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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Європейський освітній простір: можливість та виклики для 

України» знайомить слухачів з тенденціями розвитку Європейської системи освіти, 

здобутками та перспективами історичної освіти на континенті та відстежує траєкторію 

входження української освіти до Європейського  освітнього простору.  

В рамках опанування дисципліни здобувачі освіти знайомляться документами, які 

визначають стратегію змін у вищій освіті Європи, починаючи з Болонського процесу до 

сучасних стратегій, опрацьовують освітні програми університетів, вивчають кращі 

практики викладання, готуються до запозичення набутого досвіду у викладацькій та 

експертній діяльності.  

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення здобувачів освіти з Європейським 

освітнім простором як динамічною системою, його засадничими документами та 

програмами розвитку, а також формування навичок експертної оцінки освітніх програм та 

технологій навчання.  

 

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

ЗК1. Здатність до самоорганізації та самовдосконалення у професійній сфері, критичності 

та самокритичності мислення.  

ЗК2. Здатність до навчання та самоосвіти, відповідальної індивідуальної та 

командної роботи. 

ЗК9. Здатність навчати інших, сприяти поширенню історичних знань та культури 

наукового дослідження, дотримуватись принципів академічної доброчесності у професійній 

діяльності. 

ФК5. Здатність усно й письмово рідною або іноземною мовою висловлювати свою точку 

зору, організовувати й брати участь у дискусіях та публічних наукових заходах. 

ФК6. Знання здобутків сучасної методики викладання історії та суміжних 

дисциплін та їх застосування в освітній діяльності. 

ФК7. Здатність фахово планувати й реалізовувати дослідницькі й освітні проєкти з 

обраної проблеми з використанням сучасних методологічних та теоретичних підходів. 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

№ Назва теми Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1 

1 
Інтеграційні процеси в європейській 

освіті  
4 2 12 

2 
Інструменти модернізації вищої 

освіти в Європі  
4 2 8 

3 
Європейський освітній простір як 

засіб інтеграції та демократизації  
4  4 

Змістовий модуль 2 

5 
Історична освіта в Європі: здобутки 

та перспективи 
4 2 20 

6 
Освітні технології у підготовці 

сучасних істориків 
4 4 16 

Разом за курс - 90 год 20 10 60 

 

Тематика практичних занять  

Тема 1. Болонський процес та його наслідки (2 години) 

План:  

1. Болонська декларація.  



2. Проекти модернізації освіти 20-х рр. ХХІ ст.  

 

Тема 2. Інструменти впровадження освітніх новацій (2 години) 

1. Європейська кредитно-трансферна система.  

2. Європейський освітній простір до 2030 р.  

 

Тема 3. Освітні програми з історії в Європейських університетах  

(круглий стіл) (2 години) 

Представлення та обговорення аналітичних оглядів освітніх програм за 

спеціальністю Історія, які впроваджуються в університетах Європи.  

 

Тема 4. Інноваційні технології організації освітнього процесу в Європі 

Представлення та обговорення технологій викладання та організації освітнього 

процесу в європейських університетах.  

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en  

https://www.ehea.info/  

https://rm.coe.int/item-4-council-recommendation-on-promoting-automatic-mutual-

recognitio/1680967163  

https://esn.org/news/future-european-education-area-achieving-high-quality-

education-future-young-europeans  

https://mon.gov.ua/ua  

https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/5_16_Rashkevich.pdf  

https://mon.gov.ua/ua/news/prioritetami-bolonskogo-procesu-do-2030-roku-mayut-

stati-zbalansovana-akademichna-mobilnist-ta-posilena-rol-vishoyi-osviti-u-

dosyagnenni-cilej-stalogo-rozvitku-yegor-stadnij  

https://erasmusplus.org.ua/  

https://ihed.org.ua/wp-

content/uploads/2021/02/2_Bologna_conf_O.Sharov_MESU_22-12-2020.pdf  

 

ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика курсу 

Студент зобов'язаний відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

дирекцією розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі 

відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати 

у визначений викладачем час. Студент повинен старанно виконувати завдання, брати 

активну участь в навчальному процесі. 

 

Політика академічної доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності студентами визначається «Положенням про 

академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі змінами і 

доповненнями від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-

03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view) і передбачає: 

 Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

 Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

 Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://www.ehea.info/
https://rm.coe.int/item-4-council-recommendation-on-promoting-automatic-mutual-recognitio/1680967163
https://rm.coe.int/item-4-council-recommendation-on-promoting-automatic-mutual-recognitio/1680967163
https://esn.org/news/future-european-education-area-achieving-high-quality-education-future-young-europeans
https://esn.org/news/future-european-education-area-achieving-high-quality-education-future-young-europeans
https://mon.gov.ua/ua
https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/5_16_Rashkevich.pdf
https://mon.gov.ua/ua/news/prioritetami-bolonskogo-procesu-do-2030-roku-mayut-stati-zbalansovana-akademichna-mobilnist-ta-posilena-rol-vishoyi-osviti-u-dosyagnenni-cilej-stalogo-rozvitku-yegor-stadnij
https://mon.gov.ua/ua/news/prioritetami-bolonskogo-procesu-do-2030-roku-mayut-stati-zbalansovana-akademichna-mobilnist-ta-posilena-rol-vishoyi-osviti-u-dosyagnenni-cilej-stalogo-rozvitku-yegor-stadnij
https://mon.gov.ua/ua/news/prioritetami-bolonskogo-procesu-do-2030-roku-mayut-stati-zbalansovana-akademichna-mobilnist-ta-posilena-rol-vishoyi-osviti-u-dosyagnenni-cilej-stalogo-rozvitku-yegor-stadnij
https://erasmusplus.org.ua/
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/2_Bologna_conf_O.Sharov_MESU_22-12-2020.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/2_Bologna_conf_O.Sharov_MESU_22-12-2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view
https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view


 Надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 

Розподіл балів 

 

Види контролю Кількість Бали Загальна кількість балів 

робота на практичному та семінарському 

занятті  

5 20 до 100 

Усього: до 100 

 


