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КОРОТКА ПЕРЕДМОВА

Ко рот кий опис нинішньої
освітньої си с те ми Азер бай -
джа ну

У роз вит ку су час ної освітньої си -
с те ми Азер бай джа ну мож на виділи -
ти 4 істо рич них періоди: пер ший —
період з 1918 по 1920 ро ки, дру гий —
з 1920 до 1990 ро ку за часів ра -
дянської вла ди, третій — період
фор му ван ня си с те ми освіти після
здо бут тя в 1991 році країною не за -
леж ності від Ра дянсько го Со юзу, і
по точ ний період по сту по во го роз -
вит ку си с те ми освіти згідно з ви мо -
га ми Бо лонської освітньої си с те ми
після приєднан ня Азер бай джа ну до
Бо лонсько го про це су в 2005 році.
Пе ред Азер бай джа ном стоїть чи ма -
ло проб лем у сфері освіти — це, зо к -
ре ма, підго тов ка но вих підруч ників,
на оч них ма теріалів, нав чаль них

посібників та літе ра ту ри з пе ре хо -
дом від ки ри лиці на ла тинський ал -
фавіт. Крім то го, про тя гом пе -
рехідно го періоду до во дить ся
розв’язу ва ти проб ле ми но вих еко -
номічних сто сунків та об ме же них
фінан со вих ре сурсів.

Ви ща освіта: кількість ви щих нав -
чаль них за кладів (вишів) — 47;
кількість сту дентів — 95 960 осіб;
кількість нав чаль них за кладів
спеціаль но го при зна чен ня 5
(поліцейська ака демія, ака демія
національ ної без пе ки то що);
кількість при ват них вишів — 15.

Для цьо го рівня освіти ха рак терні
такі проб ле ми:
1) невідповідність змісту ви щої

освіти су час ним стан дар там;
2) впро ва джен ня ме ханізмів ате с -

тації та ак ре ди тації в си с темі ви -
щої освіти;

3) за без пе чен ня якості освіти, впро -
ва джен ня но вих ме ханізмів

моніто рин гу та оцінки вишів;
4) невідповідність нав чан ня вик ла -

дачів за місцем ро бо ти су час ним
ви мо гам;

7) про га ли ни в за ко но давстві у
сфері ре гу лю ван ня діяль ності
при ват них вишів;

8) не аде к ватність ме ханізму фінан -
су ван ня вишів;

9) проб ле ми по пе ред ньо го нав чан -
ня вик ла дачів у пе да гогічних ви -
шах;

10) удо с ко на лен ня фінан со вої,
технічної та ака демічної ба зи ви -
щої шко ли.

За галь ний ог ляд шляхів ре -
фор му ван ня си с те ми ви щої
освіти за ос танні ро ки

Го ло вною ме тою ре фор му ван ня
си с те ми освіти в Азер бай джані є
підви щен ня якості освіти та ство -
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Ре зю ме: У 2009 році бу ло прий ня то но вий За кон Ре с публіки Азер бай джан «Про освіту». Він вре гу лю вав більшість ас пектів,
пов’яза них із до три ман ням прин ципів Бо лонсько го про це су у сфері освіти. Про те ме ханізм їхньої ре алізації не бу ло на ла го дже -
но в на леж ний спосіб, внаслідок чо го освітній си с темі країни й досі бра кує на леж них на ви чок, досвіду та прак тик.

У то му са мо му році бу ло прий ня то Дер жав ну про гра му ре фор му ван ня си с те ми ви щої освіти Ре с публіки Азер бай джан на
2009	2013 ро ки. Її ме та по ля гає в інте г рації національ ної освіти в Євро пейський освітній простір, адап тації змісту освіти з
ура ху ван ням прин ципів Бо лонсько го про це су, за без пе ченні при ваб ли вості й кон ку рен то с про мож ності, а та кож у роз бу дові
ка д ро во го по тенціалу з ура ху ван ням еко номічних стан дартів інфор маційно го суспільства та знань; фор му ванні еко номічно
та соціаль но ефек тив ної си с те ми ви щої освіти для на дан ня гро ма дя нам мож ли во с тей здо бут тя ви щої освіти відповідно до
су час них стан дартів.

Азер бай джан є чле ном Ра ди Євро пи та має на меті всту пи ти до Євро пейсько го Со юзу. Са ме че рез це до три ман ня на шою
си с те мою освіти ви мог Бо лонсько го освітньо го про це су є однією з пріори тет них цілей для країни. Зав дя ки три ва ло му
досвідові ро бо ти в ца рині ви щої освіти в Азер бай джані ми дійшли, зо к ре ма, та ких вис новків:

1) не зва жа ю чи на те, що Азер бай джан приєдна в ся до Бо лонсько го освітньо го про це су у 2005 році, у країні досі не ство рені
на лежні юри дичні та мо ральні умо ви для на леж но го за сто су ван ня йо го ви мог в освітній си с темі Ре с публіки Азер бай джан;

2) но вий За кон Ре с публіки Азер бай джан «Про освіту» був прий нят ний у 2009 році; він уре гу лю вав більшість ас пектів до -
три ман ня прин ципів Бо лонсько го освітньо го про це су, але ме ханізм їхньої ре алізації не бу ло на ла го дже но в на леж ний спосіб,
внаслідок чо го освітній си с темі на шої країни досі бра кує на леж них на ви чок, досвіду та прак ти ки;

3) пи тан ня ав то номії вузів досі не знай шли сво го розв’язан ня. У ба га ть ох ви пад ках ву зи, що пе ре бу ва ють у сфері уп равління
цен т раль них ор ганів дер жав ної вла ди, поз бав лені будь	яких мож ли во с тей ух ва лен ня са мостійних і не за леж них рішень.

4) нав чальні про гра ми вузів із різних пред метів не бу ли ак ре ди то вані Освітньою комісією Євро пейсько го Со юзу. Са ме че рез це
про цес виз нан ня дип ломів, пе ред ба че ний уго да ми про ство рен ня Бо лонської освітньої си с те ми, в Європі досі не ре алізо ва но;

5) ма теріаль но	технічна ба за, що є важ ли вою для діяль ності вузів, не бу ла ак ре ди то ва на Освітньою комісією Євро -
пейсько го Со юзу.
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рен ня но во го ме ханізму уп равління
освітою. Зо к ре ма, пе ре ду мо ви для
підви щен ня якості освіти бу ло ство -
ре но зав дя ки впро ва джен ню у ви -
шах на шої країни 100
баль ної си с -
те ми оцінки знань сту дентів та
моніто рин гу се ме с т ро вих іспитів.
Кон т роль над якістю освіти у си с -
темі ви щої освіти Ре с публіки Азер -
бай джан про тя гом ба га ть ох років
здійсню ва в ся шля хом пе ревірок.
Вод но час, ре зуль та ти цих пе ревірок
впли ва ли на си ту ацію в нав чаль них
за кла дах. У 2009 році бу ло прий ня то
Дер жав ну про гра му ре фор му ван ня
си с те ми ви щої освіти Ре с публіки
Азер бай джан на 2009
2013 ро ки. У
рам ках Дер жав ної про гра ми ве деть -
ся оп ра цю ван ня та ких ре форм:
підви щен ня рівня та вдо с ко на лен ня
пра во вої ба зи ви щої освіти згідно з
Бо лонською дек ла рацією та з ура ху -
ван ням міжна род но го досвіду у
сфері освіти; удо с ко на лен ня змісту
ви щої освіти та тех но логій вик ла -
дан ня; за без пе чен ня якості ви щої
освіти; нав чан ня працівників ви щої
шко ли.

Роль Бо лонсько го про це су
та йо го важ ливість для
країни
Аналіз політич них та куль тур них

ас пектів участі Азер бай джа ну в Бо -
лонсько му про цесі по ка зує, що Бо -
лонський про цес є ефек тив ним за -
со бом інте г рації у спільно ту вишів
країн
учас ниць. На на шу дум ку,
приєднан ня до Бо лонсько го про це -
су мог ло б ство ри ти мож ли вості для
роз вит ку міжна род ної політи ки,
спря мо ва ної на співпра цю та інте г -
рацію з Євро пою. Наслідком участі
Азер бай джа ну в цьо му про цесі ста не
підви щен ня кон ку рен то с про мож -
ності освітніх по слуг та фахівців із
на шої країни. По при те, що для
приєднан ня до Бо лонсько го про це -
су вже бу ло ви ко на но знач ний об сяг
робіт, ми вва жаємо за доцільну ре -
алізацію та ких стра тегічних за ходів:
1) мо дернізацію нор ма тив но
пра во -

вої ба зи ви щої освіти згідно з по -
ло жен ня ми Бо лонської дек ла -
рації та з ура ху ван ням міжна род -
но го досвіду у сфері освіти;

2) удо с ко на лен ня змісту ви щої
освіти та тех но логій вик ла дан ня;

3) мо дернізацію струк ту ри вишів та

си с те ми уп равління ни ми в ціло -
му відповідно до су час них стан -
дартів;

4) за без пе чен ня та підтри ман ня
якості ви щої освіти;

5) нав чан ня працівників ви щої шко ли;
6) адап тацію на уко во
дослідної ро -

бо ти вишів до су час них стан -
дартів;

7) мо дернізацію ма теріаль но-
технічної ба зи вишів;

8) ство рен ня та за сто су ван ня но вих
еко номічних ме ханізмів у си с темі
ви щої освіти.

За ко но дав чий рівень — не -
що дав но прий няті або пе ре -
гля нуті за ко ни «Про ви щу
освіту» / «Про вищі нав -
чальні за кла ди»
Но вий За кон «Про освіту» роз -

роб ля в ся з ура ху ван ням соціаль -
но
політич них змін, що відбу ва ють -
ся в країні, та ре зуль татів ре форм,
здійсне них у ца рині освіти; він був
прий ня тий в 2009 році. За кон вре гу -
лю вав більшість ас пектів, пов’яза -
них із до три ман ням прин ципів Бо -
лонсько го про це су у сфері освіти,
пе ред ба чає вне сен ня відповідних
змін та до по внень до всіх за ко но дав -
чих актів, нор ма тив них актів і пра -
вил, а та кож інших нор ма тив -
но
пра во вих та спеціаль них до ку -
ментів у сфері освіти (вклю ча ю чи
ви щу шко лу), але ме ханізм ре -
алізації не бу ло на ла го дже но в на -
леж ний спосіб, внаслідок чо го
освітній си с темі на шої країни досі
бра кує на леж них знань, досвіду та
прак ти ки.

Дер жав на про гра ма ре фор му ван -
ня си с те ми ви щої освіти Ре с публіки
Азер бай джан на 2009 
 2013 рр. бу ла
за твер д же на в 2009 році. Го ло вною
ме тою про гра ми є інте г рація ви щої
шко ли країни в Євро пейський
освітній простір; адап тація змісту
ви щої освіти з ура ху ван ням прин -
ципів Бо лонсько го про це су; за без -
пе чен ня її кон ку рен то с про мож -
ності, за до во лен ня по тре би у
фахівцях, а та кож фор му ван ня ка д -
ро во го по тенціалу згідно з еко -
номічни ми по тре ба ми й роз ви ток
си с те ми ви щої освіти для на дан ня
на се лен ню су час ної ви щої освіти.
Про ект з ви щої освіти має на меті:

1) зміцнен ня уп равлінсько го та

пла но во го по тенціалу Міністер ства
освіти та інших уря до вих ор ганів у
то му, що сто сується ке ру ван ня при -
бут ко вим роз вит ком ви щої шко ли;

2) ство рен ня умов для за без пе -
чен ня відкри тості, якості та ак ту аль -
ності ви щої освіти в Азер бай джані,
та її ак тивізації шля хом за охо чен ня
ство рен ня зручніших та про зоріших
умов для ви щої освіти.

РОЗВИТОК СИСТЕМИ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Впро ва джен ня трьох цик ло вої
струк ту ри (ба ка лавр, магістр, док тор
філо софії) у вищій освіті; впро ва -
джен ня Євро пейської кре дит -
но
транс фер ної си с те ми (ECTS) та
до дат ку до дип ло му (DS); роз ви ток
Національ ної про фесійної кла -
сифікації;

Азер бай джан за про ва див трьох -
цик ло ву струк ту ру ви щої освіти, пе -
ред ба че ну Бо лонською освітньою си -
с те мою, що скла дається з ба ка ла в ра -
ту ри (4 ро ки), магістра ту ри (2 ро ки)
та аспіран ту ри для здо бут тя сту пе ня
док то ра філо софії (3 ро ки). Після
приєднан ня до Бо лонсько го про це су
по си ли ла ся по тре ба в за сто су ванні у
вищій школі Азер бай джа ну кре дит -
ної си с те ми. Під час впро ва джен ня
цієї си с те ми для ство рен ня
відповідної нор ма тив но
пра во вої ба -
зи за сто со ву ва в ся досвід низ ки інших
країн. Крім то го, бу ло підго тов ле но
та за твер д же но «По ло жен ня про ор -
ганізацію нав чаль но го про це су у ви -
шах на ос нові кре дит ної си с те ми»; на
по пе ред ньо му етапі бу ло ух ва ле не
рішен ня про ек с пе ри мен таль не
впро ва джен ня кре дит ної си с те ми в
низці вишів. У за ко но дав ство не -
обхідно вне сти зміни, що за без пе чать
впро ва джен ня Євро пейської кре дит -
но
транс фер ної си с те ми (ЄКТС або
ECTS).

Чин на си с те ма кре дит них балів
ґрун тується на аб со лют но відмінно му
«гру по во му» підході. Во на поз бав ле -
на індивіду аль но го ха рак те ру. Си с те -
ма ЄКТС на дасть сту ден там більше
сво бо ди, оскільки її впро ва джен ня
су п ро во джу ва ти меть ся ре фор му ван -
ням про грам нав чан ня.

В Азер бай джані не має фор малізо -
ва ної та чіткої Національ ної про -
фесійної кла сифікації, яка б виз на ча -
ла шля хи про фесійно го зро с тан ня,
зв’яз ки між різни ми ка те горіями й
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кваліфікаційни ми рівня ми та їхню
еквіва лентність. На сьо годні кар ти на,
та ким чи ном, за ли шається до сить не -
ви раз ною. Не за без пе че но єдність
інстру ментів дер жав но го ре гу лю ван -
ня про фесійних ви мог, котрі до то го
ж не відповіда ють євро пейським нор -
мам або по тре бам рин ко вої еко -
номіки.

Мобільність сту дентів та вче -
них (вик ли ки та прак ти ка)
Нині у вищій школі впро ва -

джується чи ма ло мас штаб них міжна -
род них про ектів. Більшість вишів
Азер бай джа ну бе руть участь у ре -
алізації різних кон сорціум них про -
ектів, які вклю ча ють у се бе ком по -
нен ти з мобільності сту дентів та вче -
них. По чи на ю чи з 2007 ро ку, в рам -
ках ло ту «Вікно зовнішньої
співпраці» про гра ми «Ераз мус Мун -
дус» впро ва джу ва ли ся 5
6 про ектів за
уча с тю трьох вишів Азер бай джа ну
(Ґян д жинський дер жав ний універ -
си тет, Азер бай джанський універ си -
тет ту риз му та Універ си тет «Ха зар»),
які бу ли за лу чені до ро бо ти та ста ли
чле на ми кон сорціуму «Вікно
зовнішньої співпраці» про гра ми
«Ераз мус Мун дус». У рам ках за зна че -
но го про ек ту при близ но 40ка сту ден -
там та вче ним із Азер бай джа ну на -
дається мож ливість відвіда ти низ ку
провідних євро пейських універ си -
тетів за про гра ма ми мобільності. У
2010 році Ґян д жинський дер жав ний
універ си тет до лу чи в ся до про ек ту
«Ре фор му ван ня пе ре кла доз нав ства в
Азер бай джані» за про гра мою «Тем -
пус IV». У рам ках цьо го про ек ту
близь ко 60 вче них і сту дентів 4
універ си тетів узя ли участь в про гра -
мах обміну з кілько ма євро пейськи -
ми універ си те та ми (Ес секським,
Страс бурзьким то що).

Соціаль ний вимір ви щої
освіти
Соціаль ний вимір є при та ман ним

освіті на всіх рівнях. У ми ну ло му
спо с теріга в ся підви ще ний по пит на
се ред ню освіту. За раз же, ко ли зріс
по пит на ви щу освіту, де далі більше
ува ги приділяється соціаль но му
вимірові ви щої освіти, який охоп лює
все не обхідне для ство рен ня умов для
рівно го до сту пу до нав чан ня, нав -
чаль но го про це су та закінчен ня нав -

чан ня у вищій школі.
Соціаль ний вимір не є вер ти каль -

ним, на відміну від ре ш ти пріори -
тетів Бо лонсько го про це су. Він має
рад ше го ри зон таль ний ха рак тер та
зачіпає всі ас пек ти ви щої освіти. Він
най помітніше та найвідчутніше про -
яв ляється в та ких пи тан нях, як
відповідальність дер жа ви за ви щу
освіту, дер жав на підтрим ка вишів,
за охо чен ня без ко ш тов ної освіти,
рівно го та спра вед ли во го до сту пу,
схем соціаль ної підтрим ки для сту -
дентів після всту пу до вишів, під час
нав чан ня й до мо мен ту йо го
закінчен ня в ус та нов ле ний строк,
усу нен ня пе ре шкод для соціаль но
не за хи ще них про шарків, які нині не -
до стат ньо пред став лені у вищій
школі.

АВТОНОМІЯ ВИШІВ В
АЗЕРБАЙДЖАНІ

Ор ганізаційна, ака демічна,
фінан со ва та ка д ро ва ав то -
номія вишів
Не за лежні та са мостійні виші є

однією з обов’яз ко вих та невід’є-
мних цінно с тей Євро пейської зо ни
ви щої освіти. Ав то номія вишів є
важ ли вою пе ре ду мо вою до ся гнен ня
успіху в цьо му на прям ку. Вод но час,
в Азер бай джані всі виші, як дер -
жавні, так і при ватні, є да ле ки ми від
ав то номії в та ких клю чо вих сфе рах,
як прий нят тя сту дентів, про гра ми
нав чан ня, ви да ча дип ломів влас ним
сту ден там то що. При чо му навіть за -
ко но п ро ект, який за раз об го во -
рюється, не містить відповідних по -
ло жень про за без пе чен ня ав то номії
вишів, які поз бав лені пра ва ви да ва -
ти дип ло ми влас но го зраз ка. За га -
лом, пи тан ня ав то номії вишів досі
за ли шається не розв’яза ним. У ба га -
ть ох ви пад ках виші, що пе ре бу ва ють
у сфері уп равління цен т раль них ор -
ганів дер жав ної вла ди, поз бав лені
будь
яких мож ли во с тей ух ва лен ня
са мостійних і не за леж них рішень.
Пи тан ня їхньої фінан со вої са -
мостійності та кож не розв’язані.

Ефек тивність пе ре тво рень
у вищій школі та пла ни на
май бутнє
У рам ках Дер жав ної про гра ми ре -

фор му ван ня си с те ми ви щої освіти Ре -
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рр. ве деть ся ре алізація та ких ре форм:

1) підви щен ня рівня та вдо с ко на -
лен ня пра во вої ба зи ви щої
освіти згідно з Бо лонською дек -
ла рацією та з ура ху ван ням
міжна род но го досвіду у сфері
освіти;

2) удо с ко на лен ня змісту ви щої
освіти та тех но логій вик ла дан ня;

3) за без пе чен ня якості ви щої
освіти; 

4) нав чан ня працівників ви щої
шко ли;

5) на ла го джен ня на уко во-дослід-
ної ро бо ти у ви шах на ос нові су -
час них ви мог;

6) мо дернізація ма теріаль но-техні-
чної ба зи ви щої шко ли;

7) ство рен ня та впро ва джен ня но -
вих ме ханізмів еко номіки ви щої
шко ли.

По зиція НУО, дослідників,
вишів, сту дентів то що

Ор ганізації гро ма дянсько го
суспільства та ек с пер ти відігра ють
ак тив ну роль у про цесі моніто рин гу
освітньої си с те ми та ре алізації ре -
форм. Гро мадська спілка «Інте лект»,
аналітич ний центр, що об’єднує
більше 250 членів (пред став ників
НУО, на уковців, док то рантів та сту -
дентів магістра ту ри, вик ла дачів та
вче них), відіграє ак тив ну роль у про -
цесі моніто рин гу та оцінки, а та кож
опікується впро ва джен ням різно -
манітних про ектів у ца рині освіти як
на національ но му, так і на міжна род -
но му рівні. За ре зуль та та ми про ве де -
них досліджень і моніто рин гу
аналітич ний центр вніс такі клю чові
ре ко мен дації: ре фор му ван ня ви щої
шко ли; підго тов ка но вих дер жав них
освітніх стан дартів за різни ми
спеціаль но с тя ми з ура ху ван ням на -
леж них струк тур про грам освіти;
інте г рація до за галь ноєвро пейської
си с те ми освіти; за сто су ван ня кре -
дит ної си с те ми у ви щих нав чаль них
за кла дах; сер тифікація про це су
оцінки та ак ре ди тації ви щих нав -
чаль них за кладів, і за лу чен ня до цьо -
го про це су міжна род них ор ганізацій;
ство рен ня елек трон них підруч ників
та бібліот ек; зміцнен ня по тенціалу
уп равління та пла ну ван ня; ор -
ганізація служ би мар ке тин гу.

економіка  знань


