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І. Опис навчальної дисципліни 

Таблиця 1 (денна форма) 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання  

03 Гуманітарні науки 

035 Філологія 

Прикладна лінгвістика 

Бакалавр 

 

Циклу професійної підготовки 

Рік навчання 1-й 

Кількість годин/кредитів 

90 год. / 3 кредити 

Семестр 1-ий 

Лекції 18 год. 

Практичні (семінарські) 28 год. 

Консультації 6 год. 

ІНДЗ: передбачено 
Самостійна робота 38 год. 

Форма контролю: екзамен 

Мова навчання Українська, англійська 

Таблиця 1а (заочна форма) 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Заочна форма навчання  

03 Гуманітарні науки 

035 Філологія 

Прикладна лінгвістика 

Бакалавр 

 

Циклу професійної підготовки 

Рік навчання 1-й 

Кількість годин/кредитів 

90 год. / 3 кредити 

Семестр 1-ий 

Лекції 8 год. 

Практичні (семінарські) 6год. 

ІНДЗ: передбачено 

Самостійна робота 64 год. 

Консультації 12 год.. 

Форма контролю: екзамен 

Мова навчання Українська, англійська 

ІІ. Інформація про викладача 

Таблиця 2 

Прізвище, ім’я та по 

батькові 
Біскуб Ірина Павлівна 

Науковий ступінь доктор філологічних наук 

Вчене звання Професор 

Посада Професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики 

Контактна інформація 
м. т. (066)1891014 

ibiskub@vnu.edu.ua 

Дні занять  

http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi (посилання на 

електронний розклад) 

Заняття за розкладом. Консультації: в день проведення 

лекцій/ семінарських занять (за попередньою домовленістю).  

mailto:ibiskub@vnu.edu.ua


ІІІ. Опис дисципліни 

1. Анотація курсу. Євроінтеграційний курс України, покладений в 

основу зовнішньої та внутрішньої політики України, вимагає поглибленої 

уваги у системі підготовки студентів у закладах вищої освіти. Освітня 

компонента 1 (ОК 1) була уведена до навчального плану за результатами 

опитування студентів після упровадження модуля Жана Моне «Мовна 

політика ЄС». Студенти факультету іноземної філології потребують 

сучасних знань щодо культурних, політичних, історичних та мовних зв’язків 

України та Європейського Союзу. Перелік тем навчального курсу 

сконцентрований навколо формування навичок для усвідомлення цінностей 

вільного громадянського суспільства, верховенства права, реалізації прав і 

свобод людини. Буде також запропонований огляд та ретельний аналіз 

основних векторів євроінтеграції України з урахування важливої ролі 

іноземних мов у цьому процесі, усвідомлення важливості філологічних знань 

загалом та володіння іноземними мовами зокрема у розбудові України та її 

цілеспрямованому русі до ЄС.  Предмет курсу – культурні, політичні, 

історичні та мовні зв’язки України та Європейського Союзу, розуміння і 

повага до мовного і культурного розмаїття, формування демократичних 

цінностей.  

2. Пререквізити й постреквізити. Теоретичне й практичне 

підґрунтя курсу «Україна і Європейський Союз: політика, культура, мова, 

історія» утворюють базові знання, отримані з курсу «Історія України» у 

середній школі та під час підготовки до ЗНО із цього предмету, а також 

рівень володіння іноземними мовами (англійською або німецькою та 

французькою) на рівні А2. До постреквізитів курсу належать «Англійська 

(німецька, французька) мова», ВД «Професійна діяльність та 

працевлаштування фахівця-філолога», «Теорія і практика перекладу». 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою викладання 

навчальної дисципліни «Україна і Європейський Союз: політика, культура, 

мова, історія» є формування в студентів системи знань і вмінь, скерованих на 

розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем в галузі 

філології, що передбачає застосування культурологічних, історичних, 

політичних та філологічних знань. 

До основних завдань належать: 

1. ознайомити студентів з історією, передумовами виникнення та 

основними етапами формування Європейського союзу; 

2. окреслити основні фактори успішної багатокультурної та багатомовної 

політики ЄС; 

3. встановити історичні, культурні, політичні та мовні зв’язки України та 

Європейського Союзу; 



4. визначити місце та роль іноземних мов у формуванні громадянського 

суспільства, забезпечення основних прав і свобод особистості; 

5. сформувати у студентів повагу до загальнолюдських та Європейських 

цінностей, здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства. 

Методи навчання. Під час викладання курсу «Україна і Європейський 

Союз: політика, культура, мова, історія» використовуються такі методи 

навчання: 

Традиційні: 

- Відповіді на запитання і опитування думок студентів. 

- Аналіз історій і ситуацій; 

- Дискусії, дебати, полеміки; 

- Відпрацювання навичок. робота в групах. 

Інноваційні: 

- Проєктно-дослідницький метод – при підготовці ІНДЗ; 

- Метод кейсів – при підготовці до колоквіумів передбачає групове та 

індивідуальне вивчення євроінтеграційних особливостей окремих країн 

– членів ЄС, проведення опитування, та подальше аналітичне 

презентація результатів. 

- Дискусії, дебати, полеміки -  всебічний розгляд проблемного питання. 

Як правило, обирають пропонента і опонента. Перший пропонує свою 

позицію як відповідь на питання, другий намагається спростовувати 

думку пропонента. Аудиторія ділиться на дві групи, які підтримують 

двох головних учасників, хоча кожен слухач може висловлювати свою 

точку зору. Головні учасники дискусії повинні чітко аргументувати 

свої думки, наводити реальні приклади і докази. Переможцем стає той, 

кому вдалося переконати більшу частину аудиторії, або чиї докази 

були найбільш ґрунтовними.   
- Аналітичне есе – частина екзамену. Студентам пропонується 

проблемне питання, висвітлення якого передбачає формування власних 

критеріїв порівняння, здійснення аналітичного резюмування та 

аргументування власної точки зору. 
 

4. Результати навчання (компетентності). Опанувавши курс 

«Україна і Європейський Союз: політика, культура, мова, історія» студенти 

здобудуть такі загальні компетентності: 

 здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі, пов’язані з 

усвідомленням місця і ролі України на шляху до Євроінтеграції,  подальшого 

працевлаштування та особистісного зростання (ІК); 

 здатність реалізувати свої громадянські права і обов’язки як члена 

суспільства (ЗК1); 



 здатність усвідомлювати Європейські історичні, культурні цінності 

та необхідність розвитку України відповідно до Європейських орієнтирів 

(ЗК2); 

 здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення українського суспільства на основі розуміння історії 

Європейського  Союзу та формування зв’язків України та ЄС (ЗК2);  

 здатність поважати історичні, політичні, багатокультурні, 

багатомовні аспекти розвитку України та Європейського Союзу; 

 здатність бути критичним і самокритичним в оцінці політичної, 

історичної, культурної ситуації в Україні та світі (ЗК 4); 

 здатність оволодівати сучасними знаннями про розвиток 

євроінтеграційних процесів в Україні (ЗК5); 

 здатність до пошуку інформації у відкритих та спеціалізованих 

електронних джерелах України та ЄС (ЗК6); 

 здатність працювати у проектних групах (ЗК8); 

 здатність до абстрактного мислення, узагальнення тенденцій 

розвитку зв’язків України та ЄС (ЗК 10). 

 Очікувані програмні результати навчання. Студенти, які 

прослухали курс «Україна і Європейський Союз: політика, культура, мова, 

історія», здатні: 

 вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями 

державною та іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для 

організації ефективної міжкультурної комунікації (ПРН 1); 

 ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних 

баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, 

класифікувати й систематизувати (ПРН 2); 

 організовувати процес свого навчання й самоосвіти (ПРН 3); 

 розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства (ПРН 4); 

 співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, 

прибічниками різних політичних поглядів тощо (ПРН 5);  

 використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності 

(ПРН 6); 

 характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов, що 

вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію (ПРН 9);  

 знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності (ПРН 10). 



 

IV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

Таблиця 3 (Денна форма) 

 

Таблиця 3а (Заочна форма) 

Назви змістових модулів і тем Усього Лек. Практ. Інд. 
Сам. 

роб. 
Конс. 

Форма 

контролю 

/ Бали 

Змістовий модуль 1.  

Україна і Європейський Союз: політика, історія 

Тема 1. AL:  Угода про 

асоціацію між 

Європейським Союзом 

(ЄС) і Україною 
 

 2 2  4 1 3 

Тема 2. Історія створення 

Європейського Союзу 
 2 2  4  3 

Тема 3. Етапи розширення ЄС 
 

 2 4  4 1 6 

Тема 4. Основні інститути ЄС. 

Географія та демографія ЄС.  
 2 4  4 1 6 

Тема 5. Правові механізми ЄС. 

Захист прав людини. Правове 

регулювання відносин України з 

Європейським союзом. 

 2 4  4 1 6 

Разом за модулем 1  10 16  20 4 24 

Змістовий модуль 2.  

Україна і Європейський Союз: міжкультурні та міжмовні зв’язки 

Тема 6. Мовна політика ЄС   2 2  4  2 

Тема 7. Мажоритарні, міноритарні 

та регіональні мови в ЄС. Мовна 

освіта в Україні та ЄС. 
 

 2 4  4 1 6 

Тема 8. Освітні та культурні проєкти 

ЄС. Еразмус + 
 2 4  4 1 6 

Тема 9. Комунікативна стратегія ЄС. 

Е-демократія в Україні та ЄС. 
 2 2  6  2 

Разом за модулем 2  8 12  18 2 16 

Разом протягом семестру  18 28  38 6 40 

Види підсумкових робіт Бал 

IНДЗ 20 

Екзаменаційна контрольна робота  20 

Усний екзамен 20 

Усього 90 18 28 - 38 6 100 

Назви змістових модулів і тем Усього Лек. Практ. Інд. 
Сам. 

роб. 
Конс. 

Форма 

контролю 



 

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ. 

Таблиця 4 

Тема 

Кількість 

Годин 
Питання 

для самостійного 

опрацювання 
денна 

форма 

заочна 

форма 

Тема 1. AL:  Угода про 

асоціацію між 

Європейським Союзом 

4 7 

Політичні та економічні 

аспекти Угоди про 

асоціацію Україна-ЄС 

/ Бали 

Змістовий модуль 1.  

Україна і Європейський Союз: політика, історія 

Тема 1. AL:  Угода про 

асоціацію між 

Європейським Союзом 

(ЄС) і Україною 
 

 1   7 1  

Тема 2. Історія створення 

Європейського Союзу 
 1 2  7 1 10 

Тема 3. Етапи розширення ЄС 
 

 1   7 1  

Тема 4. Основні інститути ЄС. 

Географія та демографія ЄС.  
 1   7 1  

Тема 5. Правові механізми ЄС. 

Захист прав людини. Правове 

регулювання відносин України з 

Європейським союзом. 

    7 1  

Разом за модулем 1  4 2  35 5 10 

Змістовий модуль 2.  

Україна і Європейський Союз: міжкультурні та міжмовні зв’язки 

Тема 6. Мовна політика ЄС   1   7 2  

Тема 7. Мажоритарні, міноритарні 

та регіональні мови в ЄС. Мовна 

освіта в Україні та ЄС. 
 

 1 2  7 2 10 

Тема 8. Освітні та культурні проєкти 

ЄС. Еразмус + 
 1 2  7 2 20 

Тема 9. Комунікативна стратегія ЄС. 

Е-демократія в Україні та ЄС. 
 1   8 1  

Разом за модулем 2  4 4  29 7 30 

Разом протягом семестру  8 6  64 12 40 

Види підсумкових робіт Бал 

IНДЗ 20 

Екзаменаційна контрольна робота  20 

Усний екзамен 20 

Усього 90 18 28 - 64 12 100 



(ЄС) і Україною 
 

Тема 2. Історія створення 

Європейського Союзу 
4 7 

Вплив І та ІІ світових 

війон на утворення ЄС 

Тема 3. Етапи розширення ЄС 
 4 7 

Роль України у 

розширенні ЄС 

Тема 4. Основні інститути ЄС. 

Географія та демографія ЄС.  
4 7 

Демографічні проблеми 

ЄС 

Тема 5. Правові механізми ЄС. 

Захист прав людини. Правове 

регулювання відносин України з 

Європейським союзом. 

4 7 
Європейський суд з прав 

людини 

Тема 6. Мовна політика ЄС  

4 7 

Мовна політика у 

резолюціях 

Європарламенту. 

Тема 7. Мажоритарні, міноритарні 

та регіональні мови в ЄС. Мовна 

освіта в Україні та ЄС. 
 

4 7 
Рамка CEFR та рівні 

володіння мовою 

Тема 8. Освітні та культурні проєкти 

ЄС. Еразмус + 
4 7 

Skills Panorama та 

перспективи 

працевлаштування в 

країнах ЄС та Україні 

Тема 9. Комунікативна стратегія ЄС. 

Е-демократія в Україні та ЄС. 
6 8 

Е-комунікація в Україні 

та ЄС 

Разом: 38 64  

 

VІ. Політика оцінювання 

Розподіл балів та критерії оцінювання 

Під час вивчення курсу «Україна і Європейський Союз: політика, 

культура, мова, історія» студент виконує такі види робіт: вивчення 

теоретичного й практичного матеріалу (на практичних заняттях та 

самостійно, уключно з підготовкою індивідуального завдання), написання 

тестів. Повноцінне засвоєння курсу передбачає відвідування лекцій, 

індивідуальне опрацювання літературних джерел відповідно до тематики 

семінарських занять; підготовку презентацій.  

За умови участі студентів у навчанні з елементами дуальної освіти 

передбачено можливість самостійного опрацювання студентами матеріалів 

начальних занять протягом одного дня на тиждень та зарахування їх 

результатів до загальної кількості балів поточного контролю. 

Здобувачам освіти можуть бути зараховані результати навчання, 

отримані у формальній, неформальній та/або інформальній освіті 

(професійні (фахові) курси/тренінги, громадянська освіта, онлайн-освіта, 

стажування). Процес зарахування регулюється Положенням про визнання 



результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або 

інформальній освіті ВНУ імені Лесі Українки і рішенням науково-методичної 

комісії факультету від 03.02.2022 року, протокол № 7. 

Студенти, які є членами наукових проблемних груп, авторами статей і 

тез, доповідачами на наукових конференціях, переможцями та активними 

учасниками фахових студентських олімпіад, мають право протягом семестру 

за кожен виконаний вид діяльності одноразово отримати додаткові бали до 

відповідного ОК, якщо здійснена активність здобувачів відповідає профілю 

курсу. У цьому випадку студент інформує викладача/ів про свої здобутки. 

Викладач має право самостійно визначити валідність, заявлених студентом 

отриманих результатів та приймає рішення щодо зарахування або 

незарахування таких балів: 

– 3 бали – за результативну роботу у студентській проблемній групі 

(систематичне відвідування, обговорення), публікацію тез (підготовку 

матеріалів конференції) або виступ/и на конференції/ях без публікації/й, 

участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади; 

– 5 балів – за публікацію статті/ей у збірнику студентських наукових 

праць, перемога у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади; 

– 10 балів – за публікацію статті (статтей) у збірнику наукових праць, 

що входить до категорії Б, або призове місце на ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади; 

– 15 балів – за перше місце на І етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади. 

За умови представлення здобувачами освіти документів (сертифікатів, 

свідоцтв тощо), що засвідчують отримані результати та відповідають 

тематиці, обсягу та результатам навчання, які співпадають з ПРН ОК, 

здобувачі мають право одноразово отримати додаткові бали до семестрового 

оцінювання однієї дисципліни: 

– 10 балів при представленні документа із зазначенням прізвища та 

імені здобувача, мінімальною тривалістю 3 тижні/обсягом один кредит (30 

годин); або який складається мінімум з трьох модулів і завершується 

тестом/тестами із зазначенням набраних балів не нижче 80% 

правильних відповідей. 

– 5 балів при представленні документа із зазначенням прізвища та імені 

здобувача, мінімальною тривалістю 3 тижні/обсягом один кредит (30 годин); 

складається мінімум з трьох модулів і завершується тестом/тестами із 

зазначенням набраних балів не менше набраних 60% правильних відповідей. 

– 1 бал при представленні документа із зазначенням прізвища та імені 

здобувача, без складання тесту, тривалістю від 1 до 3 годин. Одному 



здобувачеві може бути зараховано не більше як три таких сертифікати, 

сумарною кількістю – три бали під час оцінювання однієї ОК. 

Підтвердження подається здобувачем освіти викладачеві курсу не 

пізніше ніж за 10 днів до дати останнього заняття з дисципліни. При цьому 

студент у встановлені терміни подає заяву на ім’я проректора та долучає усі 

необхідні документи до розгляду. Матеріали розглядаються на засіданні 

Предметної комісії, створеної розпорядженням декана факультету відповідно 

до схвальної резолюції проректора з навчальної роботи та рекрутації з 

урахуванням Положення про визнання результатів навчання, отриманих у 

формальній, неформальній та/або інформальній освіті ВНУ імені Лесі 

Українки. 

 

Студенти мають можливість порушити будь-яке питання, яке 

стосується процедури проведення чи оцінювання контрольних заходів та 

очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними 

процедурами у ЗВО (див. Положення про порядок і процедури вирішення 

конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки,, пункт 5 

«ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»). 

Відвідування лекцій. Відвідування лекцій – обов’язкове. 

Відвідування практичних. Кожне практичне заняття оцінюється 

окремо, тому відвідування усіх практичних – обов’язкове. Втрачені через 

відсутність студента бали – не відпрацьовуються, за винятком, якщо заняття 

було пропущене через поважну причину, підтверджену документально.  

Несвоєчасне виконання завдання.  

Студент, що з певних причин не відвідує лекції, зобов’язаний 

аргументувати свою відсутність. Якщо студент відсутній на практичному 

занятті з поважної причини, відпрацювання здійснюється під час 

індивідуально узгодженої консультації. 

Відсутність студента на тестових видах роботи оцінюється в «0» балів. 

Повторне написання тестів можливе лише за наявності офіційного 

документу, який підтверджує причину відсутності студента. 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів. 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів.  Студенти мають 

можливість порушити будь-яке питання, яке стосується процедури 

проведення чи оцінювання контрольних заходів та очікувати, що воно буде 

розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами у ЗВО. 

Дотримання правил навчальної етики та академічної 

доброчесності: 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_poriadok_vyrishennia_konfliktnykh_sytuatsii.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_poriadok_vyrishennia_konfliktnykh_sytuatsii.pdf


Учасник освітнього процесу повинен виявляти толерантність і 

дотримуватися етичних норм та правил поведінки під час спілкування з 

іншими студентами та викладачем, сумлінно виконувати покладені на нього 

обов’язки, прагнути до особистісного й професійного зростання та уникати 

будь-яких виявів неправдивості, що порушують наукову етику й виражають 

неповагу до чужих інтелектуальних надбань (див. положення про 

запобігання академічному плагіату: https://ra.eenu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/11/Polozhennya-Antyplagiat.pdf). 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

- самостійне виконання завдань поточного та підсумкового контролю 

(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; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Із загальними засадами, цінностями, принципами та правилами етичної 

поведінки учасників освітнього процесу, якими вони повинні керуватися у 

своїй діяльності, можна ознайомитися у Кодексі академічної доброчесності 

Волинського національного університету імені Лесі Українки.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Студент допускається 

до складання екзамену з дисципліни за умови виконання усіх видів завдань, 

передбачених силабусом навчальної дисципліни. 

У разі отримання незадовільної оцінки під час складання екзамену 

студенту надається можливість повторного складання в терміни, визначені 

розкладом екзаменаційної сесії. 

 

VII. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Усі види навчальної діяльності студента оцінюються певною кількістю 

балів. Підсумковий контроль у 1 семестрі здійснюється у формі екзамену. 

Сумарна кількість балів, яку студент отримує під час засвоєння курсу та під 

час екзамену (з можливістю повторного складання). Дисципліна складається 

з трьох змістових модулів;  її вивчення передбачає виконання ІНДЗ. 

Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою складається із сумарної кількості 

балів за:  

1. Поточне оцінювання змістових модулів (максимум 40 балів);  

https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf


2. Індивідуальне завдання (максимум 20 балів);  

3. Екзаменаційна контрольна робота у форма аналітичного есе 

(максимум 20 балів); 

4. Усний екзамен (максимум 20 балів). 

Для підготовки індивідуального науково-дослідного завдання на тему 

«Політичні (історичні, економічні, мовні, культурні) вектори взаємодії 

України ЄС» студенти проводять опитування на актуальні теми та 

представляють власні дослідження, виконані у формі письмових проєктів (20 

балів).  

Викладач залишає за собою право заохотити студентів додатковими 

балами (до 5 балів) за участь у різних видах наукової та навчальної 

діяльності, що передбачає використання професійних навичок, дотичних до 

курсу (участь у діяльності проблемної групи, публікація статей і тез 

доповідей, виступи на конференціях тощо). 

Підсумкову оцінку за національною шкалою буде внесено в залікову 

відомість.  

Шкала оцінювання 

Таблиця 5 

Оцінка в балах за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

90 – 100 Відмінно 

Дуже добре 

Добре 

Задовільно 

Достатньо 

 

Незадовільно 

82 – 89 

75 – 81 

67 –74 

60 – 66 

1 – 59 
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