
 
Навчальна дисципліна: ВИЩА ОСВІТА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 

 

 
Статус: нормативна 
Курс: 5 
Семестр: 9 
Кількість залікових кредитів ECTS – 1,5 
Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни – 

«Університетська освіта», «Психологія і педагогіка». 
 
Опис дисципліни 

 
МЕТА: формування цілісного уявлення відносно освіти взагалі та 

вищої освіти зокрема; ознайомлення зі структурою та станом вищої освіти 
України; ознайомлення із основними принципами та документами 
Болонського процесу; на цій основі формування власної обґрунтованої 
позиції студента щодо входження України до Європейського поля вищої 
освіти та осмислення основних можливостей та перспектив, що відкриває 
Болонський процес для студентства та наукового співтовариства України.  

 
ПРОГРАМА:  

1. Освіта як фактор розвитку сучасного суспільства. 
1.1 Місце та роль освіти на сучасному етапі розвитку суспільства: освіта у 
широкому сенсі.  
1.2 Актуалізація освіти. 1.3 Вища освіта. Університет. 
2. Різноманітність систем вищої освіти: загальні принципи та особливості. 
2.1 Загальні принципи формування систем вищої освіти європейських країн. 
2.2 Система вищої освіти України: історичний огляд, формування сучасної 
системи вищої освіти. Структура, освітньо-кваліфікаційні рівні, органи 
управління освітою. 2.3 Системи вищої освіти деяких інших країн Європи та 
світового співтовариства. 
3. Болонський процес як спосіб гармонізації, інтеграції та демократизації 
вищої освіти Європи. 
3.1 Зміст, ціль, передумови та парадигмальні основи Болонського процесу. 
3.2 Хронологія Болонського процесу. 3.3 Основні напрямки реалізації 
Болонського процесу. 3.4 Удосконалення вищої освіти України в контексті 
Болонського процесу. 

 
Форми та методи навчання:  Вивчення матеріалів лекцій а також 

додаткових джерел інформації 
Форми організації контролю знань, система оцінювання:  
Підсумковий тест – 50 баллов; 
Письмова відповідь на заліку – 50 баллов; 



Бонуси: виступи на практичних заняттях: 1- 10 баллов; 
Для отримання заліку з курсу необхідно набрати 65 та більше балів. 
Написання підсумкового тесту та письмової відповіді є обов’язковими. 
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