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Стис ло про ос нов не

Більше як де ся тиріччя роз ви -
ток ви щої освіти Євро пи відбу -
вається під гас лом фор му ван ня
спільно го ба чен ня мо дернізації та
ре фор му ван ня ви щої освіти. Про -
цес ре форм на зи ва ють Бо -
лонським (ос новні по ло жен ня
но вов ве день бу ли за кла дені ще
1998 ро ку Сор бонською дек ла -
рацією, але са ме Бо лонська дек -
ла рація про Євро пейський про-
стір ви щої освіти 1999 ро ку ста ла
ба зо вим стра тегічним до ку мен -
том цьо го про це су). За за ду мом,
ре фор ми ви щої освіти ма ли відбу -
ти ся до 2010 р.

Од нак ви я ви лось, що про цес
ре фор му ван ня освіти є болісним
навіть для країн Ста рої Євро пи, і
при сто су ван ня суспільств до но -
вов ве день відбу вається до сить
склад но (яс кра вим свідчен ням
ста ли чис ленні сту дентські про те -
с ти впро довж 2008	2009 рр. в

Іспанії, Німеч чині, Австрії 	 ос -
нов не не за до во лен ня сту ден ти
вис лов лю ва ли що до за про ва -
джен ня си с те ми кре дитів, яка
збільши ла на ван та жен ня і над -
зви чай но ус к лад ни ла поєднан ня
ро бо ти і нав чан ня1; за про ва джен -
ня ба ка лаврських про грам і пла ти
за нав чан ня2).

На чер говій зустрічі міністрів
освіти країн 	 учас ниць Бо -
лонсько го про це су у бе резні
2010р. бу ло відміче но, що, не зва -
жа ю чи на значні до ся гнен ня у ре -
фор му ванні освіти, низ ка дій з
фор му ван ня Єди но го про сто ру
ви щої освіти і на уко вих дослід-
жень (ре фор ма нав чаль них
планів, сту пенів, за без пе чен ня
якості, виз нан ня дип ломів,
мобільність, соціаль ний вимір)
здійснені з "різною мірою успіш-
ності і ре зуль та тив ності"3. Та ким
чи ном, бу ло вка за но на повільну
імпле мен тацію Бо лонських прин -

ципів і виріше но про дов жи ти
термін ви ко нан ня всіх зо бов'язань
до 2020 р.

Ук раїна приєдна лась до Бо -
лонсько го про це су у 2005 р.,
офіційно взяв ши на се бе зо -
бов'язан ня про ве с ти ґрун тов ну
ре фор му ви щої шко ли. У 2007 р.
Міністер ство освіти за твер ди ло
План дій що до за без пе чен ня
якості ви щої освіти Ук раїни та її
інте г рації в євро пейське і світо ве
освітнє співто ва ри с т во на період
до 2010 р. Па ра лель но на ка за ми
МОН і Кабіне ту Міністрів роз ро -
с та ла ся струк ту ра су п ро во ду Бо -
лонсько го про це су (відомчі і
міжвідомчі ро бочі гру пи). З 2009
р. роз по ча ла ро бо ту Національ на
ко ман да ек с пертів з ре фор му ван -
ня ви щої освіти, яка по кли ка на
бра ти участь у роз робці
національ ної політи ки, у ре фор -
му ванні ви щої освіти відповідно
до по ло жень Бо лонсько го про це -
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Що маємо?
1. Не відбу лась ком плек с на ре фор ма ви щої освіти у кон тексті Бо лонсько го про це су, так са мо, як і по ки що не

роз роб лені стра тегії та ких но вов ве день.
2. Офіційні звіти Міністер ства освіти про національ ний про грес у про су ванні до Євро пейсько го про сто ру ви щої

освіти у зістав ленні з та ки ми фак та ми, як відсутність ук раїнських універ си тетів у пре стиж них міжна -
род них рей тин гах; ка та с т рофічне падіння якості освіти свідчать про серйозні де г ра даційні тен денції ви щої
шко ли.

3. Вплив євро пейських струк тур на ак тивізацію ре фор му ван ня ви щої шко ли та імпле мен тації Бо лонських
прин ципів за ли шається кво лим (по ки що відчут ною співпра ця є ли ше у кон тексті мобільності).

1SPAIN: Protests against Bologna begin to spread [Електронний ресурс]. 	 Режим доступу : // http://www.universityworldnews.com.
2GERMANY: Nationwide Bologna protests [Електронний ресурс]. 	 Режим доступу : // http://www.universityworldnews.com.
3Декларація про Європейський простір вищої освіти (Будапешт	Відень, 12 березня 2010 р.) [Електронний ресурс]. 	 Режим

доступу : // http://bologna	centr.at.ua.
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су (ство рюється за ре ко мен дації
Міністер ства освіти і ко ор ди -
наційної підтрим ки Пред став -
ниц тва ЄС в Ук раїні та
Національ но го Тем пус	офісу).

Аналізу ю чи ма сив інфор мації,
умов но ви о к рем люємо три періо-
ди у ході пе ре тво рень у національ-
ній си с темі ви щої освіти:

uКінець 2005	2008 рр. 	 ей -
форія у зв'яз ку з підпи сан -
ням Бо лонської дек ла рації.
Про ду ку ван ня різних ро бо -
чих груп, ек с пе ри мен ти із за -
про ва джен ня кре дит но-
транс фер ної си с те ми. Ре аль -
них кроків у втіленні взя тих
зо бов'язань здійсне но не ба -
га то.

uКінець 2008 	 по ча ток
2010рр. - на став час звіту ва ти
про національ ний про грес у
про су ванні освітніх ре форм.
Міністер ство роз по чи нає ак -
тив ну діяльність із за про ва -
джен ня кре дит но	транс фер -
ної си с те ми, магістерської
підго тов ки, що відповідає
євро пейським стан дар там,
роз роб лен ня Національ ної
рам ки кваліфікації.

u2010 	 по ча ток 2011 рр. 	
період, оз на ме но ва ний ак -
тивізацією об го во рен ня но -
во го про ек ту За ко ну Ук раїни
"Про ви щу освіту", який
врешті	решт має на бли зи ти
вітчиз ня ну си с те му освіти до
Євро пейсько го про сто ру ви -
щої освіти, і пре зен тацією
про ек ту Національ ної рам ки
кваліфікацій. Далі бу де...

Си с те ма ви щої освіти Ук -
раїни
За ко но дав че підґрун тя

Ук раїнська ви ща освіта ре гу -
люється За ко на ми "Про освіту"

від 1991 р. (з по прав ка ми, ос тан ня
з яких прий ня та у грудні 2010 р.) і
"Про ви щу освіту", ух ва ле ний
2002 р. (з ря дом прий ня тих по -
пра вок, ос тан ня з яких да тується
січнем 2010 р.).

Уп ро довж ос танніх п'яти років
періодич но відбу вається об го во -
рен ня про ектів за конів про ви щу
освіту, підго тов ле них як профіль-
ним міністер ством, так і пред -
став ни ка ми різних політич них
сил та ек с перт ної гро мадськості.
Жо ден із цих до ку ментів не дістав
кон солідо ва ної підтрим ки. Що,
од нак, не за ва ди ло в офіційних
звітах про ос новні до ся гнен ня в
си с темі ви щої освіти дек ла ру ва ти
пе ред Бо лонським се к ре таріатом
про підго тов ле ний про ект за ко ну
Ук раїни "Про вне сен ня змін до
За ко ну Ук раїни "Про ви щу освіту"
з ура ху ван ням стан дартів і ре ко -
мен дацій Бо лонсько го про це су як
од не з важ ли вих до ся гнень Ук -
раїни на шля ху ре фор му ван ня
освіти.

От же, фак тич но всі пе ре тво -
рен ня, що за про ва джу ва лись у си -
с темі ви щої освіти, фіксу ва лись
на рівні підза кон них нор ма тив -
них актів, які лад на ли ста рий за -
кон під нові умо ви.

Ди с кусія про но вий за кон на -
бу ла особ ли вої го с т ро ти на -
прикінці 2010 	 по чат ку 2011 рр.,
ко ли ак тив но об го во рю ва лись два
за ко но п ро ек ти, роз роб лені пред -
став ни ка ми пар ла ментської
більшості. На дум ку ек с пертів,
обид ва до ку мен ти ра зом із нор ма -
ми, що вра хо ву ють стан дар ти і ре -
ко мен дації Бо лонсько го про це су,
за низ кою по ло жень мож на вва -
жа ти серйоз ним відсту пом від ре -
фор му ван ня освіти4. На разі три -
ває об го во рен ня тре ть о го про ек ту
за ко ну.

Си с те ма

Си с те ма ви щої освіти Ук раїни
ґрун тується на трьох освітніх
рівнях (не по вна ви ща освіта, ба -
зо ва ви ща освіта, по вна ви ща
освіта) і на трьох освітньо-
кваліфікаційних сту пе нях (мо -
лод ший спеціаліст, ба ка лавр,
спеціаліст/магістр), що до цьо го
ча су не відповідає ви мо гам вста -
нов лен ня три циклічної си с те ми:
ба ка лавр, магістр, док тор.

Здо бу ти ви щу освіту в Ук раїні
мож на у ви щих нав чаль них за кла -
дах чо ти рь ох рівнів ак ре ди тації і
над зви чай но роз га лу же ної ме -
режі. За да ни ми Міністер ства ста -
ти с ти ки, на по ча ток нав чаль но го
2010/2011 р. в Ук раїні на ра хо ву ва -
лось 349 ви щих нав чаль них за -
кладів ІІІ і IV рівнів ак ре ди тації та
505 І	ІІ рівня (1990/1991 	 742).
Ха рак тер ною ви я ви лась тен -
денція до ско ро чен ня кількості
ко лишніх учи лищ і технікумів та
пе ре тво рен ня їх на універ си те ти й
ака демії. Май же у 2,5 ра за
збільши лась кількість сту дентів
вишів і у май же вдвічі ско ро ти -
лась кількість сту дентів проф те ху -
чи лищ5. Що мог ло би вва жа ти ся
по зи тив ною тен денцію 	 охоп -
лен ня ви щою освітою шир ших
верств на се лен ня, як би не інший
бік проб ле ми 	 падіння якості
освіти, пе ре тво рен ня універ си -
тетів на ефек тив ний вер стат із
підго тов ки армії без робітних,
стрімка ко мерціалізація ви щої
шко ли то що.

Бо лонський про цес і Ук -
раїна: повільний рух чи ак -
тив на йо го імітація?

Як уже за зна ча лось, приєднан -
ня до Бо лонсько го про це су оз на -
ча ло для Ук раїни прий нят тя
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4За висновками експертів Центру освітнього моніторингу [Електронний ресурс]. 	 Режим доступу :  http://centromonitor.com.ua.
5[Електронний ресурс]. 	 Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
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офіційно го зо бов'язан ня про ве с -
ти до корінні пе ре тво рен ня у
сфері ви щої освіти, які б да ли
мож ливість на бли зи ти вітчиз ня ну
ви щу шко лу до Євро пейсько го
про сто ру ви щої освіти та на уко -
вих досліджень. Про аналізуємо
про грес на при кладі ви ко нан ня
Ук раїною кількох прин ципів Бо -
ло нсько го про це су.

За про ва джен ня три циклічної
си с те ми підго тов ки � ба ка ла в рат,
магістра ту ра, док торські студії

У Національ но му звіті про
впро ва джен ня по ло жень Бо -
лонсько го про це су (за 2005	2006
рр.) за зна че но, що 100% сту дентів
вузів ІІІ	IV рівня ак ре ди тації у
2006/2007 н. р. за лу че но до дво -
циклічної си с те ми підго тов ки.
Од нак ра зом із дип ло ма ми ба ка -
лаврів і магістрів ви пуск ни кам
ви да ють ся до ку мент про ви щу
освіту мо лод шо го спеціаліста і
спеціаліста (які роз ми ва ють ба ка -
лаврський цикл і не зро зумілі для
Євро пи, оскільки не вклю чені там
до си с те ми ви щої освіти).

Серйоз ною внутрішньою проб -
ле мою є відсутність чіткої і про зо -
рої іден тифікації сту пенів ба ка ла в -
ра і магістра, що вик ли кає не по ро -
зуміння між пра це дав ця ми і ви -
пуск ни ка ми з ба ка лаврськи ми
дип ло ма ми. То му більшість ви -
пуск ників воліють про дов жи ти
нав чан ня у магістра турі, ке ру ю чись
не ви со кою ме тою здо бут тя фун да -
мен таль них знань, а че рез те, що не
вва жа ють дип лом ба ка ла в ра са мо -
до с тат ньою кваліфікацією.

Док торські студії

До цьо го ча су в Ук раїні існує
си с те ма двох на уко вих сту пенів 	
кан ди да та і док то ра на ук. У звітах

дер жа ва дек ла рує про роз роб ку
ме ханізмів за про ва джен ня док -
торсько го нав чан ня як тре ть о го
цик лу. На прак тиці струк ту ро вані
док торські про гра ми пра цю ють
ли ше у Києво	Мо ги лянській ака -
демії. При чо му існу ють ва гомі
бю ро кра тичні пе ре шко ди на шля -
ху вста нов лен ня євро пейської
прак ти ки PhD	Про грам. Склад -
ною, за бю ро кра ти зо ва ною, ча со -
за т рат ною є і про це ду ра но с т -
рифікації од ер жа них у західних
універ си те тах дип ломів про на -
укові сту пені.

За про ва джен ня си с те ми
кре дитів (ЄКТС)

Євро пейська кре дит но	транс -
фер на си с те ма (ЄКТС) і До да ток
до дип ло ма (Diploma Supplement)
яв ляє со бою інстру мент спро щен -
ня про це ду ри виз нан ня дип ломів
про ви щу освіту в Європі. На ка -
зом Міністер ства освіти і на уки у
2009 р. ЄКТС і До да ток до дип ло -
ма євро пейсько го зраз ка бу ли за -
про ва джені у всіх ви щих шко лах
Ук раїни. Що п рав да, кре дит -
но	мо дуль на си с те ма по ча ла вво -
ди тись у прак ти ку ук раїнських
вузів ще 2006/2007 н. р.

Од нак і тут не обійшло ся без
вітчиз ня них "інно вацій". Так,
згідно з ви мо га ми Довідни ка ко -
ри с ту ва ча ЄКТС, за твер д же но го
Євро пейською Комісією, нав -
чаль не на ван та жен ня сту ден та
ста но вить від 1500 до 1800 год на
нав чаль ний рік (60 кре дитів). От -
же, 1 кре дит відповідає 25	30 год
ро бо ти (вклю ча ю чи не ли ше ау -
ди тор ний час, а й са мостійну ро -
бо ту, підго тов ку кур со вих та
інших дослідних робіт, підго тов ка
і скла дан ня ек за менів то що). Ук -
раїнські сту ден ти ви му шені про -
во ди ти в ау ди торіях на тре ти ну

більше ча су, ніж їхні ко ле ги із
Західної Євро пи, оскільки в Ук -
раїні 1 кре дит об ра хо вується 36
год. По стає низ ка ри то рич них за -
пи тань: Чо му так? І чи спри я ти ме
та ка вітчиз ня на кре дит но	мо -
дуль на си с те ма виз нан ню ук -
раїнсько го дип ло му і сту дентській
мобільності?

Сту дентська мобільність

Кількість ук раїнських сту -
дентів, які ко ри с ту ють ся різни ми
міжна род ни ми про гра ма ми
мобільності, що ро ку зро с тає, од -
нак ци ф ри свідчать не на ко ристь
на шої дер жа ви. У 2005	2006 рр.
при близ но 20 тис. ук раїнських
сту дентів про хо ди ли нав чан ня і
ста жу ван ня у західних універ си те -
тах. При цьо му про хо джен ня
іспи то во го терміну за ра ху нок
ВНЗ ста но вить мен ше 10%.
Здебільшо го сту ден ти нав ча ють ся
за кор до ном за ко ш ти бла -
годійних фун дацій, спон сорів або
батьків. Се ред інстру ментів Євро -
пейсько го Со юзу 	 Про гра ма
співпраці і мобільності у сфері ви -
щої освіти (Ераз мус Мун дус),
гран та ми якої мо жуть ко ри с ту ва -
ти ся сту ден ти, вик ла дачі і на -
уковці; і про гра ма Тем пус, гран та -
ми якої підтри му ють ся парт -
нерські про ек ти вітчиз ня них і
західних універ си тетів. Сти му лю -
ю чим фак то ром мобільності слу -
гу ють дво с то ронні уго ди між
вітчиз ня ни ми ву за ми із західни ми
універ си те та ми, про гра ми спіль-
них або подвійних дип ломів
(Joint/Double Degree). Од нак ва -
го мою проб ле мою за ли шається
мобільність вик ла дачів 	 їх ста жу -
ван ня не ко ор ди нується і не
фінан сується ви щи ми шко ла ми, а
міжунівер си тетські уго ди про
обмін ка д ра ми 	 епізо дичні.
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За без пе чен ня якості освіти

За без пе чен ня якості освіти є
серйоз ни ми вик ли ком для ба га ть -
ох країн. Згідно з прин ци па ми
Бо лонсько го про це су з ме тою
об'єктив ності про це ду ри за без пе -
чен ня якості освіти по винні про -
ва ди тись не за леж ною струк ту -
рою. Од нак у 20	ти країнах, із 47,
що підпи са ли Бо лонську дек ла -
рацію, за за без пе чен ня якості
освіти відповідає або профільне
міністер ство, або дер жавні струк -
ту ри. Се ред дер жав по стра -
дянсько го про сто ру тільки Вірме-
нія, Грузія і Ка зах стан ма ють не -
за лежні агенції із за без пе чен ня
якості освіти6. В Ук раїні за за без -
пе чен ня якості відповідає Мініс-
тер ство освіти. Най слаб ши ми
сто ро на ми вітчиз ня ної си с те ми
за без пе чен ня якості освіти є її
інди фе рентність до інте ресів спо -
жи вачів освітніх по слуг, то таль не
одер жав лен ня, фор малізм і 	
конфлікт інте ресів.

Ав то номія універ си тетів

Вар то за зна чи ти, що хоч ав то -
номія універ си тетів є од ним із
прин ципів Бо лонсько го про це су,
в Європі існує проб ле ма з виз на -
чен ням кри теріїв ав то ном но го
універ си те ту. Са ме то му у ли с то -
паді 2009 р. Євро пейська аасоціа-
ція універ си тетів роз по ча ла
дворічне досліджен ня рівня ав то -
номії євро пейських універ си тетів
та кож і з ме тою на пра цю ван ня
пев но го уза галь ню ю чо го ба чен ня
кон цеп ту універ си тетської ав то -
номії та її кла сифікації.

Фор маль но вітчиз ня ним освіт-

нім за ко но дав ством дек ла рується
ав то номія і са мо в ря ду ван ня
універ си тетів. На прак тиці, од -
нак, ви яв ляється, що нор ми
освітньо го за ко но дав ства у су куп -
ності з суміжни ми до тич ни ми га -
лу зя ми за ко но дав ства (Бюд жет -
ний і Зе мель ний ко дек си то що)
не пра цю ють. Це сто сується прак -
тич но всіх го ло вних ас пектів
діяль ності універ си тетів (ор -
ганізаційної, фінан со вої, ака -
демічної, ка д ро вої то що).

Ва го мою проб ле мою є та кож
не ро зуміння куль ту ри універ си -
тетської ав то номії та її ба зо вих
прин ципів. Се ред них і те, що ав -
то номія універ си те ту пе ред ба чає
відповідальність пе ред суспіль-
ством за про дукт своєї діяль ності.
Для Ук раїни відповідаль ний за
якість своїх по слуг універ си тет 	
відда ле на, на жаль, пер спек ти ва.

На решті � суспільне сприй -
нят тя змін у ца рині ви щої
освіти

Менш ніж по ло ви на відвіду -
вачів сай та Про гра ми Тем пус
повідом ляє про по зи тив не став -
лен ня до участі Ук раїни у Бо -
лонсько му про цесі7. А про те, що
ре фор му ван ня освіти не іден -
тифікується як на галь на по тре ба,
свідчать ре зуль та ти досліджен ня,
про ве де но го соціологічною гру -
пою "Рей тинг" у бе резні 2011 р.,
згідно з яким тільки 7% ре с пон -
дентів вва жа ють погіршен ня
рівня освіти як од ну із найбіль-
ших за гроз для країни8.

Що далі?

Як по ка зує по верх не вий зріз
проб ле ми, си с тем ної ре фор ми у
сфері ви щої освіти не відбу -
вається. На разі стає оче вид ним,
що по даль ше існу ван ня ви щої
шко ли без її ґрун тов но го і ком -
плек с но го ре фор му ван ня має най -
сумніші пер спек ти ви, такі як втра -
та мож ли вості інте лек ту аль но го і
тех но логічно го про ри ву, ос та точ -
на втра та довіри суспільства до
освіти, де г ра дація освітньої си с те -
ми, пе ре тво рен ня Ук раїни на "сіру
зо ну" Євро пейсько го про сто ру ви -
щої освіти і на уко вих досліджень і
на інте лек ту аль но го до но ра.

Клю чо ви ми век то ра ми си с тем -
но го ре фор му ван ня ви щої освіти
має ста ти:

uпрак тич не за без пе чен ня пра -
ва на ви щу освіту і рівно го та
спра вед ли во го до сту пу до її
без оп лат но го здо бут тя;

uмо дернізація си с те ми ви щої
освіти;

uпідви щен ня якості освіти;
uефек тив не уп равління та

фінан су ван ня освіти9.
Як по ка зує досвід країн	сусідів,

ре фор му ван ня си с те ми ви щої
освіти, ус пад ко ва ної з ра дянських
часів, мож ли ве у до сить стис лий
час. Од нак це по тре бує пе ре дусім
політич ної волі, ро зуміння не -
обхідності якісних змін в освітній
га лузі, ви роб лен ня кон солідо ва ної
стра тегії і ство рен ня за ко но дав чо -
го підґрун тя май бутніх змін.
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