
  

1 

УДК 378    

М. В. Мигидин1 

 

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС: УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
 

1
Вінницький національний технічний університет

 

 
Анотація 

Досліджено питання  інтеграції  України в європейський освітній простір. Розглянуто ключові проблеми 

процесу  імплементації  Болонських угод  в ході реформи вищої освіти в Україні та визначено шляхи їх вирі-
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Abstract 

The issue of integrating Ukraine into the European educational space. Considered the key pro-lems of implementa-

tion of the Bologna agreement in the reform of higher education in Ukraine and ways of solving them. 

Keywords: Education, Higher Ukrainian school, European educational space, Bologna process.  

Вступ 

З метою реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу, забезпе-

чення всебічного входження України у європейський політичний, економічний, правовий, освітній 

простір та створення передумов для набуття Україною членства у Європейському Союзі указами 

Президента України затверджена "Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу". Основни-

ми напрямами культурно-освітньої і науково-технічної інтеграції визначено впровадження європей-

ських норм і стандартів в освіті, науці й техніці, поширення власних культурних і науково-технічних 

здобутків у ЄС. 

Головним стратегічним завданням розвитку вищої освіти України на сучасному етапі є інтегра-

ція вищої освіти України до європейської освітньої системи в умовах приєднання до Болонського 

процесу, запобігаючи можливим складнощам і враховуючи перспективи цього прогресивного проце-

су, узгоджуючи та поєднуючи національні компоненти вищої освіти з вимогами Болонської деклара-

ції задля створення єдиної зони європейської вищої освіти. 

Метою роботи  є дослідження процесу інтеграції України в європейський освітній простір в кон-

тексті Болонського процесу. 

 

Основна частина 
Уже більше десяти років європейське освітнє співтовариство живе під знаком Болонського про-

цесу. Його суть полягає у формуванні на перспективу загальноєвропейської системи вищої освіти, 

названої Зоною європейської вищої освіти, яка ґрунтується на спільності фундаментальних принци-

пів функціонування. Із 1998 по 2003 рік у рамках Болонського процесу відбулося багато різнорівне-

вих зустрічей, робочих нарад, конференцій тощо. Пропозиції, які розглянуто і які виконуються в рам-

ках Болонського процесу, зводяться в основному до шести таких ключових позицій [1]. 

1. Уведення двоциклового навчання. Фактично пропонується ввести два цикли навчання: 1-й - до 

одержання першого академічного ступеня і 2-й - після його одержання. При цьому тривалість на-

вчання на 1-му циклі має бути не менше 3-х і не більше 4-х років. Навчання впродовж другого циклу 

може передбачати отримання ступеня магістра (через 1-2 роки навчання після одержання 1-го ступе-

ня) і/або докторського ступеня (за умови загальної тривалості навчання 7-8 років). 

2. Запровадження кредитної системи. Пропонується запровадити у всіх національних системах 

освіти систему обліку трудомісткості навчальної роботи в кредитах. За основу пропонується прийня-

ти ECTS, зробивши її нагромаджувальною системою, здатною працювати в рамках концепції «на-

вчання впродовж усього життя». 

3. Контроль якості освіти. Передбачається організація акредитаційних агентств, незалежних від 

національних урядів і міжнародних організацій. Оцінка буде ґрунтуватися не на тривалості або змісті 

навчання, а на тих знаннях, уміннях і навичках, що отримали випускники. Одночасно будуть встано-

влені стандарти транснаціональної освіти. 
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4. Розширення мобільності. На основі виконання попередніх пунктів передбачається істотний ро-

звиток мобільності студентів. Окрім того, ставиться питання про розширення мобільності викладаць-

кого й іншого персоналу для взаємного збагачення європейським досвідом. Передбачається зміна 

національних законодавчих актів у сфері працевлаштування іноземців. 

 5. Забезпечення працевлаштування випускників. Одним із важливих положень Болонського 

процесу є орієнтація вищих навчальних закладів на кінцевий результат: знання й уміння випускників 

повинні бути застосовані і практично використані на користь усієї Європи. Усі академічні ступені й 

інші кваліфікації мають бути затребувані європейським ринком праці, а професійне визнання квалі-

фікацій має бути спрощене. Для забезпечення визнання кваліфікацій планується повсюдне викорис-

тання Додатка до диплома, який рекомендований ЮНЕСКО. 

  6. Забезпечення привабливості європейської системи освіти. Одним із головних завдань, що має 

бути вирішене в рамках Болонського процесу, є залучення в Європу більшої кількості студентів з 

інших регіонів світу. Вважається, що введення загальноєвропейської системи гарантії якості освіти, 

кредитної нагромаджувальної системи, легко доступних кваліфікацій тощо, сприятиме підвищенню 

інтересу європейських та інших громадян до вищої освіти . 

Згідно з принципами Болонської декларації первинна відповідальність за якість одержуваних 

знань, умінь і навичок лежить на кожному навчальному закладі, а отже, саме ВНЗ, а в ньому – факу-

льтет, в складі якого кафедра й окремий викладач несуть персональну відповідальність разом зі сту-

дентами за свою дисципліну та рівень її засвоєння. Так що все визначають зміст та форми і методи 

навчання, їх вибір, модернізація і вдосконалення. Перехід на кредитно-модульну систему навчання, 

за Болонською декларацією, дозволяє максимально якісно засвоювати навчальний матеріал за міні-

мальний термін, використовуючи структурно-логічний виклад найскладніших і найважливіших еле-

ментів знань логічними частинами – модулями. 

Особливого значення при кредитно-модульній системі набуває організація самостійної роботи 

студентів яка пов’язана з творчим використанням набутих студентами знань та забезпечення їх необ-

хідною навчально-методичною літературою. 

Кредитна система, з одного боку дає змогу максимально демократизувати та індивідуалізувати 

навчальний процес, а з іншого – зобов’язує якісно засвоювати зміст вищої освіти й тим самим забез-

печити визнання результатів навчання різними навчальними закладами і країнами [2].  

Прагнення до європейської інтеграції суттєво впливає на всі сфери життєдіяльності Української держа-

ви, включаючи і вищу освіту.  Україна чітко окреслила орієнтири на входження в освітній та науковий 

простір Європи, активно здійснює модернізацію освітньої системи у контексті вимог Болонських угод. 

Це сприятиме підвищенню в Україні європейської культурної ідентичності та входження до загаль-

ноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного середовища. 

Враховуючи це, одним з актуальних завдань сучасної освіти є суттєве оновлення змісту освіти, 

пошук, створення та застосування найефективніших сучасних форм і методів навчання для забезпе-

чення високої якості знань студентів. Завдяки політиці українського уряду на початку ХХІ ст. приєд-

нання до Болонського процесу визначило реформаторські кроки України до європейської інтеграції у 

сфері вищої освіти. 

Підписання Україною Болонської декларації, спрямованої на структурне реформування націона-

льних систем вищої освіти й створення єдиного європейського освітньо-наукового простору, відкри-

ває один з напрямів інтеграції України в Європу. Нам надається реальна можливість отримати рівно-

правний статус у європейському освітньому просторі, який визначає розвиток нашої країни на ціле 

покоління вперед. Участь вищої освіти України в болонських перетвореннях має бути спрямована на 

її перспективний розвиток і набуття нових європейських ознак.    

З іншого боку, Болонський процес є одним з найбільш суперечливих напрямів європейської інте-

грації України. Ця суперечливість полягає в тому, що освітня реформа має тенденцію відбуватися 

нормативно-наказовим шляхом, у прискореному темпі, а не поступово, подекуди без врахування до-

цільності саме таких методів інтеграції. 

  Все це вимагає від ВНЗ вирішення багатьох важливих завдань серед яких: модернізація держа-

вної системи контролю якості підготовки фахівців; створення внутрішньовузівської системи управ-

ління якістю навчання; розробка форм нової документації; створення навчально-методичного забез-

печення підготовки висококваліфікованого фахівця; модернізація схеми фінансування; залучення 

студентів в процес управління навчально-виховним процесом у ВНЗ; розвиток академічної мобільно-

сті [3]. 
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Водночас слід зважити на те, що ці зміни не повинні призвести до втрат кращих традицій, запе-

речення національних ознак якості освіти. Орієнтація на Болонський процес не повинна призводити 

до невиправданої перебудови тих традицій вітчизняної освіти, які є національним надбанням україн-

ської вищої школи, зокрема широкий спектр і фундаменталізація знань студентів у галузі суспільних 

наук, що формують світогляд молодої людини та майбутнього фахівця. На наше глибоке переконання 

і як засвідчує практика, жодна з високорозвинених країн Європи нівелювати власні національні сис-

теми вищої освіти в контексті Болонської декларації не збирається. Власне, Болонська декларація 

цього й не вимагає. Вона вимагає іншого, прозорості й відмінності систем освіти, їх модернізації в 

контексті відповідності одна одній з метою забезпечення академічної мобільності та досягнення 

більш високої якості на основі поєднання зусиль науки і освіти та плідної співпраці [4]. 

Важливо усвідомити також те, що розв’язання комплексу завдань, пов’язаних з приєднанням 

України до Болонського процесу, до європейського освітньо-наукового простору на основі підготов-

ки майбутніх професіоналів знаходиться у площині рішень, спрямованих на новий інноваційний, 

науково-технологічний розвиток України. Це – перш за все, нова філософія освітньої діяльності, нові 

принципи організації навчального процесу, новий тип відносин між викладачем та студентом, це, 

зрештою нові технології опанування знань і повна прозорість навчального процесу. 

Уведення довгострокової стратегії модернізації всієї системи вищої освіти вимагає застосування 

якісних інноваційних заходів з урахуванням вимог і потреб інформаційного суспільства. Враховуючи 

це, важливим моментом реструктуризації навчального процесу ВНЗ України – є запровадження інно-

ваційних освітянських технологій, рішення цього завдання спрямовано на : 

 перехід від педагогічного традиціоналізму до нових форм і методів навчання, орієнтованих на 

формування творчої особистості, яка вміє поєднувати в різних варіантах теоретичні завдання, наукові 

здобутки з вирішенням питань, які виникають на практиці; 

 підвищення творчої активності студентів під час аудиторних занять шляхом упровадження 

ділових і рольових ігор, ігрового проектування, „кейс-методів”, брифінг-семінарів, відео тренінгів 

тощо; 

 посилення мотивації студентів до самостійної роботи з метою поглиблення знань і здобутих 

вмінь та навичок; 

 забезпечення наскрізної комп`ютеризації навчального процесу та створення комп’ютерних 

систем його підтримки; 

 інтенсифікацію навчального процесу з метою скорочення аудиторних   занять з участю викла-

дача при наданні повного обсягу знань і підвищенні якості навчального процесу; 

 розробку інтерактивних комплексі навчально-методичного забезпечення дисципліни тощо [5]. 

Розробка та застосування інноваційних технологій навчання в умовах приєднання України до єв-

ропейської освітньої системи, а також діагностика якості знань у ВНЗ мають носити системний хара-

ктер, що дозволяє забезпечити взаємозв`язок між усіма елементами навчального процесу, підвищує 

рівень його керованості та навчально-методичного забезпечення. 

   Безумовно, при розумній організації запровадження нових інноваційних технологій навчання 

можна очікувати значних позитивних результатів, а саме: 

 посилення навичок самостійної роботи; 

 посилення планування свого часу; 

 підвищення інтересу та поглиблення знань по напрямках, які найбільше цікавлять студентів; 

 можливість систематичного контролю якості знань студентів [6].  

 Слід мати на увазі, що входження в єдиний європейський освітній простір полягає не в загаль-

ному стандарті якості, не в одноманітному змісті освіти, а в зближенні принципів і підходів, у 

подібності структур, конфігурацій і засобів освітніх систем окремих держав. 

 Важливо зазначити, що євроінтеграційний процес України на всіх етапах не повинен 

нівелювати національні особливості освітніх систем різних країн Європи, які мають право і повинні 

поширювати власні культурні й науково-технічні здобутки в Європейському Союзі. Відтак, 

інтеграція української освіти до європейського освітнього простору має передбачати збереження 

національно-культурної самобутності української нації, її співжиття з іншими народами й 

національностями, діалог культур та їх взаємозбагачення. Збереження історично зумовленої 

самобутності української нації, її нерозчинення у світі глобальної культури й півіснування з різними 

культурами – одне з найважливіших завдань сучасної освітньої політики України. 
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Висновки 

Прагнення до європейської інтеграції суттєво впливає на всі сфери життєдіяльності Української держа-

ви, включаючи і вищу освіту.  Україна чітко окреслила орієнтири на входження в освітній та науковий 

простір Європи, активно здійснює модернізацію освітньої системи у контексті вимог Болонських угод. 

Аналіз проблеми  входження України в європейський освітній простір засвідчує складність та 

протирічливість цього процесу. Стояти осторонь цього процесу Україна не може, тому необхідно 

прогнозувати процес трансформації національної системи освіти, оптимально поєднуючи накопиче-

ний зарубіжний та вітчизняний досвід. Цей процес має будуватися на наступних засадах: 

1.  Побудова оновленої системи освіти – повинна стати національною ідеєю, зміст якої полягає у 

збереженні і примноженні давніх освітніх традицій українців.  

2. Оновлена система вищої освіти покликана виховувати громадянина держави Україна, 

всебічно розвинену особистість, сутністю якої є духовність, соціальна та професійна компетентність. 

3.  Розвиток національної системи вищої освіти має підпорядковуватись законам ринкової 

економіки, оскільки економічна сфера є винятково важливою у формуванні логіки суспільного роз-

витку. Водночас важливо враховувати при цьому не менш важливі чинники – соціальні, політичні, 

духовного життя, суспільної свідомості, культури та моральності. 

4. Розвиток вищої освіти України слід розглядати у контексті тенденцій розвитку і досвіду 

світових освітніх систем.  

Реформування національної системи вищої освіти України згідно зазначених вище напрямків спри-

ятиме її наближенню до європейських стандартів. Якість процесів оновлення, які відбуваються в сучас-

них українських ВНЗ, дають підстави для впевненості у можливості подальшого примноження 

інтелектуального багатства нації і забезпечення успішності соціально-економічного розвитку украї-

нської держави. 
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