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Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Zoom або Facebook. Для погодження часу он-лайн консультацій 

слід писати на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://clio.lnu.edu.ua/course/yevropeyska-osvitnia-polityka 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб узагальнити знання студентів-

магістрантів другого року навчання історичного факультету з історії 

розвитку освітніх систем, а також створити “платформу” для 

обговорення актуальних тенденцій у європейському освітньому 

просторі. Тому у курсі представлено як огляд найбільш знакових 

сучасних освітніх систем, так і аналіз нагальних для європейських 

освітян питань: викладання т. зв. «болісних минувшин», виклики 

багатокультурності, дотримання прав усіх учасників освітнього 

процесу, освіта в умовах пандемії тощо.  

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Європейська політика у сфері освіти» є нормативною 

дисципліною зі спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) для 

освітньої програми Середня освіта (Історія), яка викладається в 

ІIІ семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Європейська політика у 

сфері освіти» є узагальнити знання студентів-магістрантів другого 

курсу історичного факультету з історії розвитку освітніх систем, а 

також створити “платформу” для обговорення актуальних тенденцій у 

європейському освітньому просторі. Завдання: ознайомити студентів з 

найприкметнішими європейськими освітніми моделями, показати, як 

еволюціонує освітня політика в умовах багатокультурності, 

проаналізувати, як освітні відомства та навчальні заклади 

пристосовуються до умов пандемії. 

Навчальна дисципліна формує такі програмні компетентності: 

А). Загальні компетентності: 

- вміння шукати, аналізувати, верифікувати, переосмислювати, 

систематизувати, застосовувати інформацію для вирішення навчальних 

і наукових завдань; 

- здатність формулювати власне ставлення до історичних подій, явищ і 

постатей та визначати ціннісні орієнтири в сучасному світі. 

Б). Фахові компетентності: 

- володіння сучасними освітніми технологіями, методичними 

прийомами, педагогічними засобами, що дають змогу провадити 

навчання на інноваційній основі; 

- здатність до міждисциплінарної взаємодії й уміння працювати з 
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матеріалом суміжних освітньо-наукових сфер (філософія, політологія, 

філологія, культурологія, соціологія тощо) під час вирішення 

начальних і наукових завдань; 

- наявність навичок для практичного використання знань з основ 

педагогічної діяльності при викладанні історичних дисциплін в 

освітніх закладах; 

- вміння аналізувати і пояснювати політичні, соціокультурні, 

економічні фактори історичного розвитку, а також роль людського 

чинника в історії; здатність актуалізувати здобуті знання при реалізації 

гуманітарних проектів і програм; 

- здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології в навчальному процесі. 

В). Програмні результати навчання: 

- Здатність визначити залежність між затребуваністю і 

конкурентноздатністю на ринку праці від рівня професійної підготовки 

й особистісних якостей людини; 

- Здатність продуктивно застосувати професійний і творчий потенціал 

для самореалізації особистості та в інтересах суспільства; адаптувати 

професійну й соціальну діяльність до потреб суспільного розвитку; 

- Здатність керуватися в повсякденному житті моральними та етичними 

нормами, толерантно ставитися до інших світоглядних позицій; 

- Здатність професійно вести дискусії на історичні й суміжні теми; 

співвідносити знання про минуле з сучасними тенденціями розвитку 

суспільства. 
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Обсяг курсу 20 годин аудиторних занять. З них 20 годин лекцій, та 70 годин 

самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- знати:  

- ‒ основні етапи освітніх реформ в окремих країнах Європи;  

- ‒ визначальні фактори, які призвели до зміни освітніх 

парадигм;  

- ‒ моделі пристосування до викликів багатокультурного 

суспільства; 

-  ‒ як змінюються підходи до викладання т. зв. «болісних 

минувшин»; 

-  ‒ як еволюціонували уявлення про права учасників 

освітнього процесу; 

-  ‒ як реагувала європейська освіта на виклики пандемії; 

-  ‒ де шукати інформацію з різних аспектів європейської 

освітньої політики. 

- Вміти:  

- ‒ виокремлювати суспільно-політичні чинники, які 

впливають на стан освіти;  

- ‒ пояснити суть і особливості реалізації в освіті 

французького принципу лаїцизму;  

- ‒ презентувати та порівнювати різні моделі освітніх систем;  

- ‒ застосовувати кращі здобутки європейської дидактики на 

практиці.  

 

Ключові слова Європа, освітня політика, трансформаційні процеси, глобалізація, 

багатокультурні суспільства.  

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій та консультації для кращого розуміння тем. 

Теми Змістовий модуль 1. Порівняльний аналіз європейських освітніх 

систем (країнознавчий принцип) 



Тема 1. Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії  

Тема 2. Французька республіка  

Тема 3. Федеративна республіка Німеччина  

Тема 4. Австрія 

Тема 5. Бельгійське королівство 

Тема 6. Фінляндська республіка 

Тема 7. Республіка Польща 

Змістовий модуль 2. Окремі питання освітньої політики  

Тема 1. Права дитини/людини в освітньому просторі  

Тема 2. «Болісні минувшини» й особливості їх викладання у 

європейських країнах  

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Письмовий іспит. 25 відкритих тестових запитань по лекційному 

матеріалу. Максимальна оцінка на іспиті – 50 балів. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Педагогіка», «Нова історія країн Західної Європи та Північної 

Америки», «Новітня історія країн Західної Європи та Північної 

Америки», достатніх для сприйняття категоріального апарату. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проєкти, 

спільні розробки, тьюторство) проєктно-орієнтоване навчання, 

дискусія. 

Зокрема,  

- Усні (лекція, евристична бесіда, доповідь, рецензія, дискусія)  

- Наочні (медіа-презентації, робота з картами, діаграмами, 

таблицями, схемами, карикатурами)  

- Творчі (підготовка студентами індивідуального завдання – есе). 

Необхідне обладнання Аудиторія, обладнана медіа-проектором. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• Підготовка есе на тему «Суспільно-політичні процеси, що 

уможливили освітні реформи ХХ ст. (на прикладі однієї європейської 

країни)»; максимальна кількість балів 30. 

Кожен магістрант обирає з переліку одну з європейських країн 

(повтори не допускаються). 

Обсяг 3-5 сторінок друкованого тексту, 14 кегль, інтервал 1,5. 

Важлива самостійність і оригінальність. 

Дед-лайн – 28 жовтня 2021 р. Здані пізніше роботи не 

оцінюватимуться. 

• Відвідування лекцій: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 20. 

• Іспит проводиться у письмовій формі, передбачає 25 відкритих 

тестових запитань по лекційному матеріалу. Максимальна кількість 

балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції курсу, оскільки на їх основі будуть 

складені екзаменаційні тести. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

строків визначених для виконання усіх видів робіт. Література. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Усі набрані студентом бали додаються. 

При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 

активність студента під час дискусій на лекціях. Жодні форми 

порушення академічної доброчесності не толеруються. При виявленні 



випадків плагіату впродовж семестру студент буде недопущений до 

іспиту, списування на екзамені – отримає талон. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Екзамен передбачає 25 відкритих тестових запитань по лекційному 

матеріалу. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 


