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Модуль № 5.2 – 1 ЄКТС (30 год). 
Назва – Політика у вищій освіті: теоретичні основи та 
порівняльний аналіз 

Автори 
Жанна Таланова 
Олена Слюсаренко 

 

Результати 
навчання 
 

- ініціювати, розробляти та реалізовувати інноваційну політику у вищій освіті на інституційному та 
національному рівнях на основі системного підходу й порівняльного аналізу, використовуючи знання й 
розуміння впливу політичних, економічних, соціальних, технологічних, правових і етичних факторів у 
вищій освіті у глобальному, регіональному, національному та інституційному вимірах;  
- представляти та роз’яснювати проекти і дослідження щодо політики у вищій освіті фаховій спільноті та 
широкій громадськості. 

 

Лекція-презентація 
2 год. 

Тема – Національна політика у вищій освіті України в контексті глобальних і регіональних 
викликів  

 

Семінар 
2 год. 

Тема – Аналіз політики у вищій освіті 

 

Практичне – 2 год. 
Тема  
Фактори впливу у вищій освіті у 
глобальному, регіональному, 
національному та інституційному 
вимірах 

Завдання 
1. Визначити та охарактеризувати фактори впливу в глобальному, 

регіональному, національному та інституційному вимірах у контексті 
розроблення політики у вищій освіті 

2. Представити та роз’яснити проект політики у вищій освіті України на 
національному / інституційному рівні 

 

Самостійна робота – 18 год. 
Тема 
Національна вища освіта України: 
нормативно-правова база, 
організація та управління, 
стейкхолдери  

Завдання 
1. Виявити та охарактеризувати слабкі та сильні сторони вищої освіти України 

та відповідні ризики й можливості її розвитку на національному / 
інституційному рівні 

2. Здійснити порівняльний аналіз можливих альтернатив політики у вищій 
освіті України на національному / інституційному рівні  

 

Проміжний контроль (залік) 
4 год. 

Консультація 2 год. 
Захист (презентація) (за результатами виконання завдання самостійної роботи 
2 год. 

 

Підсумковий контроль 
2 год. 

Тест (1 год. / модуль) 
Захист (за навчальною дисципліною) (1 год. /модуль) 
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