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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни  

за формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання  українська 

Загальний обсяг кредитів / годин  4 / 120 

Курс  1 

Семестр  1 

Кількість змістових модулів з розподілом:  4 

Обсяг кредитів  4 

Обсяг годин, в тому числі:  120 

Аудиторні  16 

Модульний контроль  8 

Семестровий контроль  - 

Самостійна робота  96 

Форма семестрового контролю  залік 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Провідне місце в системі багатоступеневої підготовки і перепідготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів посідають заклади вищої освіти (ЗВО) України. Вивчення 

дисципліни «Освітня політика» передбачає розв’язання низки завдань професійної підготовки 

фахівців вищої кваліфікації, а саме: формування професійних компетентностей майбутніх 

керівників щодо формування та аналізу освітньої політики на різних рівнях управління, 

розуміння тенденцій реформування освіти у світі та в Україні,  ефективного упровадження 

державної та локальної освітніх політик в закладі освіти. 

 

Мета викладання дисципліни «Освітня політика» – забезпечення поглибленої 

теоретичної та практичної підготовки фахівця-управлінця щодо розуміння ролі і особливостей 

освітньої політики в національному і міжнародному вимірах, закономірностей формування 

освітньої політики в різних секторах освіти, тенденцій реформування освіти в Україні та країнах 

ОЕСР, проведення аналізу освітньої політики та її корегування, упровадження держаної освітньої 

політики на рівні органів місцевого самоврядування та інституційному рівні.  

 

Завдання вивчення дисципліни – застосовувати теоретичні знання для участі у 

формуванні освітньої політики на різних рівнях управління, для проведення її аналізу, 

впровадження у закладі освіти, моніторингу та корегування; аналізувати освітнє законодавство 

та важливі документи з рекомендаціями у сфері освітньої політики і сформувати загальні та 

фахові компетентності, що наведені в таблиці: 

 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1 – Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК 4 – Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

ЗК 6 – Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 



 

 

 

 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК 1 – Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, сучасні практики управління закладами 

освіти, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 

стандартів 

СК 3 – Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту 

СК 9 – Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації (закладу 

освіти), приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію 

СК(У) 13 Здатність до забезпечення державно-громадського управління у 

сфері освіти з метою задоволення суспільних інтересів громадян. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 
 

Програмні результати навчання дисципліни «Освітня політика» надані в нижченаведеній таблиці 

РН 2 – Ідентифікувати проблеми в організації (закладі освіти) та обґрунтовувати методи їх 

вирішення. 

РН 4 – Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї. 

РН 5 – Планувати діяльність організації (закладу освіти) в стратегічному і тактичному розрізах. 

РН 7 – Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 

РН  11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу. 

РН 12 Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією/підрозділом (закладу 

освіти). 

РН(У) 14 Вміти добирати та використовувати сучасні цифрові інструменти та освітні технології 

при здійсненні дистанційного навчання. 

РН(У) 16 Забезпечувати державно-громадське управління у сфері освіти та співпрацю з 

громадами. 

 

  



 

 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

Усьо

го 

 

у тому числі 

лек. сем. пр. 
лаб. 

м.к. с.р. 

Змістовий модуль 1. 

Основи освітньої політики 

Тема 1.1. Теоретико-методологічні основи 

освітньої політики.  
12 2 - - 

- 
 10 

Тема 1.2. Аналіз освітньої політики. 18 - 2 - - 2 14 

Усього за змістовим модулем 1: 30 2 2  - 2 24 

Змістовий модуль 2 

Міжнародний вимір освітньої політики 

Тема 2.1. Загальні принципи, проблеми, 

тенденції освітньої політики у 

міжнародному вимірі. 

12 2 - - 

- 

  10 

Тема 2.2. Міжнародні порівняльні 

дослідження в контексті аналізу освітньої 

політики різних країн. 

18 - - 2 

- 

2 14 

Усього за змістовим модулем 2: 30 2  2 - 2 24 

Змістовий модуль 3. 

Реформування освіти  в Україні 

Тема 3.1. Державна освітня політика в  

Україні. Законодавче забезпечення 

реформування освіти. 

14 2 - - 

- 

 12 

Тема 3.2. Роль різних рівнів управління у 

формуванні і  реалізації освітньої політики 

в різних секторах освіти. 

16 - 2 - 

- 

2 12 

Усього за змістовим модулем 3: 30 2 2   2 24 

Змістовий модуль 4. 

Упровадження державної освітньої політики 

Тема 4.1. Упровадження державної 

освітньої політики на прикладі реалізації 

реформи «Нова українська школа» 

28 2 - - 

- 

2 24 

Тема 4.2. Формування локальної освітньої 

політики з урахуванням потреб місцевої 

громади та впровадження її на 

інституційному рівні. 

2 - - 2 

- 

  

Усього за змістовим модулем 4: 30 2  2  2 24 

Контрольне випробування – залік         

Усього годин 120 8 4 4 - 8 96 



 

 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1 

ОСНОВИ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Тема 1.1. Теоретико-методологічні основи освітньої політики.  

Лекція (2 год.) 
Освіта як стратегічний ресурс розвитку держави. Поняття освітньої політики. Основні 

характеристики освітньої політики. Суб’єкти і об’єкти освітньої політики. Цикл формування і 

корегування освітньої політики. Ідеологія і моделі освітніх реформ. 

Основні поняття теми: освіта, освітня політика, характеристики, суб’єкти, об’єкти, 

індикатори, рівні освітньої політики, освітні реформи, демократизація, децентралізація, 

доступ до освіти, якість освіти.  

 

Тема 1.2. Аналіз освітньої політики. 

Семінарське заняття (2 год.) 
І. Теоретична частина 

1. Поняття аналізу освітньої політики.  

2. Індикатори освітньої політики і їх джерела.  

3. Моделі документів щодо аналізу освітньої політики.  

4. Оцінювання результатів освітніх реформ.  

ІІ. Навчальна дискусія.  

Аналіз документа:  

1. Звіт Світового Банку: Дослідження сфери освіти в Україні. До більшої 

результативності, справедливості та ефективності   (2019).  

 

Рекомендована література. 
 

1. Конституція України. 

2. Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text  

3. Дослідження сфери освіти в Україні. До більшої результативності, справедливості та 

ефективності. URL: http://documents1.worldbank.org/curated/en/790931568661644788/ 

pdf/Overview.pdf 

4. Іванюк І. В. Освітня політика : навч. посіб. Університет економіки та права «Крок». К. 

: Таксон, 2006. 226 с.  URL:  http://lib.iitta.gov.ua/1391/1/education_policy.pdf   

5. Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична 

записка / Л. Гриневич, Л. Ільїч, Н. Морзе, В. Прошкін, І. Шемелинець, К. Линьов, Г. 

Рій]. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 76 с. 

URL:https://drive.google.com/file/d/1_WQpXTDzajHFRbO76lasv4aCmTIlEmSI/view?fbcl

id=IwAR1WWq07sd7Pfcf0PKUaa8yRcfXYYNvcPMNuiyPXgl9Gy37rbEpKeueUOMA 

6. Освіта в Україні. Інформаційно-аналітичний збірник. URL: https://iea.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/08/Informatsijno-analitichnij-zbirnik-Osvita-v-Ukrayini-vikliki-ta-

perspektivi.pdf 

7. Освітня політика: філософія, теорія, практика (монографія) / За ред. В.П.Андрущенка; 

Авт. кол. : В.П.Андрущенко, Б.І.Андрусишин, В.І.Бобрицька, Р.М.Вернидуб, 

В.Л.Савельєв, К.А.Постол, О.О.Субіна. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. 

484 с.  

8. Образование: сокрытое сокровище. Основные положения Доклада Международной 

комиссии по образованию для XXI века. URL:https://ifap.ru/library/book201.pdf 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
http://documents1.worldbank.org/curated/en/790931568661644788/pdf/Overview.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/790931568661644788/pdf/Overview.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/1391/1/education_policy.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_WQpXTDzajHFRbO76lasv4aCmTIlEmSI/view?fbclid=IwAR1WWq07sd7Pfcf0PKUaa8yRcfXYYNvcPMNuiyPXgl9Gy37rbEpKeueUOMA
https://drive.google.com/file/d/1_WQpXTDzajHFRbO76lasv4aCmTIlEmSI/view?fbclid=IwAR1WWq07sd7Pfcf0PKUaa8yRcfXYYNvcPMNuiyPXgl9Gy37rbEpKeueUOMA
https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/Informatsijno-analitichnij-zbirnik-Osvita-v-Ukrayini-vikliki-ta-perspektivi.pdf
https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/Informatsijno-analitichnij-zbirnik-Osvita-v-Ukrayini-vikliki-ta-perspektivi.pdf
https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/Informatsijno-analitichnij-zbirnik-Osvita-v-Ukrayini-vikliki-ta-perspektivi.pdf
https://ifap.ru/library/book201.pdf


 

 

 

 

Змістовий модуль 2 

МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Тема 2.1. Міжнародний розвиток освітньої політики. Тенденції освітніх реформ: 

зарубіжний досвід.  

Лекція (2 год.) 
Загальні принципи, проблеми, тенденції освітньої політики у міжнародному вимірі. Вплив 

глобалізації на освітні реформи. Особливості освітніх реформ в країнах Організації економічної 

співпраці і розвитку та Європейського Союзу, зокрема. Вплив глобалізації на освітні реформи. 

Взаємодія освіти і ринку праці. Міжнародні документи та програми щодо освіти та їх виплив на 

державну освітню політику в Україні.  

Основні поняття теми: освітня реформа, глобалізація, євроінтеграція, цифровизація 

освіти,  Болонський процес, моніторинг якості освіти,  ТІMSS, PISA, ERASMUS+, Horizon 2020. 

 

Тема 2.2. Міжнародні порівняльні дослідження в контексті аналізу освітньої 

політики ( на прикладі міжнародного та національного звітів PISA 2019) 

Практичне заняття (2 год.) 
План заняття: 

1. Інструментарій  і вибірка дослідження PISA. 

2. Результати українських учнів в PISA 2019. 

3. Основні критерії порівняння освітніх систем країн. 

4. Основні чинники, які впливають на навчальні досягнення учнів.  

5. Висновки і рекомендації щодо системи освіти України.  

 

Рекомендована література. 

1. Андреас Шлейхер. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття 

/ Переклала з англ. Ганна Лелів. Львів: Літопис, 2018. 296 с. 

URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/yakist-osviti/shlyaykher-

naykrashchiy-klas-u-sviti-yak-stvoriti-sistemu-osviti-21-go-stolittya.pdf  

2. Арі Покка. Вищий клас. Шкільне управління по-фінськи.  Пер. з англ О.М.Назарової. 

Х.: Вид-во «Ранок», 2017. 160с. 

3. Гаращук К.В. Структурні реформи загальної середньої освіти сучасної Великої 

Британії: Монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. 158 с.   

4. Міжнародний звіт PISA. URL: http://pisa.testportal.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/02/PISA2018_Mizhnarodnyj-zvit_ukr.pdf  

5. Національний звіт PISA. URL: http://pisa.testportal.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/07/National_report_short_PISA_2018.pdf 

6. Education at a Glance 2019: OECD Indicators. URL: https://www.oecd-

ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en  

7. Trends Shaping Education 2016. [URL: https://read.oecd-ilibrary.org/education/trends-

shaping-education-2016_trends_edu-2016-en#page1  

 

Змістовий модуль 3  

РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
 

Тема 3.1. Державна освітня політика в Україні. Законодавче забезпечення 

реформування освіти. 

Лекція (2 год.) 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/yakist-osviti/shlyaykher-naykrashchiy-klas-u-sviti-yak-stvoriti-sistemu-osviti-21-go-stolittya.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/yakist-osviti/shlyaykher-naykrashchiy-klas-u-sviti-yak-stvoriti-sistemu-osviti-21-go-stolittya.pdf
http://pisa.testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/PISA2018_Mizhnarodnyj-zvit_ukr.pdf
http://pisa.testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/PISA2018_Mizhnarodnyj-zvit_ukr.pdf
http://pisa.testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/National_report_short_PISA_2018.pdf
http://pisa.testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/National_report_short_PISA_2018.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en
https://read.oecd-ilibrary.org/education/trends-shaping-education-2016_trends_edu-2016-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/education/trends-shaping-education-2016_trends_edu-2016-en#page1


 

 

 

 

Етапи розвитку державної освітньої політики за період незалежності України. Основні 

виклики і тенденції в державній освітній політиці. Огляд освітнього законодавства. Напрями 

реформування різних секторів освіти України: дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійно-технічної, фахової передвищої, вищої і освіти дорослих.  

Основні поняття теми: право на освіту, державна освітня політика, конституційні 

засади освітньої політики в Україні, освітнє законодавство, формальна, інформальна і 

неформальна освіта, інклюзія в освіті, державно-громадське управління, мовна політика в 

освіті. 

Тема 3.2. Повноваження і відповідальність різних рівнів управління щодо 

формування і впровадження освітньої політики в різних секторах освіти (на підставі аналізу 

законодавства). 

Семінарське заняття (2 год.) 
І. Теоретична частина. Огляд повноважень і відповідальності  центральних органів влади, 

обласних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та закладів освіти  щодо формування 

і впровадження освітньої політики на підставі: 

1. Закону України «Про освіту».  

2. Закону України «Про дошкільну освіту» 

3. Закону України «Про загальну середню  освіту» 

4. Закону України «Про позашкільну освіту» 

5. Закону України «Про професійно-технічну освіту»  

6. Закону України «Про фахову передвищу освіту» 

7. Закону України «Про вищу освіту» 

ІІ. Навчальна дискусія.  

 

Рекомендована література.  

1. Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

2. Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text 

3. Закон України «Про дошкільну освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-

14#Text  

4. Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр#Text 

5. Закон України «Про фахову передвищу освіту». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text  

6. Закон України «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18#Text  

7. Аналітичний звіт «Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього 

середовища». URL:  https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Doslidzhennya-

yakosti-doshkilnoyi-osviti-skladovi-osvitnogo-seredovishha_2019.pdf  

8. Освітня реформа. Результати і перспективи. Інформаційно-аналітичний збірник. URL: 

https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Osvitnya-reforma-rezultati-ta-perspektivi-

2019.pdf  

9. Моніторинг впровадження рекомендацій ОЕСР щодо доброчесності в системі освіти 

України. Аналітичний звіт. 2019 р.  URL: 

http://iro.org.ua/uploads/Monitoring_OECD.Analitical_report_.2019_.pdf 

10. Якісна і доступна дошкільна освіта. Короткий звіт за результатами публічних 

консультацій. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/publicconsultation/ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Doslidzhennya-yakosti-doshkilnoyi-osviti-skladovi-osvitnogo-seredovishha_2019.pdf
https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Doslidzhennya-yakosti-doshkilnoyi-osviti-skladovi-osvitnogo-seredovishha_2019.pdf
https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Doslidzhennya-yakosti-doshkilnoyi-osviti-skladovi-osvitnogo-seredovishha_2019.pdf
https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Doslidzhennya-yakosti-doshkilnoyi-osviti-skladovi-osvitnogo-seredovishha_2019.pdf
https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Osvitnya-reforma-rezultati-ta-perspektivi-2019.pdf
https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Osvitnya-reforma-rezultati-ta-perspektivi-2019.pdf
http://iro.org.ua/uploads/Monitoring_OECD.Analitical_report_.2019_.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/publicconsultation/%202020-03-27-zvit-2-doshkilna-pk.pdf


 

 

 

 

2020-03-27-zvit-2-doshkilna-pk.pdf  

 

Змістовий модуль 4  

УПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Тема 4.1. Формування і впровадження державної освітньої політики на прикладі 

реалізації реформи «Нова українська школа». 

Лекція (2 години) 
Формування освітньої політики у сфері загальної середньої освіти «Нова українська 

школа». Законодавче забезпечення реформи НУШ. Нова структура загальної середньої освіти. 

Розробка нових державних стандартів освіти, що базуються на компетентнісному підході. 

Підготовка учителів до впровадження нових державних стандартів. Нове освітнє середовище. 

Фінансування реформи. Мережеве навчання. Розширення академічної свободи учителя. 

Сертифікація вчителів. 

Основні поняття теми: ключові компетентності, державні стандарти освіти, старша 

профільна школа академічного і професійного напрямку, підвищення кваліфікації за вибором, 

освітнє середовище, мережеве навчання, академічна свобода, сертифікація, атестація вчителя. 

 

Тема 4.2. Формування локальної освітньої політики з урахуванням потреб місцевої 

громади і упровадження її на інституційному рівні (на прикладі дошкільної і загальної 

середньої освіти).  

Практичне заняття (2 год.) 
План заняття: 

1. Організація процесу формування локальної освітньої політики на рівні місцевої 

громади. 

2. Проведення SWOT-аналізу стану дошкільної і загальної середньої освіти в громаді. 

3. Визначення стратегічних пріоритетів державної освітньої  політики, які мають бути 

враховані при формуванні локальної. 

4. Визначення пріоритетних напрямків розвитку місцевої громади, які мають бути 

враховані при формуванні локальної освітньої політики. 

5. Розробка стратегії розвитку дошкільної і шкільної освіти в місцевій громаді. 

6. Упровадження стратегії на інституційному рівні. Визначення основних факторів 

впливу локальної освітньої політики на стратегічне планування розвитку закладу 

освіти.  

 

Рекомендована література. 

 

1. Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

2. Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text 

3. Закон України «Про дошкільну освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-

14#Text  

4. Аналітична довідка з питань державної політики у галузі освіти: «Фінансово-

бюджетна сталість в процесі впровадження «Нової української школи». URL: 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/585361535952712175/pdf/129687-WP-

P166106-Ukrainian-PUBLIC-B-Education-Policy-Note-UA-2018-07-18-A4-for-

INTERNET.pdf   

5. Концепція НУШ. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-

https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/publicconsultation/%202020-03-27-zvit-2-doshkilna-pk.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text
http://documents1.worldbank.org/curated/en/585361535952712175/pdf/129687-WP-P166106-Ukrainian-PUBLIC-B-Education-Policy-Note-UA-2018-07-18-A4-for-INTERNET.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/585361535952712175/pdf/129687-WP-P166106-Ukrainian-PUBLIC-B-Education-Policy-Note-UA-2018-07-18-A4-for-INTERNET.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/585361535952712175/pdf/129687-WP-P166106-Ukrainian-PUBLIC-B-Education-Policy-Note-UA-2018-07-18-A4-for-INTERNET.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf


 

 

 

 

ukrainska-shkola-compressed.pdf   

6. Моніторинг НУШ. Результати і рекомендації. URL: Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/NUSH_monitorynh_7.08_2. 

pdf?fbclid=IwAR2NvbjpslNrM5DmWSH1y4Ke6T-XgIY7rbGRMChCysLV5b_w0mty7rv 

UuzI 

7. Новий освітній простір. Інформаційний збірник. URL: 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/407/NOP_Motivuyuchiy-prostir.pdf 

 

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Відвідування семінарських 

занять 

1 1 1   1 1   

Відвідування практичних занять 1   1 1   1 1 

Робота на семінарському занятті 10 1 10     1 10 

Робота на практичному занятті 10   1 10 1 10   

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, захист) 

10 робочою програмою не передбачені 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 робочою програмою не передбачено 

Разом  47  47  47  47 

Максимальна кількість балів: 188 

Розрахунок коефіцієнта: 188:100=1,88 

 

Критерії оцінювання семінарського (практичного) заняття 
 

Максимальна кількість балів – 10 балів + 1 бал за присутність 

 

8-10 балів  – оволодіння теоретичним матеріалом  та уміння використати отримані знання для 

виконання запропонованого завдання, показані шляхи розв'язання ситуацій, що містять ці 

завдання  

5-7 балів – засвоєння теоретичного матеріалу, усвідомлене застосування знань для розв'язання 

практичних завдань, за наявності ряду помилок або неточностей, що в  цілому дозволяє зробити 

висновок, що завдання виконано 

3-4 бали – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/NUSH_monitorynh_7.08_2.%20pdf?fbclid=IwAR2NvbjpslNrM5DmWSH1y4Ke6T-XgIY7rbGRMChCysLV5b_w0mty7rv%20UuzI
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/NUSH_monitorynh_7.08_2.%20pdf?fbclid=IwAR2NvbjpslNrM5DmWSH1y4Ke6T-XgIY7rbGRMChCysLV5b_w0mty7rv%20UuzI
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/NUSH_monitorynh_7.08_2.%20pdf?fbclid=IwAR2NvbjpslNrM5DmWSH1y4Ke6T-XgIY7rbGRMChCysLV5b_w0mty7rv%20UuzI
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/407/NOP_Motivuyuchiy-prostir.pdf


 

 

 

 

2 бали– мінімально можливий допустимий рівень виконання 

(1 бал за присутність) 

 

Форма підготовки та проведення: усна чи письмова відповідь студента/студентки під 

час аудиторного заняття 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
 

Самостійна робота з кредиту передбачає виконання двох контрольних робіт, що включені 

в навантаження викладача. Максимальна оцінка за виконання контрольної роботи – 5 балів. 

  

Теми курсу Завдання для самостійної роботи Максимальна 

кількість балів 

Змістовий модуль 1 

Основи освітньої політики Контрольна робота №1.  
1. Описати цикл формування і 

корегування освітньої політики. 

2. Проаналізувати необхідне 

корегування освітньої політики на різних 

рівнях управління у зв’язку із 

запровадженням адаптивного карантину. 

Контрольна робота №2. 
     На підставі аналітичного документа 

«Звіт Світового Банку: Дослідження сфери 

освіти в Україні. До більшої 

результативності, справедливості та 

ефективності»   (2019)  визначити: 

1. Основні проблеми системи освіти в 

Україні. 

2.  Рекомендовані напрями 

реформування освіти в Україні та власне 

ставлення щодо них. 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Змістовий модуль 2 

Міжнародний вимір 

освітньої політики 

Контрольна робота № 3.  
Запропонувати три приклади 

зарубіжних освітніх реформ з 

міжнародного досвіду, досвід яких 

заслуговує на переосмислення і 

впровадження в Україні.  Аргументувати 

свій вибір та визначити особливості 

впровадження обраних освітніх змін. 

Контрольна робота № 4. 
 На підставі аналізу Національного звіту 

PISA (2020) визначити: 

1. Основні причини відносно низьких 

результатів читацької, математичної та 

природничо-наукової грамотності 

українських учнів.  

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 



 

 

 

 

2. Рекомендації щодо корегування 

освітньої політики для підвищення 

успішності українських учнів та власне 

ставлення до них. 

Змістовий модуль 3 

Реформування освіти в 

Україні 

Контрольна робота № 5.  
На підставі аналізу чинного 

законодавства визначити основні напрями 

державної освітньої політики в обраному 

секторі освіти в Україні та їх актуальність 

для вирішення проблем сфери освіти. 

Контрольна робота № 6. 
На підставі аналізу чинного 

законодавства в обраному секторі освіти в 

Україні визначити управлінські 

повноваження, що реалізуються на рівні 

закладу освіти, а також джерела та засади 

фінансування  закладів освіти.  

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Змістовий модуль 4 

Упровадження державної 

освітньої політики 

Контрольна робота № 7.  
Визначити повноваження і 

відповідальність різних рівнів управління  

(центрального, обласних адміністрацій, 

місцевого самоврядування та закладів 

освіти) щодо впровадження реформи Нова 

Українська Школа на трьох її етапах. 

Контрольна робота № 8. 
   Розробити проєкт рекомендацій щодо 

освітньої політики на  рівні вашого 

місцевого самоврядування в обраному 

секторі освіти, яка включатиме: 

1. SWOT – аналіз. 

2. Основні стратегічні цілі. 

3. Основні завдання для їх досягнення. 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Разом: 40 

 

 

 

Критерії оцінювання: 

Кількість балів Оцінка 

5  обґрунтована актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на виклад 

фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності, під час аналізу 

зроблені самостійні висновки; тема розкрита повністю. 

4 визначено завдання щодо запропонованої теми, але не достатньо 

обґрунтовано її актуальність, зроблений короткий аналіз різних точок зору на 

проблему, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно. 

3 не обґрунтовано актуальність проблеми, висновки не чіткі. Наявні певні 

неточності у викладенні матеріалу. 



 

 

 

 

2 Наявні неточності у викладі матеріалу, відсутні логічна послідовність у 

судженнях, є недоліки в оформленні. 

1 тема розкрита лише частково; допущені фактичні помилки в змісті роботи. 

 

6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
 

Модульний контроль проводиться наприкінці вивчення кожного змістового модуля  за 

допомогою тестування. Тест складається з 25 питань. Оцінка розраховується відповідно до 

кількості правильних відповідей на питання тесту. 

Максимальна оцінка за якісно виконану роботу – 25 балів. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Семестровий контроль з дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді семестрового заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни. Залік – це вид 

підсумкового контролю, при якому засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни 

оцінюється на підставі результатів поточного та рубіжного модульного контролю. 

Семестровий залік не передбачає обов’язкової присутності студента на заліковому заході. 

Критерії та показники оцінювання результатів семестрового контролю наведені в таблиці. 

6.5. Шкала відповідності оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за  

стобальною  

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 
Відмінно – відмінний рівень знань/умінь/навичок в межах обов’язкового матеріалу з 

можливими незначними недоліками 

B 82-89 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань/умінь/навичок в межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 Добре – в цілому добрий рівень знань/умінь/навичок з незначною кількістю помилок  

D 69-74 
Задовільно – посередній рівень знань/умінь/навичок зі значною кількістю недоліків, 

достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань/умінь/навичок  

FX 35-59 
Незадовільно  з обов’язковим повторним проходженням   - досить низький рівень 

знань/умінь/навичок, що вимагає повторного проходження   

F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький 

рівень знань(умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 



 

 

 

 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни «Освітня політика» 
Разом: 120 год., лекції – 8 год., семінарські – 4 год., практичні заняття – 4 год.,  

самостійна робота – 96 год., модульний контроль – 8 год.  

Змістові 

модулі 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Назва модуля Основи освітньої 

політики 

Міжнародний вимір 

освітньої політики 

Реформування освіти в 

Україні 

Упровадження державної 

освітньої політики 

Кількість балів  

за модуль 

47 балів 47 балів 47 балів 47 балів 

Лекції Тема 1.1. Теоретико-

методологічні основи 

освітньої політики.  

(1 бал) 

Тема 2.1. Загальні 

принципи, проблеми, 

тенденції освітньої 

політики у міжнародному 

вимірі. 

(1бал) 

Тема 3.1. Державна освітня 

політика в Україні. 

Законодавче забезпечення 

реформування освіти. 

(1 бал) 

Тема 4.1. Упровадження 

державної освітньої 

політики на прикладі 

реалізації реформи «Нова 

українська школа» 

(1 бал) 

Теми 

семінарських 

(практичних) 

занять 

Тема 1.2. Аналіз 

освітньої політики. 

(семінарське заняття) 

(11 балів) 

Тема 2.2. Міжнародні 

порівняльні дослідження в 

контексті аналізу освітньої 

політики різних країн. 

(практичне заняття) 

(11 балів) 

Тема 3.2. Роль різних рівнів 

управління у формуванні і  

реалізації освітньої політики в 

різних секторах освіти. 

(семінарське заняття) 

(11 балів) 

Тема 4.2. Формування 

локальної освітньої 

політики з урахуванням 

потреб місцевої громади і 

упровадження її на 

інституційному рівні. 

(практичне заняття) 

(11 балів) 

Самостійна 

робота 

24 год. 

10 балів 

24 год. 

10 балів 

24 год. 

10 балів 

24 год. 

10 балів 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна 

робота 1  

(25 балів) 

Модульна контрольна 

 робота 2  

(25 балів) 

Модульна контрольна  

робота 3  

(25 балів) 

Модульна контрольна 

робота 4  

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 

ПМК у формі заліку 
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