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У статті розглядаються особливості становлення Болонської системи, а також основні
проблеми, з якими зіштовхнулась міжнародна громадськість у процесі формування єдиного
відкритого європейського простору у сфері освіти. Автор аналізує документи, які лягли в основу
розвитку Болонського процесу.
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Інтеграційні процеси, глобалізація, демократизація, формування єдиного інформаційного
простору, швидке зникнення бар’єрів між країнами створює умови, у яких підґрунтям діяльності
державної освітньої системи повинні бути світові стандарти щодо змісту, форм і методів навчання,
підсумкових результатів навчальної діяльності, рівня і якості освіти.

Болонський процес спрямований на формування єдиного відкритого європейського простору у
сфері освіти, упровадження кредитних технологій на базі європейської системи трансферу кредитів,
стимулювання мобільності і створення умов для вільного пересування студентів, викладачів,
науковців у межах європейського регіону, спрощення процедури визначення кваліфікацій, що
сприятиме працевлаштуванню випускників і студентів на європейському ринку праці.

У розвитку Болонського процесу виділяють три основні періоди. Перший період припадає на
1957–1982 рр. Його початком вважається підписання Римського договору 1957 р., а також документи
конференції Міністрів освіти 1971 р., які визначили п’ять основних положень загальноєвропейського
виміру в освітніх системах: взаємне визнання дипломів, обґрунтування ідеї формування
Європейського університету і кооперації вторинної та вищої освіти, створення європейського центру
розвитку освіти, заснування необмеженого державними кордонами інституту вищої освіти. Ці
положення були зазначені в Програмі дій, презентованій у 1976 р.: вступ до вищої школи; визнання
дипломів; спільні програми навчання; короткі освітні програми та ін.

Наступний період формування Болонського процесу охоплював 1983-1992 рр. і
характеризувався уточненням цілей і завдань, поглибленням кооперації вищої освіти в межах
Євросоюзу. Відпрацьовувалися правові аспекти щодо суб’єктів навчального процесу, розроблялися
відомі міжнародні проекти Comet, Erasmus, LinqWa, TEMPUS та інші, у яких наголошувалося на
необхідності посилення взаємозв’язків вищої освіти та виробничих структур, розробки узгоджених
між вищими навчальними закладами навчальних планів і програм, сприяння вивченню іноземних мов
та ін.

Від 1992 р. розпочався третій період, під час якого актуальними стали соціально-політичні
аспекти цілей і характер Болонського процесу, зокрема, ідеї про впровадження європейського
громадянства.

Починаючи від середини 90-х років, посилюються прояви практичного втілення ідей
Болонського процесу, поширення його в Східну Європу, зокрема, в Україну, поглиблення
усвідомлення зростаючої ролі знань, необхідності орієнтації освітніх систем на сприяння
економічному зростанню, підвищення конкурентоздатності у глобальному масштабі, зниження рівня
безробіття.

У зазначений період розгорнулася дискусія щодо принципу субсидіарності розвитку вищої
освіти, проголошений Маастрихтським договором (1992 р.).

Запропонований принцип був сприйнятий по-різному. Чимало науковців виступали проти нього,
заявляючи, що це є способом втручання Брюсселя в суверенітет інших держав, загрозою базовій та
університетській освіті, які є символами національної держави. Решта фахівців висловлювалася за
необхідність підвищення якості освіти, відверто й опосередковано критикувала її недостатній
взаємозв’язок з розвитком економіки, індустрії, з’ясуванням питань дисбалансу робочої сили: з
одного боку - її дефіцит, з другого - зростання кількості безробітних.

У документах саме третього періоду були проаналізовані об’єктивні умови й суб’єктивні
чинники, що спонукали до поглиблення інтеграційних процесів освіти й економіки в освітніх
системах Європи, показані їх можливості та проблеми. Серед чинників, органічно залежних від
розвитку освіти, особливо виділялися такі: інформаційне суспільство, інтернаціоналізація, науковий і
технічний розвиток. Окрім того, було виокремлено правові, соціально-економічні, лінгвістичні
чинники, які обмежували європейську мобільність, зростаючу роль освіти та професійної підготовки



як принципової передумови економічного і соціально-економічного розвитку сучасного
суспільства.

У 1995 р. вийшла у світ Біла книга «Розвиток, значення і зайнятість. Учення і навчання: розвиток
суспільства, що навчається», а 1996 р. – Зелена книга «Освіта-підготовка-дослідження: перепони для
транснаціональної мобільності». У названих виданнях не тільки обґрунтовувалися три основні
фактори впливу на освіту – інформаційне суспільство, інтернаціоналізація та науковий і технічний
світ, а й акцентувалась увага на потребі вироблення узгодженої освітньої політики. Вона повинна
сприяти: створенню системи освіти, що охоплює все життя; підвищенню випереджувальної ролі
освіти; виробленню знань; зближенню освіти й економіки; посиленню ролі освіти в розвитку особи;
оволодінню випускниками не менш ніж трьома європейськими мовами; утвердженню рівної
корисності інвестицій в економіку й освіту; подоланню проблем, які гальмують європейську
мобільність.

Важливим кроком у формуванні ідей Болонського процесу було підписання Лісабонської
конвенції (1997 р.) та Сорбонської декларації (1998 р.), у яких дістали розвиток ідеї співвідношення
інтернаціонального та національного, гармонізації національних систем освіти. Не заперечуючи
культурного й освітнього розмаїття, Сорбонська декларація серед положень освітнього характеру
особливу увагу приділила питанню кваліфікацій. Вона мала чітку соціально-політичну орієнтацію на
інтеграцію Європи, виділяючи такі соціальні проблеми, як мобільність, визнання й доступ до ринків
праці. Сорбонська декларація також містила заклик до підвищення конкурентоздатності європейської
вищої освіти щодо освіти США.

Болонський процес на рівні держав було започатковано 19 червня 1999 року в Болоньї
підписанням 29 міністрами освіти європейських країн декларації, у якій викладено принципи
створення «Зони європейської вищої освіти» та проголошено шість цілей, яких країни-учасниці
планували досягти до 2010 року:

1) утвердження системи прозорих і зіставних наукових ступенів, зокрема за допомогою
«Додатка до диплома»;

2) запровадження системи, що складається з двох основних циклів вищої освіти. Насправді
пропонується ввести два цикли навчання: 1-й – до здобуття першого академічного ступеня і 2-й –
після його здобуття. При цьому тривалість навчання на 1-му циклі повинна бути не менше 3 і не
більше 4 років. Навчання впродовж другого циклу може передбачати здобуття ступеня магістра (через
1–2 роки навчання після здобуття 1-го ступеня) і/або докторського ступеня (за умови загальної
тривалості навчання 7–8 років);

3) запровадження системи кредитів, схожої з Європейською кредитно-трансферною системою
(European Community Course Credit Transfer System – ЕСТS). Пропонується запровадити в усіх
національних системах освіти систему обліку трудомісткості навчальної роботи в кредитах. За основу
пропонується прийняти ECTS (Європейська система перезарахування кредитів (залікових одиниць
трудомісткості), зробивши її нагромаджувальною системою, здатною працювати в межах концепції
«навчання впродовж усього життя»;

4) сприяння мобільності студентів, викладачів, дослідників та адміністративного персоналу. На
основі виконання попередніх пунктів передбачається істотний розвиток мобільності студентів. Окрім
того, ставиться питання про розширення мобільності викладацького й іншого персоналу для
взаємного збагачення європейським досвідом. Передбачається зміна національних законодавчих актів
у сфері працевлаштування іноземців;

5) забезпечення працевлаштування випускників. Одним із важливих положень Болонського
процесу є орієнтація вищих навчальних закладів на кінцевий результат: знання й уміння випускників
повинні бути застосовані й практично використані на користь усієї Європи. Усі академічні ступені й
інші кваліфікації мають бути затребувані європейським ринком праці, а професійне визнання
кваліфікацій повинне бути спрощене. Для забезпечення визнання кваліфікацій планується повсюдне
використання «Додатка до диплома», який рекомендований ЮНЕСКО;

6) забезпечення привабливості європейської системи освіти. Одним із головних завдань, яке
потрібно виконати в межах Болонського процесу, є залучення в Європу більшої кількості студентів з
інших регіонів світу. Вважається, що введення загальноєвропейської системи гарантії якості освіти,
кредитної системи накопичення, легко доступних кваліфікацій тощо сприятиме підвищенню інтересу
європейських та інших громадян до вищої освіти;

7) сприяння європейській співпраці в забезпеченні якості освіти;
8) сприяння розвитку співпраці між європейськими закладами вищої освіти, насамперед щодо

розробки навчальних планів, схем мобільності й інтегрованих програм навчання та досліджень.
Болонською декларацією країни-учасниці узгодили спільні вимоги, критерії та стандарти

національних систем вищої освіти і домовилися про створення єдиного Європейського освітнього й
наукового простору до 2010 року. У межах створеного європейського простору вищої освіти



(European Higher Education Area–EHEA) повинні діяти єдині вимоги для визнання дипломів про
освіту, працевлаштування й мобільності громадян, що істотно підвищить конкурентоспроможність
європейського ринку праці й освітніх послуг.

Болонський процес розвивається завдяки «програмам дій», що затверджуються на міжнародних
міністерських Конференціях кожні два роки.

У 2001 році така конференція відбулась у Празі, де було підписано Празьке комюніке 2001 року,
яке зовсім по-новому формулює базові принципи Болонської реформи. Це впровадження системи
легко порівнюваних і загальнозрозумілих академічних ступенів, упровадження системи вищої освіти,
яка базується на двох освітніх циклах (бакалаврський і магістерський), запровадження кредитно-
накопичувальної системи, сприяння мобільності студентів і викладачів, сприяння європейській
співпраці в галузі оцінювання якості освіти та підтримка курсів та програм європейської тематики у
вищій освіті. До основного переліку цілей реформи також додано систему безперервної освіти
протягом життя (life-long education), яка сприяє оптимізації професійно-кваліфікаційної структури
робочої сили та підвищенню рівня її конкурентоспроможності, розгляд студента як активного
учасника освітньої реформи та збільшення привабливості Європейського простору вищої освіти для
інших країн світу.

Берлінське комюніке 2003 року виділяє три пріоритетні напрямки реалізації стратегічних
завдань двох попередніх декларацій: розробка спільних критеріїв оцінювання якості освіти,
упровадження двоступеневої освітньої системи бакалавр-магістр і взаємне визнання країнами-
учасниками цих ступенів завдяки кредитно-накопичувальній системі. Окрім того, у комюніке
підкреслено важливість соціального виміру освітньої реформи.

Бергенське комюніке 2005 року відкривається оглядом досягнень у галузі трьох пріоритетних
напрямків. Тут уперше йдеться про створення єдиної європейської структури кваліфікацій
(QualificationsFramework) на базі національних структур кваліфікацій. Усім країнам-учасникам
процесу рекомендується якнайшвидша ратифікація Лісабонської конвенції про взаємне визнання
начальних ступенів, зокрема, наукових. Включення наукової освіти (докторських програм) до
загального освітнього циклу розглядається як гарантія плідної взаємодії навчального й наукового
секторів – Європейського простору вищої освіти та Європейського дослідницького простору
(EuropeanResearchArea, ERA).

Лондонське комюніке 2007 року має підзаголовок «На шляху до Європейського простору вищої
освіти: відповідаючи на виклики і зміни у глобалізованому світі». Уже підзаголовок документа
свідчить про те, що завдання Болонського процесу переосмислювалися відповідно до соціально-
економічної ситуації в Євросоюзі та за його межами.

Зокрема, у преамбулі документа йдеться про те, що оцінка якості освіти у вищих навчальних
закладах повинна враховувати розмаїття завдань університету. Підкреслено важливість забезпечення
рівного доступу всіх соціальних груп до вищої освіти.

Поза тим, комюніке здебільшого присвячене огляду досягнень реформи в період від 2001 до
2007 року із наголосом на ступені успішності заходів у тій чи іншій сфері. Приміром, воно наголошує
на тому, що в Європі залишаються певні перешкоди у сфері академічної мобільності, бракує
узгодженості між структурами кваліфікацій різних країн, не скрізь визнаються здобуті академічні
ступені тощо. іший

Порівняно зі своїми трьома попередниками – Берлінським, Бергенським та Лондонським
комюніке – Льовенське комюніке 2009 року має стратегічн характер. У першій частині лаконічно
викладені досягнення освітньої реформи – запровадження трициклової структури вищої освіти,
сприяння академічній мобільності (зазначається, зокрема, що в 2020 році як мінімум 20% випускників
муситимуть мати за своїми плечима навчальний період або стажування за кордоном), запровадження
національних структур кваліфікацій і загальноєвропейської структури кваліфікацій, упровадження
кредитно-накопичувальної системи.

Найбільша за обсягом друга частина документа зосереджується на розкритті пріоритетів
освітньої реформи в наступному десятилітті. Перелік пріоритетів відкриває соціальний вимір
освітньої політики (рівні можливості для всіх соціальних груп здобувати якісну освіту). Можливість
безперервної освіти протягом життя, зв’язок між навчанням і працевлаштуванням, з одного боку, і
між навчанням і науково-інноваційною діяльністю – з другого, пошук альтернативних джерел
фінансування освіти – такі питання хвилюватимуть відповідальних за втілення в життя Болонської
реформи і, відповідно, усіх учасників процесу.

Важливо, що в кожному з проаналізованих документів наголошується на необхідності
консолідації всіх, хто бере участь у впровадженні реформи і зацікавлений у її успіху. Це, окрім власне
міністрів освіти країн-учасниць, університети, їхні адміністративні структури, науково-викладацький
склад, студенти, докторанти, абітурієнти, бізнесові структури та суспільство загалом.

Ці документи можна розглядати як один текст, котрий відображає поступове просування



європейських країн і країн-партнерів у напрямку Європейського простору вищої освіти
(EuropeanHigherEducationArea, EHEA).

За оцінками Європейської асоціації університетів (European University Association, EUA),
подальше реформування європейського освітнього сектору не повинне обмежуватися поверхневими
структурними змінами. Воно мусить брати до уваги конкретні потреби всіх дисциплінарних сфер і
всіх категорій студентів. На основі цього Асоціація оприлюднила документ, який презентує бачення
майбутнього Болонського процесу та пріоритетів розвитку Європейського простору вищої освіти
після 2010 року.

Асоціація виокремлює чотири напрямки вдосконалення Європейського простору вищої освіти
(European Higher Education Area) після 2010 року:

1) зміцнення зв’язків між вищою освітою та дослідницькою роботою. Цей процес, зокрема,
передбачає подальше зближення між собою Європейського простору вищої освіти та Європейського
дослідницького простору (European Research Area). Тут важливими є реформи в галузі докторської
освіти, мобільність магістрантів і докторантів, подальші кар’єрні перспективи молодих дослідників;

2) забезпечення доступу до освіти якомога більшої кількості людей. Тут ідеться про принцип
безперервної освіти протягом життя, коли люди всіх вікових груп можуть навчатися для
поліпшення/зміни кваліфікації та подальшої соціалізації;

3) нове визначення державної відповідальності в галузі вищої освіти. Це охоплює такі питання,
як відповідальність держави за якість освіти й адекватне стабільне фінансування;

4) готовність до глобальних змін. Тут ідеться насамперед про сприяння мобільності магістрантів,
аспірантів і докторантів.
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В статье рассматриваются особенности становления Болонской системы, а также основные
проблемы, с которыми столкнулась международная общественность в процессе формирования
единого открытого европейского пространства в сфере образования. Автор анализирует
документы, на которых основывается Болонский процесс.
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