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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У травні 2005 р. Україна стала повноправним учасником Болонсь-
кого процесу, визначила власні орієнтири стосовно освіти і здійснює 
модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог. 

Визначальними критеріями освіти в рамках Болонського проце-
су є якість підготовки фахівців, відповідність європейському ринку 
праці, академічна мобільність, сумісність кваліфікації на універси-
тетському та післяуніверситетському етапах підготовки, посилення 
конкурентоспроможності Європейської системи освіти тощо.

Забезпечення академічної мобільності сприяє розвитку академіч-
них свобод, що є визначальним фактором демократичного суспіль-
ства. Основою у створенні умов для академічної мобільності серед 
студентів, викладачів, менеджерів освіти та дослідників на теренах 
Європи стають такі засоби, як визначення змістових модулів навчан-
ня з кожної дисципліни, запровадження передбаченої Болонською 
декларацією системи академічних кредитів на зразок ЕСТS (Євро-
пейської кредитно-трансферної системи), узгодження кредитних 
систем оцінювання досягнень студента, здатність переходу з однієї 
навчальної програми на іншу, включно з програмами післядипломної 
освіти. 

Метою курсу є опанування студентами базових знань про зміни, 
що відбуваються нині в українській і світовій освіті, розуміння нових 
понять, принципів, завдань Болонського процесу та подальших перс-
пектив у світовій і вітчизняній освіті, ознайомлення з особливостями 
зарубіжної освіти і узгодження власних кроків з апробованим досві-
дом, поширеними в межах континенту нормами і стандартами.

Навчальна програма побудована за вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу у вищих навчальних закла-
дах і розрахована на студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів “спе-
ціаліст”, “магістр”. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ВИЩА ОСВІТА 
І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1

2
�

�

Змістовий модуль І. Європейська освітня інтеграція 
Євроінтеграція України в галузі вищої освіти: соціально-
економічні аспекти. Роль освіти у розвитку партнерства 
України з іншими державами. 
Системи вищої освіти у країнах Європи 
Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації 
вищої освіти країн Європи. Документи Болонського 
процесу.
Основні завдання, принципи та етапи формування зони 
європейської вищої освіти.

5
6

7

Змістовий модуль ІІ. Узгодження норм вищої освіти 
України з вимогами Болонського процесу
Європейська система перезарахування кредитів (ECTS).
Європейська система перезарахування кредитів (ECTS) 
у вищій освіті України: принципи, шляхи і засоби 
впровадження
Запровадження кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України

Разом годин: 5�
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“ВИЩА ОСВІТА  
І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС”

Змістовий модуль І. Європейська освітня інтеграція

Тема 1. Євроінтеграція України в галузі вищої освіти: 
соціально-економічні аспекти. Роль освіти в розвитку 
партнерства України з іншими державами

Євроінтеграція освіти і науки України у європейський інфор-
маційний та освітній простір як вагомий чинник економічного, 
соціального, інтелектуального, інноваційно-технологічного та 
культурного розвитку. Реформування вищої освіти України згідно 
з вимогами Болонського процесу. Заклади вищої освіти в Україні. 
Співробітництво України з європейськими країнами в освітньо-
науковій галузі.

Навчання іноземних студентів в Україні як один із стратегічних 
напрямів розвитку системи національної освіти. 

Література [�–5; 7–9; 17; 18; 20; 22; 26–28; �1; �5; �7; �6; 59]

Тема 2. Системи вищої освіти у країнах Європи
Формування системи вищої освіти Європейських країн. Сучас-

ні принципи побудови та завдання вищої освіти у країнах Європи. 
Доступ громадян до освіти. Заклади освіти. Ступеневість освіти. 
Кваліфікації. Організація навчання, академічний рік і екзамени. Ме-
тоди і засоби навчання. Навчання студентів-іноземців. 

Література [15; 19; 25; 26; �0; �1; �2; �7; �8; 52; 58]

Тема 3. Болонський процес як засіб інтеграції і 
демократизації вищої освіти країн Європи. 
Документи Болонського процесу

Євроінтеграція як соціально-економічний процес. Чинники єв-
роінтеграції вищої освіти. Хронологія подій Болонського процесу. 
Залучення європейських держав до Болонського процесу. Основні 
документи Болонського процесу.

Література [6; 10–1�; 20; 29; 56; 57]
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Тема 4. Основні завдання, принципи та етапи формування 
зони європейської вищої освіти

Гармонізація структури системи європейської вищої освіти як 
основне завдання Болонського процесу. Визначальні завдання та 
принципи створення зони Європейської вищої освіти. Шість основ-
них позицій Болонського процесу: введення дворівневого навчання; 
запровадження кредитної системи; формування системи контролю 
якості освіти; розширення мобільності студентів і викладачів; забез-
печення працевлаштування випускників і привабливості європейсь-
кої системи освіти. 

Забезпечення високоякісних стандартів вищої освіти; сприяння 
європейському підходу до вищої освіти (запровадження програм, 
курсів, модулів із “європейським” змістом); навчання протягом усьо-
го життя; співпраця вищих навчальних закладів і студентів як компе-
тентних, активних і конструктивних партнерів у заснуванні та фор-
муванні Зони європейської вищої освіти. 

Узгодження і поєднання національних компонентів вищої освіти 
різних країн із вимогами Болонського процесу щодо створення Зони 
європейської вищої освіти. 

Література [10; 15; 21; 28; 29; �6; �8; �5; �8; �9; 5�–58]

Змістовий модуль ІІ. Узгодження норм вищої освіти України з 
вимогами Болонського процесу

Тема 5. Європейська система перезарахування 
кредитів (ECTS)

Характерні особливості ЕCTS. Базові елементи системи: інфор-
мація, взаємна угода (між закладами-партнерами і студентом), вико-
ристання кредитів ECTS. Основні документи ECTS: інформаційний 
пакет, навчальний контракт, перелік оцінок дисциплін. 

Загальні умови користування ECTS. Зобов’язання з боку нав-
чального закладу. Кредити ECTS: структура, призначення, зв’язок з 
академічним навантаженням студента. Особливості призначення і 
присвоєння кредитів ECTS. Координатори ECTS: університетський 
координатор, факультетський координатор.

Зміст та структура інформаційного пакета навчального закладу, 
факультету, навчальної дисципліни, змістового кредиту. 

Структура курсу з присвоєння ступенів (структурно-логічна схе-
ма, навчальний план). Опис предмета курсу. Опис дисципліни курсу.
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Шкала оцінювання ECTS. Європейська система “полегшеної шка-
ли оцінювання” навчальних досягнень студента. Сумісність різних 
систем оцінювання зі шкалою ECTS.

Література [10; 1�; 1�; 16; 2�; 29; �9; �6; 60]

Тема 6. Європейська система перезарахування кредитів 
(ECTS) у вищій освіті України: принципи, шляхи і 
засоби впровадження

Тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному етапі. Від-
мінність та подібність систем вищої освіти України і Європейських 
держав. 

Передумови входження системи вищої освіти України до Бо-
лонського процесу: адаптація законодавства, структурні зміни осві-
ти, запровадження у систему вищої освіти Європейської кредитно-
трансферної та акумулюючої систем (ЕСТS). 

Основні завдання для створення умов щодо запровадження кре-
дитно-модульної системи організації навчального процесу у нав-
чальних закладах III—IV рівнів акредитації: розроблення струк-
турно-логічних схем підготовки фахівців за усіма напрямами та 
спеціальностями; запровадження модульної системи організації нав-
чального процесу, системи тестування та рейтингового оцінювання 
знань студентів; організація навчального процесу на базі програм 
навчання, які формуються як набір залікових кредитів; введення гра-
ничного терміну навчання за програмою навчання; створення нових 
галузевих стандартів вищої освіти; розроблення індивідуальних гра-
фіків навчального процесу з урахуванням особливостей кредитно-
модульної системи організації навчального процесу; зарахування на 
навчання до вищого навчального закладу тільки за напрямами під-
готовки; вдосконалення наявного та створення нового навчально-ме-
тодичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 
навчання в умовах кредитно-модульної системи організації навчаль-
ного процесу; формування програм навчання усіх освітньо-кваліфі-
каційних рівнів на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик 
випускників та освітньо-професійних програм підготовки, які перед-
бачають можливі зміни співвідношення обсягів кредитів освітньої та 
кваліфікаційної складових підготовки; введення інституту виклада-
чів-кураторів індивідуальних програм навчання.

Література [�–5; 10; 11; 1�; 1�; 16; 21; 2�; 28; 29; ��; �6]
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Тема 7. Запровадження кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ 
України

Основні заходи щодо запровадження кредитно-модульної систе-
ми організації навчального процесу у вищих навчальних закладах 
ІІI–IV рівнів акредитації. 

Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах 
України за кредитно-модульною системою підготовки фахівців. По-
няття про кредитно-модульну систему організації навчального про-
цесу як модель організації навчального процесу; заліковий кредит як 
одиниця виміру навчального навантаження; модуль як задокументова-
на завершена частина освітньо-професійної програми; змістовий мо-
дуль як система поєднаних навчальних елементів, відповідних певному 
навчальному об’єкту.

Структура і вимоги до складання основних компонентів КМСОНП: 
інформаційний пакет; договір про навчання між студентом і вищим 
навчальним закладом; академічна довідка. Формування та реалізація 
індивідуального навчального плану студента. Контроль за індивідуаль-
ним навчальним планом студента. 

Форми організації навчання в умовах КМСОНП. Організаційно-
методичне забезпечення КМСОНП. Контроль успішності студен-
та та шкала оцінювання навчальних досягнень студента. Державна 
атестація студентів. Нормування навчального навантаження студента 
і викладача. 

Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та 
переривання їхнього навчання. Стипендіальне забезпечення студентів.

Література [�; �; 10; 1�; 16; 18; 2�; 29; �5; �8; �9; ��; �6; 60]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з дисципліни “Вища освіта і Болонський про-
цес” є формою самостійної роботи студента. 

Тему контрольної роботи студент вибирає одну з трьох запропо-
нованих варіантів за останньою цифрою номера своєї залікової книж-
ки (див. таблицю).
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Остання 
цифра номера 
залікової 
книжки 
студента

1 2 � � 5 6 7 8 9 0

Номер теми
контрольної 
роботи

1 2 � � 5 6 7 8 9 10

11 12 1� 1� 15 16 17 18 19 20

21 22 2� 2� 25 26 27 28 29 �0

В окремих випадках студент може самостійно запропонувати та 
розробити тему контрольної роботи, попередньо обговоривши її з 
викладачем. 

Структура і зміст теми контрольної роботи визначаються програ-
мою курсу, що зумовлює таку послідовність роботи:

• вибір теми;
• розробка плану; 
• ознайомлення з рекомендованою літературою;
• написання та оформлення роботи.
При написанні роботи та її оформленні варто керуватися такими 

вимогами:
• обґрунтування вибраної теми;
• опрацювання відповідної літератури;
• наявність авторського розділу;
• наявність списку використаної літератури.
Контрольну роботи студент виконує у вигляді реферату. Цитати 

та статистичні матеріали потрібно обов’язково супроводжувати по-
силаннями на джерела інформації, які мають бути подані у списку 
використаної літератури.

Реферат повинен мати таку структуру: вступ (актуальність теми, 
предмет, об’єкт, мета, завдання), основна частина (визначення про-
блеми та послідовне її розкриття), висновки та список використаної 
літератури. Загальний обсяг роботи — до 25 друкованих аркушів 
формату А� з полями (верхнє, нижнє — 2,5 см, ліве — � см, праве — 1,5 
см.), інтервалом 1,5, шрифтом 1�.
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Зміст та вимоги Болонської декларації до вищої освіти у сучас-
них офіційних документах та практиці.

 2. Історико-політичні аспекти формування Болонського процесу.
 �. Системи вищої освіти у країнах Європи та принципи і шляхи їх 

інтеграції.
 �. Міжнародне вимірювання якості вищої освіти: конкуренто-

спроможність і привабливість.
 5. Застосування інноваційних технологій у навчально-виховному 

процесі як напрям удосконалення якості освіти.
 6. Академічна мобільність — якісне вимірювання Європейського 

освітнього простору: здобутки та ризики.
 7. Інформатизація освіти в умовах Болонського процесу.
 8. Освітньо-інформаційна діяльність університету на допомогу ака-

демічній мобільності студентів як процес наукової комунікації та 
реальна перспектива.

 9. Безперервна освіта — стратегічний напрям розвитку сучасних ос-
вітніх систем.

 10. Університетська кооперація на базі комп’ютерно-телекомуніка-
ційних технологій: нові шляхи європейського освітнього спів-
робітництва.

 11. Умови доступу та освітні послуги навчального закладу: світовий і 
вітчизняний досвід.

 12. Напрями структурного реформування вищої освіти України з ог-
ляду на Болонський процес.

 1�. Нормативно-документна підтримка України у приєднанні до Бо-
лонського процесу.

 1�. Характеристика системи вищої освіти України: традиція та інно-
вації.

 15. Інтеграція до світового освітнього простору: націоналізація та ін-
тернаціоналізація освіти.

 16. Управління вищою освітою України в контексті Болонської де-
кларації 

 17. Управління вищими навчальними закладами України в період ре-
формування освіти.

 18. Українська освіта та іноземні студенти: педагогічний, економіч-
ний і політичний аспекти.
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 19. Умови доступу та освітні послуги навчального закладу в системі 
факторів стимулювання академічної мобільності.

 20. Інноваційні технології освітньо-інформаційного процесу на шля-
ху до євроінтеграції.

 21. Оцінювання знань та нові вимоги до оцінювання за системою 
ECTS.

 22. Система перезарахування кредитів: європейський та український 
досвід.

 2�. Університет та його структурні підрозділи як координатори 
 КМСОНП.

 2�. Кредитно-модульна система організації навчального процесу 
(КМСОНП) в українській вищій школі.

 25. ECTS як одна з умов академічної мобільності.
 26. Запровадження ECTS в європейській та українській освіті: спіль-

не та відмінне.
 27. ECTS: сутність, завдання та принципи.
 28. Болонський процес і вища освіта України: інновації та традиції.
 29. Тенденція розширення завдань закладів вищої освіти: проблеми і 

перспективи.
 �0. Визнання дипломів і кваліфікацій — шлях до світового ринку 

праці.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Передумови виникнення Болонського процесу.
 2. Основні етапи формування та впровадження принципів Болонсь-

кого процесу.
 �. Велика хартія університетів (1988).
 �. Лісабонська конвенція (1997).
 5. Сорбонська декларація (1998).
 6. Болонська декларація (1999).
 7. Конференція європейських ВНЗ і освітніх організацій (2001).
 8. Конференція міністрів вищої освіти Європи (2001).
 9. Комюніке конференції вищої освіти Європи (200�).
 10. Конференція міністрів вищої освіти Європи (2005).
 11. Перспективні тенденції розвитку Болонського процесу.
 12. Цілі Болонського процесу.
 1�. Введення дворівневого навчання. 
 1�. Запровадження кредитної системи. 
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 15. Контроль якості освіти. 
 16. Розширення академічної мобільності. 
 17. Забезпечення працевлаштування випускників. 
 18. Забезпечення привабливості європейської системи освіти. При-

вабливість вищих навчальних закладів.
 19. Співробітництво в умовах Болонського процесу.
 20. Структури і суб’єкти Болонського процесу.
 21. Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) та її основні 

ознаки.
 22. Пакет документів, необхідних для вступу до ECTS. Знак (лейбл) 

ECTS.
 2�. Основні умови запровадження КМСОНП у навчальних закладах 

III-IV рівнів акредитації.
 2�. Формування інформаційного пакета ECTS.
 25. Структура і вимоги до складання основних компонентів 

 КМСОНП.
 26. Форми організації навчання в умовах КМСОНП.
 27. Порядок впровадження кредитно-модульної системи.
 28. КМСОНП в університеті: основні положення.
 29. Організаційно-методичне забезпечення навчання.
 �0. Нормування навчального навантаження студента.
 �1. Змістовий модуль дисципліни та заліковий кредит.
 �2. Шкала оцінювання навчальної діяльності студента.
 ��. Моніторинг якості освіти в умовах кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу.
 ��. Контроль успішності студента.
 �5. Умови користування ECTS. Зобов’язання з боку навчального за-

кладу.
 �6. Кредити ECTS: структура, призначення, зв’язок з академічним 

навантаженням студента (години занять). 
 �7. Особливості призначення і присвоєння кредитів ECTS.
 �8. Координатори ECTS: університетський координатор, факультет-

ський координатор.
 �9. Структура курсу з присвоєння ступенів (структурно-логічна схе-

ма, навчальний план). 
 �0. Самостійна робота студента; її види і форми.
 �1. Система рейтингових балів та їх нарахування.
 �2. Структурно-логічні схеми, навчальні плани спеціальностей та ін-

дивідуальні навчальні плани студента за КМСОНП.
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 ��. Контроль за індивідуальним навчальним планом студента.
 ��. Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та 

переривання їхнього навчання.
 �5. Освітня кваліфікація та її ідентифікація.
 �6. Додаток до диплому як засіб забезпечення працевлаштування.
 �7. Система Вищої освіти у Великобританії.
 �8. Система Вищої освіти у Німеччині.
 �9. Система Вищої освіти у Франції.
 50. Система Вищої освіти в Італії.
 51. Євроінтеграційні процеси вищої освіти в Україні.
 52. Головні принципи входження України до Болонського процесу.
 5�. Заклади вищої освіти.
 5�. Інформаційне забезпечення освітнього процесу.
 55. Навчання студентів-іноземців у країнах Європи.
 56. Навчання студентів-іноземців в Україні.
 57. Доступ до вищої освіти у країнах Європи (основні вимоги).
 58. Доступ до вищої освіти в Україні.
 59. Принципи створення додатку до диплому.
 60. Вимоги до додатку до диплому.
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