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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників 
Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, освітній ступінь 
 

Характеристика   навчальної 

дисципліни 
 

 

Кількість 

кредитів 

відповідно до 

ЕСТ8 -3 

 

Галузь знань: 

без обмежень 

 

Спеціальність: 

без обмежень 

 
Освітньо-професійна 

(освітньо-наукова) програми: 

без обмежень 
 

заочна форма навчання 
 

Навчальна дисципліна вільного    

вибору здобувачів вищої освіти 

Рік підготовки 
 

2 
 

 

 

 

Загальна 

кількість годин - 

90 
 

Рівень вищої освіти: 

• другий (магістерський) 

• третій (освітньо-науковий) 

Семестр 

2, 3 

Лекції 

6 

Семінари, практичні 

4 

Самостійна робота 

80 

Форма контролю 

залік 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

 
Мета дисципліни - формування базових теоретичних знань, що стосуються феномену 

соціальної політики; розуміння суті основних підходів до правового регулювання соціальної 

сфери, визначення особливостей європейської соціальної інтеграції, моделей соціального 

партнерства та соціальної структури ЄС; набуття навичок аналізу соціальної політики щодо 

різних груп громадян та соціальних явищ.   
Головними завданнями вказаної навчальної дисципліни є: 

- систематизація здобувачами вищої освіти знань щодо теоретичних засад та практичної 

імплементації ідеології європейської інтеграції;  

- підвищення рівня знань та компетентностей щодо проблем та перспектив процесу 

набуття Україною членства в ЄС; 

- формування практичних навичок щодо наукового аналізу сукупності нормативно-

правових документів, що визначають міжнародно-правовий статус України як сторони в Угоди про 

асоціацію з країнами (державами-членами ЄС; 

- використання отриманих знань у практичній діяльності щодо забезпечення європейської 

та євроатлантичної інтеграції Україні. 
Здобувачі вищої освіти мають набути: 

загальних компетентностей: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний 

рівні. 

3. Здатність до формування системного наукового світогляду, професійної і академічної 

етики та загального культурного кругозору. 

4.  Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або 

професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та 

інші проблеми. 

 



спеціальних (фахових, предметних) компетентностей: 

1. Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні 

напрями розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні організації. 

2. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вирішення 

складних управлінських і соціальних проблем та вдосконалення публічного управління та 

адміністрування в умовах змін. 
соціальних навичок (soft skills): 

1. Здатність логічно і критично мислити. 

2. Здатність самостійно приймати рішення. 

3. Креативність. 

4. Здатність швидкого реагування та адаптації до змін. 

 

Для поглиблення нормативного змісту підготовки здобувачі вищої освіти при 

опануванні дисципліни можуть: 

знати: 

- сучасні концепції та моделі європейської           інтеграції, основні аспекти 
формування і становлення європейської єдності; 

- специфічні риси європейської демократії та управління у сфері політичного, 

економічного і соціального прогресу; 

- становище України у процесах європейської 

інтеграції, євроінтеграційні перспективи України; 

- особливості європейської соціальної інтеграції; 

- моделі соціального партнерства; 

уміти: 

- визначати тенденції розвитку європейської інтеграції; 

- осмислювати проблемні питання розвитку європейської інтеграції; 

- виявляти характерні риси окремих складових правової системи ЄС; 

- визначати особливості функціонування основних інституцій ЄС; 

- аналізувати передумови, фактори і тенденції розширення Європейської 

спільноти; 

- здійснювати моніторинг та оцінку виконання завдань європейської політики 

інтеграції, зокрема втілення положень Угоди про асоціацію; 

- визначати мотиви та стратегічні завдання держави щодо розвитку відносин з 

ЄС; 

- застосовувати в практичній діяльності порівняльний аналіз демократії, захисту 

прав людини та управління в ЄС; 

- представляти отримані результати досліджень європейської демократії та 

належного врядування, брати участь у вирішенні проблем, пов’язаних з застосуванням 

європейського досвіду в Україні; 

- аналізувати соціальну політику щодо різних груп громадян та соціальних 

подій;  
- виявляти головні проблеми реалізації євроінтеграційних прагнень України. 

 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальний матеріал дисципліни структурований у відповідності до наступних тем: 



 

Тема 1. Політико-правовий устрій та інституційна основа Європейського Союзу. 

Політико-правовий устрій ЄС та специфіка європейської моделі соціальної інтеграції. 

Особливості функціонування інституцій ЄС. Генезис місії європейського єднання. Періодизація 

процесу європейської інтеграції та вплив глобалізаційних викликів на її етапізацію. Проблематика 

євроінтеграційного розвитку української держави.   

 

Тема 2. Напрями європейської соціальної політики і соціальний прогрес.  

Соціалізаційна функція держав-членів ЄС. Практика соціального забезпечення та відкритої 

координації соціальної політики країн ЄС. Розвиток соціальної політики європейських країн спільні 

риси та відмінності. Ціннісний вимір соціальної політики в Європі. Класифікація моделей соціальної 

політики, а саме: ліберальної (англосаксонської); континентально-європейської (консервативної); 

скандинавської (соціально-демократичної). Досвід функціонування моделей соціальної політики та 

перспективи їх адаптації в Україні: світовий контекст.  

 
Тема 3. Характеристика європейських моделей соціального партнерства. 

Соціальне партнерство, як складовий елемент соціально-політичної системи країн ЄС. 

Науковий аналіз європейських моделей соціального партнерства: британська, німецьке соціальне 

ринкове господарство, дирижистська модель у Франції, моделі соціального партнерства в Австрії, 

Нідерландах, Італії, Швеції, Фінляндії. Основні напрями формування спільних партнерських 

структур в ЄС. 

 

Тема 4. Соціальна інтеграція: поняття, зміст, процесні особливості та вплив на 

суспільство. Проблеми, тенденційність та перспективи функціонування ринку праці в 

Європі.  

Основні напрями соціальної інтеграції. Загальний ринок праці і вільне переміщення робочої 

сили як основа соціальної трудової політики в ЄС. Соціальний захист трудящих- мігрантів країн-

членів ЄС та проблеми легалізації в ЄС українських трудових мігрантів. Свобода підприємницької 

діяльності як основа розвитку європейського бізнесу. Спільна європейська політика і стратегія 

зайнятості в ЄС: досягнення, проблеми, перспективи. 

 
Тема 5. Європейська політика в галузі освіти та професійної підготовки. 

Формування Загальноєвропейського простору вищої освіти (ЕНЕА). 

Пріоритети ЄС у сфері освіти та молодіжної політики. Болонський процес і формування 

Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА). Мобільність у сфері освіти та професійної підготовки. 

Європейські освітні програми. «Освіта впродовж всього життя» (ЬКЬ) як пріоритету ЄС у сфері 

освіти. 

 

Тема 6. Основні напрями європейської соціальної політики щодо поліпшення 

умов життя і роботи громадян. 

Рівень та стандарти якості життя в країнах ЄС як основа добробуту європейських громадян: 

національний та наднаціональний рівні. Формування спільної європейської політики з поліпшення 

умов життя і праці громадян ЄС: успіхи та проблеми Європейської соціальної моделі. Соціальний 

діалог в ЄС та практика соціального захисту громадян у країнах ЄС як функція сучасної соціальної 

держави. Політика і практика соціальної відповідальності бізнесу в країнах ЄС. 

 
Тема 7. Гендерна політика в Європі. 

Проблеми тендерної рівності в ЄС та правові умови їх розв’язання. Формування європейських 

принципів гендерної рівності в оплаті, зайнятості, професійній підготовці та просуванні по службі. 

Практика європейських держав у реалізації принципів гендерної рівності. 

 
Тема 8. Європейська політика протидії соціальному виключенню громадян. 

Теоретичне пояснення феномену соціального виключення. Основні форми, стратегії та 

потенційні агенти соціального виключенню. Сучасна європейська політика запобігання соціальному 

виключенню: головні засади та правові моменти. Роль «третього сектору» та організацій 

взаємодопомоги у подоланні соціального виключення. 



Тема 9. Основні напрями євроінтеграції у сфері безпеки і охорони здоров’я. 

Право на охорону здоров’я в умовах європейської інтеграції. Моделі організації охорони 

здоров’я в країнах ЄС. Європейський досвід організації страхової медицини. Основні детермінанти 

здоров’я населення європейських країн. 

 

Тема 10. Етностратегії в Європі та політика мультикультуралізму. 

Етностратегії західноєвропейських країн щодо збереження культурної та лінгвістичної 

самобутності іноетнічних груп. Ідеологія і політика мультикультуралізму. Особливості 

мультикультуралізму в країнах Європи. Мультикультуралізм для Європи: проблеми і перспективи. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р 

1 
2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Політико-правовий устрій та інституційна 

основа Європейського Союзу. 

 
 

14 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

10 

Тема 2. Напрями європейської соціальної  політики і 
соціальний прогрес. 

12 2  - - 10 

Тема 3. Характеристика європейських моделей 
соціального партнерства. 

10 2  - - 10 

Тема 4. Соціальна інтеграція поняття, 
зміст, процесні особливості та вплив на суспільство. 
Проблеми, тенденційність та перспективи 
функціонування ринку праці в Європі. 

 

10 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

10 

Тема 5. Європейська політика в галузі освіти та 

професійної підготовки. Формування 

Загальноєвропейського простору вищої освіти 
(ЕНЕА). 

 
7 

 
2 

 
 

 
- 

 
- 

 
5 

Тема 6. Основні напрями європейської соціальної 

політики щодо поліпшення умов життя і роботи 

громадян. 

 

12 

 

 

 

2 
 

- 

 

- 

 

10 

Тема 7. Гендерна політика в Європі. 5   - - 5 

Тема 8. Європейська політика протидії 

соціальному виключенню громадян. 

5   - - 5 

Тема 9. Основні напрями євроінтеграції у сфері 
безпеки і охорони здоров’я. 

10 -  - - 10 

Тема 10. Етностратегії в Європі та

 політика  мультикультуралізму. 

5 2  - - 5 

РАЗОМ: 
90 6 4   80 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ПРАКТИЧН ЗАНЯТТЯ, ЇХ ТЕМАТИКА ТА ОБСЯГ 
 
 

№ з/п Теми 

практичних 

занять 

Зміст практичних занять Форма контролю Години 

 

 

 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів вищої освіти. 

У межах дисципліни самостійна робота слухачів включає такі види навчальної 

діяльності, як:  

- опрацювання навчального матеріалу (конспекти лекцій, рекомендованої навчально-методичної 

літератури, тощо); 

- підготовку до лекцій та інших видів навчальних занять; 

- підготовку до контрольних заходів;  

- виконання практичних завдань у формі презентації. 
Усього 80 год. 

 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу перевіряється 

під час поточного та підсумкового контролю знань, захисту письмової роботи. 

 

Розподіл годин самостійної роботи за темами дисципліни 

 
Тема год 

Тема 1. Політико-правовий устрій та інституційна основа Європейського Союзу  

10 

Тема 2. Напрями європейської соціальної  політики і соціальний прогрес.  
10 

Тема 3. Характеристика європейських моделей соціального партнерства. 10 

1 2 3 4 5 

1. Тема 1. 

Політико-

правовий 

устрій та 

інституційна 

основа   

Європейського 

Союзу. 

1. Політико-правовий устрій та 

особливості функціонування 

інституцій ЄС. 

2. Специфіка європейської моделі 

соціальної інтеграції. 

3. Періодизація процесу 

європейської інтеграції та вплив 

глобалізаційних викликів на її 

етапізацію. 

4. Проблематика 

євроінтеграційного розвитку 

української держави. 

Презентації 

роботи слухачів 

за даною темою 

2 

5. Тема 6.  

Основні 

напрями 

європейської 

соціальної 

політики щодо 

поліпшення 

умов життя і 

роботи 

громадян. 

1. Рівень та стандарти якості життя в 

країнах ЄС як основа добробуту 

європейських громадян: 

національний та наднаціональний 

рівні. 

2. Формування спільної 

європейської політики з поліпшення 

умов життя і праці громадян ЄС: 

успіхи та проблеми Європейської 

соціальної моделі. 

3. Соціальний діалог в ЄС та 

практика соціального захисту 

громадян у країнах ЄС. 

Семінар (за 

допомогою 

інтерактивної 

технології 

навчання 

“круглий стіл”). 

2 



Тема 4. Соціальна інтеграція поняття, зміст, процесні особливості та вплив на 
суспільство. Проблеми, тенденційність та перспективи функціонування ринку праці в 

Європі. 

10 

Тема 5. Європейська політика в галузі освіти та професійної підготовки. 
Формування Загальноєвропейського простору вищої освіти (ЕНЕА). 

5 

Тема 6. Основні напрями європейської соціальної політики щодо поліпшення 
умов життя і роботи громадян. 

10 

Тема 7. Гендерна політика в Європі. 
5 

Тема 8. Європейська політика протидії соціальному виключенню громадян. 
5 

Тема 9. Основні напрями євроінтеграції у сфері безпеки і охорони здоров’я. 
10 

Тема 10. Етностратегії в Європі та політика мультикультуралізму. 
5 

Усього годин 
80 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 

 
Програма дисципліни передбачає опанування слухачем певних навчальних одиниць самостійно.  

Так, слухачу необхідно виконати індивідуальне науково-практичне завдання. 

Види індивідуальних науково-дослідних завдань (за вибором здобувача вищої освіти): 

1) підготовка презентацій на мультимедійному обладнанні. 

Основні вимоги: критичний та креативний аналіз проблеми, для якого необхідним є 
порівняння існуючих щодо проблеми точок зору та обґрунтування власної позиції. 

Технічні вимоги: Презентація - до 15 слайдів. 

 

Орієнтовні теми доповідей та індивідуальних науково-дослідних 

завдань 
1. Політичні переваги інтеграції України до ЄС.  

2. Європейська інтеграція, як шлях модернізації соціально-економічного розвитку України.  

3. Сучасний стан розвитку української держави у напрямі євроінтеграції: ілюзорність стабільності 

чи запорука демократії та безпеки в країні.  

4. Проблематика формування та реалізації стратегії інтеграції України до ЄС.  

5. Політичний устрій ЄС та особливості соціальної інтеграції.  

6. Європейська ідентичність та європейські цінності: сутність та термінологічні відмінності.  

7. Джерела, принципи та ознаки права ЄС. 

8. Специфіка функціонування інституцій ЄС. 

9. Структура та функції керівних органів ЄС.  

10. Особливості європейського парламентаризму.  

11. Європейський парламент в системі органів ЄС. 

12. Європейська комісія в системі органів ЄС. 

13. Рада ЄС: процедури діяльності.  

14. Аналіз основних положень Хартії Європейського співтовариства про основні 

соціальні права працівників як основний документ для формування соціальної 

політики в країнах ЄС. 

15. Європейська соціальна хартія як основний документ соціального захисту громадян ЄС. 

16. Людська гідність як джерело прав людини в країнах ЄС. 

17. Стратегічні напрямки розвитку соціальної політики України та її співвідношення з 

соціальною політикою ЄС. 

18. Британська модель соціального партнерства в умовах конкурентного ринкового 

середовища. 

19. Німецьке соціальне ринкове господарство як ефективна модель соціального партнерства 
в захисті прав трудящих. 

20. Дирижистська модель соціального партнерства у Франції: проблеми взаємодії держави, 
бізнесу, найманих працівників. 



21. Модель «соціальної гармонії» в рамках соціального партнерства в Нідерландах. 

22. Особливості розвитку соціально-трудових відносин і соціального партнерства в Італії. 

23. Шведська модель соціального партнерства як ефективна модель соціального балансу та 

соціальної справедливості. 
24. Фінська модель соціального партнерства в умовах розвитку інформаційного суспільства. 

25. Загальний ринок праці й вільне переміщення робочої сили в країнах ЄС як основа 

соціальної трудової політики. 

26. Соціальний захист трудящих-мігрантів країн-членів ЄС. 

27. Свобода підприємницької діяльності в країнах ЄС та підтримка європейського бізнесу. 

28. Перспективи європейського ринку праці та стратегії зайнятості в ЄС. 

29. Стратегія «Європа-2020»: шляхи розв’язання проблеми зайнятості. 

30. Сучасні підходи до визначення змісту підготовки фахівців в рамках Болонського 

процесу. 
31. Політика ЄС щодо професійної підготовки фахівців в умовах побудови «суспільства 

знань». 

32. Якість вищої освіти як пріоритет європейської вищої школи в умовах глобалізації та 

конкурентного освітнього середовища. 
33. Перспективи розвитку Загальноєвропейського простору вищої освіти у Стратегії 

«Європа-2020». 

34. Університетська автономія в Європі. 

35. Стандарти якості життя в Європі як основа добробуту громадян країн ЄС. 

36. Соціальний діалог в ЄС та система соціального захисту в окремих європейських країнах. 

37. Тенденції у змінах якості й рівня життя в ЄС за умов глобалізації та постіндустріального 

розвитку. 

38. Європейська соціальна модель: успіхи й проблеми реалізації. 

39. Політика і практика соціальної відповідальності бізнесу в країнах ЄС: досвід для 

України. 
40. Пошуки тендерної симетрії у Швеції. 

41. Дискусія про гендерну рівність у країнах ЄС та її результати. 

42. Законодавство щодо гендерної рівності в ЄС та механізми його реалізації. 

43. Регулювання гендерного складу державних службовців у країнах ЄС. 

44. Комплексний підхід до гендерної рівності. 

45. Роль держави у забезпеченні гендерної рівності (на прикладі окремих країн ЄС). 

46. Право на охорону здоров’я як одне з соціальних прав людини. 

47. Проблема міждержавного регулювання права на охорону здоров’я в контексті правового 

простору ЄС в умовах пандемічної ситуації.  

48. Вплив європейського права на процеси організації охорони здоров’я в країнах-учасницях 

ЄС. 
49. Надання медичної допомоги за кордоном. 
50. Моделі системи медичної реформи у державах-членах ЄС.  
51. Взаємодія фондів охорони здоров’я в регіонах ЄС. 

52. Безпека та охорона здоров’я (та їх гібридні форми) на роботі.  

53. Реформування сфери охорони здоров’я української держави в умовах євроінтеграції. 

54. Європейський простір свободи, безпеки та правопорядку у ЄС. 

55. Права людини в контексті прав етнонаціональних спільнот. 

56. Збереження етнонаціональної ідентичності у державах-членах ЄС.  

57. Реалізація права народів на самовизначення в сучасних умовах. 

58. Соціальний захист мігрантів в країнах ЄС. 

59. Білінгвізм і бікультуралізм в сучасній Європі. 

60. Мусульманська спільнота в умовах мультикультуралізму в ЄС. 

 

 

 

 

 

 



8. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ФОРМИ  ПОТОЧНОГО  

ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

Поточний контроль здійснюється під час проведення аудиторних занять і має на меті 

перевірку рівня підготовленості слухачів до виконання запланованих видів навчальної діяльності 

у межах тем, що вивчаються. Даний вид контролю передбачає опитування під час практичних 

занять, оцінка якості доповідей, співдоповідей та рефератів, оцінка виконання проектних завдань, 

виконання і захист ІНДЗ. 

 Підсумковий контроль – це оцінювання навчальних досягнень слухачів з даної навчальної 

дисципліни відповідно до запланованих результатів навчання та включає таку форму, як залік.  

Якість засвоєння змістових модулів оцінюється за рейтинговою шкалою 

(національною і шкалою ECTS). 

 

Перелік питань для підсумкового контролю знань: 
1. Політичний устрій ЄС та специфіка європейської моделі соціальної інтеграції.  

2. Особливості функціонування інституцій ЄС.  

3. Генезис місії європейського єднання.  

4. Періодизація процесу європейської інтеграції та вплив глобалізаційних викликів на її 

етапізацію. 

5.  Проблематика євроінтеграційного розвитку української держави.  

6. Соціалізаційна функція держав-членів ЄС.  

7. Практика соціального забезпечення та відкритої координації соціальної політики країн ЄС. 

8.  Розвиток соціальної політики європейських країн спільні риси та відмінності.  

9. Ціннісний вимір соціальної політики в Європі.  

10.  Класифікація моделей соціальної політики, а саме: ліберальної (англосаксонської); 

континентально-європейської (консервативної); скандинавської (соціально-демократичної).  

11.  Досвід функціонування моделей соціальної політики та перспективи їх адаптації в Україні: 

світовий контекст.  

12.  Соціальне партнерство, як складовий елемент соціально-політичної системи країн ЄС.  

13. .       Науковий аналіз європейських моделей соціального партнерства: британська, німецьке 

соціальне ринкове господарство, дирижистська модель у Франції, моделі соціального партнерства в 

Австрії, Нідерландах, Італії, Швеції, Фінляндії.  

14. . Основні напрями формування спільних партнерських структур в ЄС. 

15. . Основні напрями соціальної інтеграції.  

16. . Загальний ринок праці і вільне переміщення робочої сили як основа соціальної трудової політики 

в ЄС. 

17. . Соціальний захист трудящих- мігрантів країн-членів ЄС та проблеми легалізації в ЄС українських 

трудових мігрантів.  
18. . Спільна європейська політика і стратегія зайнятості в ЄС: досягнення, проблеми, перспективи. 

19.  Британська модель соціального партнерства. 

20.  Німецьке соціальне ринкове господарство як ефективна модель соціального партнерства. 

21.  Дирижистська модель соціального партнерства у Франції: проблеми взаємодії держави, 

бізнесу, найманих працівників. 

22.  Особливості розвитку соціального партнерства в Австрії. 

23.  Особливості розвитку соціального партнерства в Нідерландах. 

24.  Особливості розвитку соціального партнерства в Італії. 

25.  Особливості розвитку соціального партнерства в Швеції. 

26.  Особливості розвитку соціального партнерства в Фінляндії. 

27.  Загальний ринок праці й вільне переміщення робочої сили. 

28.  Соціальний захист трудящих-мігрантів. 

29.  Свобода підприємницької діяльності. 

30.  Спільна європейська політика і стратегія зайнятості в ЄС. 

31.  Європейський соціальний фонд. 

32.  Пріоритети ЄС у сфері освіти та молодіжної політики. 

33. Болонський процес і формування Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА) 

34.  Європейські освітні програми. 



35.  «Освіта впродовж всього життя» (ЬКЬ) як пріоритет ЄС у сфері освіти. 

36.  Стандарти якості життя в Європі. 

37.  Формування спільної європейської політики з поліпшення умов життя і праці громадян. 

38.  Соціальний діалог в ЄС та практика соціального захисту громадян у країнах ЄС. 

39.  Проблеми гендерної рівності. 

40.  Формування європейських принципів тендерної рівності в оплаті, зайнятості, професійній 

підготовці та просуванні по службі. 

41.  Практика держав Європейського Союзу в забезпеченні гендерної рівності. 

42.  Основні форми, стратегії та потенційні агенти соціального виключення. 

43.  Сучасна європейська політика запобігання соціального виключення: головні засади та 

правові моменти. 

44.  Роль «третього сектору» та організацій взаємодопомоги у подоланні соціального 

виключення. 

45.  Охорона здоров’я як одне з соціальних прав людини. 

46.  Моделі організації охорони здоров’я в країнах ЄС в умовах пандемічної ситуації.  

47.  Основні принципи побудови міжетнічних відносин у сучасній Європі. 

48.  Права людини в контексті прав етнонаціональних спільнот. 

49.  Ідеологія і політика мультикультуралізму. 

50.  Особливості мультикультуралізму в країнах Європи та його майбутнє. 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Методи навчання – це взаємодії між викладачем і тим, хто навчається (слухачем), під час яких 

відбувається передача та засвоєння знань, умінь і навичок. З боку викладача – це різноманітні спроби, 

які допомагають студентам засвоїти програмний матеріал, сприяють активізації навчального процесу. 

З боку тих, хто навчається, – це набуття навчальних і професійних компетентностей.  

Навчальний процес з вивчення даної дисципліни організований за такими формами та методами 

навчання: 

Лекція – основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння 

теоретичного матеріалу згідно тематичного плану дисципліни. Під час лекційного курсу застосовуються 

мультимедійна презентація. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якому викладач організує детальний 

розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх 

практичного застосування шляхом індивідуального виконання слухачем відповідно сформульованих 

завдань. На практичних заняттях застосовуються: 

- ситуаційні завдання; 

- розгорнута бесіда, доповідь, дискусія; 

- «мозковий штурм», парна робота, вирішення проблемних завдань; 

- кооперативне навчання (робота за методом малих груп). 

Консультації – форма навчального заняття, при якій слухач отримує відповіді від викладача на 

конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного 

застосування. Проводяться індивідуальні та групові консультації. 

Самостійна робота слухача є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи слухачів визначається 

навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача 

та забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної 

навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, 

практикум тощо.  

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений для засвоєння студентом у процесі самостійної 

роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

при проведенні навчальних занять. 

 

9. КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача вищої освіти 

при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є: 



- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 
- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 

завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 
0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 

60% - завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Оцінювання здобувачів вищої освіти заочної форми навчання відбувається на підставі 

виконаної і захищеної Індивідуальної письмової роботи, виконання завдань на аудиторних 

заняттях та заліку. 
Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання 

 

№ Вид робіт Кількість 

балів 

Всього 

1 Опитування (усне - письмове) по 15 балів 30 

2 Індивідуально-практичне завдання  40 балів 40 

3 Контроль самостійної роботи 30 балів 30 

 Всього  100 

Шкали оцінювання: національна та ECTS 
 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 
1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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