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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Вища освіта і 
Болонський процес» є ознайомлення з основними завданнями, 

принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського 

процесу, оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу 

освіту України. 

Навчальна дисципліна вивчається відповідно до Наказу 

Міністерства освіти і науки України від 21.05.04 р. № 414 та 

типової навчальної програми дисципліни «Вища освіта і 
Болонський процес», затвердженої цим наказом. Дисципліна  

розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційною програмою підготовки магістрів спеціальності 
8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті 
(автомобільний транспорт)».  

У процесі вивчення дисципліни магістранти мають набути 

теоретичних знань і практичних навичок щодо основних положень 

нормативної навчальної дисципліни «Вища освіта і Болонський 

процес», які необхідні для ефективного впровадження в навчальний 

процес новітніх кредитно-модульних та модульно-рейтингових 

технологій навчання. 

Реалізації зазначених вище завдань сприятиме виконанню 

студентами спеціальності 8.07010102 «Організація перевезень і 
управління на транспорті (автомобільний транспорт)» контрольної 
роботи з дисципліни «Вища освіта і Болонський процес».  

Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб студент міг 
засвоїти основні завдання, принципи та документи, прийняті в 

рамках Болонського процесу, застосовувати на практиці методи та 

засоби їх запровадження у вищу освіту України. 

Основна форма роботи для студентів заочної форми навчання – 

самостійне вивчення навчального матеріалу за наведеним 

тематичним планом з використанням рекомендованої літератури. 

При виникненні певних труднощів у процесі підготовки необхідно 

звернутися на кафедру управління транспортною інфраструктурою 

для консультацій. 

Засвоївши методику навчального матеріалу наведену в розділі 2, 

студент приступає до виконання контрольної роботи за темою «Вища 

освіта і Болонський процес». При виконанні контрольної роботи 
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необхідно використати лекційний матеріал, підручники, навчальні 
посібники, статті з провідних освітянських журналів, літературу за 

наведеним списком рекомендованої літератури даних методичних 

вказівок. 

Контрольна робота з дисципліни «Вища освіта і Болонський 

процес» – самостійна робота студента, яка є завершальним етапом 

вивчення дисципліни. Рівень виконання контрольної роботи 

повинен засвідчити засвоєння студентом теоретичних та 

практичних основ дисципліни та вміння користуватися 

літературними джерелами. 

Теоретичні положення перевіряються викладачем у процесі 
захисту виконаної контрольної роботи. Контрольна робота є 

обов’язковою частиною навчального процесу. Без успішного її 
виконання та захисту студент не допускається до заліку з 
дисципліни. 

Контрольна робота з дисципліни «Вища освіта і Болонський 

процес» оцінюється в 60 балів. Розподіл балів за виконання 

контрольної роботи подано в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 
Розподіл балів за виконання контрольної роботи з дисципліни 

 «Вища освіта і Болонський процес» 

Питання 1-ше 2-ге 3-тє 4-те 5-те Захист Всього 

Бали 10 10 10 10 10 10 60 

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ СКЛАД НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Згідно з навчальною та робочою програмою до складу 
дисципліни «Вища освіта і Болонський процес» входять теми, 
об’єднані в два змістові модулі: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Європейська освітня інтеграція 

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

коротка характеристика подій з налагодження співробітництва 

України і ЄС. Адаптація законодавства України до законодавства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5 

 

 

ЄС. Науково-технічне співробітництво України та ЄС. Входження 

освіти і науки України у європейське інформаційне та освітнє поле. 

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, її чинники. 

Хронологія подій Болонського процесу. Залучення європейських 

держав у Болонський процес.  

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. Основні 
завдання та принципи створення зони Європейської вищої освіти. 

Подальші дії для досягнення шести цілей Болонського процесу.  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Адаптація вищої освіти України до вимог 
 Болонського процесу 

 
Тема 5. Європейська кредитно-трансферна та система 

накопичення – ECTS. Характерні особливості ЕCTS. Базові 
елементи системи, основні документи, загальні умови 

користування, шкала оцінювання, кредити та координатори ECTS. 

Зобов’язання з боку навчального закладу. Зміст та структура 

інформаційного пакету навчального закладу, факультету, 

навчальної дисципліни, змістового кредиту. Структура курсу з 
присвоєння ступенів. Опис предмета курсу та дисципліни курсу. 

Європейська система «полегшеної шкали оцінювання» навчальних 

досягнень студента. 

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 
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вищої освіти України на сучасному етапі. Відмінність та подібність 

систем вищої освіти України і Європейських держав. Передумови 

входження вищої освіти України до Болонського процесу. Основні 
завдання для створення умов щодо запровадження кредитно-

модульної системи організації навчального процесу у навчальних 

закладах ІІІ-IV рівнів акредитації. 
Тема 7. Запровадження кредитно-модульної системи 

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

експерименту щодо запровадження КМСОНП 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. Організація навчального 

процесу у вищих навчальних закладах України в КМСОНП 

підготовки фахівців. Поняття, структура і вимоги до складання 

основних компонентів КМСОНП. Формування, реалізація та контроль 

індивідуального навчального плану студента. Форми організації 
навчання в умовах КМСОНП. Організаційно-методичне 

забезпечення КМСОНП. Контроль успішності, шкала оцінювання 

навчальних досягнень, державна атестація, стипендіальне 

забезпечення студента. Нормування навчального навантаження 

студента і викладача. Особливості переведення, відрахування, 

поновлення студентів та переривання їхнього навчання.  

 

 

3. ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Контрольна робота виконується згідно з варіантом, який видає 
викладач відповідно до порядкового номеру в зальному списку 

студентів групи. 

У контрольній роботі студент дає відповідь на п’ять теоретичних 

запитань. Питання, які необхідно розкрити згідно обраного 

варіанта, представлені в табл. 3.1. Наприклад, для студента, який 

виконує контрольну роботу за варіантом № 5, слід розкрити такі 
питання: 5, 25, 45, 59, 60. Зміст питань, які необхідно розкрити, 

наведений в розділі 4 даних методичних вказівок. 

Контрольна робота оформлюється на стандартному папері 
формату А4 (210×297) з одного боку. Поля: ліве – 30 мм, верхнє та 
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нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Контрольна робота може бути 

рукописною або друкованою і виконується державною мовою. При 

комп’ютерному наборі слід використовувати шрифт Times New 

Roman, 14 кеглів. Відстань між рядками тексту складає 1,5 

інтервали. Загальний обсяг роботи повинен складати не більше 20 

сторінок. 

Таблиця 3.1 
Вихідні дані до виконання контрольної роботи 

 

№ варіанту 
Номер запитання 

1-ше 2-ге 3-тє 4-те 5-те 

01 1 21 41 55 75 

02 2 22 42 56 57 

03 3 23 43 57 58 

04 4 24 44 58 59 

05 5 25 45 59 60 

06 6 26 46 60 61 

07 7 27 47 61 62 

08 8 28 48 62 63 

09 9 29 49 63 64 

10 10 30 50 64 65 

11 11 31 51 65 66 

12 12 32 52 66 67 

13 13 33 53 67 68 

14 14 34 54 68 69 

15 15 35 43 69 70 

16 16 36 45 70 71 

17 17 37 47 71 72 

18 18 38 49 72 73 

19 19 39 51 73 74 

20 20 40 54 74 75 

 

Нумерація сторінок тексту наскрізна і починається з титульної 
сторінки. Другою сторінкою є зміст. Проте, номер сторінки на 

титульній сторінці не проставляється. На інших сторінках номер 

сторінки вказується арабськими цифрами внизу сторінки по центру. 

 Структура контрольної роботи: 

- титульна сторінка;  

- зміст; 
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- текст (відповіді на питання контрольної роботи); 

- список використаної літератури.   

Відповідь на кожне завдання контрольної роботи необхідно 

розпочинати з нової сторінки. При написанні контрольної роботи 

слід робити посилання на літературні джерела, практичний 

матеріал, теоретичні питання супроводжувати схемами та 

графіками. 

Після списку використаної літератури контрольна робота 

підписується так: 
 
Склав (ла) 

ст.6 курсу…гр.ОПУАТ )прізвище,ініціали()підпис(   

Дата 
 

 
Контрольну роботу з дисципліни «Вища освіта і Болонський 

процес»  студент представляє на кафедру управління транспортною 

інфраструктурою за 10 днів до початку сесії, для того, щоб викладач 

вчасно перевірив її до заліку (доказом є відповідний запис 

викладача на титульній сторінці – «зараховано», «на 

доопрацювання» або «не зараховано»).  

 

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
   

1. Науково-технічне співробітництво України та ЄС. 

2. Основні документи Болонського процесу. 

3. Спільна декларація про гармонізацію архітектури, 

європейської системи вищої освіти чотирьох міністрів, що 

презентують Великобританію, Німеччину, Італію і Францію 

(Сорбонна, 25травня 1998 р.).  

4. Зона європейської вищої освіти: Спільна заява європейських 

міністрів освіти (Болонья, 18-19 червня 1999 р.). 

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

6. Комюніке зустрічі європейських міністрів, відповідальних 

за вищу освіту (Прага, 18-19 травня 2001 р.).  

7. Комюніке Конференції Міністрів, відповідальних за Вищу 

освіту (Берлін, 19-20 вересня 2003 р.). 
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8. Лісабонська конвенція та формування кваліфікаційних 

рівнів у європейському освітньому просторі. 
9. Передумови входження вищої освіти України до 

Болонського процесу. 

10. План дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та 

її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство 

на період до 2010 року. 

11. Основні передумови створення Міжвідомчої комісії з 
підтримки Болонського процесу в Україні. 

12. Реформа університетської освіти України в контексті 
Болонських домовленостей. 

13. Проблеми на шляху впровадження кредитно-модульної 
системи у вищій школі України та шляхи їх подолання. 

14. Історико-політичні аспекти формування Болонського 

процесу. 

15. Велика хартія університетів – шлях до академічної свободи 

університетів. 

16. Формування зони європейської вищої освіти в документах 

Болонського процесу. 

17. Роль університетів у процесі реформування вищої освіти в 

країнах Європи. 

18. Розширення завдань закладів вищої освіти: проблеми і 
перспективи. 

19. Інформатизація освіти в умовах Болонського процесу. 

20. Університетська освіта в США: історія і традиції. 
21. Університетська економічно-управлінська освіта в США. 

22. Академічні і сучасні університети Великобританії. 
23. Традиції і новаторство університетської освіти 

Великобританії.  
24. Підготовка  економіко-управлінських кадрів в університетах 

Великобританії. 
25. Університетська освіта в Німеччині. 
26. Класичні університети Німеччини.  

27. Професійна підготовка економістів-менеджерів в 

університетах Німеччини.  

28. Університетська освіта Франції. 
29. Витоки і сучасність університетів Франції. 
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30. Система університетської економіко-управлінської освіти 

Франції.  
31. Основні риси університетської освіти Японії.  
32. Організація класичної університетської освіти Японії.  
33. Університетська освіта в сучасному Ізраїлі.  
34. Загальний тип університетів Ізраїлю.  

35. Перспективи розвитку університетської освіти Ізраїлю. 

36. Сучасні принципи побудови вищої освіти Польщі. 
37. Організація університетської освіти Канади. 

38. Основні риси університетської світи Росії. 
39. Університетська освіта Швейцарії. 
40. Організація університетської освіти Фінляндії. 
41. Сутність та зміст методів навчання. 

42. Інформаційні методи навчання. 

43. Інформаційно-ілюстративні методи навчання. 

44. Програмовані методи навчання. 

45. Методи проблемного навчання. 

46. Методи активного навчання. 

47. Ділові ігри як методи активного навчання. 

48. Дослідницький метод навчання. 

49. Сутність нетрадиційних методів навчання. 

50. Нетрадиційні методи навчання: метод опорних сигналів. 

51. Нетрадиційні методи навчання: комунікативний метод. 

52. Нетрадиційні методи навчання: адаптивний метод. 

53. Нетрадиційні методи навчання: евристичний метод. 

54. Нетрадиційні методи навчання: продуктивного навчання. 

55. Особливості модульного навчання в ЄКТС. 

56. Принципи  модульного навчання в ЄКТС. 

57. Методика розробки модульних програм в ЄКТС. 

58. Формування змісту модулів в ЄКТС. 

59. Умови для запровадження модульного навчання в ЄКТС. 

60. Кредитно-трансферна технологія навчання. 

61. Основні документи ЄКТС (інформаційний пакет, 

навчальний контракт, перелік оцінок дисциплін). 

62. Кредити ЄКТС: структура, призначення, зв’язок з 
академічним навантаженням студента (години занять).  

63. Особливості призначення і присвоєння кредитів ЄКТС. 

64. Координатори ЄКТС: університетський, факультетський.  
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65. Зміст та структура інформаційного пакету навчального 

закладу, факультету, навчальної дисципліни в ЄКТС.  

66. Структура курсу з присвоєння ступенів (структурно-логічна 

схема, навчальний план) в ЄКТС.  

67. Опис предмета курсу та опис дисципліни курсу в ЄКТС. 

68. Європейська система «полегшеної шкали оцінювання» 

навчальних досягнень студента.  

69. Сумісність різних систем оцінювання зі шкалою ЄКТС. 

70. Методи використання комп’ютерних технологій в ЄКТС. 

71. Оцінка ефективності роботи викладача в ЄКТС. 

72. Web-сайт навчальної дисципліни як засіб використання 

комп’ютерних технологій в ЄКТС. 

73. Мультимедійні лекції як засіб використання комп’ютерних 

технологій в ЄКТС. 

74. Дистанційна освіта та її характерні риси. 

75. Кодекс професійної етики педагога в ЄКТС. 
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