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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Впровадження в Україні європейської та світової системи освіти 

потребує  нових підходів у підготовці кваліфікованих фахівців, що 

базуватиметься на збільшенні організаційного, дидактичного та 

методичного ресурсу самостійної роботи. Процес реформування 

системи вищої освіти України характеризується посиленням 

акцентів на підвищенні ролі самостійної роботи студентів, що 

здійснюється відповідно до вимог Болонського процесу. 

Мета самостійної роботи – сприяння засвоєнню в повному обсязі 
навчальної програми дисципліни «Вища освіта і Болонський 

процес» та формування самостійності як важливої освітньої та 

професійної якості, сутність якої полягає у систематизації, 
плануванні та контролі власної діяльності. 

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 МОН 

України від 21.05.2004 р. № 414 та типової навчальної програми 

дисципліни «Вища освіта і Болонський процес», затвердженої цим 

наказом.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:   

знати: основні етапи і документи Болонського процесу; 

принципи побудови та завдання вищої освіти у розвинутих 

європейських країнах та в США; характерні особливості 
Європейської кредитно-трансферної системи та акумулюючої 
системи накопичення кредитів (ECTS); права і обов’язки викладача-

куратора; основні положення щодо форм навчання в умовах 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу; 

поняття про заліковий кредит, модуль, змістовий модуль; 

уміти: використовувати на практиці у разі роботи на посаді 
викладача ВНЗ елементи новітніх кредитно-модульних та 

модульно-рейтингових технологій навчання; оцінювати навчальні 
здобутки студентів з використанням шкали оцінювання (ECTS); 

укладати інформаційний пакет навчальної дисципліни; інтегрувати 

теоретичні та практичні знання в галузі наукової діяльності; 
конкретно та своєчасно використовувати отримані знання, володіти 
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методами та засобами запровадження у вищу освіту України 

основних положень, прийнятих у рамках Болонського процесу. 

Одним із головних аспектів організації самостійної роботи є 
розробка форм і методів організації контролю за самостійною 

роботою студентів. 

Навчальний матеріал дисципліни «Вища освіта і Болонський 

процес», передбачений робочим навчальним планом для засвоєння 

студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий 

контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при 

проведенні аудиторних навчальних занять. 

Контроль самостійної роботи студентів включає відповідь на 

контрольні (тестові) питання, перевірку конспекту, перевірку 

рефератів, перевірку виконаних індивідуальних завдань. 

Теоретична частина курсу «Вища освіта і Болонський процес» 

складається з 7-ми тем, об’єднаних у два змістові модулі. Обсяг 
лекційних занять складає 8 годин. Практична підготовка передбачає 
проведення практичних занять загальним обсягом 4 години та 

самостійну роботу студентів, на яку відводиться 24 години. 

Загальний обсяг вивчення дисципліни – 36 годин, з них аудиторних 

занять – 12 годин. 

  Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам 

спеціальності 8.07010102 «Організація перевезень і управління на 

транспорті (автомобільний транспорт)» як денної так і заочної форм 

навчання при самостійному вивчені дисципліни «Вища освіта і 
Болонський процес». Тому в методичних вказівках представлено 

опис навчальної дисципліни, структуру залікового кредиту, 

тематичний склад навчальної дисципліни, розподіл балів, що 

присвоюються студентам, завдання для самостійної роботи, перелік 

тем та питань до них, які виносяться на самостійне опрацювання.  

Методичні вказівки відповідають вимогам ECTS (European Credit 

Transfer System) та кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу. Вони призначені для студентів, які 
навчаються за спеціальністю 8.07010102 «Організація перевезень і 
управління на транспорті (автомобільний транспорт)» освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр». 
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2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА СТРУКТУРА 

ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 
 

Опис навчальної дисципліни «Вища освіта і Болонський процес» 

Найменування  
показників 

Напрям 
підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів, 
відповідних ЕСTS: 1 Галузь знань 

0701 «Транспорт  

і транспортна 

інфраструктура» 

 

Спеціальність   

8.07010102 «Організація 

перевезень і управління  

на транспорті 
(автомобільний транспорт)»

Нормативна 

Рік підготовки: 

Модулів: 1 5-й 6-й 

Змістових модулів: 2 Семестр 

Загальна кількість 
годин:  36 

10-й 12-й 

Лекції 
 
Тижневих годин для 
денної    форми 
навчання: 
Аудиторних: 3           
Самостійна  
робота: 6                     

8 2 

Практичні 

4 2 

Самостійна робота 

24 32 

Освітньо-кваліфікаційний 

 рівень: магістр 

Вид контролю: 

залік 

 

 

Структура навчальної дисципліни  

«Вища освіта і Болонський процес» 

Назви змістових модулів і 
тем          

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

  
 У

сь
ог

о 

у тому числі 

  
 У

сь
ог

о 

у тому числі 

ле
кц

ії
 

пр
ак

ти
к-

ні
 

ін
ди

ві
д 

ро
бо

та
 

са
м
ос

т.
 

ро
бо

та
 

ле
кц

ії
 

пр
ак

ти
к-

ні
 

ін
ди

ві
д 

ро
бо

та
 

са
м
ос

т.
 

ро
бо

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1.  Європейська освітня інтеграція 

Тема 1.  Євроінтеграція 

України як чинник соціаль-

но-економічного розвитку 

держави. Роль освіти в роз-
витку партнерства України 

з іншими державами 

3 1 - - 2 2 - - - 2 
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продовження таблиці  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 2.  Системи вищої 
освіти у країнах Європи і 
Америки 

5 - 2 - 3 3,5 - 0,5 - 3 

Тема 3. Болонський процес 

як засіб інтеграції і 
демократизації вищої 
освіти країн Європи. 

Документи Болонського 

процесу 

6 2 - - 4 7 0,5 0,5 - 6 

Тема 4. Основні завдання, 

принципи та етапи 

формування зони євро-

пейської вищої освіти 

4 2 - - 2 5,5 0,5 - - 5 

Разом за змістовим 

модулем 1 
18 5 2 - 11 18 1 1 - 16 

Змістовий модуль 2. Адаптація вищої освіти України до вимог   
Болонського процесу 

Тема 5. Європейська кре-

дитно-трансферна та сис-

тема накопичення – ECTS 

7 2 - - 5 7 
0,5

1 
0,5 - 6 

Тема 6. Принципи, шляхи і 
засоби адаптації Європей-

ської системи перезараху-

вання кредитів (ECTS) у 

вищу освіту України 

4 1 - - 3 4 - - - 4 

Тема 7. Запровадження 

кредитно-модульної сис-

теми організації навчаль-

ного процесу (КМСОНП) у 

ВНЗ України 

7 - 2 - 5 7 0,5 0,5 - 6 

Разом за змістовим 
модулем 2 

18 3 2 - 13 18 1 1 - 16 

Усього годин 36 8 4 - 24 36 2 2 - 32 
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Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Система ЕСТS передбачає 100-бальну шкалу оцінювання 

навчальних досягнень студента. Розподіл балів за формами 

контролю представлено у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 
Розподіл балів за формами контролю  

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
100 

10 10 15 10 20 15 20 

   Т1, Т2 … Т7 –  теми змістових модулів 

 

 

Шкала оцінювання знань студентів 

 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться за шкалою, 

що наведена у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

 Кількість 

набраних балів 

студентом 

Оцінка за національною 

шкалою 
Рівень компетентності 

90-100 балів 

зараховано 

Високий  

(творчий) 

82-89 балів Достатній (конструктивно-

варіативний) 74-81 балів 

64-73 балів Середній 

(репродуктивний) 60-63 балів 

35-59 балів 
не зараховано з можливістю  

повторного складання Низький (рецептивно-

продуктивний) 
0-34 балів 

не зараховано з обов’язковим  

повторним вивченням курсу 
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3. 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 

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 
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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 

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 III-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. 
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4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО 

ВИВЧЕННЯ ТЕМ  

 

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  

 
Питання та завдання для самостійного  опрацювання 

1. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС. 

2. Науково-технічне співробітництво України та ЄС.  

3. Входження освіти і науки України у європейське 

інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник соціально-

економічного, інтелектуального, інноваційного та 

культурного розвитку. 

 
Теми рефератів 

1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2. Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в Україні в 

контексті євроінтеграції. 
3. Зміст Болонської декларації. 
4. Вимоги до вищої освіти в сучасних офіційних документах і 

практиці. 
5. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського 

процесу. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

1. У чому полягає сутність і завдання академічної свободи 

вищих навчальних закладів?  

2. Які існують наукові підходи у визначенні сутності 
Болонського процесу? 

3. У чому полягає зв’язок якості освіти з її інформаційним 

забезпеченням? 

4. Перерахуйте основні періоди формування зони європейської 
вищої освіти. 
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5. Яку роль відіграють вищі навчальні заклади в системі 
управління вищою освітою? 

6. Розкрийте сутність сучасних освітніх процесів у ЄС. 

7. Назвіть причини, що ускладнюють впровадження принципів 

Болонського процесу в Україні  
8. Розкрийте фактори, що ускладнюють впровадження 

принципів Болонського процесу в країнах ЄС. 

Рекомендована література: 1-5, 7, 10, 11, 14-18. 

 

Тема 2. Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки  

 
Питання та завдання для самостійного  опрацювання 

1. Формування системи вищої освіти Європейських країн. 

2. Сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти у 

розвинених країнах. 

3. Доступ громадян до освіти. 

4. Методи і засоби навчання.  

5. Навчання студентів-іноземців. 

6. Методи і засоби навчання в Європейських країнах. 

 
Теми рефератів 

1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2. Принципи побудови систем вищої освіти Англії. 
3. Вища освіта Великобританії. 
4. Принципи побудови систем вищої освіти Іспанії. 
5. Досвід застосування Європейської кредитно-трансферної 

системи  в Італії. 
6. Принципи побудови систем вищої освіти Франції. 
7. Досвід застосування Європейської кредитно-трансферної 

системи  у Німеччині. 
8. Принципи побудови систем вищої освіти в Азії та Америці. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Назвіть особливості формування системи вищої освіти 

Європейських країн. 

2. Розкрийте завдання вищої освіти у розвинених країнах. 

3. Охарактеризуйте сучасні принципи побудови вищої освіти у 

розвинених країнах. 
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4. Наскільки доступною є освіта для громадян Європейських 

країн? 

5. Назвіть критерії доступу до вищої освіти іноземних 

студентів у країнах Європи. 

6. Чим відрізняються принципи побудови систем вищої освіти 

в Італії, Іспанії та Франції? 

7. Назвіть особливості застосування системи ЄКТС в Німеччині 
та Великобританії. 

Рекомендована література: 1-3, 9, 10, 12, 10. 

 

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

 
Питання та завдання для самостійного  опрацювання 

1. Євроінтеграція як соціально-економічний процес. 

2. Чинники євроінтеграції вищої освіти. 

3. Залучення європейських держав у Болонський процес. 

4. Ознайомлення із змістом основних документів Болонського 

процесу: Спільна декларація про гармонізацію архітектури, 

європейської системи вищої освіти, Спільна заява 

європейських міністрів освіти, Конференція європейських 

вищих навчальних закладів і освітніх організацій, Комюніке 

зустрічі європейських міністрів, відповідальних за вищу 

освіту, Комюніке Конференції Міністрів, відповідальних за 

Вищу освіту. 

 

Теми рефератів 
1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2. Болонський процес – 2020: Європейський простір вищої 
освіти у новому десятиріччі. 

3. Лісабонська конвенція та формування кваліфікаційних рівнів 

у європейському освітньому просторі. 
4. Історико-політичні аспекти формування Болонського 

процесу. 

5. Велика хартія університетів – шлях до академічної свободи 

університетів. 

6. Інформатизація освіти в умовах Болонського процесу. 
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Контрольні питання і навчальні завдання 
1. Назвіть основні причини запровадження Болонського 

процесу. 

2. Які чинники євроінтеграції вищої освіти Ви знаєте? 

3. Розрийте зміст Спільної декларації про гармонізацію 

архітектури, європейської системи вищої освіти. 

4. З якою метою була підписана Спільна заява європейських 

міністрів освіти? 

5. Розрийте мету Конференції європейських вищих навчальних 

закладів і освітніх організацій. 

6. У чому сутність Комюніке зустрічі європейських міністрів, 

відповідальних за вищу освіту? 

7. Яка мета Комюніке Конференції Міністрів, відповідальних за 

Вищу освіту? 

Рекомендована література: 1-4, 10, 13, 14-18. 

 

Тема 4. Основні завдання, принципи та етапи формування 

зони європейської вищої освіти 

 

Питання та завдання для самостійного  опрацювання 
1. Гармонізація архітектури системи європейської вищої освіти 

як основне завдання Болонського процесу. 

2. Основні завдання та принципи створення зони Європейської 
вищої освіти. 

3. Подальші дії для досягнення шести цілей Болонського 

процесу 

 

Теми рефератів 
1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2. Інноваційні технології освітньо-інформаційного процесу на 

шляху до євроінтеграції. 
3. Особливості застосування інноваційних технологій у 

навчально-виховному процесі як напрям удосконалення 

якості освіти. 

4. Безперервна освіта – стратегічний напрям розвитку сучасних 

освітніх систем. 

5. Міжнародний вимір якості вищої освіти: 

конкурентоспроможність і привабливість. 
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Контрольні питання і навчальні завдання 
1. Розкрийте поняття процесу гармонізації і архітектури 

системи європейської вищої освіти. 

2. У чому полягає зв’язок між якістю освіти і академічною 

мобільністю? 

3. Назвіть основні європейські освітні організації, які 
супроводжують Болонський процес. 

4. Назвіть принципи формування змісту кваліфікацій і 
структури ступенів. 

5. Охарактеризуйте внутрішню і зовнішню мобільність. 

6. У чому полягає сутність шести основних цілей Болонського 

процесу? 

Рекомендована література: 1-4, 10, 11, 14-18. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Адаптація вищої освіти України до вимог 
 Болонського процесу 

 

Тема 5. Європейська кредитно-трансферна та система 
накопичення – ECTS 

 

Питання та завдання для самостійного  опрацювання 
1. Координатори ECTS: університетський координатор, 

факультетський координатор. 

2. Європейська система «полегшеної шкали оцінювання» 

навчальних досягнень студента. 

3. Сумісність різних систем оцінювання зі шкалою ECTS. 

 

Теми рефератів 
1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2. Сутність, завдання та принципи Європейської кредитно-

трансферної системи. 

3. Зміст, структура та призначення основних документів ECTS. 

4. Оцінка знань та нові вимоги до оцінювання за системою 

ECTS. 

5. Структура та призначення кредитів ECTS. 

6. Особливості академічного навантаження студента за ECTS. 
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Контрольні питання і навчальні завдання 
1. Розкрийте характерні особливості ЕCTS. 

2. Які базові елементи системи ЕCTS? 

3. Назвіть та дайте характеристику основним документам 

ECTS. 

4. Кредити ECTS – що це таке? 

5. Назвіть координаторів ECTS, їх функції. 
6. Розкрийте зміст та структуру інформаційного пакету 

навчального закладу, факультету, навчальної дисципліни. 

7. У чому полягають особливості шкали оцінювання ECTS. 

Рекомендована література: 1-4, 10, 11, 13-18. 

 

 

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

 

Питання та завдання для самостійного  опрацювання 
1. Тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному етапі. 
2. Відмінність та подібність систем вищої освіти України і 

Європейських держав.  

3. Основні завдання для створення умов щодо запровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу у навчальних закладах III-IV рівнів акредитації. 
 

Теми рефератів 
1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2. Проблеми і перспективи запровадження ECTS в українській 

вищій освіті. 
3. Зміст і призначення структурно-логічних схем підготовки 

фахівців. 

4. Основні тенденції запровадження ECTS в українській вищій 

освіті. 
5. ВНЗ України, які запровадили ECTS. 
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Контрольні питання і навчальні завдання 
1. Назвіть основні тенденції розвитку вищої освіти України. 

2. У чому полягає відмінність систем вищої освіти України і 
Європейських держав. 

3. У чому подібна система вищої освіти України і 
Європейських держав. 

4. Які основні передумови входження вищої освіти України до 

Болонського процесу? 

5. Назвіть основні завдання для створення умов щодо 

запровадження КМСОНП у навчальних закладах III-IV рівнів 

акредитації. 
6. Що зробила Україна для створення умов щодо 

запровадження КМСОНП у навчальних закладах III-IV рівнів 

акредитації? 

Рекомендована література: 1-4, 10, 13-18. 

 

Тема 7. Запровадження кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України  

 
Питання для самостійного  опрацювання 

1. Розроблення та експериментальна перевірка технології 
застосування елементів ECTS в системі вищої освіти 

України. 

2. Створення сучасної системи управління якістю освітньої 
діяльності суб’єктів навчального процесу. 

3. Форми організації навчання в умовах КМСОНП. 

4. Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів 

та переривання їхнього навчання.  

5. Стипендіальне забезпечення студентів. 

 

Теми рефератів 
1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2. Університет та його структурні підрозділи як координатори 

КМСОНП. 

3. Заліковий кредит як одиниця виміру навчального 

навантаження. 

4. Створення сучасної системи управління якістю освітньої 
діяльності суб’єктів навчального процесу. 
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5. Нормування навчального навантаження студента і викладача. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 
1. У чому полягає сутність кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу. 

2. Що таке змістовий модуль?  

3. Розкрийте сутність проведення педагогічного експерименту з 
4. впровадження кредитно модульної системи. 

5. Які форми організації навчання в умовах КМСОНП Ви знаєте? 

6. Назвіть особливості організаційно-методичного забезпечення 

КМСОНП. 

7. У чому полягає контроль успішності студента та шкала 

оцінювання навчальних досягнень студента. 

8. Назвіть особливості переведення, відрахування, поновлення 

студентів та переривання їхнього навчання 

Рекомендована література: 1-4, 6, 10, 13-17. 

 

 

5. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ  

 

 Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

«Вища освіта і Болонський процес» є складання письмового звіту за 

темами вказаними у розділі 4. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 

1 год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну 

частину, висновки, список використаної літератури та додатки. 

Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 

(210×297) з одного боку. Поля: ліве – 30мм, верхнє та нижнє – 

20мм, праве – 10мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і 
виконується державною мовою. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається в терміни, 

спільно обумовлені студентом і викладачем. 
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6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Контроль самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вища 

освіта і Болонський процес» проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних занять – на основі перевірки виконаних завдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

 Оцінювання результатів самостійної роботи студентів 

проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, реферати, звіти про виконання 

самостійної роботи (у % від кількості балів, виділених на завдання 

із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 

у розрахунках або в методиці; 
80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення); 

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 

творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання 

із заокругленням до цілого числа): 

0 %  – завдання не виконано; 

40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 
не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60 % – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  
80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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7. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

1. Хронологія подій з налагодження співробітництва України і 
ЄС.  

2. Етапи адаптації законодавства України до законодавства ЄС.  

3. Науково-технічне співробітництво України та ЄС. 

4. Етапи входження освіти і науки України у європейське 

інформаційне та освітнє поле. 

5. Особливості формування системи вищої освіти країн ЄС.  

6. Сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти у 

розвинених країнах.  

7. Доступ громадян до освіти в розвинених країнах. 

8. Заклади освіти в розвинених країнах.  

9. Ступеневість освіти в розвинених країнах. 

10. Особливості організації навчання, академічний рік і 
екзамени в розвинених країнах.  

11. Євроінтеграція як соціально-економічний процес її чинники.  

12. Хронологія подій Болонського процесу.  

13. Основні документи Болонського процесу.  

14. Спільна декларація про гармонізацію архітектури, 

європейської системи вищої освіти міністрів 

Великобританії, Німеччини, Італії і Франції (Сорбонна, 

25травня 1998 р.).  

15. Спільна заява європейських міністрів освіти (Болонья, 18-19 

червня 1999 р.). 

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

17. Комюніке зустрічі європейських міністрів, відповідальних 

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

18. Комюніке Конференції Міністрів, відповідальних за Вищу 

освіту (Берлін, 19-20 вересня 2003 р.). 

19. Лісабонська конвенція та формування кваліфікаційних 

рівнів у європейському освітньому просторі. 
20. Процес залучення європейських держав у Болонський 

процес.  

21. Основні завдання, принципи та етапи формування зони 

європейської вищої освіти.  
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22. Гармонізація архітектури системи європейської вищої освіти 

як основне завдання Болонського процесу.  

23. Визначальні властивості європейської вищої освіти.  

24. Основні завдання та принципи створення зони Європейської 
вищої освіти.  

25. Характерні особливості ЕCTS.  

26. Базові елементи системи: інформація, взаємна угода, 

використання кредитів ECTS.  

27. Основні документи ECTS (інформаційний пакет, 

навчальний контракт, перелік оцінок дисциплін). Загальні 
умови користування ECTS.  

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

29. Особливості призначення і присвоєння кредитів ECTS.  

30. Координатори ECTS: університетський координатор, 

факультетський координатор.  

31. Зміст та структура інформаційного пакету навчального 

закладу. 

32. Зміст та структура інформаційного пакету факультету. 

33. Зміст та структура інформаційного пакету навчальної 
дисципліни та змістового кредиту.  

34. Структура курсу з присвоєння ступенів (структурно-логічна 

схема, навчальний план).  

35. Опис предмета курсу та дисципліни курсу.  

36. Шкала оцінювання ECTS.  

37. Європейська система «полегшеної шкали оцінювання» 

навчальних досягнень студента.  

38. Сумісність різних систем оцінювання зі шкалою ECTS.  

39. Узгодження і поєднання національних компонентів вищої 
освіти різних країн із вимогами Болонського процесу щодо 

створення Зони європейської вищої освіти.  

40. Тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному 

етапі. 
41. Відмінність та подібність систем вищої освіти України і 

Європейських держав.  

42. Передумови входження вищої освіти України до 

Болонського процесу.  
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43. Основні завдання України для створення умов щодо 

запровадження кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу у навчальних закладах III-IV рівнів 

акредитації.  
44. Основні заходи з підготовки та програма проведення 

педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-

модульної системи організації навчального процесу у вищих 

навчальних закладах України ІІI-IV рівнів акредитації.  
45. Розроблення та експериментальна перевірка технології 

застосування елементів Європейської кредитно-трансферної 
та акумулюючої системи (ECTS) в системі вищої освіти 

України. 

46. Організація навчального процесу у вищих навчальних 

закладах України в кредитно-модульній системі підготовки 

фахівців.  

47. Кредитно-модульна система організації навчального 

процесу як модель організації навчального процесу. 

48. Заліковий кредит як одиниця виміру навчального 

навантаження. 

49. Модуль як задокументована завершена частина освітньо-

професійної програми. 

50. Змістовий модуль як система поєднаних навчальних елементів, 

відповідних певному навчальному об’єктові. 
51. Структура і вимоги до складання основних компонентів 

КМСОНП.  

52. Формування та реалізація індивідуального навчального плану 

студента.  

53. Контроль за індивідуальним навчальним планом студента.  

54. Форми організації навчання в умовах КМСОНП.  

55. Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП.  

56. Контроль успішності студента та шкала оцінювання 

навчальних досягнень студента.  

57. Державна атестація студентів.  

58. Нормування навчального навантаження студента і викладача.  

59. Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів 

та переривання їхнього навчання.  

60. Стипендіальне забезпечення студентів. 
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