінює наш спосіб 

життя, спілкування, мислення, бачення майбутнього і розуміння 

добробуту. 

Напрями, що формують майбутнє: 

 Епоха швидкісної комунікації, об’єднання світової економіки, 

посилення конкуренції. 

 Старіння людства, зростання чисельності низькокваліфікованого 

прошарку. 

 Зміна форм праці, поєднання великого і малого, спільне 

підприємництво. 

 Відкриття дивовижного потенціалу мозку. 

 Зростання сфери послуг, особливо освітніх. 

 Новий бум самоосвіти, тріумф особистості. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знання ключових напрямів навчання і компетентностей, на яких 

необхідно зосередити зусилля, щоб відповідати вимогам мінливого 

світу 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

 учитися знати (пізнавати, вчитися); 

 учитися застосовувати знання (діяти); 

 учитися бути (жити у злагоді з собою); 

 учитися жити разом (жити у мирі та злагоді з іншими). 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Виклики сучасності. Глобальні цілі для освіти. 

Чотиривимірна модель освіти. Ключові психосоціальні навички для 

освіти XXI століття 

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, проблемне навчання, 

технологія дистанційного навчання 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Знання з філософії та основ психології 

Пореквізити Виробнича переддипломна практика, написання магістерської 

роботи, як першого етапу професійного зростання 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію НТБ НАУ 

Гордон Драйден, Джаннетт Вос. Революція в навчанні / Пер. з англ. 

М. Олійник. — Львів: Літопис, 2005. — 542 с 

Reimagining Life Skills and Citizenship Education in the Middle East and 

North Africa. A Four-Dimensional and Systems Approach to 21st Century 

Skills. Conceptual and Programmatic Framework. Executive summary. 

United Nations Children’s Fund. www.lsce-mena.org 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Кімната 1.325, комп’ютер, проектор, екран 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, квест-технологія 

Кафедра Управління професійною освітою 

Факультет Навчально-науковий інститут неперервної освіти 

Викладач(і) ГУМЕНЮК ТЕТЯНА БРОНІСЛАВІВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Профайл викладача: в розробці 

Тел.: 0966885161 

E-mail: tetiana.humeniuk@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 1.315 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну В розробці 

 


