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1. Методичні рекомендації  

щодо організації самостійної та індивідуальної роботи  

для заочної форми навчання 

 

Самостійна та індивідуальна робота здобувачів проводяться в 

освітньому процесі для поглибленого вивчення дисциплін та опанування їх 

методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач 

організовує, обговорення слухачами питань програмного матеріалу. 

Самостійна робота слухачів сприяє розвиткові, поглибленню їх інтересу 

до науки і наукових досліджень. 

Індивідуальна робота є важливим засобом не тільки для перевірки знань 

слухачів, але й для формування високого рівня знань на основі правильних 

суджень та висновків. 

Головна мета самостійної та індивідуальної роботи – допомогти 

слухачам опанувати курс, засвоїти предмет. 

Самостійну роботу варто починати з вивчення конспекту, або тексту 

лекції, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний 

матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та 

критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле поняття, вираз, 

обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, слухач 

ризикує сприйняти неправильно значення терміну, виразу або й всього тексту. 

Тут варто скористатися словничками чи іншими допоміжними джерелами. 

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Слухачі мусять 

використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. 

Опанування положень курсу передбачає не тільки засвоєння визначень 

тих чи інших категорій, характерних рис та ознак певного явища, але й 

розуміння різних точок зору щодо нього. 

Реферати, передбачені планами самостійних занять, присвячуються 

складним питанням, які не розглядаються в навчально-методичній літературі і 

потребують опанування наукових джерел, окремих статей або монографій. 

Обсяг реферату має відповідати 7-8 хвилинам доповіді. Реферативні 

повідомлення заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять і 

лише у виключних випадках без доповіді перевіряються викладачем. Вони 

обов’язково оцінюються викладачем. Реферати можуть бути основою для 

написання наукової роботи. 

Перевірка завдань може відбуватися в різних формах: співбесіди, 

загальногрупової дискусії, заслуховування й обговорення рефератів, 

проведення письмових контрольних робіт, виконання тестових завдань. 

Встановлений рівень засвоєння матеріалу враховується викладачем при 

вирішенні питання про допуск до заліків чи екзаменів на основі оцінок та 

поточної атестації. Основні питання тем вносяться до реєстру питань, які 

вводяться в білети. 
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2. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМИ 1-4. Юридична освіта України в контексті Болонського процесу. 

Законодавство про вищу освіту. Управління системою вищої освіти. 

Стандарти вищої освіти. Болонський процес як засіб інтеграції та 

демократизації вищої освіти. Запровадження кредитно-модульної системи 

організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах України. 

Шляхи адаптації вищої освіти України до Європейського простору вищої 

освіти 

 

У межах першого кредитного модуля слухач має написати реферат для 

більш поглибленого вивчення дисципліни. Ця робота передбачає опрацювання 

навчальної, нормативної та лексикографічної літератури.  

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 

1. Шляхи формування державної політики в сфері освіти в період 

незалежності України. 

2. Конституційні гарантії права на освіту – міжнародний досвід. 

3. Юридична освіта України в контексті Болонського процесу. 

4. Виховання в людині демократичного світогляду – основні завдання 

сучасної системи освіти в Україні. 

5. Система освітніх стандартів як ключовий елемент поліпшення якості 

освіти в Україні. 

6. Вдосконалення управління системою освіти як необхідна умова для 

підготовки спеціалістів європейського рівня. 

7. Значення розвитку та стимулювання наукової діяльності для 

зміцнення авторитету ВНЗ.  

 

 

3. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМИ 1-4. Юридична освіта України в контексті Болонського процесу. 

Законодавство про вищу освіту. Управління системою вищої освіти. 

Стандарти вищої освіти. Болонський процес як засіб інтеграції та 

демократизації вищої освіти. Запровадження кредитно-модульної системи 

організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах України. 

Шляхи адаптації вищої освіти України до Європейського простору вищої 

освіти 

 

У межах першого кредитного модуля слухач має скласти тези доповіді на 

науково-практичну конференцію з проблематики законодавчого супроводження 

функціонування системи вищої освіти України. Ця робота передбачає  

поглиблене опрацювання додаткової літератури та Інтернет-джерел. 

 



 5 

4. Критерії оцінювання самостійної роботи  

 

У межах кредитних модулів здобувач має скласти конспект тез щодо 

опрацювання додаткових питань із кожної теми для більш поглибленого 

вивчення дисципліни, а також низки практичних завдань. Ця робота передбачає 

опрацювання навчальної, нормативної та лексикографічної літератури. 

14–15 балів – повне й безпомилкове виконання практичних завдань, 

охайне ведення конспекту; 

11–13 балів – виконання 80-90% завдань, які містять деякі неточності у 

викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок; 

9–10 балів – виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну 

кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні; 

7–8 балів – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну 

кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок; 

1– 6 балів – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту; 

0 балів – роботу не виконано.  

 

5. Критерії оцінювання індивідуальної роботи  

 

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувач має опрацювати 

відповідну додаткову навчальну, методичну та лексикографічну літературу, 

виконати запропоновані практичні завдання. 

14–15 балів – повне й безпомилкове виконання практичних завдань, 

охайне ведення конспекту; 

11–13 балів – виконання 80-90% завдань, які містять деякі неточності у 

викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок; 

9–10 балів – виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну 

кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні; 

7–8 балів – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну 

кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок; 

1– 6 балів – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту; 

0 балів – роботу не виконано.  
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6. Рекомендована література 

 

Основні нормативні акти: 

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 освіту» 23.05.1991 № 1060-XII із змін. та доповн. – 

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

3. 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. 

4. Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС: Наказ 

МВС України від 14.02.2008 №62. 

5. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Офіційний 

вісник України. – 2002 р. - №16. – с.11-25. 

6. Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської 

декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004 – 2005 роки: 

Наказ № 49 від 23.01.04 // Освіта. – 2004. - № 8. – 11-18 лютого. – С. 6  

7. Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ III – 

IV рівнів акредитації: Рішення колегії № 5/5-4 від 24.04.03 // Інформаційній 

збірник МОН України. – 2003. - № 11. – С. 13-20. 

8. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу: Наказ № 48 від 23.01.04 // Освіта. 

– 2004. - № 8. – 11-18 лютого. – С. 4. 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Андрущенко В. Педагогічна освіта України в стратегії Болонського 

процесу: Бесіда з ректором педагогічного університету ім. М. Драгоманова 

В. Андрущенком / Вела М. Корюненко // Освіта України. – 2004. - № 13. – 

17 лютого. – С. 4. 

2. Байденко В.И. Болонские реформы: некоторые уроки Европы // Высшее 

образование сегодня. – 2004. – № 2. – С. 14-19. 

3. Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего 

образования Европы / М-во образования Рос. Федерации, Исслед. центр 

проблем качества подгот. специалистов Моск. гос. ин-та стали и сплавов 

(технолог. ун-та), Рос. новый ун-т, Каф. систем. исслед. образования. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: ИЦПКПС, 2003. – 126 с. 

4. Болонский процесс [основная цель] // Телекоммуникации и 

информатизация образования. – 2003. - № 6. – С. 7-8. 

5. Болотов В. Образование, открытое миру: Беседа с зам. Министра 

образования РФ В. Болотовым // Alma-mater: (Вестник высшей школы. - 

2003. - № 8. – С. 46-47. 

6. Болюбаш Я.Я. Болонський процес: подолання стереотипів: Розмова з 

директором департаменту вищої освіти МОН України Я.Я.Болюбашем // 

Освіта України. – 2004. - № 21. – 19 березня. – С. 5. 
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7. Будемо зі стандартами: Класні новини // Голос України. – 2003. - № 186. – 

3 жовтня. – С. 8. 

8. Булавко В. Україна буде учасником Болонського процесу // Освіта 

України. – 2003. - № 88. – 25 листопада. – С. 2. 

9. Вениаминов В. Альфа и омега качественного образования // Вузовские 

вести. – 2003. – № 24. – Декабрь. – С. 10. 

10. Глузман О.В. Спільна декларація міністрів освіти Європи: Болонья 19 

червня 1999 року // Гуманітарні науки. – 2003. - № 2. – С. 4-6. 

11. Головенкін В. Щеплення від споживацтва, або Чим можна замінити сесії? // 

Освіта. – 2004. - № 3. -14-21 січня. – С. 4-5 

 

Монографії та інші наукові видання: 

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

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

– С. 36-42. 

2. 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. 

3. Денисенко В. У рамках Болонського процесу // Освіта. – 2004. - № 20. – 21-

28 травня. – С. 8. 

4. Долженко О. Сорбонская и Болонская Декларации: (Информация к 

размышлению…) // Alma-mater: (Вестник высшей школы: ). – 2000. - № 6. – 

С. 19-20. 

5. 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. 

6. Жовта І. Еліту технічної вищої освіти України приймав Харків // Освіта 

України. – 2004. - № 22. – 23 березня. – С. 1-2; № 26. – 6 квітня. – С. 6. 

7. Жовта І. Реформування вищої освіти і Болонський процес // Освіта 

України. – 2003. - № 92. – 9 грудня. – С. 3. 

8. Журавський В. Інтеграція в Європу – через освіту. Чого мі чекаємо від 

Болонського процесу і що він вимагатиме від нас?: Доповідь на 

Всеукраїнському науково-практичному семінарі // Аудиторія. – 2003. – Ч. 

37. – 5-11 грудня. – С. 4-5. 

9. Журавський В. Проблеми модернізації освіти України в контексті 

Болонського процесу: Доповідь на Всеукраїнської науково-практичної 

конференції // Освіта України. – 2004. – № 16. – 27 лютого. – С. 1-2. 

10. Згуровський М. Болоньский процес: шляхом європейської інтеграції: 

Бесіда з ректором НТУУ„КПІ” М. Згуровським] // Дзеркало тижня. – 2003. 

– № 40. – 18 жовтня. – С. 17. 

11. К зоне Европейского высшего образования. Коммюнике встречи 

европейских министров, отвечающих за высшее образование, Прага, 19 
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мая 2001 г. // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2003. - 

№ 6. – С. 17-22. 

12. Коваленко О. Нова філософія економічної освіти // Освіта України. – 2004. 

- № 29. – 16 квітня. – С. 5. 

13. Коваленко О. Чого і як треба навчати в сучасному світі гострої 

конкуренції: Болонський процес // Освіта України. – 2004. - № 20. – 16 
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