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ППООЯЯССННЮЮВВААЛЛЬЬННАА  ЗЗААППИИССККАА  

Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер 
життєдіяльності, включно  вищу освіту. Україна чітко визначила орієнтир на 
входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію 
освітньої діяльності в контексті європейських вимог, дедалі наполегливіше 
працює над практичним приєднанням до Болонського процесу. 

Україна була і є активним учасником цих процесів. Обрані  шляхи 
модернізації вищої освіти України співзвучні загальноєвропейським 
підходам. Принципи Болонської декларації повною мірою вирішено 
запровадити у 2010 році, а 2005-й визначено як проміжний етап моніторингу 
зробленого. 

Основним завданням на цей період є запровадження передбаченої 
Болонською декларацією системи академічних кредитів, аналогічній ЕСТS 
(Європейській кредитно-трансферній системі). Саме її розглядають як засіб 
підвищення мобільності студентів щодо переходу з однієї навчальної 
програми на іншу, включно з програмами післядипломної освіти. ЕСТS стане 
багатоцільовим інструментом визнання й мобільності, засобом реформування 
навчальних програм, а також засобом передачі кредитів вищим навчальним 
закладам інших країн. Важливий момент запровадження акумулюючої 
кредитної системи — можливість враховувати всі досягнення студента, а не 
тільки навчальне навантаження, наприклад, участь у наукових дослідженнях, 
конференціях, предметних олімпіадах тощо.  

Визначення змістових модулів навчання з кожної дисципліни, узгодження 
кредитних систем оцінювання досягнень студента повинно  стати основою 
для вирішення ще однієї задекларованої в Болоньї мети — створення умов 
для вільного переміщення студентів, викладачів, менеджерів освіти та 
дослідників на теренах Європи. 

Визначальними критеріями освіти в рамках Болонського процесу є: якість 
підготовки фахівців; відповідність європейському ринку праці; академічна 
мобільність; сумісність кваліфікації на університетському та після-
університетському етапах підготовки; посилення конкурентоспроможності 
Європейської системи освіти. 

Ці вимоги є певною програмою  розвитку вищої освіти України. 
Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційними програмами підготовки “спецівліста” “магістра”.  
Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу у вищих навчальних закладах та  узгоджена з 
примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS). 
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Змістовій модуль 1. ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТНЯ ІНТЕГРАЦІЯ 

 

Тема 1. Євроінтеграція  України  як чинник соціально-економічного 
розвитку держави.  Роль освіти в розвитку партнерства України з 
іншими державами.    

Європейський вибір України — невід'ємна складова її подальшого 
розвитку. Хронологія та коротка характеристика подій з налагодження 
співробітництва України і ЄС. Адаптація законодавства України до 
законодавства ЄС – один із важливих інструментів створення в Україні нової 
правової системи та громадянського суспільства.  Науково-технічне 
співробітництво України та ЄС. Входження освіти і науки України у 
європейське інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник економічного, 
соціального, інтелектуального, інноваційно-технологічного та культурного 
розвитку. 

Тема 2.  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. 

 

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.). 

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

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.   

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.  



Змістовій модуль 2.  ААдаптація вищої освіти  України  до  вимог 
Болонського процесу  

Тема 5. 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. 

Тема 6.  Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи 
перезарахування кредитів (ECTS)  у вищу освіту України. 

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. 

Тема 7. 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.   

Форми організації навчання  в умовах КМСОНП. Організаційно-методичне 
забезпечення КМСОНП. Контроль успішності студента 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. 

ВВККААЗЗІІВВККИИ  ДДОО  ВВИИККООННААННННЯЯ  ККООННТТРРООЛЛЬЬННООЇЇ  РРООББООТТИИ  

Контрольна робота з дисципліни “Вища освіта України і Болонський 
процес” є формою самостійної робот студента.  

Тему контрольної роботи студент визначає за останньою цифрою номера 
своєї залікової книжки – одну з трьох варіантів (див. таблицю). 

 

Остання цифра 
номера залікової 
книжки студента 

11  22  33  44  55  66  77  88  99  00  

 

Номер теми 

контрольної роботи 

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  

1111  1122  1133  1144  1155  1166  1177  1188  1199  2200  

2211  2222  2233  2244  2255  2266  2277  2288  2299  3300  

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

Структура і зміст теми контрольної роботи визначаються програмою 
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 слід обов’язково супроводжувати посиланнями на 
джерела інформації, які мають бути відображені у списку використаної 
літератури. 

Реферат має складатися із вступу (актуальність теми, предмет, об’єкт, 
мета, завдання), основної частини (визначення проблеми та послідовне її 
розкриття), висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг 
роботи – до 25 машинописних сторінки формату А4 з 14 шрифтом та 
інтервалом 1,5, із полями (верхне/нижне -2,5 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см.). 

ППИИТТААННННЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ССААММООККООННТТРРООЛЛЮЮ  

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. 

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


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). 
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. 
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