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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В 

ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 

 

Професійна освіта сьогодні набуває нового значення у світовій 

практиці. Поняття «професійна освіта» у науковій літературі трактується 

як: • процес і результат професійного становлення і розвитку особистості, 

який супроводжується оволодінням знаннями, навичками і вміннями з 

конкретних професій і спеціальностей [2, с. 170-171]; • підготовленість 

людини до визначеного виду діяльності;  • важливий соціально-державний 

інститут, який виконує функцію підготовки молодого покоління до 

вирішення в майбутньому професійних завдань [3, с. 8]; • неперервний 

процес, обумовлений потребами особистості, суспільства й економічного 

розвитку держави, направлений на постійний професійно-особистісний 

розвиток і самовдосконалення фахівців, розширення їх можливостей в 

умовах якісної зміни праці як в рамках однієї професії, так і в умовах зміни 

сфери професійної діяльності [1, с. 138]. 
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Аспекту впровадження європейської кредитно-модульної системи 

професійної освіти надається незначна увага, тому ця проблема є 

актуальною у сучасній педагогіці. 

Професійна освіта у країнах ЄС включає професійні навчальні 

програми, які дозволяють учням готуватися до конкретної кар'єри. Деякі 

європейські заклади освіти забезпечують професійне навчання; на вищому 

рівні: майбутні студенти можуть обирати для навчання окремі курси, 

програми отримання сертифікатів / дипломів, програми аспірантів, тощо. 

Мобільність − це ключова мета у європейській політиці в галузі освіти і 

навчання, яка в даний час підтримується такими програмами,  як Erasmus + 

та освітньою програмою  підготовки молоді ЄС на період з 2014 по 

2020 рр. Мобільність у вищій освіті дає студентам можливість вивчати 

модулі відповідні до своєї освітньої програми, а також розвивати інші 

знання та навички у процесі навчання, зокрема оволодіння іноземною 

мовою. Стандарти європейської професійної освіти зорієнтовані на 

індивідуальні навчальні програми для студентів, які узгоджуються із 

загальним навчальним планом. Результати академічних досягнень за 

такими програмами надсилаються на електронну адресу студента і 

розміщуюються в дистанційній навчально-освітній системі закладу освіти. 

Європейська кредитно-модульна система професійної освіти та підготовки 

(ECVET) є ініціативою на європейському рівні і   розроблена як технічна 

база для передачі знань, професійного  визнання  та накопичення 

результатів навчання учнів у професійно-технічному середовищі. 

Вищеозначене сприяє: 1. заохоченню студентів до транснаціональної 

мобільності та доступу до безперервного навчання; 2. визнанню 

академічних досягнень студентів у професійно-технічному середовищі; 3. 

створенню індивідуальних програм навчання. Стратегія професійної освіти 

в умовах кредитно-модульної системи має був випробувана у пілотних 

проектах країн Європейської Спільноти з наміром продовжити її 

застосування і поступового поширення на більш широкий діапазон 

кваліфікацій професійно-технічної освіти як частина політичної ініціативи 

«Освіта та навчання 2020» [4]. 

Проте наразі в європейських країнах існує суспільна протидія  

повномасштабному прийняттю європейської кредитно-модульної системи 

професійної освіти. А саме − використання результатів академічного 

навчання, їх оцінка, контекст і тривалість  навчання. Беззаперечно, існує 

багато факторів, які визначають ступінь прийняття європейської кредитно-

модульної системи професійної освіти та підготовки, зорема наявність 

національних кредитних систем, їх сумісність із кредитно-модульною 

системою професійної освіти та використання результатів навчання.  

Отже, вищеозначене дозволяють дійти висновку, що викладачі-тьютори є 

важливим ключем до розкриття можливостей європейської кредитно-

модульної системи професійної освіти. Таким викладачам необхідні 
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спеціальні компетенції для використання результатів навчання, викладання 

та оцінювання студентів.  
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ОБЛИЧЧЯ ЕПОХИ: ЛЕВКО МАЦІЄВИЧ  

 

Левко Мацієвич… Його ім’я глибоко закарбувалося в історію 

української політичної думки. Можна стверджувати, що лише передчасна 

смерть у Петербурзі зупинила його на шляху до логічного завершення 

революційних починань. На жаль, за тоталітарного «совєцького» 

панування в Україні постать Левка Мацієвича була фактично зігнорована. 

Комуністи радше були готові приховати досягнення в авіації, аніж віддати 

належне людині з революційним духом українського діяча. Натомість в 

останні десятиліття ця непересічна постать обросла численними міфами. 

Одні автори стверджують, що це був російський політичний діяч, який 

«искренне любил свою Родину», тобто Російську імперію. Інші 

наголошують, що Мацієвич брав активну участь у бойовій організації 

російської партії есерів. Насправді ж Мацієвич належав до того кола 

діячів, які створювали громадські й політичні українські структури на 

початку ХХ століття, а Батьківщиною вважали Україну [1, с. 4]. 

Народився 13 травня 1877 р. в с. Олександрівці Чигиринського 

повіту тодішньої Київської губернії (нині Кіровоградщина ).Навчався 

хлопець у 3-й Київській гімназії на Подолі, де виявив нахил до 

математики, фізики, хімії, а водночас до іноземних мов і до класичної 

літератури. 1895 року хлопець досить легко вступив на механічне 


