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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Університетські студії» 

складена відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки 

здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 013 Початкова 

освіта. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є традиції університетської 

освіти в Україні та світі, значення університетів у професійній підготовці 

кваліфікованих фахівців, види діяльності викладача вищого начального 

закладу 1-4 рівня акредитації, адаптація фахівця до умов діяльності ВНЗ, 

нормативно-правова база вищої школи України, феномен університету та 

університетської освіти, їх культурно-історичне покликання, основні завдання, 

принципи та документи, прийняті в рамках Болонського процесу. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка вищої школи, теорія і практика 

вищої професійної освіти в Україні, системний підхід у вищій освіті, 

інформаційні технології в освіті, моделювання діяльності фахівця тощо. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Феномен університетської освіти 

2. Університет у правовому полі України. 

3. Узгодження норм вищої освіти України з вимогами Болонського 

процесу 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Університетські 

студії» є розкриття основних напрямів діяльності викладача вищої школи 

відповідно до чинного законодавства країни; усвідомлення культурно-

історичного покликання університету, формування відчуття приналежності 



до національної еліти, а також продемонструвати особливості сучасної 

ситуації у вищій освіті. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Університетські 

студії» є:  

 формувати в слухачів уявлення про ввесь спектр основних проблем 

функціонування університету;  

 ознайомити з можливостями розвитку інституцій вищої освіти на 

сучасному етапі;  

 продемонструвати засади освітньої політики в умовах сучасності;   

 вивчити інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти; 

 формувати систему знань щодо сучасних інноваційних технологій у 

педагогіці;  

 ознайомити з основними нормативно-правовими документами, що 

регламентують діяльність у сфері вищої освіти Україні; 

 формувати сучасні уявлення про Болонський процес і його значення 

для розвитку вищої освіти в Україні. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої 

освіти повинні спрямовувати знання та вміння: 

загальні: 

 пізнавально-інтелектуальна компетентність передбачає сукупність 

теоретичних знань, практичних умінь, навичок, ставлень, досвіду, 

особистісних якостей здобувача вищої освіти, що сприятимуть формуванню 

готовності здійснювати пошукову, евристичну діяльність, самостійно 

здобувати нові знання, аналізувати діяльність учасників навчально-

виховного процесу, приймати рішення; опанувати знання інноваційних 

педагогічних технологій підготовки фахівців в розвинених країнах світу; 

вивчити основні положення Закону України «Про вищу школу», основні 

етапи розвитку вищої освіти в Україні, країнах Євросоюзу та США; 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%83_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%83_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%86%D1%96


допомагатимуть у формуванні здатності до аналізу теоретичних основ 

навчання в сучасному інформаційно-освітньому середовищі; характеристики 

основних завдань, принципів та документів, прийнятих у рамках Болонського 

процесу, базових елементів європейської кредитно-трансферної системи 

(EСTS), принципів, форм і методів побудови кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу в ВНЗ України; структури, змісту ключових 

документів EСTS і порядок впровадження їх у вишах України; 

 соціальна компетентність відображає здатність майбутнього 

викладача ВНЗ адекватно оцінювати навколишню дійсність на основі 

повноти знань про неї, які дають змогу зрозуміти основну закономірність 

соціальної ситуації, сформувати готовність знаходити інформацію в 

невизначеній ситуації й упевнено будувати свою поведінку для досягнення 

балансу між своїми потребами, очікуванням, сенсом життя і вимогами 

соціальної дійсності, уміння задовольняти професійні та особистісні 

бажання, спираючись на відповідні норми;  

 рефлективна компетентність охоплює професійні якості особистості, 

надає можливість найефективніше й адекватно здійснювати рефлексивні 

процеси, реалізацію рефлективної здатності, що забезпечує процес розвитку 

та саморозвитку, сприяє творчому підходу до професійної діяльності, 

досягненню її максимальної ефективності й результативності; 

спеціальні: 

 прогностична компетентність відображає уміння майбутнього 

викладача визначити напрямок своєї діяльності, її конкретні цілі і завдання 

на кожному етапі професійної діяльності, і сприяє формуванню здатності 

передбачати кінцевий результат; 

 організаторська компетентність передбачає у здобувачів вищої 

освіти сформувати готовність до організації навчального процесу у ВНЗ 

України за принципами кредитно-модульної системи; використання 

ключових документів EСTS у навчальній діяльності вишів України; 



 інформаційна компетентність відображає обізнаність та сформовану 

здатність аналізувати статистичну інформацію щодо вищої освіти; проводити 

контект-аналіз відкритих джерел; класифікувати основні види інноваційних 

педагогічних технологій підготовки фахівців; використовувати основні 

нормативно-правові документи, що стосуються вищої школи; 

 психологічна компетентність охоплює здатність майбутнього 

викладача адекватно оцінити власні здібності, можливості, рівень домагань, 

психологічні особливості; вибрати найефективніший варіант поведінки в тій 

чи іншій ситуації; регулювати власні емоційні стани, долати критичні 

педагогічні ситуації тощо; 

 громадянська компетентність здобувачів вищої освіти сприяє 

розвитку здатності бути громадянином, який володіє демократичною, 

громадянською культурою, усвідомлює права людини, відповідальності, 

готовий до компетентної участі у громадському житті; 

 методична компетентність передбачає формування здатності 

оволодіння знаннями методологічних і теоретичних основ методики 

навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу, США, 

України, концептуальних основ структури і змісту засобів навчання 

(підручників, навчальних посібників тощо), готовність застосувати знання в 

педагогічній діяльності, виконувати основні професійно-методичні функції; 

 дослідницька компетентність відтворює рівень оволодіння науковим 

мисленням, здатності та готовності спостерігати й аналізувати, висувати 

гіпотези для вирішення проблемних питань, виконувати дослідницьку 

роботу, аналізувати наукову літературу; виконувати порівняльний аналіз 

систем вищої освіти України та країн Європейського Союзу, США для 

застосування у вищій освіті України тощо. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 години / 3 кредити ECTS. 

 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Феномен університетської освіти. 

Тема 1. Основні етапи розвитку вищої освіти в Україні.  

Феномен університету як корпорації. Університет як засіб виховання 

вченої людини. Історичний характер розвитку освіти в Україні. Вища освіта в 

Україні у ХV–ХVІ століттях (Острозька академія (1578-1636 рр.), Києво-

Могилянська академія (1615-1817 рр.)). Становлення Львівського 

Університету. Вища освіта в Україні у ХVIII – ХІХ столітті (Харківський 

університет (1805 р.), Київський університет (1834 р.), Одеський університет 

(1865 р.), Чернівецький університет (1875 р)). Освітні реформи ХІХ століття. 

Статути вищих навчальних закладів. Етапи розвитку вищої педагогічної 

національної школи України.  

Університет як модель сполучення навчання, науки та громадського 

життя: поєднання наукового консерватизму, студентського демократизму і 

громадського моніторингу (Україна, ХХІ століття). Університет у 

глобальному, локальному та міжкультурному вимірах.  

Тема 2. Системи вищої освіти в країнах Європи й Америки. 

Минуле та сучасне системи освіти в країнах Європи й Америки. 

Формування системи вищої освіти Європейських країн. Заклади вищої освіти 

в країнах Європи й Америки. Сучасні принципи побудови та завдання вищої 

освіти в розвинених країнах (доступ громадян до освіти; заклади освіти; 

ступеневість освіти; кваліфікації; організація навчання; академічний рік і 

екзамени; методи та засоби навчання; навчання студентів-іноземців). 

Тема 3. Інноваційні педагогічні технології підготовки фахівців у 

розвинених країнах світу; 

Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти. Інноваційність як 

ознака сучасності. Сутність, класифікація та напрямки педагогічних 

інновацій. Технології й умови здійснення інноваційних процесів. Інноваційні 

освітні установи.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
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Сучасні інноваційні технології у педагогіці. Педагогічні технології. 

Технологія як наука про майстерність. Історія становлення та розвитку 

педагогічних технологій. Сутність і взаємозв'язок понять освітні технології, 

педагогічні технології та навчальні технології. Модульно-рейтингова 

технологія навчання. Технологія проблемного та групового навчання. Ігрові 

технології та їх характеристики. Характеристика нових інформаційних 

технологій (комп'ютерних) і технології дистанційного навчання. Дистанційне 

навчання.  

Інноваційні тенденції у професійній освіті. Світовий досвід інновацій 

професійної освіти. Інноваційні педагогічні технології на законодавчому рівні. 

 

Змістовий модуль 2  

Університет у правовому полі України 

Тема 4. Законодавство України про освіту  

Конституційне закріплення права на освіту. Основні положення Закону 

України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту». Система та рівні 

освіти в Україні, освітні рівні вищої освіти. Основні принципи освіти в 

Україні. Основні положення Закону України «Про вищу школу». 

Тема 5. Нормативно-правова база в сфері вищої освіти України: 

характеристика основних документів  

Університетська освіта та наука в Україні. Основні нормативно-правові 

документи, що регламентують діяльність у сфері вищої освіти Україні: Закон 

України про вищу освіту, Закон України про інноваційну діяльність, Закон 

України про наукову і науково-технічну діяльність, Закон України про освіту, 

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепція 

національного виховання, Концепція національного виховання молоді, Кодекс 

законів про працю, Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ, 

Положення про проведення практики тощо. Загальна характеристика, 

особливості впровадження в умовах університетського сектору освіти.  
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Основні документи, які ратифікувала України у контексті 

євроінтеграційних процесів: Велика Хартія університетів, Сорбонська, 

Болонська, Лісабонська декларації, Комюніке (Саламанка, Прага, Берлін, 

Берген, Лондон, Льовен і Лувен-ла-Ньов, Будапешт, Відень, Бухарест тощо). 

Міжнародна рамка кваліфікацій. Національна рамка кваліфікацій. Загальна 

характеристика, особливості впровадження в умовах університетського 

сектору освіти.  

 

 

 

Змістовий модуль 3  

Узгодження норм вищої освіти України з вимогами Болонського 

процесу 

Тема 6. Основні завдання, принципи та документи, прийняті в 

рамках Болонського процесу 

Чинники євроінтеграції вищої освіти. Хронологія подій Болонського 

процесу. Залучення європейських держав у Болонський процес. Основні 

документи Болонського процесу.  

Гармонізація структури системи європейської вищої освіти як основне 

завдання Болонського процесу. Визначальні завдання та принципи створення 

зони Європейської вищої освіти. Основних позицій Болонського процесу: 

введення дворівневого навчання; запровадження кредитної системи; 

формування системи контролю якості освіти; розширення мобільності 

здобувачів вищої освіти та викладачів; забезпечення працевлаштування 

випускників і привабливості європейської системи освіти.  

Забезпечення високоякісних стандартів вищої освіти; сприяння 

європейському підходу до вищої освіти (запровадження програм, курсів, модулів 

із «європейським» змістом); навчання протягом усього життя; співпраця вищих 

навчальних закладів і студентів як компетентних, активних і конструктивних 

партнерів у заснуванні та формуванні Зони європейської вищої освіти.  



Узгодження та поєднання національних компонентів вищої освіти 

різних країн із вимогами Болонського процесу щодо створення Зони 

європейської вищої освіти. 

Тема 7. Базові елементи європейської кредитно-трансферної 

системи (ECTS) 

Характерні особливості ЕCTS. Базові елементи системи: інформація, 

взаємна угода (між закладами-партнерами і здобувачами вищої освіти), 

використання кредитів ECTS. 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 здобувачів вищої освіти. Особливості призначення та 

присвоєння кредитів ECTS. Координатори ECTS: університетський, 

факультетський координатор.  

Зміст та структура інформаційного пакета 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 здобувачів вищої освіти. Сумісність 

різних систем оцінювання зі шкалою ECTS.  

Тема 8. Принципи, форми та методи побудови кредитно-

модульної системи організації навчального процесу в ВНЗ України 

Тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному етапі. Відмінність 

і подібність систем вищої освіти України й Європейських держав.  

Передумови входження системи вищої освіти України до Болонського 

процесу: адаптація законодавства, структурні зміни освіти, запровадження в 

систему вищої освіти ECTS й акумулюючої систем.  

Основні завдання для створення умов щодо запровадження кредитно-

модульної системи організації навчального процесу в навчальних закладах 



III-IV рівнів акредитації: розроблення структурно-логічних схем підготовки 

фахівців за усіма напрямами та спеціальностями; запровадження модульної 

системи організації навчального процесу, системи тестування та 

рейтингового оцінювання знань здобувачів вищої освіти; організація 

навчального процесу на базі програм навчання, які формуються як набір 

залікових кредитів; введення граничного терміну навчання за програмою 

навчання; створення нових галузевих стандартів вищої освіти; розроблення 

індивідуальних графіків навчального процесу з урахуванням особливостей 

кредитно-модульної системи організації навчання; 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 й освітньо-професійних програм 

підготовки, які передбачають можливі зміни співвідношення обсягів кредитів 

освітньої та кваліфікаційної складових підготовки; введення інституту 

викладачів-кураторів індивідуальних програм навчання. 

Тема 9. Структура, зміст ключових документів ECTS і порядок 

впровадження їх у вишах України 

Наказ «Про впровадження кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу». Рекомендації МОН України щодо впровадження 

кредитно-модульної системи у вищих навчальних закладах III-IV рівнів 

акредитації.  

Рекомендації МОН України щодо структури та ведення 

індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти.  

Рекомендації МОН України щодо структури залікового кредиту та 

порядку оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. 

Концептуальні засади кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу в ВНЗ України: галузеві освітні стандарти та принципи 



формування програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр (забезпечення мобільності здобувачів вищої освіти, використання 

інтегрованих міжступеневих навчальних планів); принципи модульної 

побудови навчального процесу (графік навчального процесу); загальна 

характеристика навчальних планів, терміни та визначення, форма, структура та 

принципи побудови; загальний навчальний план із напряму підготовки зі 

спеціальності (обов’язкова та вибіркова частини), індивідуальні навчальні 

плани здобувача вищої освіти; семестрові навчальні плани (обсяги навчальної 

роботи, принципи розподілу за видами).  

Поточний та підсумковий контроль при застосуванні модульної побудови 

навчального процесу, концептуальні засади модульно-рейтингової системи 

оцінювання: багатобальна шкала оцінювання й європейська шкала ECTS.  

Організаційно-методичне забезпечення впровадження кредитно-

модульної системи організації навчального процесу: вимоги до укладання 

робочих програм, їх структура, визначення цілей та завдань навчальної 

дисципліни, розподіл навчального матеріалу за змістовними модулями, 

визначення видів навчальної роботи здобувачів вищої освіти, нормування 

навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами; регламент модульно-

рейтингової системи оцінювання, аналіз на основі ОКХ та визначення 

необхідного та достатнього рівня сформованості діяльності, критерії 

оцінювання; організаційно-методичне та науково-методичне забезпечення 

навчального процесу та контролю успішності здобувачів вищої освіти 

(тестування як засіб оперативного та об’єктивного контролю рівня знань 

здобувача вищої освіти).  

Самостійна робота здобувача вищої освіти як засіб виховання творчого 

фахівця, науково-методичне та організаційне забезпечення його самостійної 

навчальної роботи.  

Організація роботи служб та підрозділів університету з упровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання –  
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5. Засоби діагностики успішності навчання – 

поточне тестування здійснюється з кожної теми змістових модулів.  
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Тема заняття: Основні етапи розвитку вищої освіти в Україні. 

Мета вивчення: ознайомлення з історією розвитку вищої освіти в Україні; 

визначення особливостей розвитку вищої освіти в Україні.  

Обсяг навчального часу: 10 год. 

План заняття: 

1. Історичний характер. Вища освіта в Україні у ХV–ХVІ століттях.  

2. Становлення Львівського Університету  

3. Вища освіта в Україні у ХVIII – ХІХ столітті.  

4. Етапи розвитку вищої педагогічної національної школи України. 

5. Освітні реформи ХІХ століття. Статути вищих навчальних закладів.  

Практичне завдання: 

1. Підготувати доповідь (за вибором):  

 Університет як модель сполучення навчання, науки та громадського 

життя: поєднання наукового консерватизму, студентського демократизму та 

громадського моніторингу (Україна, ХХІ століття)».  

 Університет у глобальному, локальному та міжкультурному вимірах. 

2. Користуючись довідниками, статистичними даними, розповідями 

батьків і старших членів родини, підготувати історичну розвідку 

«Особливості розвитку освіти в моєму селі (місті) у XX столітті». 

Література: 
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Тема заняття: Інноваційні педагогічні технології підготовки фахівців у 

розвинених країнах світу. 

Мета вивчення: ознайомлення з інноваційними педагогічними 

технологіями. Оволодіння методами та засобами їхнього запровадження в 

навчальний процес ВНЗ.  

План заняття: 

1. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій. Сутність і 

взаємозв'язок понять освітні технології, педагогічні технології та навчальні 

технології. 

2. Модульно-рейтингова технологія навчання. 

3. Технологія проблемного та групового навчання. 

4. Ігрові технології та їх характеристики. 

5. Характеристика нових інформаційних технологій (комп'ютерних) і 

технології дистанційного навчання. 

6. Дистанційне навчання.  

Практичне завдання: 



1. Проаналізувати питання та підготуватися до обговорення: 

 Інноваційні тенденції у професійній освіті.  

 Світовий досвід інновацій професійної освіти.  

2. Ознайомитися та занотувати основні поняття освітнього 

законодавства «Інноваційні педагогічні технології на законодавчому рівні». 

Література: 

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. / 

І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. 

2. Євдокимов О. В. Ефективність нових технологій організації навчання 

студентів / О. В. Євдокимов // Педагогіка і психологія. – 1997. – №2. –                   

С. 161 – 172. 

3. Кларин М. В. Инновации в обучении: метафоры и модели. Анализ 

зарубежного опыта / М. В. Кларин. – М.: Наука, 1997. – 223 с. 

4. Макарова І. Г. Модульное обучение. Новые педагогические технологии 

/ І. Г. Макарова. – Днепропетровск, 1993. – 15 с. 

5. Нісимчук А. С. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник / 

А. С. Нісимчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К.: Просвіта, 2000. – 386 с. 

6. Освітні технології: навчально-методичний посібник / За ред. 

О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с. 

7. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учебное 

пособие / Г. К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

8. Стефановская Т. А. Технологии обучения педагогике в вузе. 

Методическое пособие / Т. А. Стефановская. – М.: Совершенство, 2000. – 

С. 15 – 20, 35 – 81. 

 

 

Тема заняття: Нормативно-правова база в сфері вищої освіти України: 

характеристика основних документів. 

Мета вивчення: ознайомлення з нормативно-правовою базою в сфері вищої 

освіти України.  

 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97


План заняття: 

1. Нормативно-правове забезпечення вищої освіти в Україні в контексті 

європейської інтеграції  

2. Державна політика в галузі освіти України в контексті реалізації освіти 

для демократичного громадянства та прав людини 

Практичне завдання: 

1. Ознайомитися з основними нормативно-правовими документами, що 

регламентують діяльність у сфері вищої освіти Україні: Закон України про 

вищу освіту, Закон України про інноваційну діяльність, Закон України про 

наукову та науково-технічну діяльність, Закон України про освіту, 

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепція 

національного виховання, Концепція національного виховання молоді, 

Кодекс законів про працю, Положення про організацію навчального процесу 

у ВНЗ, Положення про проведення практики тощо. Загальна характеристика, 

особливості впровадження в умовах університетського сектору освіти. 

Виокремити переваги та недоліки. Підготуватись до обговорення. 

2. Ознайомитися з основними документами, які ратифікувала Україна в 

контексті євроінтеграційних процесів: Велика Хартія університетів, 

Сорбонська, Болонська, Лісабонська декларації, Комюніке (Саламанка, 

Прага, Берлін, Берген, Лондон, Льовен і Лувен-ла-Ньов, Будапешт, Відень, 

Бухарест тощо). Скласти таблицю. 

 

Назва документа Рік затвердження Основні положення 

   

 

Література: 

1. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах 

освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації 

системи вищої освіти / Я. Я. Болюбаш. – К.: ВВП «КОМПАС», 1997.– 64 с.  

2. Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання: Нормат. зб. / 

За заг. ред. М. Ф. Степка, Л. М. Горбунової. – К.: Форум, 2007. – Т. 1. – 798 с.  



3. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – К.: 

Райдуга, 1994. – 61 с.  

4. Державну мову – в систему освіти України // Освіта України. – 1996. – 

№ 11. – С. 5.  

5. Кириченко С. Шляхи формування правової держави і громадянського 

суспільства / С. Кириченко. – К., 1999. – 178 с.  

6. Мазак А. В. Управління освітньою галуззю в умовах становлення 

громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект: Дис. ... 

к.держ.упр. / А. В. Мазак. – К., 2005. – 199 с.  

7. Освіта в Україні: Нормативна база. – 2-е вид. – К.: КНТ, 2006. – 484 с.  

8. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського 

процесу. Документи і матеріали. Травень – грудень 2004 р. / Упоряд.: 

М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін. – Тернопіль: Вид-во 

ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Ч. 2. – 188 с.  

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про ліцензування діяльності з 

надання освітніх послуг» від 8 серпня 2007 р. № 1019 // 

http://portal.rada.gov.ua/  

10. Розвиток освіти в Україні (1992-1993 рр.): Доп. 44-ї сесії Міжнар. конф. з 

питань освіти (жовтень 1994). – К.: Міносвіти України, 1994. – 118 с.  

11. Сидоренко С. Болонський процес: інтеграція вищої освіти до 

Європейського освітнього простору: Зарубіж. Досвід / С. Сидоренко // 

Педагог. газета. – 2003. – № 11. – С. 23. – (листоп.) 

 

 

 

Тема заняття: Базові елементи європейської кредитно-трансферної системи 

(ECTS) 

Мета вивчення: ознайомлення з базовими елементами європейської 

кредитно-трансферної системи.  

План заняття: 

1. Характерні особливості ECTS 



2. Загальні умови користування ECTS 

3. Кредити ЕСТS 

4. Координатори ЕСТS 

5. Зміст і структура інформаційного пакету навчального закладу 

6. Опис предмета курсу 

7. Шкала оцінювання ECTS 

Практичне завдання: 

1. Ознайомитися з додатковою літературою. Виокремити особливості 

призначення та присвоєння кредитів ECTS. 

2. Підготуватися до обговорення питання «Європейська система 

«полегшеної шкали оцінювання» навчальних досягнень здобувача вищої 

освіти». 

3. Скласти таблицю «Сумісність різних систем оцінювання зі шкалою 

ECTS». 

 

Країна Система оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти 

Спільне та відмінне 

   

 

Література: 

1. Болонський процес: зближення, а не уніфікація/ Дзеркало тижня. – №48 

(473). – 13-19 грудня 2003.  

2. Булах І. Методи контролю та оцінювання рівня знань / І. Булах // Сучасні 

системи вищої освіти: порівняння для України. – К.: Видавничій дім «КМ 

Академія», 1997. – С. 169 – 185. 

3. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За 

редакцією В. Г. Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко, 

Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабин. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.  

4. Довженко О. В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к 

размышлению... // Вестник высшей школы: Alma mater. – 2000. – № 6. 



5. Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи 

структурного реформування вищої освіти України / М. З. Згуровський – К.: 

НТУУ «КПІ», 2006. – 544 с. 

6. Колот А. Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці 

фахівців економічного профілю / А. Колот // Вища школа – 2004. – № 2 – 3. 

7. Лукичев Г. А. Интеграция и эффективность – цели реформ в высшем 

образовании стран Европы / Г. А. Лукичев // Научный вестник Московского 

технического университета гражданской авиации. – 2000. – № 26. – С. 13 –18. 

8. Основні засади розвитку вищої освіти у контексті Болонської декларації / 

За ред. В. Г. Кременя. Авторський колектив М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, 

В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабін. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. 

В. Гнатюка, 2003. – 147 с. 

9. Сікорський П. І. Модульно-рейтінгова система навчання у лекціях: Навч.-

метод. посіб. / П. І. Сікорський– Л.: Академічний Експрес, 1997. – 96 с. 

10. Товожнянський Л. Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити / 

Л. Л. Товожнянський, Є. І. Сокол, Б. В. Клименко. – Харків: НТУ «ХПІ», 

2004. – 144 с. 

 

Тема заняття: Принципи, форми та методи побудови кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу в ВНЗ України 

Мета вивчення: ознайомлення з принципами, формами та методами 

побудови кредитно-модульної системи організації навчального процесу в 

ВНЗ України.  

План заняття: 

1. Узгодження та поєднання національних компонентів вищої освіти 

різних країн із вимогами Болонського процесу 

2. Тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному етапі 

3. Передумови входження вищої освіти України до Болонського процесу 

4. Основні завдання для створення умов щодо запровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 



Практичне завдання: 

1. Ознайомитися та занотувати документи МОН:  

 Наказ «Про впровадження кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу».  

 Рекомендації МОН України щодо впровадження кредитно-модульної 

системи у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.  

 Рекомендації МОН України щодо структури та ведення 

індивідуального навчального плану студента.  

 Рекомендації МОН України щодо структури залікового кредиту та 

порядку оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Визначити структуру впровадження кредитно-модульної системи в вищих 

навчальних закладах III-IV рівнів акредитації; структуру та ведення 

індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти; порядок 

оцінювання навчальних досягнень здобувача вищої освіти. 

2. Проаналізувати організаційно-методичне забезпечення впровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу ДВНЗ «ДДПУ» 

Література: 

1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За 

редакцією В. Г.Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, 

В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2004. – 384 с.  

2. Довженко О. В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к 

размышлению... // Вестник высшей школы: Alma mater. – 2000. – № 6. 

3. Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи та шляхи 

структурного реформування вищої освіти України / М. З. Згуровський. – К.: 

НТУУ «КПІ», 2006. – 544 с. 

4. Лукичев Г. А. Интеграция и эффективность – цели реформ в высшем 

образовании стран Европы / Г. А. Лукичев //Научный вестник Московского 

технического университета гражданской авиации. – 2000. – № 26. – С. 13 – 18. 



5. Основні засади розвитку вищої освіти у контексті Булонської декларації 

/ За редакцією В. Г. Кременя. Авторський колектив М. Ф. Степко, 

Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабін. – Тернопіль: Вид-

во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 147 с. 

6. Товожнянський Л. Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити / 

Л. Л. Товожнянський, Є. І. Сокол, Б. В. Клименко. – Харків: НТУ «ХПІ», 

2004. – 144 с. 



Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 
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Українська мова і література) 

 

спеціалізації «Англійська мова», «Інформатика»,  

«Музика», Хореографія» 
            (назва спеціалізації) 
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Зміст самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни  

«Університетські студії» 
 

№ теми Завдання Література Форма контролю 

Тема 1. Основні етапи 

розвитку вищої 

освіти в Україні 

2, 29, 39, 40, 

43, 56, 59, 66, 

68, 69, 70 

Підготувати доповідь (за 

вибором):  

Університет як модель сполучення 

навчання, науки та громадського 

життя: поєднання наукового 

консерватизму, студентського 

демократизму та громадського 

моніторингу (Україна, ХХІ ст.).  

Університет у глобальному, 

локальному та міжкультурному 

вимірах.  

Тема 2.    Система вищої освіти в 

країнах Європи й 

Америки  

17, 20, 36, 56, 

58 

Ознайомитися з принципами 

побудови системи вищої освіти 

країн Європи.  

Скласти таблицю «Сучасні 

принципи побудови та завдання 

вищої освіти в розвинених країнах». 

Тема 3. Інноваційні 

педагогічні технології 

підготовки фахівців у 

розвинених країнах 

світу 

26, 28, 29, 35, 

48, 51, 52 

Ознайомитися та занотувати 

основні поняття освітнього 

законодавства «Інноваційні 

педагогічні технології на 

законодавчому рівні». 

Тема 4. Законодавство 

України про освіту 

5, 17, 20, 24, 

31, 54 

Ознайомитися та занотувати 

Матеріали міністерства освіти і 

науки України щодо інтеграції 

України в Європейський освітній 

простір.  

Основні положення Закону 

України «Про вищу школу».  

Тема 5. Нормативно-правова 

база в сфері вищої 

освіти України: 

характеристика 

основних документів 

5, 7, 8, 11, 15, 

17, 20, 24, 27, 

31, 54 

Ознайомитися з основними 

документами, які ратифікувала 

України у контексті 

євроінтеграційних процесів. 

Скласти таблицю. 

Тема 6. Основні завдання, 

принципи та 

документи, прийняті 

в рамках 

Болонського процесу 

7, 8, 11, 15, 17, 

27 

Скласти реферат «Визначальні 

властивості європейської вищої 

освіти» 

Тема 7. Базові елементи 

європейської 

кредитно-

трансферної системи 

(ECTS) 

3, 4, 6, 10, 12, 

14, 19 

Підготуватися до обговорення 

питання «Європейська система 

«полегшеної шкали оцінювання» 

навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти». 

Скласти таблицю «Сумісність 

різних систем оцінювання зі 

шкалою ECTS».  



Тема 8. Принципи, форми та 

методи побудови 

кредитно-модульної 

системи організації 

навчального процесу 

в ВНЗ України 

26, 41, 45, 46, 

49, 62 

Визначити структуру 

впровадження кредитно-модульної 

системи в вищих навчальних 

закладах III-IV рівнів акредитації; 

структуру та ведення 

індивідуального навчального плану 

здобувача вищої освіти; порядок 

оцінювання навчальних досягнень 

здобувача вищої освіти. 

Проаналізувати та занотувати 

організаційно-методичне 

забезпечення впровадження 

кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу 

ДВНЗ «ДДПУ»  

Тема 9. Структура, зміст 

ключових 

документів ECTS і 

порядок 

впровадження їх у 

вишах України 

3, 4, 6, 10, 12, 

14, 19 

Скласти анотацію на статті (за 

вибором здобувача вищої освіти) 

(3-4 анотації) 
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Оцінювання знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни 

«Університетські студії» здійснюється у вигляді поточного контролю знань 

та оцінювання самостійної роботи здобувачів відповідно до робочої 

навчальної програми. 

Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти з навчальної 

дисципліни «Університетські студії» проводиться за такими формами: 

а) під час лекційних занять; 

б) під час практичних (семінарських) занять: 

 опитування або тестування знань здобувачів вищої освіти з 

теоретичного матеріалу;  

 оцінка виконання ситуаційних вправ і завдань під час заняття;  

в) за результатами виконання завдань самостійного опрацювання 

(індивідуальних завдань): 

 оцінка виконання домашніх завдань під час заняття; 

 оцінка підготовки глосарію, презентацій; 

 обговорення матеріалів рефератів під час практичних занять;  

 обговорення матеріалів доповідей із поставленого проблемного 

питання, проведення дискусій, підведення резюме з цього питання під час 

практичного заняття.  

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам вищої освіти,  

із розподілом за темами 
 

Тема 
К-ть 

год 

Лекційні 

заняття 

Практичні заняття Самостійна робота 

Мах Міn Мах Міn 

Т1 12 1 3 0,5 5 0,5 

Т2 10 1   5 0,5 

Т3 12 1 3 0,5 5 0,5 

Т4 10 1   5 0,5 

Т5 10 1 3 0,5 5 0,5 

Т6 8 1   5 0,5 

Т7 8 1 3 0,5 5 0,5 

Т8 8 1 3 0,5 5 0,5 

Т9 12 2   9 1 

Разом 90 10 15 2,5 49 5 



 

Індивідуальна робота – 49 бала. 

Максимальна кількість балів під час оцінювання знань здобувачів вищої 

освіти у процесі лекційного заняття виставляється за такими критеріями: 

 присутність здобувача вищої освіти на лекції, складання її конспекту 

та активна участь у процесі лекції. 

Максимальна кількість балів при оцінювання знань здобувачів вищої 

освіти у процесі практичного заняття виставляється за такими критеріями: 

 під час опитувань – за повну і ґрунтовну відповідь на задане 

запитання з теми заняття;  

 під час тестування – за правильні відповіді на всі запитання тесту з 

теми заняття;  

 у процесі виконання ситуаційних вправ і завдань – за 

запропонований правильний алгоритм (послідовність) виконання завдання; 

за знання теоретичних основ проблеми, порушеної в завданні; за володіння 

формулами та математичними методами, необхідними для виконання 

завдання; за отриманий правильний результат.  

Максимальна кількість балів під час оцінювання знань здобувачів вищої 

освіти у процесі написання поточних проміжних контрольних робіт 

виставляється за правильні відповіді на всі питання роботи. 

Максимальна кількість балів під час оцінюванні знань здобувачів вищої 

освіти у процесі написання контрольних робіт виставляється за правильні 

відповіді на всі питання роботи. 

Максимальна кількість балів під час оцінювання знань здобувачів вищої 

освіти у процесі контрольного заходу виставляється за правильні відповіді на 

всі питання. 

Максимальна кількість балів під час оцінюванні рефератів та 

презентацій за визначеними темами виставляється відповідно до критеріїв: 

 за повноту та використання сучасних концепцій і джерел інформації 

(крім лекційного конспекту має бути ще не менше трьох джерел інформації);  



 за оформлення роботи згідно з вимогами та наявність посилань на 

літературні джерела;  

 за наявність змістовних висновків;  

 за глибокі знання навчального матеріалу, що містяться в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах.  

У наслідок невиконання окремих критеріїв із тієї чи іншої форми 

контролю знань кількість балів, яка виставляється здобувачу вищої освіти, 

може бути знижена: 

 за неповну відповідь – 0,5 бала;  

 за кожну неправильну відповідь – 0,5 бала;  

 за невчасне виконання індивідуальної роботи – 0,5 бала;  

 за недостовірність поданої інформації – 0,5 бала;  

 за недостатнє розкриття теми – 0,5 бала;  

 за відсутність посилань на літературні джерела – 0,5 бала.  

Результати поточного контролю знань здобувачів вищої освіти (кількість 

отриманих балів) обов’язково доводяться викладачем у кінці кожного заняття 

до відома всіх здобувачів і проставляються в «Журналі обліку поточної 

успішності та відвідування занять здобувачів вищої освіти». Кількість балів за 

результатами оцінювання під час заняття записуються в стовпчик, у якому 

відмічається присутність здобувачів на занятті; кількість балів за результатами 

самостійної роботи (за виконання домашніх чи індивідуальних завдань) – у 

стовпчику поряд.  

Фактична кількість балів, отримана здобувачем вищої освіти за 

результатами поточного контролю та підсумками контрольного заходу, 

переводиться в державну оцінку за такими критеріями: 

А – оцінка «відмінно» (90-100 балів) виставляється за глибокі знання 

навчального матеріалу, наявного в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах, уміння аналізувати явища, що 

вивчаються, у їх взаємозв’язку й розвитку, чітко, лаконічно, логічно 



послідовно відповідати на поставлені питання, уміння застосовувати 

теоретичні положення під час виконання практичних завдань;  

ВС – оцінка «добре» (89-75 балів) виставляється за міцні знання навчального 

матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені питання, вміння 

застосовувати теоретичні положення під час виконання практичних 

завдань, які, однак, містять певні (несуттєві) неточності; 

DE – оцінка «задовільно»  (60-74 балів) виставляється за посередні знання 

навчального матеріалу, недостатньо аргументовані відповіді, слабке 

застосування теоретичних положень під час виконання практичних 

завдань;  

FX – оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену 

(26-59 балів) виставляється за незнання значної частини навчального 

матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння 

застосувати теоретичні положення під час виконання практичних 

завдань;  

F – оцінка «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням модуля 

(навчальної дисципліни) (0-25 балів) виставляється за незнання значної 

частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на 

питання, невміння орієнтуватися під час виконання практичних 

завдань, незнання основних фундаментальних положень.  

Сумарна підсумкова оцінка, яку здобувач вищої освіти може отримати за 

результатами семестрового контролю, складається з кількості балів, 

отриманих за результатами поточного контролю знань під час семестру, та 

кількості балів, отриманих під час контрольного заходу.  

Результати підсумкових заходів оцінюються за 100-бальною шкалою з 

подальшою трансформацією в державну оцінку відповідно до шкали 

оцінювання (національної та ECTS). 

 

 

 


