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Розглядаються передісторія народження Болонського процесу, цілі та завдання 
Болонської декларації, їх трансформація і конкретизація у процесі здійснення, а також 
особливості організації навчального процесу у ВНЗ у відповідності до її прийняття. 

 

 

 

1. Що стало причинами народження 
Болонського процесу? Його передісторія 

 
Сучасною незворотною тенден-

цією розвитку світового суспільства є 
його глобалізація. 

Важливою характеристикою проце-
су глобалізації є рух до міжнародної 
інтеграції, тобто до об'єднання людства у 
всесвітньому масштабі в єдиний соціаль-
ний організм. Глобалізація передбачає 
перехід не лише до глобального ринку, 
міжнародного розділення праці, а і до 
спільних правових норм, до єдиних стан-
дартів в галузі правосуддя, державного 
управління, а отже і освіти, зокрема вищої. 

Але ж світової системи вищої 
освіти поки що немає. Як зазначає 
Л.Гребнєв [12], "немає навіть спільного 
уявлення про те, що це таке". Немає і 
цілеспрямованого процесу формування 
світової системи вищої освіти. Одним з 
регіональних інтеграційних процесів 
став Болонський процес в Європі, 
названий так по місту Болонья (Італія), 
де в 1999 р. була підписана Болонська 
декларація. Вона виступає з одного 
боку як європейська відповідь на явища 
глобалізації і як спосіб надання вищій 
освіті "Європейського виміру". 

Під впливом глобалізації економіки і 
інформаційних технологій керівництво 
країн Європейського Союзу зрозуміло, що 
знання стають основним економічним 
ресурсом, і тому природно, лише інтегру-
вавши освіту, яка постачає кваліфікованих 
робітників для спільного ринка праці, 

можна забезпечити економічну конку-
рентноздатність Європи. 

Серйозними причинами щодо усві-
домлення цього факту стали докорінні 
перетворення в економіці всіх розви-
нених країн світу, що мають характер 
революційних (прискорення циклів ви-
робництва товарів і скорочення часу їх 
функціонування, швидке вдосконалення 
виробництва на основі новіших інформа-
ційно-комунікаційних технологій). Сьо-
годні конкуренція поступово перено-
ситься в сферу науки. Наука і творчість 
набувають провідну роль в розвитку 
економіки. Організації і підприємства 
прагнуть набирати не просто кадри з 
високою професійною освітою, а молоді 
(до 30 років), здібні нестандартно, по-
новому, творчо мислити, які вміють 
працювати на персональних комп'ютерах 
на трьох рівнях (редакторські, мережеві і 
професійні програми), знають одну-дві 
іноземні мови, володіють основами 
маркетингу, психологічними і конфлікт-
тологічними методиками, менеджерсь-
кими навичками. 

В той же час США значно виперед-
жають об'єднані країни Європи по ряду 
показників щодо системи освіти: 

1) Кількість вже підготовлених 
спеціалістів, що має вищу освіту (в США 
з університетською освітою 36% від 
загальної кількості робітників, а в Європі 
всього 20%, в Росії на кінець 90-х років – 
14%). 

2) Кількість іноземних громадян, 
що навчаються в країні (в США – 
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більше 500 тис. чол.). В 2000 р. 10 млрд. 
доларів країна одержала за навчання 
іноземних громадян; в Великобританії 
відповідно в 2000 р. – 3758 млн.дол.; в 
Італії – 1170 млн. дол., в Росії – 143 млн. 
дол., тобто в 35 разів нижче, ніж в США. 

3) Розвиток науки і інтенсивність 
нарощування наукового потенціалу: в 
США на науку щорічно виділяється 
більше 3% від валового національного 
продукту, в країнах Ради Європи – від 
1,2% до 2,8%, в середньому – 1,9%. В 
2002 році ці країни прийняли рішення до 
2005 р. довести названу цифру до 3%. 

Сьогодні ті країни, які зможуть 
забезпечити розвиток науки, в подаль-
шому можуть розраховувати на провідну 
роль у світовій економіці, на роль лідера 
в багатьох галузях діяльності та проти-
стояти тиску інших розвинених країн, в 
першу чергу США і Японії. 

4) Прагнення об'єднати розрізнені 
потенціали країн ЄС в проведенні 
реформ в галузі економіки освіти в 
єдиний економічний механізм. 

Стримуючим фактором подальшо-
го розвитку європейських країн є їх 
велика роздробленість. Тому і був 
створений ЄС, який має об'єднати країни 
в єдине ціле (спочатку було прийнято 
політичне рішення про створення ЄС, 
потім створена "зона без кордонів", 
впроваджене "європейське право", вве-
дена єдина грошова одиниця (євро)). Але 
реально Єдиної Європи від цього не 
стало. Виявилось, що для досягнення 
поставлених цілей треба подолати суттє-
ві труднощі, пов'язані з національними 
мовами, трудовим законодавством і 
різноманітністю рівнів підготовки спе-
ціалістів. Із-за цього ускладнюється 
переміщення населення в інші країни з 
метою довгострокового перебування і 
одержання місця роботи. 

Народженню Болонської декларації 
в 1999 р. передувало кілька угод, підпи-
саних провідними країнами Європи, які 
стосувались вищої освіти. Серед них: 

1) Десятиріччям раніше була під-
писана в Болоньї Велика хартія універси-

тетів, яка підтвердила незалежність і 
автономію вузів як основу впевненості в 
тому, що система вищої освіти і науко-
вих досліджень буде неперервно адапту-
ватися до потреб, запитів суспільства, що 
змінюються, і необхідності розвитку 
наукових знань. 

2) Лісабонська конвенція (1997), 
яка була розроблена під егідою Ради 
Європи та ЮНЕСКО і яку того ж року 
підписали і ратифікували Росія і Україна. 

Лісабонська конвенція деклару-
вала створення умов, за яких більша 
кількість людей, скориставшись усіма 
цінностями національної освіти і 
науки, може бути мобільними на 
Європейському ринку праці. Конвенція 
має юридичну силу, тобто обов'язкова 
для виконання всіма країнами, які її 
підписали. Лісабонська конвенція сто-
сувалась також визнання документів 
про вищу освіту тих країн, які її 
підписали. Декларація ж на відміну від 
конвенції є лише заявою про наміри. 

Через рік чотири країни – Франція, 
Італія, Велика Британія та Німеччина – 
підписали Сорбонську декларацію, зав-
дання якої були спрямовані на створення 
відкритого європейського простору ви-
щої освіти, більш конкурентноспромож-
ним на світовому ринку освітніх послуг. 

Саме такою була передісторія, яка 
поступово створювала умови для регіо-
нальних інтеграційних процесів у сфері 
вищої освіти європейських країн. Вони 
оформились у Болонську декларацію 1999 
р. Україна була і є активним учасником 
цих процесів, оскільки шляхи реформу-
вання вищої освіти в Україні співзвучні 
загальноєвропейським підходам. Правда, 
Україна дещо відстає від інших країн і, 
зокрема, Росії, в справі входження до 
Болонського процесу. Проте в цьому є і 
певні позитивні сторони, оскільки 
створилась можливість проаналізувати 
реальний досвід інших країн, зокрема і 
Росії, і тим самим подолати труднощі і 
помилки, притаманні будь-яким 
перетворенням. Важливо при цьому 
критично і різнобічно осмислити 
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зарубіжний досвід, зважено використати 
його результати, зберігаючи національні 
цінності і інтереси системи української 
підготовки фахівців з вищою освітою. 

 
2. Цілі і завдання Болонської 

декларації, їх трансформація і 
конкретизація у процесі здійснення 

 
Головна мета Болонської декларації 

– забезпечення формування загально-
європейського освітнього простору, збли-
ження освітніх систем всіх країн Європи; 
сприяння перетворенню європейського 
регіону до 2010 р. в самий конкурентно-
здатний регіон на планеті. Підвищення 
мобільності населення країн Європи для 
переходу від інтеграції держав до реаль-
но інтеграції громадян країн Європи. 
Болонська декларація ставила на початку 
шість завдань: 

1) розуміння системи вищої освіти 
через спеціальним чином оформлений 
Додаток до диплому про академічну 
кваліфікацію випускника, який 
полегшує працевлаштування; 

2) двохступінчаста система (бака-
лаврат і магістратура) з першим циклом 
не менше трьох років; 

3) впровадження системи залікових 
одиниць по типу ЕСТS – Європейської 
Кредитно-Трансферної та акумулюючої 
системи як нової системи кількісного 
виміру трудомісткості засвоєння студен-
том освітньої програми; 

4) сприяння мобільності як 
студентів, так і викладачів, дослідників, 
адміністративного персоналу вузів; 

5) сприяння європейському спів-
робітництву в забезпеченні якості осві-
ти ї метою розробки порівняльних 
критеріїв і методологій; 

6) сприяння необхідним європей-
ським поглядам у вищій освіті. 

За перші чотири роки здійснення 
Болонського процесу було підписано 
кілька документів в результаті трьох 
зустрічей міністрів освіти (в Болоньї 
(1999), Празі (2001) і Берліні (2003)), де 
відбувалась діверсифікація, конкретиза-

ція поставлених цілей, зміна їх 
пріоритетів. 

В Берліні в явному вигляді 
додалось принаймні три цілі: 

7) соціальна згуртованість і 
відповідальність вузів за її підвищення; 

8) підсилення інтеграції науки і 
освіти; 

9) відкритість Європи світу в цілому. 
Щодо динаміки Болонського 

процесу на рівні його цілей і завдань, 
то стало очевидним, що від надмірної 
економічної, ринкової, індустріальної 
орієнтації регіонального масштабу 
відбувається поворот до соціальної, 
постіндустріальної (постматеріалістич-
ної) орієнтації в загальновимірному 
просторі. Як приклад цього можна 
назвати те, що вже в Празі освіта була 
названа суспільним благом, тобто 
благом не ринкового типу. В Берліні це 
формулювання було конкретизоване 
так: розширення участі студентів в 
житті вузів ("студенти є повноправни-
ми партнерами в управлінні процесом 
одержання вищої освіти"), підвищення 
уваги не лише до їх навчання, але і до 
життя, збереження європейської куль-
турної спадщини і традицій, мовної 
різноманітності. 

Якщо в Болоньї конкурентно-
здатність вищої освіти домінувала, то 
тепер ринку відводиться службова, 
інструментальна роль. 

Щодо другого завдання – двохсту-
пінчастість системи вищої освіти – 
істотні уточнення стосуються того, що 
зараз мова йде фактично про 
трьохступінчасту вищу освіту. Справді, в 
третю ступінь включається аспірантура 
(те саме, що в Європі – докторантура), 
після успішного завершення якої 
присвоюється науковий ступінь доктора 
(в Англії – доктора філософії, в Франції – 
доктора наук), еквівалентна нашому 
науковому ступеню кандидата наук по 
певній спеціальності. 

При цьому не виключається 
можливість після одержання вищої 
освіти інтегрованої підготовки відразу 
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в аспірантурі, без бакалаврату. Так само 
не виключається можливість зразу після 
бакалаврату готувати студента зразу по 
третьому ступеню. 

Робиться крім того установка по 
кожному ступеню готувати як до виходу 
на ринок в умовах довго строкової 
конкурентноспроможності, так і продов-
ження навчання на наступному ступені. 
Висловлюючись на мові філософії, різни-
ця між бакалавром і магістром полягає у 
відмінності між їх "функціонуванням" і 
розвитком, тобто між якісною дисциплі-
нованою працею в штатних ситуаціях і 
творчістю. 

Для бакалаврів були виділені 
спільні для різних предметних галузей 
компетенції: 

1) здатність продемонструвати 
знання основ дисципліни та її історії; 

2) здатність логічно і послідовно 
відтворити засвоєні знання; 

3) здатність контекстуалізувати 
нову інформацію і дати її тлумачення; 

4) вміння продемонструвати розу-
міння загальної структури дисципліни і її 
зв'язок з піддисциплінами; 

5) здатність розуміти і використо-
вувати методи критичного аналізу і 
розвитку теорії; 

6) здатність правильно використо-
вувати методи і технології дисципліни; 

7) здатність розуміти результати 
експериментальної перевірки наукових 
теорій. 

Випускники магістратури повинні: 
1) володіти предметною галуззю на 

випереджальному рівні, тобто володіти 
новітніми методами і технологіями 
(дослідження), знати новітні теорії та їх 
інтерпретації; 

2) критично відслідковувати і ос-
мислювати розвиток теорії і практики; 

3) володіти методами незалежного 
дослідження і вміти пояснювати його 
результати на випереджальному рівні; 

4) бути здатним зробити оригіналь-
ний внесок в дану дисципліну у відповід-
ності з канонами даної предметної галузі, 
наприклад, в межах кваліфікаційної 

роботи; 
5) продемонструвати оригіналь-

ність і творчий підхід; 
6) оволодіти компетенціями на 

професійному рівні. 
Щодо третього завдання – впро-

вадження системи залікових одиниць – 
основне уточнення пов'язане з тим, що 
ЕСТS на початку створювалась як засіб 
забезпечення студентської мобільності, 
трансформується з перевідної в 
накопичувальну. 

По четвертому завданню – 
сприяння мобільності всіх учасників 
навчального процесу – суттєвих змін не 
відбулося. Це завдання, як і раніше, 
визнається фундаментом загально-
європейського простору вищої освіти. 

По п'ятому завданню – сприяння 
європейському співробітництву у 
забезпеченні якості з метою розробки 
порівняльних критеріїв і методологій – 
відбулось значне уточнення структури 
самого завдання. 

Перш за все виділено три рівня 
системи забезпечення якості: вузів, 
країни, Європи в цілому. 

Визнано, що у відповідності з 
принципом автономії вузів основна 
відповідальність за забезпечення якості 
освіти покладається на кожний вуз. 

На національному рівні система по 
забезпеченню якості повинна включати 
визначення обов'язків органів і установ; 
оцінювання програм навчання (навчаль-
них планів) і вузів в цілому; систему 
акредитації, атестації і співставляючих 
процедур; міжнародне партнерство, 
співробітництво і створення мережі 
агентств, які займаються встановленням 
якості вищої освіти. 

На Європейському рівні передба-
чається створити набір погоджених 
стандартів, процедур і керівних принци-
пів для забезпечення якості. Але поки що 
відповідальність за якість вищої освіти 
залишається за вузами. 

За чотири роки суттєво змінились 
пріоритети Болонського процесу. На 
період до майбутньої зустрічі міністрів 
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освіти в Бюргені (травень 2005 р., 
Норвегія) найвищий пріоритет дістала 
якість вищої освіти, а потім вже двох 
ступінчаста система та інші завдання. 

В останні часи на наших очах 
кардинально змінюється парадигма 
європейської вищої освіти. Від навчан-
ня у форматі "teaching" (навчаємо) 
відбувається перехід до формату 
"learning" (учимося). Тепер вже не 
студента (учня) вчать, а він сам 
навчається, причому все життя, а 
викладачі лише допомагають йому, але 
лише частково, в межах доцільності і 
його особистісної зацікавленості. 

 
3. Кредити – основа європейсь-

кої Кредитно-Трансферної системи 
(ЕСТS), нової системи кількісного 
виміру трудомісткості засвоєння 
студентом освітньої програми 

 
Серед засобів, спрямованих на 

формування загальноєвропейського 
простору вищої освіти, стало введення 
системи академічних кредитів як 
основи розвитку мобільності студентів. 

В нормативних документах, що 
регулюють сферу вищої освіти в зв'язку 
з Болонським процесом, означення 
кредиту немає. Частіше всього його 
представляють в якості більш крупної, 
ніж академічна година, одиниця виміру 
академічного навантаження. 

В основу розрахунку кредитів 
покладені наступні фактори: 

Практично вузи всіх європейських 
країн працюють в діапазоні від 34 до 40 
тижнів в рік, включаючи період сесій. 
Приймається, що в тиждень входить від 
40 до 42 астрономічні години, за рік від 
1400 до 1680 (в середньому 3520) годин. 
Встановлено 60 кредитів на рік, а отже, 
на один кредит випадає від 25 до 30 
астрономічних годин (36 академічних) 
по 45 хвилин, включаючи аудиторні 
заняття, самостійну роботу та інші види 
навчальної діяльності. Правда, ректор 
МГУ В.Садовничий запитав: "А за якою 
системою розраховувати, чи за якою 

формулою переводити на мову кредитів 
наукову роботу студентів?" 

При розрахунку трудомісткості 
навчального навантаження рекомен-
дується виходити з того, що 50% мають 
становити аудиторні заняття і 50% 
самостійна робота студентів. 

Загальна трудомісткість навчання 
для одержання ступеня бакалавра, 
підготовка якого триває 3-4 роки, 
складає 180-240 кредитів, а магістрів 
240-300 кредитів. 

Трудомісткість навчального на-
вантаження включає час, що витра-
чається на відвідування лекцій, семі-
нарських, практичних занять, лабора-
торних робіт, підготовку до занять, 
складання заліків, екзаменів, виконання 
курсових і дипломних робіт, навчаль-
них і виробничих практик. 

Кредити мають бути проставлені 
по всім освітнім компонентам освітньої 
програми (навчального плану), модулями 
дисциплін і курсів (спецкурсів), виконан-
ня курсових і дипломної роботи, 
навчальним і виробничим практикам. 
Вони мають відображати потрібну 
кількість часу кожного з видів занять по 
відношення до повного обсягу роботи, 
необхідного для завершення одного року 
навчання за освітньою програмою 
(навчальним планом). 

Виконання студентом програми 
підтверджується національними (вузівсь-
кими) оцінками і доданими до них 
набраними кредитними оцінками (к. од.). 

При бально-рейтинговій системі 
навчання і оцінювання успішності сту-
дентів яка практикується і в європей-
ських університетах, МОН України 
рекомендує таку шкалу співвідношення 
кількості балів і оцінок: 

90 –100 балів – відмінно (А), 
75 – 89 балів – добре (ВС), 
60 – 74 балів – задовільно (ОЕ), 
35 – 59 балів – незадовільно з 

можливістю повторного складання (FХ), 
1 – 34 балів – незадовільно з 

обов'язковим повторним курсом (F). 
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Кредити в ЕСТS можуть бути 
одержані лише після виконання потрібної 
роботи і одержання відповідної оцінки за 
одержані результати навчання. 

Робоча група Європейської комісії 
робить кроки до розширення можливо-
го ЕСТS і перетворення її в систему, яка 
б включала не тільки передачу, а і 
накопичення кредитів. 

Можливим варіантом розподілу 
кредитних одиниць по циклам освітньої 
програми (навчального плану) є такий: 

Цикл загальноосвітніх дисциплін – 
240 кредитів, з яких біля 60 к.од. 
відводиться на дисципліни загального 
курсу навчання. 

Цикл загальних професійних 
дисциплін – не менше 80 к.од., включа-
ючи навчальні практики. При цьому 
одна навчальна практика окремо 
оцінюється 3 к.од. 

Цикл дисциплін підвищеної склад-
ності (для добре встигаючих студентів) 
– не менше 20-30 к.од. 

Інші види навчального навантажен-
ня (курсові роботи, наприклад) входять в 
загальну трудомісткість і оцінюються 
додатково 1 к.од., на складання міждис-
циплінарного екзамену відводиться 3-5 
к.од.; на підготовку до захисту випускної 
кваліфікаційної (дипломної) роботи 
відводиться 12-15 к.од. 

Цікаво, що при одержанні незадо-
вільної оцінки повторне проходження 
студентом рубіжної і поточної атестації 
не дозволяється, за виключенням доку-
ментально обґрунтованих випадків 
(хвороби). 

За результатами поточної атестації 
студенту виставляються: 

• залік в цілих одиницях кредиту, 
який характеризує загальну трудо-
місткість засвоєння дисципліни; 

• диференційовану оцінку, яка 
характеризує якість засвоєння в межах 
даної дисципліни. 

За результатами рубіжного і 
поточного контролю деканат факультету 
складає академічний рейтинг студентів. 
Високий рейтинг дозволяє мати акаде-

мічні пільги (підвищену стипендію, 
безкоштовне навчання та ін.). Кожний 
студент може дістати обґрунтовані 
відомості про свій рейтинг. 

Кредитні одиниці набираються по 
семестрах. З цією метою в навчальному 
плані по кожній дисципліні в першій 
колонці вводяться в дужках три цифри. 
Наприклад, (3; 2; 0). Перша цифра (3) 
означає – максимальне число к.од., що 
відводиться на засвоєння дисципліни. 
Друге – (2) означає академічні години 
на тиждень, що відводяться на 
аудиторну роботу (лекції, опитування, 
демонстрації та їх різні комбінації"). 
Третя цифра (0) – означає час в 
академічних годинах, що відводиться 
на практичну роботу (лабораторні і 
практичні заняття, семінари, обчислю-
вально-графічні роботи, робота в 
комп'ютерному класі і ін.). 

Система ЕСТS – це системний 
спосіб представлення освітніх програм 
шляхом присвоєння кредитних оди-
ниць її компонентам (дисциплінам, 
курсам і т.д.). Ця система може розгля-
датися як одна з несучих конструкцій 
освітньої системи, що лежить в основі 
організації навчального процесу і має 
багатоцільове призначення. А саме: 

1) Введення ЕСТS полегшує 
академічне визнання дипломів і квалі-
фікацій. Стають прозорими освітні 
програми і навчальні плани. Ця система 
мас зробити європейську освіту більш 
привабливою для студентів різних країн. 
А саме: а) для іноземних студентів, що 
навчаються у вузах країн – учасників 
СНД; б) для українських студентів, які 
мають фінансові можливості, продов-
жувати свою освіту в одному з зарубіж-
них університетів або в межах академіч-
ної мобільності повернутися в рідний вуз 
після засвоєння частини освітньої 
програми в навчальному закладі за 
кордоном. Перевідна система ЕСТS, яка 
була розроблена європейською комісією 
ще в 1997 р. спочатку для виміру і 
порівняння результатів навчання при 
переході студента з одного європей-
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ського вузу в інший в межах європей-
ської мобільності, а зараз перетворюється 
в засіб накопичення кредитів. Це дає 
уявлення про обсяг знань і умінь, які 
набув студент протягом всього або 
певного періоду навчання. 

2) Кредитна система не перед-
бачає нормативне встановленого терміну 
навчання і строго фіксованого переліку 
вивчення дисциплін, дозволяє відійти від 
обов'язкової прив'язки процесу навчання 
до занять в навчальній групі, що сприяє 
академічній мобільності студентів. Це дає 
можливість будувати індивідуальний 
навчальний план студента і дати йому 
свободу щодо вибору індивідуальної 
освітньої траєкторії незалежно від 
територіального розміщення навчального 
закладу, сприяє реалізації особисто-
орієнтованого навчання. 

При цьому студенти можуть обира-
ти дисципліни не лише інших спеціаль-
ностей, а і інших факультетів вузу. Це дає 
змогу реалізувати не "лінійну", а 
"асинхронну" схему навчання. 

Студент, який набрав 180-240 кре-
дитів (бакалавр) чи 240-300 кредитів 
(магістр) може претендувати на одержан-
ня відповідної кваліфікації (диплому). 

3) Кредитна система підвищує 
оперативність і обґрунтованість контро-
лю навчання студентів і їх атестацію, 
полегшує перехід на асинхронну схему 
навчання. 

4) Ця система дає можливість вра-
ховувати відносну значимість для даної 
дисципліни різних видів занять (лекцій, 
семінарів, практичних, лабораторних та 
інших видів занять), враховувати значи-
мість тієї чи іншої дисципліни відносно її 
внеску в підсумковий середній показник, 
що одержаний студентом по закінченні 
якого-небудь періоду, ранжирувати 
студентів по підсумках навчання і 
виявляти на основі об'єктивних 
показників індивідуальний рейтинг 
кожного з них. 

5) Кредити мають значно спрости-
ти систему діяльності викладачів і 
студентів, порядок розрахунку заробіт-

ної плати, вартості навчання і інші 
розрахункові процедури. 
 

4. Особливості організації 
навчального процесу у вузі у відпо-
відності до Болонської декларації 

 
Організація навчального процесу 

на факультетах має здійснюватися за 
трьома формами навчальних планів по 
кожній спеціальності: 

а) базовий навчальний план, 
спільний по спеціальностям, яким пос-
луговуються для визначення загальної 
трудомісткості роботи кожного 
студента; 

6) індивідуальні робочі плани – 
різні для кожного студента – визна-
чають його освітню траєкторію; 

в) робочі плани – плани для 
формування графіка навчального проце-
су і розрахунків навчального наванта-
ження викладачів на кожний рік. 

Організація навчального процесу 
складається з чотирьох компонентів; 

1) форми проведення навчального 
процесу; 

2) методичного забезпечення; 
3) запису студентів на дисципліни; 
4) службою академічних консуль-

тантів (тьюторів); 
По обов'язковості і послідовності 

засвоєння змісту освітньої пробами 
навчання робочий план може включати 
три групи дисциплін: ті, що вивчаються 
обов'язково і строго послідовно; ті, що 
вивчаються обов'язково, але, можливо 
не послідовно, і ті, що вивчаються за 
вибором студента. 

Навчання, що здійснюється за 
кредитно-модульною системою, викон-
ується не за "лінійною" (Гумбольською) 
схемою як зараз в українських і 
російських вузах, а за "нелінійною" 
(асинхронною) схемою. Можливе виді-
лення нового циклу дисциплін для сту-
дентів, які успішно витримують поточну 
атестацію по всіх дисциплінах індиві-
дуального навчального плану і які ба-
жають спеціалізуватися в певній галузі 
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знань для виконання випускної (дип-
ломної) роботи, а також для більш 
поглибленої підготовки з іноземної мови 
чи інших дисциплін. 

Форми навчання залишаються в 
основному традиційні: 

а) аудиторні заняття (лекції, 
семінарські, практичні, лабораторні 
заняття, групові консультації, майстер-
класи та ін.); 

б) позааудиторні заняття (інди-
відуальні консультації, самостійна робо-
та, робота в науковій бібліотеці, нав-
чальні і виробничі практики); 

в) контроль знань (рубіжна 
атестація, контрольні роботи, тестування 
(письмове чи комп'ютерне) по розділах 
курсу, звіт по курсових роботах, 
колоквіуми); 

г) поточна і підсумкова атестації 
(підсумкові тестування по дисциплінах, 
екзамен (письмовий чи усний), захист 
випускної роботи, міждисциплінарний 
екзамен, державний екзамен). 

Хоч обсяг навчального навантажен-
ня в навчальному плані для різних 
дисциплін може бути різним, в 
загальному випадку для студентів молод-
ших курсів 

3
1  часу потрібно відводити на 

аудиторну оту, ароб  
3
2  на позааудиторну. 

Для студентів стар х курсів, зокрема ши
випускних, не менше 

4
3  часу, заплано-

ваного на засвоєння дисциплін, відво-
диться на самостійну підготовку. 

Методичне забезпечення включає 
по кожній спеціальності підготовку: 

• навчальних програм з кожної 
дисципліни з врахуванням кредитних 
одиниць; 

• матеріалів для аудиторної 
роботи по кожній дисципліні (тексти 
лекцій, плани семінарських занять, 
мультимедійний супровід занять); 

• матеріали для самостійної 
роботи (набори текстів домашніх 
завдань, матеріали для самоконтролю 

по кожній дисципліні, теми рефератів і 
курсових робіт, матеріали в 
електронній бібліотеці університету); 

• матеріали для контролю знань 
студентів (письмові контрольні завдан-
ня, письмові і електронні тексти, 
екзаменаційні білети по кожній 
дисципліні); 

• матеріали для проведення 
практик (оформлення договорів з 
установами, де буде проводитись 
практика, плани і програми проведення 
навчальних практик, форми звітної 
документації). 

Викладачам необхідно перейти до 
концентрованих форм викладу матеріа-
лу в поєднанні з активною самостійною 
роботою студентів, при регулярних 
консультаціях з викладачами. Значно 
більше зусиль і часу буде потрібно для 
виготовлення роздаткових і інших 
дидактичних матеріалів, інформацій-
них джерел для самостійної роботи 
студентів, організації контролю знань. 

Все це буде спонукати студентів 
до систематичної роботи протягом 
всього навчального року, позбавить від 
штурмовщини в період сесій. 

Запис студентів на вивчення дис-
циплін відбувається в деканаті. Першо-
курсники до початку занять одержують 
у тьютора підготовлений деканатом 
варіант Індивідуального навчального 
плану, в який вони можуть внести свої 
корективи і подати в деканат до 10 
вересня поточного року. Подальші 
зміни протягом року індивідуального 
навчального плану не допускаються. 

Студенти 2 курсу і старші самі 
складають індивідуальний навчальний 
план а період з 20 червня по 5 липня і 
після внесення коректив подають його 
в деканат до 10 вересня нового 
навчального року. 

Навчальне-методичне управління 
(УМО) університету встановлює міні-
мальну кількість студентів, необхідну 
для відкриття дисципліни, і для кожно-
го викладача максимальну кількість 
студентів в потоці (групі). У разі, якщо 
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мінімальна кількість студентів не наби-
рається, то дисципліна не відкривається 
і не вноситься н навчальний план, а в 
разі перебільшення максимальної кіль-
кості — відкривається ще один потік 
(група). 

Студент має право записатися не 
більше як на 60 к.од. на рік (30 к.од. на 
півріччя). При успішному виконанні 
індивідуального навчального плану тер-
мін навчання може бути скорочено. 

У разі не представлення в зазначе-
ний термін індивідуального робочого 
плану студентом, йому пропонується 
типовий робочий план відповідного 
курсу. 

За сукупністю індивідуальних 
планів студентів деканат розробляє 
робочий навчальний план і складає 
розклад занять. 

Академічний консультант (тьютор) 
сприяє студентові у виборі і реалізації 
освітньої траєкторії на факультеті. 

Тьютор призначається наказом по 
університету при наявності у нього 
вищої освіти і належної підготовки до 
цієї роботи. Він представляє академічні 
Інтереси студентів, входить до складу 
навчально-методичної ради факультету. 
В його обов'язки входить проведення 
групових і індивідуальних консультацій 
по складанню індивідуальних і робочих 
планів на рік, організація академічних 
консультацій студентам викладачами на 
регулярній основі, має право контролю-
вати своєчасну підготовку і наявність на 
кафедрах всіх методичних матеріалів, 
необхідних для навчання по відповідній 
спеціальності, має право контролювати 
виконання плану і правил своєчасного 
проведення рубіжного і поточного 
контролю з усіх дисциплін; має право 
приймати участь у роботі комісій при 
проведенні контрольних перевірок 
ректоратом. 

Тьютор зобов'язаний проходити 
підвищення кваліфікації не менше як 
один раз в три роки. 

Юридичною основою організації 
навчального процесу на факультеті є 

договір про навчання між студентом і 
вищим навчальним закладом, академічна 
довідка. 

 
5. Передумови входження вищої 

освіти України до Болонського процесу 
 
Об'єктивні процеси глобалізації і 

інтеграції суспільства і освіти зокрема с 
незворотними і такими, що послідовно 
розвиваються. 

Країни Європи – найближчі сусіди 
України і перший регіон у світі, в якому 
активно почали розвиватись регіональні 
інтеграційні процеси, зокрема і е системі 
вищої освіти. Україна не може стоять 
осторонь цих процесів, тому МОН 
України проводить цілеспрямовану 
роботу щодо підготовки установ вищої 
освіти до входження до Болонського 
процесу. Ця робота стосується сьогодні 
тільки вищих закладів освіти III і IV 
рівнів акредитації. 

Першочерговими передумовами 
входження вищої освіти України до 
Болонського процесу є: адаптація зако-
нодавства України до принципів і вимог 
цього процесу, структурні зміни освіти, 
запровадження у систему вищої освіти 
Європейської кредитно-трансферної сис-
теми (ЕСТS), проведення педагогічного 
експерименту у вузах України щодо 
запровадження кредитно-модульної сис-
теми організації навчального процесу у 
вузах III і IV рівнів акредитації. 

Для цього необхідно розробити 
структурно-логічні схеми підготовки 
фахівців за усіма напрямами та 
спеціальностями, запровадити модульну 
систему організації навчального процесу, 
систему тестування та рейтингового 
оцінювання знань і умінь студентів; 
організувати навчальний процес на базі 
освітніх програм, які формуються як 
набір залікових кредитів; ввести гранич-
ний термін навчання за такою програ-
мою, включаючи граничний термін 
бюджетного фінансування; створити 
нове покоління галузевих стандартів ви-
щої освіти; розробити індивідуальні гра-

 

12



 
 
 

© Слєпкань З.І. 
 

 

13

фіки навчального процесу з урахуванням 
особливостей кредитно-модульної систе-
ми; зараховувати до вузу тільки за 
напрямами підготовки; вдосконалити 
навчально-методичне, матеріально-тех-
нічне та інформаційне забезпечення 
навчання в умовах кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу; 
формувати навчальні програми всіх 
освітніх дисциплін на основі освітньо-
кваліфікаційних характеристик випускни-
ків з галузевих стандартів; ввести інсти-
тут викладачів-кураторів (тьюторів) 
індивідуальних траєкторій навчання 
студентів. 

Надзвичайно важливо довести до 
свідомості керівного складу кафедр, 
факультетів і вузу в цілому, особливо 
всіх викладачів вищого закладу освіти 
причини народження Болонського 
процесу і необхідності входження до 
нього України, його цілей і завдань, 
особливостей організації навчального 
процесу. 

Підводячи підсумки розглянутої 
теми, природно виникає питання: що 
позитивного набуде вища освіта 
України від приєднання до Болонського 
процесу? Як зберегти все позитивне, що 
є в існуючій зараз системі вищої освіти і 
нароблене нею протягом десятиріч? Що 
доведеться принести в жертву з 
існуючої системи? З якими проблемами 
доведеться зустрітися і як швидко і без 
втрат їх подолати? Які від всього цього 
будуть наслідки? 

Позитивним можна назвати 
наступне: 

1. Визнання українських дипломів 
про вищу освіту всіма країнами-учасни-
цями Болонського процесу в першу чергу 
через введення загальноєвропейського 
додатка до диплому. 

2. Розширення доступності і під-
вищення конкурентоспроможності ви-
щої освіти в Європі. Створення умов 
для значного підвищення мобільності 
студентів, викладачів і адміністратив-
ного персоналу до країн Європи. Щодо 
побоювання у зв'язку з цим "відтоку" 

спеціалістів і здібної молоді з України, 
то хоч частина істини в цьому є, але 
треба знати, що європейське співтова-
риство ретельно відслідковує стан 
ринків праці в його країнах і не має 
наміру широко розкривати доступ до 
нього зовні. Разом з тим по ряду 
професій при недостатності своїх 
випускників з необхідним рівнем підго-
товки країни Європи, як і інші країни 
світу, активно залучають випускників 
вузів інших держав, якщо відповідні ву-
зи мають високу репутацію. Випускни-
ки європейських вузів сьогодні від-
дають перевагу навчанню в аспірантурі 
США, де для наукової діяльності 
створені більш сприятливі умови. 

3. Введення єдиного для всієї 
Європи механізму обліку засвоєння 
студентами змісту освіти через ЕСТS 
сприятиме вдосконаленню організації 
навчального процесу, контролю і атеста-
ції студентів. В першу чергу мається на 
увазі розширення можливостей неліній-
ної (асинхронної) схеми навчання, що 
сприятиме реалізації особисто-орієнтова-
ного підходу до підготовки студентів, 
вибору ними індивідуальної траєкторії 
навчання. 

4. Зростання самостійності і одно-
часно відповідальності вузів в питаннях 
вибору змісту навчання і підвищення 
якості освіти. 

5. Передбачається активна участь 
вузів України в горизонтальних контак-
тах з вузами як в середині країни, так і 
на міжнародному рівні (СНД, Європа і 
інші регіони світу) з метою обміну 
досвідом щодо змісту освітніх програм, 
організації процесу навчання. У зв'язку 
з цим важливо вивчити досвід 40 
європейських країн, які підписали 
Болонську декларацію. 

Разом з тим проблем у підготовці 
щодо приєднання України до Болон-
ського процесу теж не мало. Головні з 
них такі: 

1) Необхідність підвищення рівня 
фінансування вищої освіти і науки та 
їхнього матеріально технічного 
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забезпечення. 

2) Вимога перейти на двохрівневу 
вищу освіту (бакалавр, магістр) 
викликала необхідність відмовитися від 
етапу підготовки кваліфікації спеціаліс-
та, що є типовим для вищої школи всіх 
країн СНД. Як це зробити і чи доцільно 
це робити взагалі? 

3) Те саме можна сказати і про 
відмову від присудження вченого 
ступеня "кандидат наук" і введення 
лише ступеня "доктор наук". 

4) Необхідний перегляд напрямів і 
спеціальностей підготовки у вузах з 
метою зближення їх із загально-
європейським переліком, що теж викли-
кає труднощі, пов'язані із специфікою 
народного господарства, економіки і 
розвитку науки в Україні. 

5) Посилення автономії вузів і 
послаблення управлінської ролі МОН 
було б втратою переваг України щодо 
здійснення централізованої роботи по 
вдосконаленню організаційної струк-
тури вузів і освіти в цілому і контролю-
ючих функцій міністерства. 

До речі, на одній з міжнародних 
конференцій з проблем освіти, яка 
проводилась кілька років тому в Одесі, 
представники Німеччини говорили про 
переваги керованої Міністерством освіти 
системи освіти України і не радили 
відмовлятися від такої керованої системи. 
А німці добре розуміються щодо порядку 
у будь-яких видах діяльності. 

6) Російські спеціалісти, які 
аналізують проблеми Болонського 
процесу в умовах вже двохрічного 
проведення експерименту у 24 вузах Росії 
по впровадженню ЕСТS, висловлюють 
побоювання, що перехід на асинхронну 
схему навчання приведе до змішування 
студентами кредитів різних типів і логіки 
вивчення дисциплін. Останнє може 
привести до зниження якості вищої 
освіти, розмиванню його структури і 
втрати її фундаментальності. 

Разом з тим робити такий висновок 
передчасно, поки не завершиться педа-

гогічний експеримент, який проводиться 
також і в 25 вузах України. 

7) Щодо забезпечення привабли-
вості вищої освіти України для зарубіж-
них студентів, то здійснення цієї мети 
поки що проблематичне, оскільки в 
вузах України мало фахівців, які б 
могли навчати студентів, наприклад, 
англійською мовою. 

На завершення слід зазначити, що 
не заперечуючи необхідність і 
доцільність приєднання України до 
Болонського процесу, треба мати на 
увазі, що цей процес не в повній мірі 
відповідає світовим потребам і 
тенденціям в галузі освіти. Інтеграція у 
світову систему вищої освіти і 
післявузівської професійної освіти 
України при збереженні і розвитку 
своїх досягнень та національних 
традицій – один і провідних принципів 
державної політики України. 

Ні європейська вища освіта, ні 
система вищої освіти України не можуть 
залишатися закритими від зовнішнього 
(глобального, всесвітнього) впливу на 
освітній процес, оскільки тенденції 
розвитку світової вищої школи прони-
зують національні, регіональні і 
міжрегіональні (в розумінні ЮНЕСКО) 
системи. А не означає, що не можна 
зводити всі заходи по реформуванню 
системи вищої освіти в Україні і в її 
окремих вищих закладах освіти лише до 
Болонського процесу. Необхідно врахо-
вувати тенденції і особливості світової 
інтеграції і в інших регіонах планети. 
Зокрема в США і країнах Азіатсько-
Тихоокеанського регіону. До речі, на 
останній сьогодні припадає 60% світо-
вого ВВП, 49% світової торгівлі, 42% 
населення, 46% прямих зарубіжних 
інвестицій. В Японії, Китаї, Південної 
Кореї та інших країнах-"драконах" 
швидкими темпами розвивається наука, 
освіта. Наприклад, на останніх міжна-
родних математичних олімпіадах китай-
ські учні займають призові місця. 
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Україна, хоч і не є близьким сусі-
дом цих країн, не може не враховувати 
інтеграційні процеси щодо них. 

Наша держава повинна здійсню-
вати свою національну освітню політи-
ку: паралельно з участю в Болонському 
процесі, будувати свою національну 
систему освіти, виходячи із внутрішніх 
потреб і інтересів та орієнтуючись на 
світові тенденції. 

 
1. Вища освіта України і Болонський 

процес: Навчальний посібник / За редакцією 
В.Г.Кременя, авторський колектив: 
М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, 
В.В.Грубінко, 1.1.Бабин, – Тернопіль: 
Навчальна книга –Богдан, 2004. – 384 с, 

2. Тимчасове положення про органі-
зацію навчального процесу в кредитно-
модульній системі підготовки фахівців // 
Освіта. – 2004. – № 8. – 11-18 лютого. – 
С. 4-5. 

3. Україна. Міністерство освіти і 
науки. Про проведення педагогічного експе-
рименту з кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу: Наказ № 
48 від 23.01.04 // Освіта. – 2004, – № 8. – 
11-18 лютого . – С. 4. 

4. Андрущенко В. Педагогічна освіта 
Україна в стратегії Болонського процесу: 
Бесіда з ректором педагогічного універ-
ситету ім.М.Драгоманова В.Андрущенком / 
Вела М.Корюненко// Освіта України. – 
2004. – № 13. – 17 лютого. – С. 4. 

5. Згуровський М. Болонський процес: 
шляхом європейської інтеграції: Бесіда з 
ректором НТУУ "КПГ М.Згуровським // 
Дзеркало тижня. – 2003. – № 40. – 18 
жовтня. – С.17. 

6. Кремень В.Г. Болонский процесс: 
сближение, а не унификация // Зеркало 
недели. – № 48 (473). – 13-19 декабря 2003. 

7. Матеріали науково-практичного 
семінару "Кредитно-модульна система 
підготовки фахівців у контексті 
Болонської декларації". – Львів, 21-23 
листопада 2003. – Львів: "Львівська 
політехніка". – 111с. 

8. Бойденко В.Й. Болонский процесс. 
Курс лекций. – М.: Логос, 2004. 

9. Ахола Сакари, Месикалемен Яни. 
Болонский процесе й его влияние на высшее 
образование в Финляндии // Высшее 
образование в Европе. – 2003. – № 2. 

10. Ван дер Венде М. Болонская 
декларация: расширение доступности и 
усиление конкурентноспособности высше-
го образования в Европе // Высшее 
образование в Европе. – 2000. – №3. 

11. Смирнов С. Болонский процесс: 
перспективы развития в России, 2004. – № 1. 

12. Гребнев Л. Высшее образование в 
Болонском измерении: российские особен-
ности и ограничения // Высшее образо-
вание в России. – 2004. – № 1. 

13. Гребнев Л. Россия в Болонском 
процессе: средина большого пути // 
Высшее образование в России. – 2004. – № 
4. – С.3-17. 

14. Чистохвалов В. Кредитные еди-
ницы входят в российскую высшую школу // 
Высшее образование в России. – 2004. – № 
4. – С.26-37. 

15.Сенашенко В., Чистохвалов В. 
Система зачетных образовательных 
единиц // Высшее образование в России. – 
2002. – № 5. – С. 19-36. 

16.Методика расчета трудоемкости 
основних образовательных программ выс-
шего професионального образования в 
зачетных единицах // Письмо МО РФ от 
28.11.2002 г. – № 14-52 – 988 ин/ 13 // 
Платное образование. – 2003. – № 6. 

 

 
 
 
 
Summary. The history of the Boulongne  process, purposes and problems of the Boulongne to 

declaration, its transformation in process of the realization is considered in this article. There  also considered 
particularities to organizations of the scholastic process in high school in accordance with its using. 
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