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Анотація: 

У сгатті подано огляд сисгеми вищої освіти Фінляндїі, 

висвітлено деякі вюкливі 1П11'аЮUІ, пов' язані з упроваД>кен

ням Болонського прочесу в університетах Фінляндїі, та дослі

джено різні засоби забезпе•1ею-ІЯ якості знань під час плану

вання та розробки навчального прочесу. Оскільки Фінляндія 

традИljЇЙНо посідає найвищі позИlJЇЇ в різних міжнародних 

рейтингах у сфері освіти, слід приділяти особливу увагу до

свіду ІJЇЄЇ краіни у плануваю-rі та здійснею-rі реформ у краї

нах, які досі налаJ'Оджують власну сисгему освіти відповідно 

до європейських та міжнародних стандартів. 
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Для Європейського простору вищої освіти 
(ЄПВО) Болонський процес є політичною ініці
ативою в Європі та поза ЇЇ меж:ами, націленою 

на підвищення конкурентоспромож:ності систем 

вищої освіти, до головних завдань якої належ:ить 

упровадження трирівневої системи наукових сту

пенів, підвищення мобільності, сприяння конт
ролю якості освіти, збільшення можливостей . . .. 
працевлаштування, а також ЗМllJНення СО1Jlально1 

спрямованості та можливості безперервного на

вчання. Загалом після започаткування ініціативи 

у 1998 році 46 країн приєдналися до Болонського 
процесу. Європейський Союз підтримав та допов

нив Його своєю політикою в галузі освіти, що є 

частиною Лісабонської стратегїі . 

Неминучим стало те, що під час упроваджен

ня Болонського процесу та реалізації головних 

ідей ЄПВО знайшлося стільки ж прихильників та 
ентузіастів, скільки опонентів і критиків. Серед 

критиків були люди, що висловлювали дуже різкі 

звинувачення, заявляючи, що mд епдою модних 

слів та продуманих фраз Болонський процес на

справді є недопра1JЬ0ваною програмою скорочен

ня витрат, яка призведе до «гармонізафі» вищої 
освіти у всій Європі за принчипом «Макдоналіза

фі» (Рітцер, 2008), до руйнування університет
ської автономії у пошуках Святого Граалю «стан

дартизафі» та «перевірою> /«контролю» (Пауер, 
1997), до створення «задушливої ієрархічної 
бюрократичної програми, що вже віджила свій 
вік, - Європейського простору вищої освіти»2 . 

Утім краіни Північної Європи, які традицій
но вважаються особливо сильними у питаннях 

освіти, використали Болонський процес з метою 

здійснити певні структурні зміни у системі ака-. . . . . . 
дем~чних ступеюв та вир1шити деяю внутр1шю 

проблеми, такі як тривалість навчального часу. 

Саме краіни Північної Європи були набагато ло

яльнішими під <1ас обговорення негативних впли-

2 PalfreY111an, David. «The legal impact of Вologna 
iшple111entation: exploring criticis111s and critiques of the 
Вologna P1·ocess.» Educati.on and the La:w 20.3 (2008) , рр. 
249-257. 



вів на якість вищої освіти (Валіма, Хофман та 
Хууско , 2006; Саарінен, 2005). 

Болонський проgес, упровадж:ення якого по

чалось у Фінляндії 2001 року, був повністю ре
алізований у 2005 pogi. Він приніс низку струк-. . .. . 
турних змІн до оргаmзаgн вищоІ осВІти, зокрема 

реформою структури академічних ступенів пе

ревюкно вплинув на кІЛЬюсть навчальних годин, 

що відповідають одному кредиту Європейської 

кредитної трансферна-накопичувальної системи 

(ЄКТС). Перехід до нової системи було організо
вано за зразком доволі ефективної моделі, в якій 

були створені спеgіальні координаgійні проекти 

для полегшення і гармонізаgії перехідного періо
ду в усіх університетах Фінляндії. 

Реформа структури академІчних ступеmв 

привела також: до коректив навчальних програм 

відповідно до нових стандартів та політики за

безпечення якості знань. Оскільки фінські уні
верситети мають значну академічну свободу у 
створенні власних навчальних програм та орга

нізаgн навчального проgесу, викладаgький склад . . . 
уmверситету вносив ЗМІНИ до навчальних плаmв, 

і здебільшого gi зміни були узгоджені та ухвалені 
на рівні факультетів. 

Механізми забезпечення якості освіти перед
бачають зовнішні та внутрішні перевірки , різно
манітні оgінювання, оgінки успішності студентів 

та опитування, які часто проводяться в універ

ситетах Фінляндії, для того щоб упевнитися, що 
зміни, внесені до навчальних програм, є корисни-. . . 
ми як для сту дентш, так І для шдвищення ршня 

наданих ступенів. 

Загальна характеристика вищої освіти у 

Фінляндії 
Система освіти у Фінляндії складається з до-. .. . .. . .. 

шк~льноІ ОСВІТИ, початковоІ освІти, загальноІ та 

професійної середньої освіти та вищої освіти. У сі 
рівні освіти - від дошкільної до вищої - без

коштовні. Освіта є обов'язковою для дітей, які 

досягли семи років, і триває дев' ять років. Існує 

один додатковий рік для тих, хто хоче покращити 

свої оgінки. Після здобуття обов'язкової освіти 
можна вибрати між: повною середньою освітою, 

що забезпечує студентів знаннями, необхідними 

для продовж:ення навчання у вищих навчальних 

закладах, та професійною середньою освітою, 

після здобуття якої студент матиме професійну 
кваліфікаgію. 

Зовсім нещодавно відбулося реформування 
фінської системи вищої освіти: до 2010 року в 
країні існував 21 дослідниgький університет та 28 
Університетів прикладних наук (УПН). Раніше 
УПН були відомі як політехнічні інститути, про
те в період з 1991 до 2000 рр. Їхню структуру 
було реформовано. До початку 2010 року відбу
лося кілька об'єднань університетів і відповідно 

до нового закону про університети всі фінські 

вищі навчальні заклади (ВНЗ) набули незалеж
ного правового статусу, статусу держ:авних (14 
університетів) або приватних організаgій (два 
університети) 1 . У результаті об'єднань у Фінлян
дії утворилися три нові університети: Університет 
Аалто, Університет Східної Фінляндії та (новий) 
Університет Турку. 

Як зазначено в законі про університети Фін
ляндії, дослідження є одним з трьох основних на

прямків діяльності ВНЗ нарівні з навчанням та 

суспільним впливом. Саме на університети Фін
ляндії припадає більша частка всіх досліджень, 

проведених у країні . Разом з тим в основі освіти 

в УПН лежать вимоги робочого життя, метою 

яких є підготувати випускників до виконання 

кваліфікаgійно-професійних завдань. Варто зазна

чити, що кількість абітурієнтів до університетів та 

УПН майже однакова. 
Навчання у Фінляндії, зокрема вища профе

сійна освіта, є безкоштовним для всіх жителів 

країни та громадян ЄС. Держава залишається 

головним джерелом фінансування університе
тів у країні, але згідно з новим законодавством 

університети набувають більшу самостійність у 
сфері фінансів та загального управління. Про
уеси управління та прийняття рішень також 

зазнали реформ, оскільки збільшилась кількість 
. . . . . . ~-
Іноземgш серед члеmв ради правлІння , І 11 го-

ловою теж: став іноземеgь. До того )К ректора 

більше не обирають із членів університетського 

товариства, Його обирають з членів ради прав
ління. Університети, як і держава, стали тепер 

офіgійними «роботодавgями», а співробітни

юв уmверситету вж:е не вважають дер)кавними 

служ:бовgями. 

Згідно з доповімю, опублікованою Організа

gією економічного співробітниgтва та розвитку 
(ОЕСР) у 2013 pogi2, рівень освіти Фінляндїі є 
одним з найвищих серед усіх країн-членів ОЕСР. 

Як показано в табл. 1, 39°!0 населення має вищу 
освіту (порівняно із середнім показником ОЕСР 
32%). 

На відміну від інших країн-членів ОЕСР, Фін
ляндія використовує більшу частину державних 

ресурсів на вищу освіту (див. табл. 1) . Приват-. . . 
на частка ВІД загальних витрат на ВИЩІ навчальm 

заклади, які фінансуються фізичними особами, 

підприємствами та іншими приватними органі

заgіями, у тому числі субсидованими приватними 
платежами, порівняно низька: 4, 1 °!о проти серед
нього показника ОЕСР, що становить 32%. 

1 Universities Act. Finland (2009) Retiieved fi·om: - http: / / 
www.fi11lex.fi/ e11/laki/kaannokset/ 2009 / en20090558. pclf. 

2 E.ducatio11 at glance: Finland (2013). ОЕШ 1·eport. Взято : 
http:/ /www.oecd.org/edu/Finland_EAG2013%20Country%20 
Note.pdf 
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Таблиця 1 

Фінляндія 
Середній Середній Показники 

показник ОЕСР показник EU21 серед інших 
Показник 1q>аїн-членіn 

2011 2000 2011 2000 2011 2000 ОЕСР та Великої 
двадцятки 

Відсоток абітурієнтів, 
що вступають до ВНЗ 65% 71 °!о 60% 48% 59% 46% 13 з 36 
(університетські програми) 

Від~ток випускників з вищою 47% 40% 39% 28% 41 °!о 27% 5 з 26 
ОСВ1ТОЮ 

Щорічні витрати на студена, 16714 USD 13528 USD 12856 USD 8 з 33 USD, у 2010 р. 

Загальні витрати на навчальні 

заклади у відсотковому 6.5% 5.6% 6.3% 5.4% 5.9% 5.2% 11 з 33 
відношенні до ВВП 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

У тій самій доповіді зазначається, що незва

жаючи на зафіксоване восьме найбільше за ве
личиною падіння ВВП серед країн-членів ОЕСР 
у період між 2008 і 2010 роками, Фінляндія й 
далі докладає неабияких зусиль, щоб забезпечити . . . . .. . 
достатню юльюсть КОШТІВ для ОСВ1ТНЬО1 галу31. 

Насправді Фінляндія збільшила витрати на освіту 

на всіх рівнях на 67'0 у період з 2008 до 2010 рр. 
Аналогічна ситуаgія склалась у 2011 pogi, коли 
рівень витрат на освіту відносно до ВВП (6,5%) 
був вищий від середнього показника у країнах
членах ОЕСР (6,3%), що демонструє реальні 

зусилля уряду Фінляндії щодо забезпечення сис
теми освіти та ЇЇ інвестування наВ1ТЬ в умовах 

сштового економ1чного спаду. 

Болонський проgес і реформа навчаль
них програм у Фінляндії 

У рамках загальноєвропейського Болонського 

проgесу восени 2005 року1 були здійснені ре
форми академічних ступенів фінських універси
тетів. Крім поліпшення загальної якості освіти 

та міжнародної відповідності наукових ступенів 
та інших кваліфікаgій ще одним важливим за
вданням Фінляндії стало скорочення періоду 
навчання. Головна мета Болонської реформи не 
була пов'язана зі структурними змінами, а по
лягала в основному в оновленні дипломів про 

вищу освіту, щоб вони могли краще допомогти 
людям під час проведення наукових досліджень 

та в роботі. lJeй проgес почався у Фінляндії в 
2002 pogi, коли Міністерство освіти опубліку-

1 Refo1m of university degrees (2005). Взято ; www. 
minedu. fi/ ехро1і:/ sites/ default/ ОР М/ Koulutus/ a1i:ikkelit/ 
у liopistojen _ tutkinnonuudistus / liitteet / tutkinnouudistus _ 
en.pdf 
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вало меморандум, в якому обговорювалася 1дея 

введення дворівневої системи академічних сту

пеmв. 

Для узгодження Болонської реформи у 2003 
pogi Міністерство освіти створило 22 вузькоспе
gіалізовані наgіональні університетські проекти 

та обрало керівників для кожного з них. Мініс

терство також фінансувало gi проекти. Проектні 
групи складалися з членів кількох університетів 

та представників студентства. Покладаючи від

повідальність за введення практичних реформ 
безпосередньо на уmверситети, Міністерство 
мало змогу зосередити увагу на оновленm зако

нодавчої бази. 

В основному реформи полягали в упрова

дж:енні дворівневої системи академічних сту

пенів та ЄКТС. Університетський диплом ба
калавра видавали й до серпня 2005 року , але 

насправд1 шн шд1гравав другорядну роль, а вже з 

серпня 2005 року одерж:ання диплома бакалавра 
стало обов'язковою вимогою для подальшого на

вчання для ступеня магістра. Раніше академічна . . . 
усп1шн1сть вим1рювалась у навчальних тижнях, 

що відповідало 40 годинам навчального часу, а 
сучасна ЄКТС відповідає 26 годинам навчального 
часу. Оскільки попередня фінська система була 

досить схож:а на ЄКТС, зміни не були настіль

ки кардинальними, як у деяких інших країнах. 
Більше того, ЄКТС використовувалась у програ

мах студентських обмінів з 1980 року. 
Як уж:е згадувалось, однією з gілей рефор

мування системи наукових ступенів було оно

вити зміст дипломів. Оскільки у Фінляндії вже 
існував поділ на диплом бакалавра та диплом 
магістра, хоч і не використовувався активно, і 
перехід з навчальних тижнів до навчальних балів 

був виключно механічний, акgент було зроблено 



на зміні навчальних програм на такі, що більше 

орієнтувалися на студентів. Замість того щоб зо
середитися на предметах, необхідних для завер

шення курсу, увага фокусувалась на навичках і 

вміннях студентів, яких вони повинні були набу

ти під час свого навчання. До внутрішніх аспек-. . . 
nв проgесу належ:ав анал1з основного зм1сту на-

вчально~ програми та навчального навантаж:ення 

студента. Для визначення основного напрямку 

навчально~ програми у вищих навчальних за

кладах Фінляндії1 широко застосовувався метод 
виокремлення основного змісту ( Core Content 
Divider). 

ІJей метод надавав евристичну допомогу під 

час класифікаgії змісту навчальної програми від

повідно до трьох категорій: основних знань , до

даткових знань та спеgіальних знань. Основні -
ge знання, якими повинні володіти всі студенти 
і які необхідні для дальшого навчання . У свою 

чергу, додаткові знання - ge ті, якими студен
там варто володіти, але вони не є обов'язковими. 

До спеgіальних знань належать конкретні де

талі, які непогано було б знати, але які не є 

обов'язковими для подальшого навчання . Пи

тання поділу знань на три типи було взято до 

уваги п1д час визначення навчального наванта

ж:ення студентів та кількості годин, необхідних 

для засвоєння кожного предмета, курсу . 

Крім аналізу основного змісту навчальної 

програми та реформування структури навчаль
них програм 1 серпня 2005 року відбулися й 
інші зміни. Обов'язковими для всіх студентів . . . . . 
стали ~ндиВІдуальm навчальm плани, яю допо-

магають і сприяють прогресу в навчанні. Крім 
того, 1- 3-балову систему оgінювання було змі

нено на 1- 5-балову. На сьогоднішній день у ба
гатьох університетах навчальний рік поділяєть

ся на чотири періоди замість звичного формату 
ос~ннього та весняного семестрш. 

Болонська реформа у сфері гуманітар

них наук 

Той факт, що попередні укази про академічні 
ступені в кожній галузі знань були замінені в 
ході Болонського проgесу одним загальним ука

зом, що нині охоплює університетські ступені 

в кожній сфері знань, викликав значні зміни у 
фінській системі вищої освіти. Нова постанова 
уряду про університетські ступені поширюєть-. . 
ся на студенnв гумаmтарних та природничих, 

1 Karjalai11en Asko, Alha Katariina and Jutila Suvi (2006). 
Give Ме Time to Тhinlc Detennining Student Work loadin 
Higher Educatio11. Взято: www.oulu.fi/w5w/tyoka-lut/ GEТ2. 
pdf AND Kaijalainen Asko (2007). Four perspectives f01" 
designing joint programme sinhigher education. Developing 
Joint Programmes and Degreesin the Nordic and Baltic 
Countries, Tampere 12-13-th D=mber 2007. Retrieved 
from : www. uta.fiГkk55966/Ka:rjalainen_1312. pps 

медичних і технічних факультетів, а також тих 
студентів, що навчаються в художніх академіях2 . 
Оскільки підходи у різних галузях науки мають 

бути схожими в усій країні, на держ:авному рівні 

треба було узгодити кілька питань, пов'язаних з 

науковими ступенями в кожній галузі знань. Для 

gього Міністерство освіти створило кілька наці

ональних вузькоспеціалізованих координаgійних 
проектів. Деякі з них були масштабними, на-. . 
приклад, у галуз1 гумаmтарних та природничих 

наук, а інші були більш вузькими, наприклад, у 

галузі соgіальної роботи та фармакологїі. Мініс

терство освіти також надало необхідне для про

ектів фінансування. 
Керівники мали свободу та незалежність в 

організаgїі своїх власних проектів. Робочі групи 

для проектів були створені відповідно до різних 

принgипів: мали різний масштаб і різні моде

лі діяльності проектів, що відрізнялись один від 

одного. Навіть завдання, установлені групами, 

могли бути різними, за єдиною умовою того, 

що вони повинні відповідати основній структурі 

наукових ступенш. 

Ситуаgія у Фінляндії відрізняється від бага
тьох інших європейських держав, оскільки кра

їна вже була ознайомлена з дворівневою систе
мою дипломів та ЄКТС. Насправді Фінляндія 
ухвалила дану систему 1 серпня 2005 року, рівно 
через 50 років після того, як перша дворівневої 
система набула чинності в 1955 pogi. З того часу 
Фінляндія переважно використовувала однорів
неву модель наукових ступен:ш, яка спрямовува

лась на одержання безпосередньо ступеня магі

стра, а тако)к, за бюканням, дворівневу систему. 

Уже протягом 25 років Фінляндія також ви
користовувала кредитно-модульну систему ( 40 
робочих годин за кредит для одного студента). 
Оскільки вважалося неможливим давати загальні 

рекомендаgії, не знаючи нічого про повсякденну 

роботу університетів, робоча група гуманітарних 
наук була сформована з людей з найрізноманіт
нішим досвідом. У Фінляндії існують вісім гума
нітарних факультетів і факультет мистеgтва та 
дизайну в Лапландському університеті, що та
кож частково належить до gієї галузі знань. До 

членів робочої групи належ:ало не тільки по од
ному представнику з кожного університету, але 

й представники різних дисgиплін та різних по
сад, а також двоє студентів - членів Наgіональ

ної спілки студентів Фінляндії, оскільки вважа
лося дуже важливим, щоб до студентської думки 

прислухалися. Група була досить мала для того , 

щоб ЇЇ члени діяли як одна команда, але досить 
велика, щоб забезпечити молсливісТh спілкуван-

Govermuent Decree on University Degrees. 
Finland (2004). Взято з : http:/ /www.finlex.fi/en/lal<i/ 
kaannokset/2004/ 
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УНІВЕРСИТЕТСЬКА 

ОСВІТА 

ю1 та зворотний зв'язок осіб, які маюгь стосунок 

до гуманітарної галузі освіти. Залежно від пред
мета обговорення на зустрічі групи запрошували 

додаткових фахівgів. 
Оскільки гуманітарні науки - ge вельми 

широка й різноманітна сфера, gільова група не 

намагалася власними силами здійснити аналіз 

основного змісту для коленого предмета. Про

те у групі обговорювалися основні принgипи та 

техніки, які слід використовувати під час такого 

аналізу. Планування змісту предметів здійснюва

лось і досі здійснюється на факультетах, кафед-. . . 
рах та в меж:ах вузькоспеgІалІзованих дисgиплІн, 

діяльність яких підтримувала gільова група, яка 

також: надавала рекомендаg11 щодо загально~ 

системи академічних ступенів та способів їх здо

буття. Структурна подібність предметних курсів . . . . . 
не вимагає схож:осn змІсту, ВІДПОВІДНО, ІJІльова 

група закликала фахівgів структурувати навчаль

ні дисgипліни, особливо ті, що є частиною ма
гістерської програми. Основний зміст навчаль

ної програми для ступеня бакалавра повинен був 

бути схож:им у вивченні тієї самої дисgипліни. 

Проектна група гуманітарних наук також: . . 
спшпраgювала з проектними групами в Інших 

галузях знань. Вкрай важливо було забезпечити 
спільні принgипи, що базувалися на найважли

віших міждисgиплінарних підходах, тобто в тих 
галузях науки, де навчання часто об'єднується 
в одному курсі. Гуманітарні предмети зазвичай 

поєднуються із соgіальними чи педагогічними 

дисgиплінами (у Фінляндії вчителі-предметники 
здобувають ступінь магістра на так званих пред
метних факультетах, наприклад, гуманітарних 
наук або природничих наук, проте, проходять 
однорічне педагогічне навчання на факульте

ті педагогічної освіти). Результати співпраgі із 
соgіальними науками та освітніми проектними 

групами могли б піти на користь багатьом май

бутнім студентам. 
Також важливою була співпраgя з деканами 

факультетів гуманітарних наук та адміністраgі

єю відділу у справах студентства. Робота групи 

мала міжнародний характер завдяки участі Фін
ляндії в програмі налагодлсення співпраgі освіт

ніх структур в Європі1 , а також: спільних про
ектах та співпраgі з факультетом гуманітарних 

наук Університету Тарту. 

Розробка навчальних програм у ВНЗ 

Фінляндії 
Розробка навчальних програм, безсумнівно, 

є одним з найголовніших аспектів забезпечення 

якості освіти у вищих навчальних закладах. Од

ним з основних понять у плануваннІ навчаль

них програм є результати навчання, яю також: 

1 http:/ /www.unideusto.org/ti.шingeu/ 
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називають перелнсом того, що повинен знати, 

розуміти і (або) бути в змозі зробити студент 
після закінчення періоду навчання2 . Результати 
навчання, будучи критерієм для забезпечення 

якості та ефективності вищої освіти, дають змо

гу університетам не тільки оgінювати успішність 

студентів у межах предметних знань, а й заохо-
" . 

чувати Іх до розвитку шших важливих навичок, 

що напраgьовуються в проgесі навчання. Пере

вірка теорії бере свій початок в основних прин

gипах наукових програм, орІєнтованих на ре

зультат, зокрема принgипах Бенджаміна Блума 

(1956), з урахуванням більш сучасного доробку 
(Коутс, 2000, Андерсон та Красвохл, 2001). 

У доповіді комітету з розвитку системи уні

верситетських наукових ступенів та Міністерства 

освіти Фінляндії навчальний план університету 
визначається як Інструмент для планування ви

кладання та навчання . У доповіді визначаються . . .. 
деяю важлиВІ характеристики навчально~ про-

грами: за допомогою навчально~ програми про

gес навчання можна структурувати в єдине ІJІЛе. 

Навчальна програма перелічує предмети та мо-. . 
дуАІ, а так.оле визначає мету навчання та очпсу-

вані результати. Зокрема, установлюється три

валість навчання та Його основний напрямок. 

Зв'язок між курсами та їх послідовність визна

чаються відповідно до принgипів кумулятивного 

навчання. Програма описує методи навчання та 
оgінювання студентів, їх навчальний шлях, за

безпечує необмежене покращення рівня знань. 
Добре структурований навчальний план дозволяє 
передбачати труднощі, які можуть з'явитись у 
ході навчання, та допомагає створити індивіду

альний план3 • 
Більше того, держава підтримує реформу гар

монізованих навчальних програм, установлюючи 

наgіональні рамки стандартів навчальних планів 
та забезпечуючи постійне оновлення навчальних 
програм за участю всіх заgікавлених у gьому 

сторін . 

Щоб допомогти реформувати систему науко
вих ступенів, Міністерство освіти профінансува
ло трирічний (2004-2006) проект під назвою 
W5W - «Дві вищі освіти за п'ять років» . Коор

динатором проекту стали Університети Оулу та 

Куопіо, загалом у проекті взяли участь 12 фін
ських університетів. Даний проект мав <ютири 

підтеми: розробку навчальної програми, введен
ня індивідуальних навчальних планів, розробку 
більш універсальних методів консультаgій та під
тримки методичної практики для додаткового 

2 А Fraшework for Qualifications of the Eпropean 1-ligher 
Education Area (2005) Взято з : www.Ьologna-Ьergen2005. 
no/Docs/ 

3 Quality 1-land Ьооk of 1-ligher edttcation in Finland and 
Russia (2009) U11iversity of Turl<IL 



навчання протягом перехідного періоду зі старої 

системи академічних ступенів. У ході проекту 
матеріали були опубліковані як фінською, так 

і англійською мовами. Продовженням проекту 
стала ініg:іатива W5W2 (2007- 2009), коорди
наторами якої були ті самі університети. Дана 

ініg:іатива виступила за введення Болонської сис

теми в університетах Фінляндії1 . 
Застосування ідеї результатів навчання як го

ловної для оg:інювання навчальної програми до

помогло більшості фінських вищих навчальних 
закладів внести зміни до змісту курсів, зберіг
ши якість освіти. Крім того, освітня політика у 

Фінляндії мала на меті підвищити рівень успіш-
ності студентів, зосередитись на викладаню та 

навчанні, інтелектуальній звітності, створенні 

оптимальних умов навчання та таких навчальних 

програм, які найкраще допомагають студентам 

досягти більших та конкретніших g:ілей у про
чесі здобуття академічного ступеня. 

Важливо розуміти, що фінські університети 
мають достатню автономію в розробчі навчаль
них програм2 . Згідно з указом про університет
ські ступені окремі університети мають можли

вість розробляти навчальні програми на основі 
наg:іональної системи наукових ступенів . Проте 
че неминуче веде до значних розбіжностей між 
навчальними програмами в одній сфері знань в 

різних університетах, які [розбіж:ності], у свою 

чергу, мож:уть призвести до додаткової роботи . . 
при переходІ студента з одного уюверситету до 

іншого. Болонський проgес закликав університе

ти Фінляндії переглянути gей підхід. 
Залеж:но від адміністративної практики в . . . 

рІзних уншерситетах навчальнІ програми пере-

глядаються з різною періодичністю, і робиться 

ge, відповідно, по-різному. У проgесі розробки 
навчальних програм Існують два окремих gикли: 

річний gикл та більш тривалий gикл. Річна під

готовка базується на оновленні навчальної про-. . 
грами поршняно з попередюм роком, але на 

практиgі /Кодних структурних змін зробити не 

мож:на. Структурні зміни здійснюються, коли 

з' являються наукові або соgіальні потреби. У 
Фінляндії, наприклад, такою потребою стала ре
форма системи навчальних ступенів у 2005 pog:i. 

Частіше за все навчальний план переглядаєть

ся щороку, і розклад більшою мірою залеж:ить 

від дати публікаgії навчального посібника, в яко-. . 
му описуються всІ предметю курси конкретного 

ВНЗ. Навчальні програми часто плануються та . . 
затверджуються рІзними органами; шдготовчу 

1 W5W Project website. www.w5w.fi 
2 Luoto Lauri and Lappalainen Matti 2006. 

Opetussuunnitehnaprosessit yliopistoissa (2006) [Curriculum 
processes at universities. Abstract in English.] Взято з : www. 
На. fi/ files/ 146/ККА_1006. pdf 

роботу можна здІиснити й без затвердження, 

але остаточне рішення прийматиме офіg:ійний 
орган. В ідеальному випадку проgес розробки 

навчальних програм є співпраgею студентів, ви

кладачів, адміністраgії та заg:ікавлених груп за 

межами університету. 

Розглядаючи проgес розробки навчальних 

програм з позиg:ії забезпечення якості освіти, 
важливо дізнатися, хто бере участь у підготов

чі навчальної програми, яким є їхній статус на 

кафедрі та в конкретній галузі знань. На біль
шості кафедр річна підготовка передбачає педа
гогічні наради, метою яки..'С є зібрати весь ко

лектив кафедри. Насправді можливість вплинути 
на рішення на таких зустрічах залежить від на

уково-педагогічного статусу особи. Оrже, великі 

зустрічі краще підходять для коригування про

грам, а не їх розробки. Як правило, сам проgес 

підготовки відбувається на неофіg:ійному рівні 
або індивідуально. Тобто при побудові внутріш
ньої системи контролю якості освіти університе

ти повинні переконатися, що прочеси перегляду 

навчальних планів є чіткими та зрозумілими як 

для співробітників, так і для студентів. 

Відповідне коло людей може користуватися 

інформаg:ією про навчальний план, якщо по
дбати про те, що gя інформаgія легкодоступна. 
Серед тих, хто може користуватися навчальним 

планом, - люди, які беруть участь у розробgі 

навчальних програм, викладачі , студенти та абі-. . 
турІєнти, представники адмІюстраgн , дослІдни-

ки, члени громадськості та фахівg:і, що беруть . . . . 
участь у зовюшньому контрол~ ЯКОСТІ ОСВІТИ. 

Тому важливо звертати увагу на те, як можна 

ознайомитися з навчальним планом. Крім влас

не навчальної програми більшість навчальних 

посібників містять багато інформаg:ії про викла

дання та навчання. Їх можна охарактеризувати 
як посібники з забезпечення якості викладання. 

Однак навчальні посібники можуть бути досить 

різними. Наприклад, кафедри можуть публіку

вати свої власні, більш докладні програми, разом 

з навчальним посібником на рівні факультету чи 

уюверситету. 

Здебільшого незначні зміни мож:на внести 

до готової навчальної програми без необхідності 

проходити весь проgес затвердж:ення навчально

го плану. Навчальну літературу чи методи на-. . . 
вчання, скаж:Імо, мо/кна змІнити за рІшенням 

викладача або завідувача кафедри. Стосовно до 
таких змін зазвичай немає чітких правил, але 

відхилення від чинної навчальної програми є 

проgесом досить неоднозначним, тому прак

тики в таких випадках існують різні. Для за

безпечення гарантії якості викладання важливо 

визначити, ким саме і які зміни можуть бути 
внесені до навчальної програми і як задіяні у 

проgесі навчання сторони дізнаються про зміни. 
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УНІВЕРСИТЕТСЬКА 

ОСВІТА 

Такі правила не обов'язково є сформульованими, 

оскільки на більшості кафедр чинна навчальна 
програма складалася поступово, а /Кодних сис

тематичних підходів до розробки планування 

навчальних програм не було. Деякі деталі про

цесу підготовки були розроблені, і з часом зайві 

елементи були вилучені . З уведенням системи 
забезпечення якості освіти та загальної харак
теристики різних процесів усі вони також стали 

більш зрозумілими . 

Оgінювання та забезпечення якості осві

ти в Університеті Турку 

Відповідно до Закону про університети Фін
ляндії1 ВНЗ є відповідальними за якість і по

стійний розвиток освіти та іншої діяльності. За

конодавство також: вимагає, щоб ВНЗ регулярно . . . . .. 
виконували зовmшm оg:~нювання своє~ д1яльнос-

ті та систем забезпечення якості освіти, а також: 

оприлюднювали результати таких оg:~нювань. 

Установи самостійно приймають рішення щодо 

системи контролю якості знань. У ході пере

вірок також: оgінюється комплексність, функ

gіонування й ефективність системи (Талвінен 
2012) . 

Згідно зі стратегіями Університету Турку2 , 
другого за величиною державного університету 

у Фінляндії, оgінювання якості всіх сфер діяль
ності є частиною нормальної роботи ВНЗ. По

літика забезпечення якості освіти була створена 

для університету, і Його керівниgтво гарантує, 

що критер11 якості встановлюються на різних 

рівнях організаgії . Університет контролює й 
аналізує свою діяльність, приміром, за допомо

гою внутрішнього і зовнішнього оgінювання та 

розвиває свою діяльність, щоб забезпечити реа
лізаgію даної стратегії. 

Ректор відповідає за організаgію системи 
якості освіти в університеті загалом , а завідувачі 

кафедр, у свою чергу - за забезпечення якості 
освіти в межах відповідних кафедр . При gьому 
якість діяльності університету є принgипово ре

зультатом професійної, відповідальної та етичної 

роботи членів університетської спільноти. 
Забезпечення якосТІ осв~ти Університету 

Турку має на меті: 

• підтримати та забезпечити реалізаgію gі

лей та бачення, визначених стратегіями універ

ситету; 

• здійснювати свою діяльність на основі точ

ної й оновленої інформаgії про контроль та оgі

юовання якосТІ осв1ти; 

1 Universities Act 558/2009. Взято з: www.finlex.fi/fi/ 
lalci/ еп20090558 . pdf 

2 Unive1·sity of Turku. Strategy апd Values. 2013. Взято 
з: http: / / ""'""· utu. fi/ en/ шrі versity / strategy-and-values/ 
Documents/UТU_strategy_2013-2016_final. pdf 
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• розвивати якість робочої діяльності універ
ситету та надавати можливість викладачам зо

середитися на своїх основних обов'язках; 

• зробити помітними основні принgипи ді
яльності та високу якість роботи університету. 

На факультетах університету Турку роботу з 
забезпечення якості освіти контролює декан, а 

на кафедрах - їх завідувачі. Є також контактні 

особи, відповідальні за забезпечення якості осві

ти, котрих призначають на факультетах і котрі 

відповідають за практичне забезпечення якості 
ОСВІТИ. 

Оgінювання та експертна оgінка вже довгий 

час є частиною роботи наукового співтовариства. 
Дослідж:ення, викладання та навчання оу:іню

ються за допомогою різних критеріїв. 

Як зазначено в стратегії Університету Турку, 

ключовим фактором Його успіху є досвід праgів

ників, тому викладачів заохочують підтримувати 

та розвивати свої професійні навички . Обгово
рення розвитку є невід'ємною частиною діяль

ності співтовариства, і вони провадяться , щоб 

допомогти з управлінням кафедр, а також ро

ботою, розвитком та кар'єрним зростанням ви

кладачш. 

Підвищення кваліфікаgії викладачів - це 
програма організаgійної підтримки праgівників , 

що пропонує співробітникам університету мож

ливість професійного розвитку та підтримує Їх 

у поліпшенні робочого середовища. Метою gієї 
ініgіативи є розвиток ерудиgії, нави<юк і став

лення до праgівників, для того щоб іти в ногу з 
часом, а також: розвиватись у майбутньому. 

З урахуванням дедалі більшої інтернаgіо

налізаgії необхідність методів для підвищення 

кваліфікаgії викладаgького складу проходить 

оg1нювання, а власне можливості розвитку уні-. . 
верситетського персоналу ур1зноман1тнюються . 

Підвищення кваліфікаgії викладаgького складу . . . 
в уншерситеТІ розпод1ляється на два види: за-

гальний та освітній розвиток співробітників. У 

рамках заходів з підвищення кваліфікаgії пра-. . . . 
g:~вникш оргаmзовуються як проекти уmверси-. . 
тетського ршня осВІти, так І проекти розвитку 

окремих кафедр. 

Спеgіальна кафедра розвитку освіти органі

зовує й координує розробку найкращих викла

даgьких методик. Її основними завданнями є: 
• організувати педагогічну шдготовку для 

співробітників університету; 
• координувати і навчати уншерситетську . . 

сшльноту для консультування студенТІв; 

• виступати в ролі експерта з 

пов' язаних з освітою в рамках роботи 

печення якості університетської освіти; 

питань, 

з забез-

• пропонувати педагогічну та технічну під-. . 
тримку проектам уншерситету та шдтримувати 

використання навчальних технологій на основі 



університетських ресурсш для поЛІпшення ви-

кладання. 

Підвищення рівня викладання педагогічного 

складу та професіональної відповідності інших 

праgівників розглядається як головний фактор 

для підтримання налагодженої роботи в універ

ситет~. Адмі.ністраgія університету розробляє 

пропозиgн для поліпшення навчання та розви

тку предметних курсів, що університет пропо

нуватиме для весняного та осіннього навчальних 

семестрів. Комітет університету з підвищення 

кваліфікаgії праgівників підтримує gi пропози
gії, які щороку визначають необхідний рівень 

професіоналізму праgівників, дальші методи та 
принgип підвищення їхньої кваліфікаgії. 

Підсумовуючи, зазначимо, що Болонський 
проgес, імовірно, став одним з найпомітніших 

поштовхів до зміни в міжнародній освіті. У дея

ких країнах gей проgес був особливо успішним, 

оскільки дане нововведення було використане 
як можливість для позитивних змін та розвитку. 

Досвід Фінляндії можна розглядати як хороший 
приклад реформування системи академ1чних 
ступенів, упровадження нової системи навчаль

них програм та Їх адаптаgії до нових правил, збе-

рігаючи Їх предметний зміст та загальну яюсть 
навчання. Усе ge дає підстави стверджувати, 

що університетам Фінляндїі пішли на користь 
як багаторічні освітні традиgїі, так і загально
європейські реформи, що забезпечують постійні 

оновлення навчальних програм та високий рі

вень здобутих академічних ступенів. 
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