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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – вибіркова  Мова викладання - українська 

  Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у першому семестрі 

Кількість кредитів – 3, годин – 40 

Форма контролю - залік 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 40 20 20 

заочна 0 4 4 

Самостійна робота, годин Денна – 40 Заочна – 0 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

«Історія європейської інтеграції» - це дисципліна, розроблена  з метою здобуття знань з 

історії формування сучасної європейської спільноти,  ознайомлення з особливостями участі 

в інтеграційних процесах європейських країн і розширення кордонів європейської інтеграції; 

дослідження особливостей спільної політики ЄС в різних секторах економіки: промислової, 

підприємницької, транспортної, енергетичної, сільськогосподарської політики ЄС; 

визначення пріоритетів євроінтеграційної політики України та особливостей її реалізації.  

Інтеграційні процеси сучасного світу, різноманітність аспектів міжнародної політики 

Європейського Союзу вимагає від сучасного фахівця високої кваліфікації, гнучкості та 

системності мислення, високої загальної культури, патріотизму, інтелігентності, уміння 

відбирати інформацію та мати здатність до самоосвіти. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Основною метою дисципліни є розвиток національної самосвідомості майбутніх 

фахівців, формування та поглиблення знань студентів у базових питаннях європейської 

суспільно-політичної думки, ознайомлення їх із провідними теоріями та концепціями 

європейської інтеграції, вивчення основних етапів формування Європейських Спільнот та 

Європейського Союзу, ролі та місця європейської ідеї у розвитку України.  

В результаті вивчення курсу історії європейської інтеграції студенти повинні 

знати: особливості розвитку європейської цивілізації;   сутність та природу 

інтеграції в контексті глобалізаційних процесів, передумови, чинники та види 

інтеграційних процесів;  основні концепції європейської інтеграції;  особливості та 

механізми європейської інтеграції; етапи розвитку європейської інтеграції від економічної 

до політичної, її суперечності та труднощі; етапи розширення Європейського Союзу та їх 



особливості; принципи та механізми функціонування Європейського Союзу та його 

окремих інституцій;  перспективи  сучасних інтеграційних процесів і місце в них України. 

вміти: аналізувати установчі документи Європейського Союзу, принципи 

формування та структуру і повноваження його інститутів; самостійно оцінювати 

процеси поглиблення європейської інтеграції, розширення Європейського Союзу; 

налізувати правові та інституціональні виміри співробітництва України та ЄС; визначати 

позитивні та негативні наслідки європейського вектору співробітництва України; визначати 

та аналізувати труднощі співробітництва та інтеграції України у європейське 

співтовариство 

4. Програмні компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Історія європейської інтеграції» 

здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні результати 

навчання, які визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління 

та адміністрування та освітньо-професійній програмі «Публічне управління та 

адміністрування» підготовки бакалаврів http://mil.onaft.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/21/2020/04/281-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-bakalavr.pdf 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 2. Здатність реалізувати свої права і обов’язки, як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенство права, права і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 6. Здатність працювати в команді. 

ЗК 11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства. 

ПРН 7. Вміти організовувати та брати участь у волонтерських /культурно-освітніх / 

спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної 

громадянської позиції. 

ПРН 12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і 

місцевого самоврядування. 

 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Історичні передумови та теоретичні засади європейської інтеграції. 

Тема 1.1. Мета і завдання курсу. Теоретико-методологічні засади вивчення історії 

європейської інтеграції. Особливості розвитку європейської цивілізації в епоху античності. 

Тема 1.2. Європейське Середньовіччя: ідеал християнської єдності та політичні реалії 

епохи.    

Тема 1.3. Імперські конструкції європейської єдності від античності до Середньовіччя.  

Тема 1.4. Новий і новітній час: від гегемонії імперій до національного відродження.   

Тема 1.5. Підсумки ІІ світової війни та початок європейських інтеграційних процесів.   

 

Змістовий модуль 2. Розвиток інтеграційних процесів у Європі в другій половині 

ХХ ст. – на початку ХХІ ст. 



Тема 2.1. Проблеми та перспективи євроатлантичної інтеграції. 

Тема 2.2. Поступ європейської інтеграції від Паризького договору до Лісабону. 

Тема 2.3. Зовнішня політика Європейського Союзу.  

 

Тема 2.4.  Україна на шляху до європейської інтеграції. 

Тема 2.5. Транскордонне співробітництво у контексті європейської інтеграції  

 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Схема нарахування балів: 

 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

m

min 

д

д/з 

m

max 

д

д/з 

Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 

m

min 

m

max 

m

min 

m

max 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. «Історичні передумови та теоретичні засади європейської 

інтеграції» 

Робота на лекції 0,5 1 12 6 12    

Робота на семінарському 

зайняті 
1,5 2 12 18 24    

Виконання ІНДЗ 6 9 1 6 9    

Проміжна сума 
3

30 

4

45 
 

3

30 

4

45 
   

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
– – – 

2

20 

3

30 
   

Контроль результатів 

дистанційного модулю 

1

10/- 

1

15/- 
- 

1

10 

1

15 
   

Рейтинг за творчі здобутки 0

0/- 

1

10/- 
– 

0

0 

1

10 
   

Оцінка за змістовим 

модулем 
- - - 

6

60 

1

100 
   

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 2. «Розвиток інтеграційних процесів у Європі в другій половині 

ХХ ст. – на початку ХХІ ст.» 

Робота на лекції 0,5 1 8 4 8    

Робота на семінарському 

зайняті 
2 3 8 16 24    

Виконання ІНДЗ 10 13 1 10 13    

Проміжна сума 
3

30 

4

45 
 

3

30 

4

45 
   

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
– – – 

2

20 

3

30 
   



Контроль результатів 

дистанційного модулю 

1

10/- 

1

15/- 
- 

1

10 

1

15 
   

Рейтинг за творчі здобутки 0

0/- 

1

10/- 
– 

0

0 

1

10 
   

Оцінка за змістовим 

модулем 
- - - 

6

60 

1

100 
   

 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Новостной портал ЛигаБизнесИнформ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://liga.net.  

2. Нормативные акты Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.nau.ua.  

3. Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua.  

4. Євроінтеграційний портал – Режим доступу: https://eu-ua.org/ 

5. Конспект лекцій з дисципліни «Історія європейської інтеграції» для студентів усіх 

напрямів підготовки / Укл. А. О. Соловей, Т. С. Ботіка, О. А. Мамроцька. За редакцією А. 

О. Солов’я – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 52 с. 

6. Методичнi вказiвки до семінарських занять з дисципліни «Історія європейської 

інтеграції» для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм 

навчання / Укл. А.О. Соловей, О.А. Мамроцька, Т.С. Ботіка.  – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 30 

с. 

7. Методичнi вказiвки для самостійної роботи з дисципліни «Історія європейської 

інтеграції» для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм 

навчання / Укл. А.О. Соловей, О.А. Мамроцька. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 19 с. 

 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 

 

Викладач         ________________       О.А. Мамроцька 

 

Завідувач кафедри соціології, філософії і права    ________________       А.О. Соловей 
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