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ПРИНЦИПИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ І ПРОБЛЕМИ ЇХ  

ВПРОВАДЖЕННЯ В НАУКОВО-ОСВІТЯНСЬКІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

Однією з найважливіших сфер розвитку євроінтеграції є сфера вищої 

освіти, де вона набула форм Болонського процесу. На сьогодні 45 європей-

ських країн, включно з Україною, є його учасниками. Крім того, значна кіль-

кість міжнародних організації підтримують ідеї процесу та сприяють його 

реалізації.  

Болонський процес (БП) – це процес європейських реформ, що спря-

мований на створення спільної Зони європейської вищої освіти до 2010 

року. Болонський процес офіційно розпочався у 1999 році з підписання Бо-

лонської декларації. Передумовою її створення стало підписання Великої 

Хартії європейських університетів .  

Згідно з цілями БП до 2010 року освітні системи країн-учасниць Болон-

ського процесу повинні бути змінені, щоб сприяти:  

– полегшеному переїзду громадян з метою подальшого навчання чи пра-

цевлаштування у Зоні європейської вищої освіти;  

– зростанню привабливості європейської вищої освіти;  

– забезпеченню подальшого розвитку Європи як стабільного, мирного, 

толерантного, збалансованого суспільства.  

Слід зазначити, що БП не передбачає створенння повністю ідентичних 

систем освіти у різних країнах, він призначений лише для зміцнення взаємо-

зв'язків та покращення взаєморозуміння між різними освітніми системами.  

19 травня 2005 року у норвезькому місті Берген на Конференції мініст-

рів освіти країн Європи Україна приєдналася до Болонського процесу, зобо-

в'язавшись внести відповідні зміни у національну систему освіти та приєдна-

тися до роботи над визначенням пріоритетів у процесі створення єдиного єв-

ропейського простору вищої освіти до 2010 року. 

Історія Болонського процесу офіційно почалася з підписання Болонської 

декларації у 1999 році, проте її передісторія сягає 1954 року, коли було під-

писано Європейську культурну конвенцію, в якій наголошується на необхід-

ності заохочення громадян усіх держав до вивчення мов, історії та культури 

інших країн і спільної для них культури.  

Ідеї освітньо-культурного об'єднання європейських країн загалом та 

університетів зокрема отримали своє продовження у Великій Хартії універ-

ситетів (Magna Charta Universitatum), що стала фінальним результатом 
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пропозиції, адресованої Болонським університетом у 1986 році усім найста-

ршим європейським університетам. Ідея Великої Хартії була сприйнята з ен-

тузіазмом.  

Протягом зустрічі у Болоньї у 1987 році делегати 80 Європейських уні-

верситетів обрали 8 членів правління, серед них: Президента Конференції 

Європейських Ректорів, професора Карміні Романци. 

Велика Хартія, проект якої був створений у січні 1988 року у Барселоні, 

була підписана всіма ректорами, що зібралися у Болоньї 18 вересня 1988 ро-

ку для відзначення 900-ї річниці Болонського університету, що вважається 

найстарішим університетом Європи. “Європа вже існує, її мешканці поділя-

ли спільні інституції, до яких належать і університети, протягом століть. 

Університети є інтелектуальними центрами минулого та майбутнього, що 

мають спільні цілі та методологію здобуття знань - чи то практичних, чи те-

оретичних”, – з такою промовою виступили представники Болонського уні-

верситету на святкуванні.  

Процес, що наштовхнув на ідею створення Великої Хартії, був особливо 

важливим. Хартія не була представлена політичною владою, а була розроб-

лена у стінах Університетів. Вона спирається на фундаментальні цінності єв-

ропейських університетських традицій, проте сприяє зміцненню зв'язків між 

вищими навчальними закладами в усьому світі, долучаючи до процесів, за-

початкованих у ній, неєвропейські університети.  

На сьогодні до Великої Хартії приєдналося 515 університетів, серед 

яких провідні українські ВНЗ, в тому числі і Вінницький національний тех-

нічний університет. 

Особливості Болонського процесу 

Процеси європейської інтеграції дедалі сильніше впливають на таку ва-

жливу сферу життя українського суспільства, як освіта. Болонський процес в 

Україні офіційно розпочався 19 травня 2005 року із підписанням декларації 

на Бергенській конференції. Тепер справа стоїть за національним та 

інституційним рівнем його впровадження.  

На сьогодні 45 європейських країн включно з Україною підписали Бо-

лонську декларацію, яка наголошує на необхідності європейської співпраці у 

забезпеченні якості вищої освіти, підвищенні якості підготовки фахівців, 

зміцненні довіри між суб'єктами освіти, мобільності, сумісності систем ква-

ліфікацій, посиленні конкурентоспроможності Європейської системи освіти.  
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Цілі варті досягнення, проте, на думку ректора НТУУ “КПІ” М.З. Згу-

ровського та інших вчених, існує значна кількість проблем української ви-

щої освіти у контексті Болонського процесу:  

– надлишкова кількість навчальних напрямів і спеціальностей, 

відповідно 76 та 584. Кращі ж світові системи вищої освіти мають у 5 разів 

менше;  

– недостатнє визнання у суспільстві рівня “бакалавр” як кваліфікаційно-

го рівня, його незатребуваність вітчизняною економікою. Як правило, прий-

ом до вузу ми здійснюємо не на бакалаврат, а на спеціальність; 

– загрозлива у масовому вимірі тенденція до погіршення якості вищої 

освіти, що наростає з часом; 

– збільшення розриву зв'язків між освітянами і працедавцями, між сфе-

рою освіти і ринком праці; 

– невиправдана плутанина у розумінні рівнів спеціаліста і магістра. З 

одного боку, має місце близькість програм підготовки спеціаліста і магістра, 

їхня еквівалентність за освітньо-кваліфікаційним статусом, а з іншого – вони 

акредитуються за різними рівнями, відповідно за III і IV;  

Ми змирилися з нехтуванням передовими науковими дослідженнями у 

закладах освіти, які є основою університетської підготовки. Наша система 

наукових ступенів складна у порівнянні з загальноєвропейською, що 

ускладнює мобільність викладачів і науковців в Європі.  

Неадекватно до потреб суспільства і ринку праці вирішується доля такої 

розповсюдженої ланки освіти, як технікуми і коледжі, це при тому, що їхня 

чисельність в державі у чотири рази більша, ніж ВНЗ III та IV рівнів акреди-

тації разом узятих.  

Відійшла в минуле колись добре організована для централізованої 

економіки система підвищення кваліфікації та перепідготовки. Нової систе-

ми, що задовольняла б потреби ринкової економіки, в Україні не створено. 

Тому дуже важливий загальноєвропейський принцип “освіта через усе жит-

тя” поки що в умовах нашої держави не може бути в повній мірі 

реалізований. При цьому університети України не беруть на себе роль 

методологічних центрів, новаторів суспільних перетворень, за якими має йти 

країна. Рівень автономії ВНЗ у цих питаннях значно нижчий від 

середньоєвропейського. Не у повній мірі виконують роль методологічних 

керманичів заклади освіти, що мають статус національних, у той час, коли 

їхня кількість досягла близько 40% від загальної кількості ВНЗ III та IV 

рівнів акредитації.  
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Крім того, виникають досить серйозні проблеми у освітянській галузі 

України щодо її цілковитого входження у організаційну та структурно-

логічну систему Болонського процесу. Насамперед, спостерігається тренд 

нашого інтелектуального потенціалу в сторону Європи, а не навпаки, тобто 

відбувається відтік найкращих умів з України. Не зрозуміла до кінця ситуа-

ція з “долею” освітньо кваліфікаційного рівня “спеціаліста”, адже система 

європейської освіти цієї ланки двоступеневої підготовки (бакалавр – магістр) 

не передбачає. При цьому вітчизняна система організації праці орієнтована 

лише на спеціалістів, а не на бакалаврів і магістрів. Уявіть собі бакалавра-

лікаря. Це хто – фельдшер чи не довчений лікар? Або бакалавр, що закінчив 

технікум (коледж), що ніколи в очі не бачив навіть кандидата наук чи доцен-

та (ми вже не кажемо про доктора наук чи професора), і бакалавра з базовою 

вищою освітою університету. На які первинні посади їх орієнтувати? Таких і 

подібних проблем виникає чимало. Разом з тим, колишня система радянської 

освіти (не беремо до уваги її комуністичну заідеологізованість), що характе-

рна в цілому і для української освіти, у свій час була найкращою у світі. Її 

потрібно було тільки розумно реформувати в русло національних інтересів. 

 Однак після набуття Україною незалежності замість глибокого і фун-

даментального реформування навіть не стільки змісту, як форми освіти, вже 

понад двадцять років в державній системі освіти здійснюються  низка експе-

риментів, іноді досить сумнівних, які, здається, ведуть її “в нікуди”. 

Таким чином, стратегія освіти України, зокрема вищої, має нарешті ви-

значити свій вектор розвитку. При цьому вона має володіти і загальноєвро-

пейськими (загальносвітовими) цінностями і, в той же час, бути глибоко па-

тріотичною та орієнтованою на підготовку висококваліфікованих кадрів ви-

ключно для народного господарства України. Пам’ятаймо ж заповідь нашого 

мудрого Кобзаря: “… І  чужого научайтесь, і свого не цурайтесь…”. 
 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Що таке Болонський процес? Дайте визначення. 

2. Які завдання країн-учасниць Болонського процесу? 

3. Охарактеризуйте основні ідеї Великої Хартії університетів. 

4. Опишість особливості Болонського процесу? 

5. Які проблеми входження вітчизняної освіти у Болонський процес ви 

вбачаєте? 

Петрук В.Г., Клименко М.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Підручник для 

студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколиш-
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нього середовища та збалансоване природокористування”. – Вінниця: 

УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – 203 с. 


