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Процеси європейської інтеграції України охоплюють дедалі більше 

сфер суспільної життєдіяльності. Не стала винятком і освіта, особливо 

вища школа. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній 

простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті 

європейських вимог [2, с. 25]. 

Упродовж останніх років виконано великий обсяг наукової роботи з 

вивчення процесу адаптації національної системи освіти до Болонського 

процесу. Загальним проблемам модернізації освіти та інтеграції України в 

європейський простір присвячено праці М.Згуровського, В.І.Байденко, 

В.Кременя та багатьох інших вчених. Теоретичні аспекти аналізу освітніх 

систем, методика аналітичних порівнянь є предметом досліджень 

К.Корсака, В.Зубка. 

Підписання Україною Болонської декларації, спрямованої на 

структурне реформування національних систем вищої освіти й створення 

єдиного європейського освітньо-наукового простору, відкриває один з 

напрямів інтеграції України в Європу. Участь вищої освіти України в 

болонських перетвореннях має бути спрямована на її перспективний 

розвиток і набуття нових європейських ознак [5, с. 8]. 

З іншого боку, Болонський процес є одним з найбільш суперечливих 

напрямів європейської інтеграції України. Це вимагає від ВНЗ вирішення 

багатьох важливих завдань серед яких: 

- модернізація державної системи контролю  якості підготовки 

фахівців; 

-  створення внутрішніх університетських систем управління якістю 

навчання; 

-  розробка нового навчально-методичного забезпечення; 

- вдосконалення системи фінансування; 

- залучення роботодавців, випускників і студентів в процес 

управління навчально-виховним процесом у ВНЗ. 

Інструментами європейської політики у галузі освіти є спільні проекти і 

програми, реалізація яких має сприяти утворенню «Європи без кордонів і 

бар'єрів». Їхньою метою є підвищення якості та ефективності навчання, 

гарантування визнання дипломів та обмін інформацією [3, с. 39]. 



 

Болонський процес в Україні офіційно розпочався 19 травня 2005 року 

з підписанням декларації на Бергенській конференції. Для України це нові 

можливості, пов'язані з перспективою входження до 

загальноєвропейського освітнього простору, а саме: 

- визнання українських дипломів на міжнародному рівні; 

- більша мобільність для студентів та викладачів; 

- спільні освітні та пошукові проекти з європейськими 

університетами. 

Слід зазначити, що інтеграційні процеси, як це неодноразово 

підкреслюється в установчих документах Болонського процесу, поєднано 

із збереженням та розвитком власного національного досвіду, культурної 

спадщини кожної країни [1, с. 347]. 

Проте існує значна кількість проблем української вищої освіти у 

контексті Болонського процесу: 

- надлишкова кількість навчальних напрямів і спеціальностей, 

відповідно 76 та 584.; 

- недостатнє визнання у суспільстві рівня «бакалавр»; 

- загрозлива тенденція до погіршення якості вищої освіти; 

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

сферою освіти і ринком праці; 

-  українська система наукових ступенів складніша, порівняно із 

загальноєвропейською, це перешкоджає мобільності викладачів і науковців 

в Європі; 

-  відсутність нової системи підвищення кваліфікації та перед 

підготовки, що задовольняла б сучасні потреби [6, с. 347]. 

Тому дуже важливий загальноєвропейський принцип «освіта через усе 

життя» поки що в умовах нашої держави не може бути повною мірою 

реалізований. 

Серед низки проблем, що гальмують входження української освіти в 

європейський освітній простір є також питання підготовки науково -

педагогічних кадрів. Існує необхідність підтримки молодих науковців 

шляхом надання кращим із них грантів для наукового стажування за 

кордоном [3, с. 40]. 

Реформування та вдосконалення системи освіти і навчання та діяльність 

у напрямі наближення до стандартів і практики ЄС передбачає такі основні 

дії: 

-  зближення та адаптацію стандартів вищої освіти; 

-  залучення представників зацікавлених соціальних партнерів до 

участі у реформі системи вищої освіти; 

-  проходження вишами міжнародної акредитації; 

-  вивчення можливостей розвитку людського капіталу в Україні; 

-  розширення можливостей молодіжного обміну та навчання 



 

молодих науковців [2, с. 29]. 

Українська освітня система поки що мало придатна для того, щоб 

готувати освічені і кваліфіковані кадри для сучасного ринку праці. 

Вирішення цієї проблеми вимагає серйозних змін в підходах до навчання, 

структури і змісту навчального процесу, мотивованого навчання студентів 

і, врешті-решт, відповідність здобутих студентами знань до попиту з боку 

роботодавців. 

Введення, наприклад, двох циклів навчання для української освіти не 

може бути самодостатньою метою, бо не може сформулювати відповідь на 

вищезазначені проблеми. Тим більше, що за даними довідника ЮНЕСКО в 

самій Європі з десяти країн, що характеризують всім відомі освітні моделі 

вищої освіти, ступінь бакалавра мають тільки три країни, а ступінь 

магістра - тільки чотири [4, с. 12]. 

Це означає, що входження України до Болонського процесу має 

комплексні перешкоди: по-перше, структура системи освітніх рівнів; по-

друге, якісні зміни в навчальному процесі, так само як і змістовне 

наповнення навчальних програм відповідних освітніх рівнів. 

Якщо приймати умову про два цикли навчання, то тут ми стикаємося з 

проблемою недооцінки такого освітнього рівня як бакалавр - як з боку 

студентів, так і з боку працедавців. В цілому, для західних освітніх систем 

рівень бакалавра є вже достатнім для того, щоб випускник вважався 

спеціалістом у своїй сфері і мав змогу займати відповідну виробничу 

позицію. Для України кваліфікаційний рівень бакалавра на побутовому 

рівні (та навіть на співбесідах з працедавцями) сприймається як 

незакінчена вища освіта. 

Не краще складається ситуація і з рівнями магістра і спеціаліста. З 

одного боку, програми навчання, в своїй основі, подібні. З іншого боку, 

спеціалісти і магістри акредитуються за різними рівнями - III і IV рівня 

акредитації, відповідно. Це за тих умов, що ступінь бакалавра проходить 

теж за III рівнем акредитації. 

В результаті, намагаючись формально наблизити нашу систему до 

європейських вимог ми певним чином заплутали систему освітньо-

кваліфікаційних рівнів, не змінивши змістовної частини навчальних планів 

[6, с. 349]. 

Таким чином, незважаючи на те, що перехід на Болонську систему є 

тривалим та складним процесом, її запровадження вже зараз дає позитивні 

результати. Проведення реформування освіти дозволить створити єдиний 

ринок праці вищої кваліфікації, забезпечить мобільність викладачів і 

студентів за рахунок стандартизації ступенів вищої освіти та, відповідно, 

дипломів. У той же час зростатиме рівень конкуренції на ринку освітніх 

послуг, це змусить університети поліпшити свій імідж шляхом підвищення 

якості освіти і бути спроможними забезпечити рівень знань, що гарантує 



 

студенту в майбутньому працевлаштування на європейському ринку праці. 

Отже, виконання умов Болонського процесу не може розв'язати для 

України більшу частину освітніх проблем - але воно може стати загальною 

рамкою для цих перетворень. Україна має всі шанси включитися у цей 

процес і встигнути трансформувати власну освіту за світовими 

стандартами і стати повноправним партнером в єдиному європейському 

освітянському просторі. 
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