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Болонський процес: Болонська матриця
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2015 р. Єреван:

• Підвищення якості та релевантності навчання і викладання.

• Педагогічні інновації, студентоцентроване середовище, ефективні
навчальні діяльності.

• Прозорі (зрозумілі) описи результатів навчання та навчального
навантаження, гнучкі навчальні траєкторії, відповідні методи викладання
та оцінювання.

• Визнання і підтримка якості викладання, створення можливостей для
вдосконалення викладацької компетентності.

• Активне залучення студентів та членів академічної спільноти, інших
стейкхолдерів до розроблення навчального плану та системи
забезпечення якості.
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Комюніке: Єреван 2015 рік



Інновації у навчанні та викладанні:

- Окремий вимір ЄПВО

- Інноваційні та інклюзивні практики

- Європейський форум з викладання та навчання (ЄАУ)

- Розвиток ініціатив, що базуються на кращих практиках

- Студентоцентроване навчання та відкрита освіта у контексті Навчання впродовж
життя

- Підтримка ЗВО (інституційні стратегії, міждисциплінарні ОП, дуальне навчання,
інтеграція ВО, досліджень та інновацій)

- Digitalisation (цифрова та змішана освіта, відповідні компетентності у студентів і
персоналу, відповідні освітні дослідження та прогнозування)

- Просування в академічній кар'єрі має базуватися на: успішних дослідженнях та
якісному викладанні

- Підтримка інституційних, національних та європейських ініціатив (професійний
розвиток викладачів, визнання якісного та інноваційного викладання) 4

Комюніке: Париж 2018 рік



Болонський звіт 2018
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https://eua.eu/events
/24-2019-european-
learning-teaching-
forum.html

https://eua.eu/events/24-2019-european-learning-teaching-forum.html


Європейські принципи вдосконалення викладання і 
навчання у вищій освіті

1. Досвід навчання у закладі вищої освіти сприяє розвитку студента як
активного і відповідального громадянина, здатного до критичного
мислення, розв’язання проблем, готового до навчання упродовж життя.

2. Навчання і викладання є студентоцентрованим.

3. Відданість навчанню та викладанню є невід’ємною складовою місії та
стратегії університету.

4. Керівництво університету бере активну участь і сприяє просуванню
(прогресу, розвитку) навчання та викладання.

5. Навчання і викладання є колегіальним процесом, що передбачає
співпрацю всередині університету та між університетом і суспільством.

7



6. Навчання, викладання та дослідження є взаємопов’язані та збагачують
один одного.

7. Викладання є серцем (ядром) академічної практики та цінується як
наукова та професійна діяльність.

8. Університетська спільнота активно вивчає та високо цінує різноманітність
підходів до навчання та викладання, поважає розмаїття студентів,
стейкхолдерів та предметів (дисциплін).

9. Значні ресурси та відповідні структури необхідні, щоб підтримувати та
забезпечити вдосконалення навчання та викладання.

10. Вдосконалення навчання та викладання є рушієм інституційного
забезпечення якості та спільною відповідальністю співробітників та
студентів університету.
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Європейські принципи вдосконалення викладання і 
навчання у вищій освіті
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Дякую за увагу!


