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ТЕМА 10 

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

В УКРАЇНІ ТА ВИМОГИ 

БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
 
 

10.1. Основні риси національної системи освіти. 

10.2. Зміст та основні завдання Болонського процесу. 

10.3. Реформування освіти з огляду на Болонський процес. 

 

10.1. Основні риси національної системи освіти 

 

Значення освіти для людини зокрема і для суспільства в цілому не 

підлягають сумніву. Саме тому право індивідуума на її отримання 

належить до фундаментальних, конституційних прав. Так, у 

статті 53 Конституції України гарантується непорушність права на 

освіту, обов’язковість повної загальної середньої освіти та забезпечує 

доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, 

професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм 

навчання. На законодавчому рівні також закріплено, що освіта – 

це основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, 

економічного розвитку суспільства і держави, ґрунтується на засадах 

гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між 

націями і народами. 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних 

здібностей, виховання високих моральних якостей, формування 

громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій 

основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, 

підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства 

кваліфікованими фахівцями. 

Освіта в Україні включає дошкільну, загальну середню, позашкільну, 

професійно-технічну, вищу, післядипломну освіту, аспірантуру, 

докторантуру, самоосвіту. Згідно із Законом України «Про освіту» 

громадяни України мають право на отримання освіти за різними 

формами: денною(очною), вечірньою, заочною або екстернату. З 

розвитком інформаційних технологій розвивається й удосконалюється 

дистанційна освіта, зокрема у заочно-дистанційному форматі. 
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Структура вищої освіти розбудована у відповідності до структури 

освіти розвинених країн світу, яка визначена ЮНЕСКО, ООН та 

іншими міжнародними організаціями. До структури вищої освіти, 

згідно з Законом «Про вищу освіту» входять освітні й освітньо-

кваліфікаційні рівні: 

– освітні рівні: неповна вища освіта, базова вища освіта, повна 

вища освіта; 

– освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, 

спеціаліст, магістр. 

Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено 

чотири рівні акредитації: перший рівень – технікум, училище, інші 

прирівняні до них вищі навчальні заклади; другий рівень – коледж, 

інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади; третій і четвертий 

рівні (залежно від результату акредитації) – інститут, консерваторія, 

академія, університет. 

Основними принципами освіти в Україні є: 

– доступність для кожного громадянина усіх форм і типів 

освітніх послуг, що надаються державою; 

– рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, 

таланту, всебічного розвитку; 

– гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських 

духовних цінностей; 

– органічний зв’язок із світовою та національною історією, 

культурою, традиціями; 

– незалежність освіти від політичних партій, громадських і 

релігійних організацій; 

– науковий, світський характер освіти; 

– інтеграція з наукою і виробництвом; 

– взаємозв’язок з освітою інших країн; 

– гнучкість і прогностичність системи освіти; 

– єдність і наступність системи освіти; 

– безперервність і різноманітність освіти; 

– поєднання державного управління і громадського самовряду-

вання в освіті.  

До державних органів управління освітою в Україні належать: 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; міністерства і 

відомства України, яким підпорядковані навчальні заклади; Міністерство 

освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим; місцеві 

органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і 

підпорядковані їм органи управління освітою. 
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Державна політика у галузі вищої освіти ґрунтується на 

принципах:  

– доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним 

громадянином України;  

– незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних 

партій, громадських і релігійних організацій;  

– інтеграції системи вищої освіти України у світову систему 

вищої освіти при збереженні і розвитку досягнень та традицій 

української вищої школи;  

– наступності процесу здобуття вищої освіти;  

– державної підтримки підготовки фахівців для пріоритетних 

напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень;  

– гласності при формуванні структури та обсягів освітньої та 

професійної підготовки фахівців. 

 

10.2. Зміст та основні завдання Болонського процесу 

 

Протягом останніх років для європейської вищої освіти характерні 

процеси, які сприяють стиранню кордонів між країнами. Значний успіх 

у створенні європейського економічного простору підштовхнув країн-

лідерів ЄС до утворення єдиного європейського простору вищої 

освіти (The European Higher Education Area).  

Початком цього процесу стало підписання у 1988 р. Великої Хартії 

європейських університетів (Magna Charta Universitatum). У 

подальшому були розроблені й прийняті Лісабонська конвенція 

(1997 р.) про визнання кваліфікацій для системи вищої освіти 

європейського регіону та Сорбоннська декларація щодо узгодження 

структури вищої освіти в Європі.  

Ці документи відображали прагнення створити в Європі відкриту 

систему вищої освіти, яка могла б, з одного боку, захищати і зберігати 

культурну своєрідність країн, а з іншого, створювати умови для 

тісного співробітництва та вільного пересування викладачів та 

студентів. До того ж, система мала забезпечувати всіх бажаючих 

можливістю доступу до освіти протягом усього життя. На практиці 

втілювати ці ідеї повинна була єдина система залікових одиниць і 

Конвенція про визнання дипломів і навчання, до якої приєднались 

більшість європейських країн. 

19 червня 1999 р. у м. Болонья (Італія) відбулася представницька 

нарада 29 міністрів європейських країн з метою проголошення 

утворення європейського простору вищої освіти і прийняття так званої 

Болонської декларації, яка мала на меті започаткування 
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десятирічного процесу скоординованих реформ і змін. Цим актом 

країни-учасниці узгодили спільні вимоги, критерії та стандарти 

національних систем вищої освіти і домовилися про створення єдиного 

європейського освітнього та наукового простору. Болонський процес в 

подальшому став інструментом не тільки західноєвропейської 

інтеграції, але й світових глобалізаційних процесів, про що свідчить 

позитивне сприйняття його елементів східноєвропейськими країнами. 

У рамках Болонського процесу було сформульовано шість ключових 

позицій. 

1. Уведення двоциклового навчання (бакалавр, магістр). По 

завершенні першого циклу присвоюється академічний ступінь 

бакалавра. Кінцевим результатом другого циклу навчання має бути 

академічний ступінь магістра. При цьому тривалість навчання на 1-му 

циклі має бути не менше 3-х і не більше 4-х років. Навчання впродовж 

другого циклу передбачає отримання ступеня магістра через 1-2 роки 

навчання після отримання першого ступеня і докторського ступеня за 

умови загальної тривалості навчання 7-8 років.  

2. Запровадження європейської кредитної системи. Європейська 

кредитно-трансферна система (European Credit Transfer System, ECTS) 

була розроблена з метою покращення визнання освіти для навчання за 

кордоном, як система, що відповідає концепції «навчання впродовж 

усього життя». Як невід’ємному атрибуту Болонського процесу, їй 

надаються дві основні функції: по-перше, це сприяння мобільності 

студентів і викладачів, спрощення переходу з одного університету до 

іншого, а по-друге, чітке визначення обсягів проведеної студентом 

роботи з урахуванням усіх видів навчальної та наукової діяльності.  

Передбачається поширення європейської системи залікових 

одиниць (кредитів) на всіх учасників нового інтегрованого простору. 

Кредит (credit) – це норматив, що встановлює мінімальну кількість 

навчальних годин для вивчення окремого предмета і передбачає 

документальне фіксування аудиторної та самостійної роботи студента. 

Результатом роботи студента є одержання кредиту, який засвідчує 

опанування необхідних знань, незалежно від того, в якому навчальному 

закладі він їх здобув. Таким чином, це спрощує перехід з одного 

університету до іншого та сприяє мобільності студентів та викладачів. 

Навчальне навантаження студента впродовж одного року становить 

60 кредитів. У свою чергу, модулі розуміються як системи навчальних 

елементів, обсяги навчальної інформації, що мають самостійну логічну 

структуру і зміст.  

Шкала оцінювання ECTS розроблена для того, щоб допомогти 

навчальним закладам перенести оцінки, виставлені місцевим закладом. 
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Разом з тим вона представляє додаткову інформацію про роботу 

студентів, а не замінює загальні оцінки. Вищі навчальні заклади 

приймають власні рішення щодо використання шкали оцінювання у 

власній системі. 

3. Контроль якості освіти. Передбачається організація 

акредитаційних аґентств, 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 встановлені стандарти 

транснаціональної освіти.  

4. Розширення мобільності студентів. На основі виконання 

попередніх пунктів передбачається істотний розвиток мобільності 

студентів. Окрім того, ставиться питання про розширення мобільності 

викладацького й іншого персоналу для взаємного збагачення досвідом. 

Передбачається зміна національних законодавчих актів у сфері 

працевлаштування іноземців. 

5. Забезпечення працевлаштування випускників. Для цього 

формується орієнтація вищих навчальних закладів на кінцевий 

результат: знання й уміння випускників повинні бути застосовані і 

практично використані на користь усієї Європи. Всі академічні ступені 

та інші кваліфікації мають бути затребувані європейським ринком 

праці, а професійне визнання кваліфікацій – спрощене. Для забезпечення 

визнання кваліфікацій планується повсюдне використання Додатка до 

диплома, рекомендованого 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 системи накопичення, 

легкодоступних кваліфікацій тощо сприятиме підвищенню інтересу 

європейських та інших громадян до вищої освіти. 
Болонський процес передбачає зміну навчальних планів, програм, 

програм, переорієнтацію навчального процесу на самостійне навчання 
студентів, на їхню власну науково-дослідницьку діяльність та 
індивідуальний підхід. Завдання навчального закладу при цьому – 
мобілізувати студентів, створити атмосферу, яка б формувала 
прагнення до навчання, а не просто забезпечити викладання. Саме 
тому західні університети запроваджують майже цілодобовий доступ 
до бібліотек, Інтернету та іншої інфраструктури навчання для 
забезпечення самостійної роботи студентів. Завдання викладача при 
цьому – «навчити вчитися» – «learn how to learn», тобто навчити 
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вмінню здобувати знання самостійно протягом всього подальшого 
життя. Дійсно, у сучасних умовах уміння адаптуватися до швидких 
змін у всіх сферах людської життєдіяльності, готовність відповідати на 
виклики сьогодення стає нагальною необхідністю.  

 

10.3. Реформування освіти з огляду на Болонський процес 

 
В Україні Болонський процес офіційно розпочався 19 травня 

2005 р. з підписанням декларації на Бергенській конференції. Таким 
чином, Україна визначила орієнтир на входження в освітній і науковий 
простір Європи, модернізацію освітньої діяльності в контексті 
європейських вимог, та практичне приєднання до Болонського 
процесу. 

Перспективи для України в цій сфері – це передусім нові 
можливості, пов’язані з перспективою входження до загальноєвро-
пейського освітнього простору, а саме: 

– визнання українських дипломів на міжнародному рівні;  
– більша мобільність у європросторі для студентів та викладачів;  
– спільні освітні та пошукові проекти з європейськими 

університетами;  
– конкурентоспроможність на європейському і світовому ринку 

праці.  
Важливо підкреслити, що інтеграційні процеси, як це неодноразово 

підкреслюється в установчих документах Болонського процесу, 
поєднуються зі збереженням та розвитком неповторного національного 
досвіду, культурної спадщини кожної країни. Отже, «євростандарт» в 
освіті не означає уніформізації, нівелювання специфіки освітніх 
систем європейських країн, а спрямований на їх взаємне узгодження та 
гармонізацію з потребами сучасного світу.  

Багатий український досвід слугуватиме надійним «стартовим 
майданчиком» для подальшого вдосконалення національної системи 
освіти та її узгодження з європейською, а також розвитком освітніх 
впливів. В офіційних документах передбачається, що освіта в Україні 
повністю буде адаптована до вимог та принципів Болонського 
процесу. Для досягнення даної мети слід здійснити такі кроки: 

– вдосконалити двоступеневу структуру вищої освіти; 
– визначити чіткі критерії градації дипломів, ступенів та 

кваліфікацій; 
– ввести єдину систему кредитних одиниць і додатка до 

диплома; 
– запозичити європейську практику організації акредитації та 

контролю якості освіти; 
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– дотримуватися європейських стандартів якості; 

– забезпечити мобільність студентів, викладачів і дослідників; 

– належним чином організувати самоврядування в системі 

вищої освіти та науки. 

Визначено також основні площини, які потребують реформування 

та модернізації. В першу чергу це введення дворівневої системи вищої 

освіти. У цьому контексті найбільш поширена проблема полягає в 

механічному перетворенні цілісної програми навчання на дворівневу 

структуру, при цьому залишається поза увагою введення суттєвих 

програмних змін.  

На сьогодні відбувається інтенсивна реорганізація структури 

університетів, проводиться адміністративна реформа та деякі 

перебудови у системі навчання, в тому числі це введення модульно-

рейтингової системи у багатьох ВНЗ та оцінювання за стобальною 

системою. 

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 зросте рівень конкуренції на 

ринку освітніх послуг, це змусить університети поліпшувати свій 

імідж шляхом підвищення якості освіти і бути спроможними 

забезпечити рівень знань, що гарантує студенту в майбутньому 

працевлаштування на європейському ринку праці. 
 

Ключові поняття: освіта, структура освіти, освітні й освітньо-

кваліфікаційні рівні, Болонська декларація, Болонський процес, 

єдиний європейський простір вищої освіти, кредитно-трансферна 

система, кредит, модуль.  

 

Завдання для індивідуальної роботи 

 

Теми рефератів 
 

1. Освіта в структурі державної політики. 

2. Особливості розвитку системи освіти в Україні в умовах 

суспільної трансформації. 

3. Удосконалення державного управління вищою освітою в 

Україні в контексті євроінтеграції. 

4. Регіональний вимір освітньої політики. 
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Контрольні питання 
 

1. Охарактеризуйте систему освіти в Україні. 

2. Якою є організаційна структура державних органів у сфері 

управління освітою в Україні? 
3. Коли, ким і з якою метою була прийнята Болонська 

декларація? Підписання яких міжнародних документів їй передувало?  
4. Розкрийте зміст основних складових Болонського процесу. 
5. Охарактеризуйте тенденції розвитку вищої освіти в Україні.  
6. Назвіть, на вашу думку, здобутки та прорахунки процесу 

реформування освіти в нашій державі. 
 

Тестові завдання 
 

1. Закон України «Про вищу освіту» було прийнято:  
а) 17 січня 2002 р.; 
б) 20 грудня 1995 р.; 
в) 23 травня 1991 р. 

2. Головною метою підписання Болонської декларації є: 
а) узгодження структури вищої освіти в Європі; 
б) визнання кваліфікацій для системи вищої освіти Європейського 

регіону; 
в) створення єдиного європейського простору вищої освіти та 

поширення європейської системи освіти в світі. 
3. Закон України «Про освіту» було прийнято:  

а) 17 січня 2002 р.; 
б) 20 грудня 1995 р.; 
в) 23 травня 1991 р. 

4. Право на освіту закріплюється в Конституції України: 
а) у статті 3; 
б) у статті 20; 
в) у статті 53. 

5. Обов’язковою в Україні є: 
а) повна загальна середня освіта; 
б) професійно-технічна освіта; 
в) дошкільна освіта. 

6. Болонський процес в Україні офіційно розпочався: 
а) 19 травня 2005 р.; 
б) 20 грудня 1995 р.; 
в) 23 травня 1991 р. 

7. Кредит (credit) – це: 
а) норматив, що встановлює мінімальну кількість навчальних годин 

для вивчення окремого предмета; 
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б) система навчальних елементів, обсяг навчальної інформації, що 

має самостійну логічну структуру і зміст; 

в) інше. 

8. Велика Хартія Європейських Університетів (Magna Charta 

Universitatum) було підписано: 

а) 18 вересня 1988 р. в м. Болонья;  

б) 20 грудня 1995 р. у м. Сорбонна; 

в) 1 квітня 1991 р. у м. Лісабон. 

9. Болонську декларацію підписано: 

а) 19 червня 1999 р. 

б) 20 грудня 1995 р.; 

в) 23 травня 1991 р. 

10. Лісабонську конвенцію було прийнято: 

а) в 1999 р.; 

б) в 1995 р.; 

в) в 1997 р. 
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