
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА  
 

Вища освіта та Болонський процес 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета ..Метою даної дисципліни є формування цілістного уявлення  про вищу 
освіту та зміст, ціль, передумови та основи Болонського процесу.   

Завдання   Завданням дисципліни є розкриття змісту, цілей та перспектив освіти, 
виявлення національних особливостей систем освіти в різних країнах, з’ясування  місця і 
ролі освіти як фактора соціально-економічного розвитку. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати:   
-  загальні принципи та особливості сучасної вимщої освіти; 
 - сучасні національні системи освіти та їх структуру; 
- проблеми та перспективи розвитку освіти. 
  - зміст та завдання Болонського процесу; 
  - шляхи та перспективи вищої освіти України в умовах Болонського процесу. 
  
вміти:   
- порівнювати наукові підходи до освіти, зясовувати особливості кожного із них; 
- розкривати зміст, функції, принципи та цілі освіти; 
- обгрунтовувати роль та місце Болонського процесу в європейському 

освітянському просторі; 
- аналізувати сучасні проблеми та прогнозувати перспективи української  вищої 

освіти у сучасному світі. 
  

Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1.   Вища освіта та Болонський процес. 
 
Тема 1.   Філософія освіти ХХ1 ст. 
Тема 2 . Формування зони європейськоїь освіти. 
Тема 3.  Болонський процес як засоб інтеграції і демократизації вищої освіти 

європейських держав. 
Тема 4.  Модернізація вищої освіти України і Болонський процес 
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