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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування основних особливостей вищої шко-

ли в Україні припадає на XX ст. Опираючись на вимо-
ги свого часу, вищі навчальні заклади держави отри-
мали великий досвід з підготовки спеціалістів різних
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Статтю присвячено проблемам у системі освіти України, які викликані участю у Болонському

процесі. Автор проводить аналіз існуючих проблем вищої школи, опираючись на нинішню си-

туацію та попередній досвід побудови системи вищої освіти.

Вивчаючи процес реформування вищої школи України, враховуючи концепції Болонського

процесу, автор статті говорить про те, що існує необхідність брати до уваги не тільки позитивні

моменти розвитку освіти, але так само враховувати проблеми, серед яких автор виділяє про-

блему реструктуризації вищої освіти, перехід на дворівневу систему освіти, проблема підго-

товки кадрів тощо.

У висновку автор робить висновок про необхідність підтримки з боку держави на інституцій-

ному рівні для вирішення існуючих проблем системи вищої освіти України, пов'язаних з Бо-

лонським процесом.

 The article is devoted to problems in the education system of Ukraine, which are caused by

participation in the Bologna process. The author analyzes the existing problems of higher education,

relying on the current situation and previous experience in building a higher education system.

Studying the process of reforming the higher school in Ukraine, taking into account the concept of

the Bologna process, the author of the article says that there is a need to take into account not only

the positive aspects of the development of education, but also to take into account the problems,

among which the author identifies the problem of restructuring higher education, the transition to a

two-tier system education, the problem of training, etc.

In conclusion, the author concludes that there is a need for support from the state at the institutional

level to solve the existing problems of the higher education system in Ukraine related to the Bologna

process.
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галузей. При цьому на формування та здійснення
вищої освіти впливали соціально-економічні факто-
ри та існуюча ідеологія. Вони визначали структуру,
зміст, форми та методи навчально-виховного проце-
су вищої школи.
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Зазначимо, що той ідеологічний та тоталітарний
режими, які існували протягом минулого століття сут-
тєво пригнічували та гальмували розвиток творчої та
ініціативної особистості. Після становлення демократич-
ного суспільства, а також появи нових соціально-еко-
номічних реалій виникає проблема пошуку іншого підхо-
ду до організації діяльності вищої школи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Багато дослідників, серед яких ми можемо назвати
С.М. Домбровську, В.П. Андрущенко, І. Підласого та ін.,
вказують, що однією із важливих та актуальних проблем
процесу реформування системи вищої освіти в контексті
Болонського процесу, потрібно вважати приведення до
загальної структури основ системи вищої освіти нашої
держави, яка має яка має свої досягнення в галузі осві-
ти, які можуть стати якісним фундаментом при побудові
нових перспектив розвитку, з огляду на інноваційні
підходи Болонського процесу.

У зв'язку з цим постає питання появлення проблем
розвитку сучасної системи вищої освіти в Україні, ви-
кликані положеннями Болонського процесу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначення проблем вищої освіти, які пов'язані з

Болонським процесом та процесом реформування вза-
галі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перші вищі навчальні заклади почали виникати ще

у XVII ст. Говорячи про вищу освіту в Україні, варто заз-
начити, що вона має досить тривалу та давню історію
становлення та розвитку, й може вважатися однією з
найкращих за своїми фундаментальними якостями.

У залежності від особливостей та перспектив роз-
витку держави, її соціально-економічного зростання та
загальносвітових процесів та тенденцій визначаються
завдання вищої освіти. Ми намагаємось будувати суве-
ренну, правову та демократичну державу, в якій систе-
ма вищої освіти вважається провідним соціальним інсти-
тутом, який і визначає, в значній мірі, успішність усього
будівництва майбутнього. Тому освіта є основою інте-
лектуального, культурного, соціального, духовного та
економічного розвитку суспільства та держави. Мета
освіти полягає в забезпеченні всебічного розвитку лю-
дини як особистості, винайдення в ній талантів, фізич-
них та розумових здібностей, виховування високих
моральних якостей, формуванні свідомості громадян до
суспільного вибору, дотримуючись такої позиції, яка
буде збагачувати інтелектуальний, творчий та культур-
ний потенціал свого народу, збільшуючи його освітній
рівень, й забезпечувати народне господарство кваліфі-
кованими спеціалістами.

Важливе місце в системі освіти України відводить-
ся саме вищій освіті, оскільки вона по праву може вва-
жатися мірилом інтелектуального багатства суспільства,
виступаючи, як засіб для соціально-економічного про-
гресу держави.

Разом з цим, слід зазначити, що в будь-якому роз-
виненому громадянському суспільстві розвиток освіти
буде сприяти підготовці освітніх, моральних, мобільних,

конструктивних та практичних людей, які у свою чергу
будуть мати почуття відповідальності за процвітання
своєї держави та її майбутнє.

У травні 2005 року Україна приєдналась до Болонсь-
кого процесу, який позитивно впливає на інтеграцію
української освіти у єдиний європейський простір. На
сьогоднішній день в рамках Болонського процесу фор-
муються зв'язки координації, що дозволяють далі
зміцнювати зв'язаність систем, які інтегруються в єдине
ціле [6, c. 30].

Що стосується України, то проблеми реструктури-
зації пояснюється тим, що існуюча система освіти на
протязі багатьох десятиліть опиралась на однорівневі
програми, при тому, що орієнтувалась на підготовку
спеціаліста з вищою професійною освітою, освітня трає-
кторія якого визначалась на вході у систему при відсут-
ності можливості її зміни у процесі навчання. Головна
відмінність багаторівневої системи дозволяє забезпе-
чити можливість виходу із системи на різних етапах з
освітніми дипломами різних рівнів.

У зв'язку з цим, українська освітня система зараз
знаходиться у процесі інтенсивного розвитку. Ми мо-
жемо побачити, що національна доктрина вибрала пріо-
ритет освіти в державній політиці держави, називаючи
її галуззю відповідальності та інтересів країни. Тут важ-
ливим моментом є те, що однією із важливих частин
реформи вищої школи виступає проблема інтеграції
української освіти у світову освітню систему, врахову-
ючи глобальні тенденції сучасності.

Проблема реформування вищої освіти, а також його
основні напрямки в Україні регламентовані Указом Пре-
зидента України від 14 вересня 2000 року "Про програ-
му інтеграції України в Європейський Союз", а також у
різних розпорядженнях Кабінету Міністрів, в рішеннях
Міністерства освіти та науки України. Окрім цього, на-
ціональна доктрина розвитку освіти відповідає пройде-
ної експертизи Ради Європи.

Болонський процес для вітчизняної вищої освіти
став важливим фактором подальшого його розвитку в
європейському напрямку. Не менш важливим стає те,
що розвиток вищої освіти у нашій державі у більшості
опирається на перспективу рівноправної співпраці та
взаємної перебудови усіх освітніх систем Європи, збе-
рігаючи своєрідність кожної із них, прагнучи до єдності.
Саме такий підхід дає можливість входити до європейсь-
кої системи освіти, опираючись на свій академічний та
педагогічний досвід, вносячи особливий внесок у євро-
пейський культурний та освітній простір, демонструю-
чи свої сильні позиції [3, c. 15—16].

Формування основних особливостей вищої школи
в Україні припадає на XX ст. Опираючись на вимоги сво-
го часу, вищі навчальні заклади держави отримали ве-
ликий досвід з підготовки спеціалістів різних галузей.
При цьому на формування та здійснення вищої освіти
впливали соціально-економічні фактори та існуюча іде-
ологія. Вони визначали структуру, зміст, форми та ме-
тоди навчально-виховного процесу вищої школи [5, c.
151]. Зазначимо, що той ідеологічний та тоталітарний
режими, які існували протягом минулого століття сут-
тєво пригнічували та гальмували розвиток творчої та
ініціативної особистості. Після становлення демократич-
ного суспільства, а також появи нових соціально-еко-
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номічних реалій виникає проблема пошуку іншого підхо-
ду до організації діяльності вищої школи.

Говорячи про сучасну систему освіти, яка опираєть-
ся на діюче українське законодавство, вона передба-
чає підготовку спеціалістів на рівні початкової, серед-
ньої та вищої освіти, кожен з яких поділяється на різні
ступені. Так, у системі вищої освіти можлива підготовка
кадрової вищої школи, яка ведеться на двох послідов-
них ступенях — бакалавра та магістра. Передбачено,
що поділення підготовки кадрів на такі ступені надає
можливість раціоналізувати терміни навчання, дозволя-
ючи створювати гнучкі освітні програми для вирішення
проблем того чи іншого регіону, котрі пов'язані з забез-
печенням кадрів [1, c. 6].

Однак стандартна болонська формула 3+2 не є для
України оптимальною, так як багато європейських країн
практикують дванадцятирічну та тринадцятирічну серед-
ню освіти, яка має певну професіоналізацію на останніх
роках навчання, тоді коли в Україні практика дванадцяти-
річної загальної освітньої школи впроваджується віднос-
но недавно [2, c. 14]. В Україні профільний підхід до орган-
ізації освітнього процесу у старшій школі проходить ста-
дію реформування та становлення. Це призводить до того,
що на перших курсах закладів вищої освіти лежить освітній
та орієнтаційний компонент, який не реалізується у се-
редній школі, особливо в галузі дисциплін спеціалізації.

Потрібна зазначити, що реформа вищої освіти може
виступати як частина загального процесу модернізації
вищої школи країни, тому вимагає розробки особливо-
го підходу до поставлених задач перед вищою школою.
В першу чергу, це пов'язано з тим, що вища освіта вва-
жається не тільки елементом освітньої системи, але й
містить в собі особливості інституту збереження іден-
тичності та відтворення національної освіти, разом з
тим, що вона є галуззю генерування та реалізації інно-
ваційних ідей [4, c. 152]. Це говорить нам про те, що
важливе місце відводиться досягненню балансу між
існуючими традиціями та отримуваними інноваціями, які
потребують адаптації до українського освітнього кон-
тексту.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, реалізація болонських рекомендацій
у нашій державі на практиці має ряд труднощів. Серед
них ми можемо виділити проблему признання першої
сходинки вищої освіти працедавцями, відсутність ком-
плексної програми по переходу на два цикли, і, що най-
важливіше — недостатня розробка законодавчої бази,
яка забезпечує процес реформування та відсутність до-
даткового фінансування для створення нових навчаль-
них програм.

Вказані проблеми на інституційному рівні на сьо-
годнішній день можуть бути вирішені тільки передови-
ми українськими закладами вищої освіти. При тому, що
більшість університетів, для того, щоб брати участь у
Болонському процесі, потребують послідовної підтрим-
ки зі сторони держави.
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