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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 4. Запровадження кредитно-модульної системи організації 

освітнього процесу у вищих навчальних закладах України. Шляхи 

адаптації вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Кредитно-модульна система організації навчального процесу. 

2. Загальна характеристика Європейської Кредитної Трансферної Системи 

(ECTS). 

3. Загальні умови користування ECTS. 

4. Кредити ECTS. 

5. Присвоєння студентам кредитів ECTS.  

6. Перезарахування кредитів ECTS. Структура курсу з присвоєння ступенів 

(DEGREE COURSE). Оцінювання в системі ECTS. 

7. Шляхи адаптації вищої освіти України до Європейського простору вищої 

освіти. 

8. Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці 

фахівців юридичного профілю. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Слухачу необхідно знати: загальну 

характеристику та умови користування Європейською Кредитною 

Трансферною Системою, нормативно-правові акти, які запроваджують ECTS, 

зміни у сучасному освітньому законодавстві щодо кредитно-модульної 

системи, адаптаційні процеси в українській системі вищої освіти у межах її 

входження до Європейського простору вищої освіти.  Для освоєння професії 

варто вміти користуватись кредитами та шкалою оцінювання ECTS, керуватись 

освітньою нормативно-правовою базою для орієнтування в європейському 

ринку освітніх послуг. 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, 

ст. 141. 

2. Закон України «Про вищу освіту» від від 01.07.2014 № 1556-VII із 

змін. та доповн. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

3. Закон України «Про освіту» 23.05.1991 № 1060-XII із змін. та доповн. 

– http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. 

4. Европейское пространство высшего образования. Совместное 

заявление министров образования европейских стран, подписанное в Болонье 

19 июня 1999 г.: (Болонская декларация) // Телекоммуникации и 

информатизация образования. – 2003. - № 6. – С. 9-11 

5. Гребнев Л. Высшее образование в Болонском измерении: Российские 

особенности и ограничения // Высшее образование в России. - 2004. - № 1. – 

С. 36-42. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
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6. Гребнев Л. России в Болонском процессе принадлежит связующая 

роль между Европой и СНГ: Беседа с зам. Министра образования РФ 

Л. Гребневым // Вузовские вести. – 2003. - № 24. – Декабрь. – С. 3. 

7. Денисенко В. У рамках Болонського процесу // Освіта. – 2004. - № 20. 

– 21-28 травня. – С. 8 

8. www.europa.eu.int/comm/education/recognition/ 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи  

здобувачів на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 

рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 

передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 

продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 

питання щодо юридичної освіти України в контексті Болонського процесу, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 

знанні чинного законодавства про вищу освіту. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння в сфері чинного законодавства про 

вищу освіту; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному 

обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. 

Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 

думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 

законодавства в сфері вищої освіти. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння в сфері юридичної освіти України в контексті Болонського процесу мають 

поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 

навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 

з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 

носять істотного характеру; практичні навички та вміння в сфері юридичної освіти 

України в контексті Болонського процесу сформовані недостатньо; більшість 

навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які 

потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 

матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 

що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 

відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 


