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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Сучасні трансформаційні та глобалізаційні процеси охопили усі сфери 

життєдіяльності українського соціуму, включаючи соціальну, політичну, 

економічну, правову, культурну та освітню галузі. Інтеграція як процес створення 

цілісної і багатовимірної картини світу сьогодні набуває статусу одно го з провідних 

методологічних принципів освіти, адже вона ізоморфно відображає тотальну якість 

постмодерністського інформаційного суспільства. Актуальності набуває осмислення 

процесів взаємопроникнення знань та руху їх до єдності завдяки використанню 

такого ресурсу, як інтеграція, покликаної впорядкувати загальні і спеціальні знання 

в цілісну систему, упорядковану різноманітними відношеннями та взаємозв’язками.  

Актуальний характер проблем, що постають перед світовою спільнотою, 

зумовлює у першу чергу спільний пошук шляхів модернізації системи освіти і науки 

як інструмента формування особистості, здатної швидко пристосуватись до 

сучасного динамічного середовища та бути конкурентоспроможною на ринку праці. 

Загальновизнаним є факт, що у більшості розвинених країн модернізація освіти є 

пріоритетним завданням, яке забезпечує  соціально-економічний, політичний та 

науковий розвиток суспільства.  

Метою курсу є освоєння студентами тенденцій та вектору розвитку 

вітчизняної вищої освіти в напрямку побудови її змісту відповідно до світових і 

європейських стандартів.  

Завданням курсу є ознайомити студентів з історією виникнення, 

теоретичними засадами та проблемами інтеграційних процесів в сучасній освіті, 

допомогти їм зрозуміти стратегічні завдання вищої освіти в Україні, підготувати до 

наукового осмислення внутрішніх і зовнішніх факторів та їх впливу на освітній 

процес, навчити здійснювати оцінювання потреб в галузі освіти з урахуванням 

набутого досвіду міжнародного співтовариства.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

• основні поняття й терміни; 

• загальні напрями інтеграційного процесу; 



 
• шляхи адаптації національної освіти відповідно до законодавства 

Європейського Союзу, приєднання до міжнародних угод, з метою вироблення 

спільного механізму реалізації його положень;  

• шляхи посилення демократичних засад в галузі освіти для забезпечення 

консолідації у суспільстві;  

• проблеми створення міжнародного освітнього ринку праці в контексті 

конкурентоспроможності фахівців;  

• проблеми, що зумовлюють введення єдиних стандартів у галузі середньої і 

вищої освіти та охоплюють перепідготовку кадрів, науку, культуру, 

мистецтво, технічну і технологічну сфери; регіональну та галузеву інтеграцію.  

вміти: 

• застосовувати на практиці отримані знання в конкретних ситуаціях 

міжкультурної взаємодії; 

• здійснювати аналіз інтеграційних процесів у педагогіці в методологічному, 

теоретичному і практичному напрямах; 

• визначати перспективи інтеграції в освіті. 

 

Міжпредметні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни «Інтеграційні процеси 

та міжкультурні комунікації в галузі освіти» пов’язано з такими дисциплінами, як  

«Педагогіка», «Освітологія», «Болонський процес», «Міжкультурні комунікації». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТТЕЕММААТТИИЧЧННИИЙЙ  ППЛЛААНН  
дисципліни 

“ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ В ГАЛУЗІ 
ОСВІТИ” 

 
№ пор. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль І Європейська освітня інтеграція 
Тема 1. Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки  
Тема 2. Процеси глобалізації і розвиток вищої освіти. 

Болонський процес у створенні європейського 
освітнього простору. 

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

Тема 4. Основні завдання, принципи та етапи формування 
зони європейської вищої освіти.  

Тема 5. Проблеми професійної підготовки та 
конкурентоспроможності  фахівців в умовах 
глобалізації. Принцип академічної та трудової 
мобільності. Принцип безперервної освіти. 

Змістовий модуль ІІ Адаптація вищої освіти   України  до  вимог 
Болонського процесу 

Тема 6. Європейська система кваліфікацій. Шляхи адаптації 
дипломів до вимог Болонського процесу 

Тема 7. Європейська кредитно-трансферна та система 
накопичення  - ECTS. 

Тема 8. Запровадження кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ 
України. 

Тема 9. Особливості та протиріччя глобалізаційних процесів в 
освіті 
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ЗМІСТ 

дисципліни 

“ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ В ГАЛУЗІ 

ОСВІТИ” 

 

Змістовий модуль 1. Європейська освітня інтеграція. 
 

Тема 1. Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки. Формування 
системи вищої освіти Європейських країн. Сучасні принципи побудови та завдання 
вищої освіти у розвинених країнах. Доступ громадян до освіти. Заклади освіти. 
Ступеневість освіти. Кваліфікації. Організація навчання, академічний рік і екзамени. 
Методи і засоби навчання. Навчання студентів-іноземців. 

 
 Література:  [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43]  

                                        

Тема 2 Процеси глобалізації і розвиток вищої освіти. Болонський процес у 
створенні європейського освітнього простору.  

Гармонізація архітектури системи європейської вищої освіти як основне завдання 
Болонського процесу. Визначальні властивості європейської вищої освіти: якість,  
конкурентоспроможність вищих навчальних закладів Європи,  взаємна довіра 
держав і вищих навчальних закладів, сумісність структури освіти та кваліфікацій на 
доступеневому і післяступеневому рівнях, мобільність студентів,  привабливість 
освіти.   

 
 
Тема 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти 

країн Європи. Документи Болонського процесу.  
Євроінтеграція як соціально-економічний процес. Чинники євроінтеграції вищої 

освіти.  Хронологія подій Болонського процесу.  Залучення європейських держав у 
Болонський процес. Основні документи Болонського процесу: 

- Спільна декларація про гармонізацію архітектури, європейської системи вищої 
освіти чотирьох міністрів, що презентують Великобританію, Німеччину, Італію і 
Францію (Сорбонна, 25травня 1998 р.).    

- Зона європейської вищої освіти: Спільна заява європейських міністрів освіти 
(Болонья, 18-19 червня 1999 р.).    

- Формування майбутнього. Конференція європейських вищих навчальних 
закладів і освітніх організацій (Саламанка, 29-30 березня 2001 р.).    

- До зони європейської вищої освіти:  Комюніке зустрічі європейських міністрів, 
відповідальних за вищу освіту (Прага, 18-19 травня 2001 р.).     

Створення загальноєвропейського простору вищої освіти: Комюніке Конференції 
Міністрів, відповідальних за Вищу освіту (Берлін, 19-20 вересня 2003 р.). 



 
 

Література:  [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43] 

Тема 4. Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської 
вищої освіти. 

Основні завдання та принципи створення зони Європейської вищої освіти (шість 
цілей Болонського процесу): уведення двоциклового навчання; запровадження 
кредитної системи; формування системи контролю якості освіти; розширення 
мобільності студентів і викладачів; забезпечення працевлаштування випускників та 
привабливості європейської системи освіти.  

Подальші дії для досягнення шести цілей Болонського процесу: прийняття 
системи легкозрозумілих і адекватних  ступенів; прийняття системи двоциклової 
освіти (доступеневе і післяступеневе навчання); запровадження системи кредитів – 
системи накопичення кредитів (ECTS); сприяння мобільності студентів і викладачів 
(усунення перешкод вільному пересуванню студентів і викладачів); забезпечення 
високоякісних стандартів вищої освіти; сприяння європейському підходу до вищої 
освіти (запровадження  програм, курсів, модулів із «європейським» змістом); 
навчання протягом усього життя; спільна праця  вищих навчальних закладів і 
студентів як компетентних, активних і конструктивних партнерів у заснуванні та 
формуванні Зони європейської вищої освіти.  

 
Тема 5. Проблеми професійної підготовки та конкурентоспроможності  

фахівців в умовах глобалізації. Принцип академічної та трудової мобільності. 
Принцип безперервної освіти. 

 
 
 
 
Змістовий модуль 2. Адаптація вищої освіти   України  до  вимог Болонського 

процесу 
 

Тема 6. Європейська система кваліфікацій.  
Шляхи адаптації дипломів до вимог Болонського процесу. Узгодження і 

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

Тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному етапі. Відмінність та 
подібність систем вищої освіти України і  Європейських держав.  

Передумови входження вищої освіти України до Болонського процесу: адаптація 
законодавства, структурні зміни освіти, запровадження у систему вищої освіти 
Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЕСТS), проведення 
педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ – IV  рівнів 
акредитації. 

Основні завдання для створення умов щодо запровадження кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу у навчальних закладах III – IV рівнів 



 
акредитації є:  розроблення структурно-логічних схем підготовки фахівців за усіма 
напрямами та спеціальностями; запровадження модульної системи організації 
навчального процесу, системи тестування та рейтингового оцінювання знань 
студентів; організація навчального процесу на базі програм навчання, які 
формуються як набір залікових кредитів; введення граничного терміну навчання за 
програмою навчання, включаючи граничний термін бюджетного фінансування; 
створення нового покоління галузевих стандартів вищої освіти; розроблення 
індивідуальних графіків навчального процесу з урахуванням особливостей 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу; зарахування на 
навчання до вищого навчального закладу тільки за напрямами підготовки; 
вдосконалення наявного та створення нового  навчально-методичного, матеріально-
технічного та інформаційного забезпечення навчання в  умовах кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу; формування програм навчання усіх 
освітньо-кваліфікаційних рівнів на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик 
випускників та освітньо-професійних програм підготовки, які передбачають 
можливі зміни співвідношення обсягів кредитів освітньої та кваліфікаційної 
складових підготовки; введення інституту викладачів-кураторів індивідуальних 
програм навчання. 

  
Література: [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43] 

Тема 7. Європейська кредитно-трансферна та система накопичення  - ECTS. 
Характерні особливості ЕCTS. Базові елементи системи: інформація (стосовно 

навчальних програм і здобутків студентів), взаємна угода (між закладами-
партнерами і студентом),  використання кредитів ECTS (визначення навчального 
навантаження  студентів). Основні документи ECTS: інформаційний пакет, 
навчальний контракт,  перелік оцінок дисциплін.  

Загальні умови користування ECTS. Зобов’язання з боку навчального закладу. 
Кредити ECTS: структура, призначення, зв’язок з академічним навантаженням 

студента (години занять). Особливості призначення і присвоєння  кредитів ECTS.  
Координатори ECTS: університетський координатор, факультетський 

координатор. 
Зміст та структура інформаційного пакету навчального закладу, факультету, 

навчальної дисципліни, змістового кредиту.  
Структура курсу з присвоєння ступенів (структурно-логічна схема, навчальний 

план).  Опис предмета курсу. Опис дисципліни курсу. 
Шкала оцінювання ECTS. Європейська система «полегшеної шкали оцінювання» 

навчальних досягнень студента. Сумісність різних систем оцінювання зі шкалою  
ECTS. 
 

Література: [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43]                               

 



 
Тема 8. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу (КМСОНП) у ВНЗ України. 
Основні заходи  з підготовки та програма проведення педагогічного експерименту 

щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу 
у вищих навчальних закладах ІІI-IV рівнів акредитації.  

Розроблення та експериментальна перевірка технології застосування елементів 
Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS) в системі 
вищої освіти України та створення сучасної системи управління якістю освітньої 
діяльності суб’єктів навчального процесу. 

Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах України в 
кредитно-модульній системі підготовки фахівців. Поняття про кредитно-модульну 
систему організації навчального процесу як модель організації навчального процесу; 
заліковий кредит як одиницю виміру навчального навантаження; модуль як 
задокументовану завершену частину освітньо-професійної програми; змістовий модуль 
як систему поєднаних навчальних елементів, відповідних певному навчальному  
об’єктові. 

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 індивідуальним навчальним планом студента.   
                                         

Література: [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43]  

Тема 9. Особливості та протиріччя глобалізаційних процесів в освіті. 
                Позитивні та негативні  наслідки глобалізації в освіті. Демократизація 
освіти. Гуманізація освіти. Реформування освіти. Якість освіти. Загрози і проблеми 
глобалізації                      

Література: [ 9-14;  18; 19; 20; 21-23; 25; 40; 43] 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 
1. Передумови виникнення Болонського процесу. 
2. Перспективні тенденції розвитку Болонського процесу. 
3. Сутність і значення Лісабонської конвенції. 
4. Основні етапи формування Болонського процесу. 
5. Основні документи Болонського процесу. 
6. Шляхи впровадження принципів Болонського процесу. 
7. Основні положення Болонської декларації. 
8. Основні принципи побудови системи вищої освіти у країнах Європи. 
9. Поняття процесу гармонізації і архітектури системи європейської вищої освіти. 
10. Основні цілі Болонського процесу. 
11. Механізми контролю за якістю освіти.  
12. Принципи формування змісту кваліфікацій і структури ступенів. 
13. Характеристика внутрішньої і зовнішньої мобільності. 
14. Акредитація та ліцензування ВНЗ в сучасних інтеграційних умовах. 



 
15. Кредитна система: сутність і значення. 
16. Кредитно–модульна система. 
17. Основні документи ECTS. 
18. Вплив ECTS на академічну мобільність студентів. 
19. Значення Великої хартії університетів для сучасного розвитку ВНЗ. 
20. Сутність і завдання академічна свобода ВНЗ. 
21. Вищі заклади освіти в умовах Болонського процесу.  
22. Вищі заклади освіти України: нові завдання і стратегії розвитку.  
23. Координатори ECTS. 
24. Базових елементів ECTS: зміст і структура. 
25. Введення інституту викладачів-кураторів індивідуальних програм навчання. 
26. Система рейтингових балів та принцип їхнього нарахування. 
27. Міністерство освіти і науки України: діяльні по запровадження кредитно-

модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України. 
28. Програма дій щодо реалізації положень Болонського процесу: мета і завдання. 
29. Порівняльна система визнання іноземних документів про вищу освіту в Україні. 
30. Впровадження національних документів про освіту у країнах-учасницях 

Болонського процесу. 
31. Європейська система «полегшення шкали оцінювання» досягнень студента. 
32. Контроль за індивідуальним навчальним планом студента. 
33. Ректорський контроль: організація проведення, оцінювання. 
34. Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та перерва 

їхнього навчання 
35. Визначте наукові підходи у визначенні сутності Болонського процесу. 
36. Розкрийте сутність понять «Кредитна система» і «Кредитно-модульна система». 
37. Виділіть основні періоди формування зони європейської вищої освіти. 
38. Розкрити сутність сучасних освітніх процесів в Європі. 
39. Проаналізувати зовнішній (європейський, світовий) і внутрішній національний 

контексти стану та стратегії розвитку вищої освіти. 
40. Розкрийте зв'язок між якістю освіти і академічною мобільністю. 
41. Основні європейські освітні структури (організації), що супроводжують 

Болонський процес. 
42. Особливості систем вищої освіти в Великобританії, Італії, Німеччині, Франції, 

Іспанії та ін. 
43. Вплив інформаційного забезпеченням освіти на якість освіти. 
44. Систему доступу до вищої освіти у країнах Європи. 
45. Інформаційний пакет ВНЗ: зміст та завдання. 
46. Навчальний контракт студента з ВНЗ. 
47. Індивідуальні графіки навчального процесу з урахуванням особливостей 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу.  
48. Роль і місце студентів у системі управління і забезпечення якості вищої освіти. 
49. Форми організації навчання в умовах КМСОНП. 
50. Навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

навчання в умовах кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу. 



 
51. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліна 

(ІКМЗД).  
52. Мета проведення педагогічного експерименту по впровадженню кредитно 

модульної системи. 
53. Значення і сутність додатку до диплому. 
54. Структура додатку до диплому. 
55. Значення принципу «навчання в продовж життя». 
56. Нострифікація документів про вищу освіту: значення, механізми. 
57. Сутність системи триступеневого контролю знань студента. 
58. Вищі освітньо-кваліфікаційні рівні в системі вищої освіти України. 
59. Вищі освітньо-кваліфікаційні рівні за вимогами Болонського процесу 
60. Напрями і механізми розвитку міжнародного співробітництва ВНЗ на 

сучасному етапі. 
 

ЗЗААВВДДААННННЯЯ    ДДЛЛЯЯ  ССААММООССТТІІЙЙННООЇЇ  РРООББООТТИИ::  
1. Ознайомитися із основними документами  щодо співробітництва України 

та Євросоюзу (Декларація ЄС щодо України, 1991;  Угода про партнерство і 
співробітництво між Україною та ЄС (14.06. 1994);  Спеціальна резолюція Ради 
Міністрів ЄС щодо України (31.10.1994);  Указ Президента України № 615 
„Стратегія інтеграції України до ЄС”(11.06.1998); Постанова Кабінету Міністрів 
України № 852 про запровадження механізму адаптації законодавства України до 
ЄС (12.06.1998); Постанова Кабінету Міністрів України №1496 про „Концепцію 
адаптації законодавства України до законодавства ЄС(16.08.1999); Зобов’язання 
щодо  посилення стратегічного партнерства між Україною та ЄС, підписані на 4-му 
Саміті ЄС – Україна,  м. Ялта (11.09.2001); Матеріали Самiту Європейський Союз - 
Україна, м. Копенгаген(4.07.2002) та ін. – 1 год.  

2.   Ознайомитися із принципами побудови систем вищої освіти Англії, Італії, 
Іспанії, Німеччини, Франції та інших країн Європейського Союзу – 1 год. 

3.    Ознайомитися із змістом основних документів Болонського процесу – 2 
год. 

4.   Ознайомитися із вимогами Європейської кредитно-трансферної та 
акумулюючої системи (ECTS) – 2 год. 

5.   Вивчити нормативні та інструктивні матеріали Міністерства освіти і 
науки України щодо впровадження кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу у ВНЗ України – 2 год. 

ІІННДДИИВВІІДДУУААЛЛЬЬННІІ  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННОО--ДДООССЛЛІІДДННІІ  ЗЗААВВДДААННННЯЯ  (проекти): 
 
1.   Формування «Інформаційного пакету» (ВНЗ, факультету, спеціальності) – (за 

вибором). 
2.   Розробка структурно-логічної схеми підготовки фахівців зі спеціальності (за 

вибором). 
3.   Складання навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності (за 

вибором). 
4.   Формування індивідуального навчального плану студента. 
5.   Розробка структури залікового кредиту курсу (за вибором). 

http://www.delukr.cec.eu.int/data/stat.doc
http://www.delukr.cec.eu.int/data/stat.doc


 
6.   Створення  шкали оцінювання навчальної діяльності студента з курсу (за 

вибором). 
7.   Створення порівняльних схем навчальних планів, структур залікових кредитів, 

змістових модулів, шкал оцінювання тощо загалом або за спеціальностями  і 
напрямами у ВНЗ різних країн Європи. 

8. Вивчення діючих у Європі систем страхування якості освіти. 
9. Аналіз діючих в Європі механізмів визнання еквівалентності документів про 

освіту. 
 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Важливою складовою підготовки спеціаліста є діагностика його самостійної 
навчально-пізнавальної діяльності. Головними компонентами контролю є: перевірка          
(виявлення рівня знань, умінь т навичок); оцінка (вимірювання на основі 
відповідних критеріїв рівня знань, умінь та навичок); облік (фіксування результатів 
на відповідних носіях). Діагностика навчання передбачає відповідні принципи: 
індивідуального характеру, систематичності, тематичності, єдності вимог, 
об’єктивності, всебічності, інші. 
  За допомогою самостійного контролю знань вирішуються наступні завдання: 
виявлення готовності особистості до сприймання, усвідомлення і засвоєння 
загальноосвітніх і спеціальних знань; отримання інформації про характер самосійної 
роботи у процесі аудиторного та поза аудиторного навчання; визначення 
ефективності організаційної технології учіння; виявлення правильності обсягу і 
глибини особистісного засвоєння знань, умінь та навичок.  

Міжсесійний контроль за самостійною роботою студентів із дисципліни 
“Педагогічні тренінги (практикум)” включає  поточний модульний контроль за 
бально-рейтинговою системою. Підсумковий контроль – залік. Питання на іспит 
додаються у загальному плані як “Контрольні питання”. 

В процесі вивчення курсу студенти заочної форми навчання  пишуть реферати, 
денної – реферати. Основні вимоги до їх виконання: 

• повнота та об'єктивність інформації про досліджувані явища; 
• повнота відображення основних компонентів її змісту; 
• доступність сприймання тексту як за змістом, так і за логікою визначення 

основних проблем; 
• доступність мови викладу; 
• авторське ставлення, особиста точка зору на питання роботи. 
Структура контрольної роботи (реферату): перша сторінка (див. зразок вузу); 

зміст (вступ, 1,2,3 питання, висновки, літературні джерела: 10-12; додатки, при 
необхідності). 

Технологічні етапи організації та методики підготовки роботи: визначення 
теми та змісту; аналіз одержаної інформації (ґрунтовне, всебічне та глибоке 
вивчення фактів, положень та висновків з проблеми; теоретична та аналітико-



 
синтетична обробка дослідження); оформлення роботи (загальні та вузівські вимоги, 
обсяг - 0,5 др. арк.).  

Студенти заочної форми навчання, за вказівкою викладача, можуть виконувати 
контрольні роботи у двох видах: або ґрунтовне теоретичне дослідження зі 
спиранням на практику, або практично-теоретичне виконання роботи за варіантам. 
Номер контрольної роботи за загальною технологією дослідження студент отримує 
за номером свого прізвища в журналі, або заліковій відомості. Номер і тема 
контрольної роботи можуть бути наступними: 
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