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БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ДЛЯ ВИЩОЇ  

ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
 
25 травня 1998 р. Міністрами освіти Німеччини, Франції, 

Італії та Сполученого королівства було підписано „Сорбонську 
декларацію”, спрямовану на гармонізацію національних систем 
вищої освіти. А наступного року в Болоньї від імені урядів було 
підписано міністрами освіти 29 країн „Болонську декларацію”, 
яка сформулювала вимоги та критерії до національних систем 
вищої освіти у світлі утворення єдиного Європейського 
наукового й освітнього простору до 2010 року. Так було 
започатковано і урядову ініціативу. Основні вектори спільних дій 
європейських країн можна стисло викласти так: 

- прийняття прирівнювальної структури вищої освіти, що 
має три основні рівні, досягти яких можна протягом аналогічного 
строку навчання. Наприклад, у Франції спільна структура 
європейського рівня дістала назву „3-5-8” (в українській 
термінології бакалаврат – магістратура – аспірантура); 

- розробка модульного принципу освіти, згідно з 
європейською системою кредитів – ЕСТS; 

- забезпечення взаємного визнання дипломів на 
європейському рівні; 

- інтеграція потреб у професійній освіті на різних рівнях і 
забезпечення потреб в освіті протягом усього життя; 

- сприяння мобільності студентів і викладачів та надання 
освітянським закладам європейського виміру; 

- розробка методологічних засад для оцінювання якості 
освіти. 

Особлива увага приділяється вищій освіті, університетам, їх 
інтелектуальному потенціалу, який постійно зміцнюється і 
використовується в загальноєвропейському інтеграційному 
процесі, для поширення необхідних знань з метою усвідомлення 
спільних цінностей. 

Зусилля міністрів і ректорів вищих навчальних закладів 
зосереджені на таких основних проблемах: 



- розроблення й прийняття системи кваліфікацій, яка була б 
визнана усіма і зробила університетські дипломи більш 
прозорими та зрозумілими; 

- введення університетських курсів (навчальних планів), 
зорієнтованих на перший трирічний цикл; 

- введення системи акумуляції й трансферу європейських 
навчальних кредитів, наближеної до ECTS (Європейської 
системи трансферу кредитів); 

- сприйняття мобільності студентів, викладачів, дослідників, 
а також адмінперсоналу; 

- здійснення спільних заходів, спрямованих на забезпечення 
оцінювання (визнання) якості навчання; 

- посилення європейського виміру вищої освіти, змісту 
університетських курсів, гуманістичної спрямованості 
фундаментальних і спеціальних дисциплін. 

В Україні поступово вводиться система кредитів і 
механізмів, що відповідає Європейській системі трансферу 
кредитів. 

Одночасно звертається увага на поліпшення якості вищої 
освіти. Розвивається європейське співробітництво в галузі 
контролю за якістю. Цьому сприяє впровадження сучасних 
інформаційних і комунікаційних технологій. 

Реформується система післядипломної освіти, яку 
забезпечують понад 500 державних вищих навчальних закладів. 
Уведення дистанційної освіти, заочної форми навчання та 
екстернатури значно поширюють можливості для населення 
України здобути вищу освіту протягом усього життя. 

Останнім часом збільшується кількість міжнародних та 
національних рейтингів, а також підвищується їх значущість для 
функціонування ВНЗ на рівні системи вищої освіти в цілому та 
окремого навчального закладу. В цьому контексті, а також 
враховуючи швидкий ріст навчальних закладів на Україні, 
визначення рейтингів слід розглядати як логічний крок, 
направлений на підвищення якості освіти. 

Україна – європейська держава. Колишні студенти  
університетів, такі як Ігор Сікорський, Сергій Корольов, Борис 
Патон та інші – загальновідомі у всьому світі. Тому дуже 
важливо, що Україна приєднується до міжнародної системи 



визначення рейтингів своїх університетів у співвідношенні з 
методиками, апробованими в інших країнах Європи та світу. Це 
дасть можливість , з одного боку, об’єктивно інформувати 
суспільство та ринок праці про реальні досягнення та можливості 
тих чи інших університетів країни, а з другої сторони – 
стимулювати появу здорової конкуренції між ними, що без 
сумнівів буде сприяти покращенню якості знань вищої освіти в 
Україні. 

Можна, звичайно, сперечатися відносно того, що рейтингові 
показники створюють односторонню картину багатопланової 
роботи, яка проводиться в стінах університетів. Отримані оцінки 
не охоплюють всього таїнства творчості в дослідницькій роботі, 
особливо в гуманітарних науках. Але, враховуючи вимоги 
суспільства, ринок праці та причини, пов’язані з прийняттям 
рішення, є необхідність приймати формальну оцінку діяльності 
університетів. 

Великий інтерес до Болонського процесу полягає, на нашу 
думку, крім властивих йому цілей у європейському аспекті, у 
тому, що під гаслом європейської розбудови у кожній країні 
можна успішно здійснити необхідні зміни, які важко було б 
зробити лише в національних рамках. Таким чином, цей процес 
стимулює розвиток національної системи вищої освіти. 

 
Список використаних джерел 

1. Болонський процес: перспективи та розвиток у контексті 
приєднання України до Європейського простору вищої освіти 
// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 
– Судак, 2004. – 85 с. 

2. Методичні матеріали до науково-практичної конференції 
„Болонський процес: перспективи та розвиток у контексті 
приєднання України до Європейського простору вищої 
освіти”. – Київ, 2004. – 62 с. 


