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Короткий опис навчальної дисципліни: 

Мета: полягає в ознайомленні  студентів  з  поняттям освітньої  політики  та  її основними  

характеристиками,  основами  аналізу  освітньої  політики  та  механізмом  її 

впровадження  на  практиці,  міжнародними  порівняльними  дослідженнями  якості  

освіті, останніми  тенденціями  освітньої  політики  та  реформами  в  країнах  

Центральної,  Східної  та Західної  Європи.  Допомогти  навчитися  складати  аналітичні  

документи  з  аналізу  освітньої політики, спрямовані на розвиток і забезпечення змін в 

освіті. 

Завдання: 

- вивчити теоретичні основи про сутність освітньої політики з позиції сучасного підходу 

до освіти; 

- навчити аналізувати методи та технології формування освітньої політики; 

- усвідомити вимоги до експерта з освітньої політики; 

- оволодіти особливостями використання аналітичних методів у діяльності експертів з 

освіти; 

- вивчити сучасні моделі та технології забезпечення якості й інноваційного розвитку 

освіти; 

- поглибити знання про модернізації освіти, відкриті освітні системи, дистанційну освіту 

та методи їх забезпечення; 

- сприяти формуванню вмінь для експертизи і оцінювання освітніх політик і програм 

різних рівнів і напрямів; 

- сприяти формуванню наукового світогляду та методологічної культури; 

- розвивати інтелект, творчі якості магістрантів, здатності до науково-дослідницької та 

наукової діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетентностей: 

Знати: 

- теоретико-методологічні  основи освітньої політики,  її характеристики;  основ аналізу 

освітньої політики; механізмів впровадження освітньої політики на практиці;  

-  особливості розвитку державної освітньої політики в галузі освіти за  умов державного 

суверенітету України;  

- основні стратегії державної освітньої політики в країнах Європейського Союзу та 

можливостей їх застосування в Україні; 

- характеристику показників освітньої політики в Україні (якість, рівність доступу та 

ефективність освіти) в аспекті основних досягнень, прорахунків, пріоритетів розвитку всіх 

ланок національної системи освіти; 

- специфіку освітньої політики України у підготовці педагогічних і науково-педагогічних 

кадрів; 

- ціннісні пріоритети сучасних тенденцій розвитку державної політики в галузі освіти в 

Україні;  

- основні категорії, поняття, терміни освітньої політики;  

- основи професійного спілкування тощо. 

Вміти: 

- аналізувати освітню політику України щодо розвитку освітньої сфери в історичній 

ретроспективі; 

- виокремлювати пріоритети у розвитку освітньої політики в Україні, зокрема чітких 



орієнтирів щодо управління якістю, доступністю та ефективністю освіти; 

- аналізувати досягнення і втрати у процесі модернізації всіх ланок національної системи 

освіти за період незалежності України;  

- досліджувати пріоритетні напрями розвитку освітньої політики освіти в різних країнах 

(за вибором студента); 

- формувати й висловлювати своє міркування щодо питання проблемного характеру 

відповідно до кожної теми, які виникають у процесі формування та реалізації державної 

освітньої політики; 

- проводити експертизу освітніх політик і програм та готувати на цій базі пропозиції щодо 

удосконалення їх якості; 

- застосовувати положення нормативно-правових актів щодо осмислення й аналізу 

специфіки планування і впровадження освітньої політики в загальнонаціональному та 

міжнародному вимірах, висловлювати своє міркування щодо проблемних питань, які 

виникають під час аналізу освітньої політики; 

- вміти застосовувати знання теорії, сучасних досліджень та інновацій, виокремлювати 

проблеми і тенденції розвитку освітньої політики у комплексному аналізі явищ і процесів, що 

виникають у галузі освіти. 
    Структура начальної дисципліни (теми занять) 
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1 

Лекція:  

Основи освітньої 

політики 

8 Ознайомитись  з  існуючими  аналітичними  

дослідженнями,  матеріалами  освітнього 

сектору  та  іншими  стратегічними  документами,  

що  мають  відношення  до  освітнього сектору, 

який ви досліджуєте. 

Зібрати статистичні дані відносно освіти, розвитку 

та зовнішньої допомоги. 

2 Лекція: Аналіз 

освітньої політики 

8 Підготувати кейс-завдання щодо аналізу сучасної 

освітньої реформи НУШ. 

 
3 

Лекція: Індикатори 

аналізу освітньої 

політики 

8 Підготувати нотатки щодо індикаторів трьох  сфер  

освіти:  вартість  освіти,  доступ  до освіти та 

якість освіти. 

 
4 

Лекція: Освітні зміни, 

реформи та інновації 
 

8 Здійснити огляд двох літературних джерел з 

аналізу освітньої політики. 

В огляді текст повинен бути:  

 резюмований (без будь-якої суб’єктивної 

оцінки)  

 акцентований  (висвітлення авторських 

перспектив/проблем, що заслуговують на 

увагу)  

 проаналізований (слабкі та сильні сторони 

авторських перспектив)  

 критично  відображений  (оцінка  

корисності (практичності)  тексту  для  

досліджень політики). 

5 Лекція:

 Міжнарод

ний розвиток освітньої 

політики 

8 Здійснити порівняльний аналіз освітньої політики 

двох країн. 

Завдання:  

- Поміркуйте  над  Вашим  структурним  

аналізом  освітнього  сектору (завдання 1)  у 

міжнародному контексті, порівнявши  Ваш  

випадок (освітній  сектор  або  під  сектор)  зі  

структурним  аналізом іншої групи в класі, або 



з іншими дослідженнями (будь-якої 

країни/країн на Ваш вибір), яке має 

відношення до фокусу Вашого дослідження;  

- поміркувавши  над  подібними  та  відмінними  

рисами,  сильними  та  слабкими  сторонами 

освітніх секторів, які Ви переглянули. 

6 Лекція: Глобалізація та 

розвиток освіти 

8 Зробити секторний огляд освітнього підсектору, а 

саме:  

- контекстуальний (містить основну інформацію 

про освітній сектор);  

- обґрунтований даними/статистикою (містить 

дані/статистику);  

- пов’язаний з поточними реформами та 

освітніми стратегіями в країні;  

- містить інформацію про дослідження та 

літературу в даній області. 

7 Лекція: Якість 

освіти та інструменти її 

моніторингу 

9 Підготуватися до брифінгу з таких питань: 

- Здійснити аналіз нормативної бази Державної 

служби якості освіти. 

- Охарактеризувати освітнього моніторингу як 

інструменту оцінювання якості освіти. 

- Розкрити цілі та завдання освітнього 

моніторингу. 

- Охарактеризувати суб’єкти здійснення 

освітнього моніторингу. 

8 Лекція: Сучасні 

тенденції освітньої 

політики та реформи в 

країнах Східної та 

Західної Європи. 

9 Перевести, опрацьовану інформацію з інтернет -

джерел щодо сучасних тенденцій освітньої 

політики та реформ в країнах Східної та Західної 

Європи, у форму есе. 
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Форма контролю та оцінювання результатів навчання: залік 

 

 

 
 



Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни 
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Т 1.3 

 

Т.14 

 

М.1. 

 

Т 2.1 

 

Т 2.2. 

 

Т 2.3 

 Т2.4. М.2 
40 100 

5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 

 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за 

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

 

 
Незадовільно 

 

FX (35-49) 
(незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 

 

F (1-34) 
(незадовільно) 

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

1. Форми поточного та підсумкового контролю 

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Освітня політика» використовуються 

наступні методи контролю навчальних досягнень студентів: 

 

 усні індивідуальні відповіді студентів; 

  виконання тестових завдань з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу за навчальними темами;  

  моделювання фрагментів аналітичних оглядів та звітів;  

  виконання студентами самостійних дослідницьких завдань;  

  виконання модульної контрольної роботи (тестування);  

  виконання підсумкової контрольної тощо.



 

 

Критерії оцінювання 

навчальних досягнень студентів за результатами екзамену 

 

Комплексний контроль знань студентів з курсу «Освітня політика» здійснюється на 

основі результатів проведення поточного, модульного та підсумкового контролю знань 

(залік). 

Об'єктом контролю є навчальна діяльність студентів з курсу та її результати. Навчальні 

досягнення студентів визначають оцінюванням: 

1) знань (якість відповідей (усних або письмових) студентів, ступінь засвоєння 

навчальної інформації, проведення тестового контролю з теоретичних питань курсу); 

2) умінь і навичок розв’язання навчально-професійних та проблемно-пошукових 

завдань; 

3) моделювання, проведення та аналіз освітньої політики.  

 

В умовах дистанційного навчання підсумковий контроль у системі Google-форма 

студенти виконують тести. Автоматично відбувається оцінювання та зарахування 

правильних відповідей із числа 40 питань=40 балів. 

Знання студентів оцінюється за критеріями 

№ Оцінка Вимоги до відповіді 

1. 90-100 
А / Відмінно 

Студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно 

знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 

першоджерел та рекомендованої літератури, логічно міркує і 

будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання 

при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до 

тих чи інших проблем, пов’язує програмовий матеріал із 

профілем, демонструє високий рівень засвоєння практичних 
навичок. 

2. 82-89 
В / Добре 

Студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює 

свої міркування з тих чи інших проблем, але припускається 

певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного 
змісту або при аналізі практичного. 

3. 75-81 
С / Добре 

Студент добре вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно 

застосовує її на практиці; контролює власну діяльність; виправляє 

помилки, серед яких є суттєві, добирає аргументи для 
підтвердження думок 

4. 69-74 
D / Задовільно 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість суттєвих 

5. 50-68 
Е / Задовільно 

Студент в основному опанував теоретичними знаннями 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, але переконливо відповідає, плутає 

поняття, додаткові питання викликають невпевненість або 

відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання 

практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє 

оцінювати факти та явища, пов’язувати їх з майбутньою 

діяльністю. 



 

 

6. 35-49 
FX / Незадовільно 

Студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 

наукових фактів і визначень, майже не орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове 

мислення та сформованість практичних навичок. 
 

 


