
Назва кафедри  Спеціальної та інклюзивної освіти 

Назва дисципліни  Інтернаціоналізація наукових досліджень 

галузі Спеціальна освіта 

Загальна кількість кредитів (годин)  3 кредити (90 год.) 

Курс та півріччя, де починається 

дисципліна  

2 курс, І півріччя, 3 семестр 

Кількість семестрів, протягом яких 

вивчається дисципліна  

1 семестр 

Форма навчання, для якої дисципліна 

пропонується  

денна, заочна 

Попередні умови Вивчення дисциплін: 

«Філософсько-методологічні основи наукових 

досліджень»;  

«Управління науковими проектами»; 
 «Сучасні інформаційні технології в наукових 

дослідженнях». 

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення дисципліни 

016 Спеціальна освіта  

Короткий опис дисципліни Навчальний курс «Інтернаціоналізація наукових 

досліджень галузі Спеціальна освіта» віднесений 
до вибіркових навчальних дисциплін освітньо-

наукової програми зі Спеціальної освіти 

підготовки докторів філософії на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 

01 Освіта / Педагогіка. 
Метою курсу є формування в аспірантів системи 

знань з теоретичних, методологічних і прикладних 

положень парадигми інтернаціоналізації в сфері 

сучасної вищої освіти і науки з урахуванням 
глобальних тенденцій, викликів та соціально-

економічних трансформацій. 

Логіка і структура курсу «Інтернаціоналізація 
наукових досліджень галузі Спеціальна освіта» 

дозволить здобувачам засвоїти необхідний обсяг 

знань, що дає можливість досягти високого рівня 

професійної компетентності у науково-дослідній у 
галузі 16 Спеціальна освіта. 

Основними завданнями курсу є: 

– дослідження процесів інтернаціоналізації в сфері 
освіти і науки на національному, галузевому та 

інституційному рівнях; 

– постійне вдосконалення якості наукових 
досліджень через впровадження кращих світових 

практик; 

– вивчення інноваційних проектів, 

відслідковування та впровадження світових 
освітянських трендів; 

– вивчення механізмів функціонування основних 

форм інтернаціоналізації вищої освіти і науки – 
внутрішньої (Internationalization at Home) та 

зовнішньої (Internationalization Abroad); 

– вивчення особливостей програм академічної 

мобільності (мобільність освітніх програм, 
інституційна мобільність, індивідуальна 

мобільність); 



– набуття вмінь критично аналізувати моделі 

інтернаціоналізації освітньої діяльності на 
наукових досліджень; 

– розвиток у аспірантів відповідних 

компетентностей, які дозволять їм впевнено 

конкурувати на світовому ринку праці та почувати 
себе повноцінними членами світового 

співтовариства. 

Посилання на презентацію курсу: 
http://surl.li/amdgx  

Лектор  Косенко Юрій Миколайович 

Викладач (практичні заняття)  Косенко Юрій Миколайович 
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