НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Освіта у сучасному світі
Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: ..Метою даної дисципліни є формування системи знань про сучасні
загальнонаукові підходи до розкриття змісту, цілей, функцій освіти в сучасних умовах
соціально-економічного розвитку.
Завдання: Завданням дисципліни є розкриття змісту, цілей та перспектив освіти,
виявлення національних особливостей систем освіти в різних країнах, з’ясування місця і
ролі освіти як фактора соціально-економічного розвитку.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні наукові точки зору до розкриття ролі, змісту і функцій освіти;
- базові принципи освіти;
- сучасні національні системи освіти та їх структуру;
- проблеми та перспективи розвитку освіти.
вміти:
- порівнювати наукові підходи до освіти, зясовувати особливості кожного із них;
- розкривати зміст, функції, принципи та цілі освіти;
- обгрунтовувати роль та місце освіти в соціально-економічному розвитку
господарства;
- досліджувати зв'язок між різними рівнями освіти;
- аналізувати сучасні проблеми та прогнозувати перспективи освіти у сучасному
світі.
Програма навчальної дисципліни
Модуль 1.
Роль освіти в процесі соціально-економічного розвитку
господарства.
Тема 1. Актуальність та стан розробки проблем освіти в сучасному світі.
Тема 2 . Історичні та теоретичні аспекти становлення сучасної системи освіти.
Тема 3. Наукові підходи в дослідженнях освіти.
Тема 4. Сутність, принципи функції та цілі освіти.
Тема 5. Сучасна система освіти та її структура.
Модуль 2. Освіта в умовах глобалізації.
Тема 6. Інтернаціоналізація освіти як світова глобальна тенденція розвитку
суспільства.
Тема 7. Світова криза освіти: причини, характер, шляхи подолання.
Тема 8. Криза системи освіти в Україні: причини, особливості, шляхи подолання.
Тема 9. Сучасна економічгна освіта: структура, цілі, завдання.
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