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Ірина Лебідь 
 

СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В 
УМАНСЬКІЙ ФІЛІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Україна обрала Європейський вимір і прагне стати повноправним 

учасником Європейської політичної арени. Дієвим кроком у цьому напря-
мку було приєднання до Болонського процесу у 2005 році і, звісно, пода-
льші освітні реформи, які є необхідними для відповідності української сис-
теми освіти європейській. Зрозуміло, що запровадження Болонського про-
цесу – це не одноразовий акт його декларації, а серія виважених, кропітких 
і багатоступеневих кроків; і одразу все не може відбутися за поштовхом 
«чарівної палички». Це поступ, який вимагає окрім зусиль та часу, вивчен-
ня здобутків європейської системи, порівняння їх зі здобутками вітчизня-
ної. І тільки на такій основі слід проводити освітні реформи в Україні. Ре-
форми повинні відображати найкращий досвід Європи, який буде сумісний 
з нашим менталітетом та доробками вітчизняної системи освіти. Не вини-
кає сумнівів, що для проведення подібної ґрунтовної роботи потрібно за-
лучення багатьох спеціалістів, проведення наукових конференцій, обгово-
рень, дискусій, круглих столів. Беззаперечно і те, що все це повинно про-
водитися на рівні науковців, але на нашу думку, подібний аналіз є цілісні-
шим, коли до нього залучаються студенти і висловлюють свої думки, тобто 
думки «зсередини». Слід відмітити і те, що проблеми сучасної освіти, як 
правило, обговорюються лише студентами педагогічних вищих навчаль-
них закладів, ми вважаємо, що студенти інших вузів теж повинні бути за-
лучені до подібного процесу, оскільки центральним фігурами в освітній 
системі є студенти, незалежно від профілю вузу, і всі зусилля освітньої си-
стеми спрямовані на удосконалення підготовки майбутнього спеціаліста 
будь-якої галузі, з метою виховання конкурентоспроможної генерації май-
бутніх спеціалістів не тільки у своїй країні, а й на європейському ринку 
праці. 

Отже, метою даної статті є розкриття наступних завдань: 
– залучити студентів економічного вузу (Уманської філії Європей-

ського університету) до обговорення проблем сучасної освіти, Болонського 
процесу зокрема; 

– виявити ступінь розуміння студентами проблематики та з’ясувати 
їхнє ставлення до освітніх реформ у світлі Болонського процесу; 

– проаналізувати отримані результати, виявивши сильні і слабкі 
сторони, для подальшого ефективного впровадження Болонського процесу 
та усунення існуючих недоліків. 

Досліджуючи особливості впровадження Болонського процесу в 
Уманській філії Європейського університету, хотілося б спочатку коротко 
звернутися до історії перших кроків у цьому напрямку. Європейський уні-
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верситет – один з піонерів втілення новаторських ідей в Україні. Явище 
створення зони Європейської вищої освіти ще з самого початку було в полі 
науково-дослідного зору керівництва університету. Ось чому Європейсь-
кий університет включився в експеримент ще у 2004–05 навчальному році, 
за рік до офіційного приєднання України до Болонського процесу. У на-
вчальний процес було введено кредитно-модульну систему, видано інфор-
маційний пакет, який являє собою довідник для потенційних партнерів, 
студентів і викладачів, і містить у собі опис своїх курсів, навчальних про-
грам, навчального та адміністративного устрою. Викладачами була вико-
нана величезна робота по адаптації навчальних програм, навчально-
методичних комплексів, лекційних курсів, розробки завдань для модульно-
го контролю, різноманітних тестових завдань відповідно до вимог Болон-
ського процесу, триває робота по запровадженню інноваційних методик, 
по розробці електронних посібників і підручників. 

Таким чином, щоб реалізувати поставлені завдання, перш за все, ми 
вирішили провести анкетування всіх студентів Уманської філії, щоб 
з’ясувати бачення студентів самих себе і своїх перспектив у Болонській 
системі. У ході опитування нами було охоплено 300-респондентів (студен-
тів 1–5 курсів стаціонарного відділення). 

Студентам було запропоновано відповісти на вісім питань анкети: 
1. Ви активна, ініціативна та незалежна людина? Ви борець? 
2. Чи важко Вам навчатися? 
3. Чи легко Вам набрати ту кількість балів, на яку Ви розраховуєте? 
4. З яких дисциплін найважче набрати бали? 
5. Болонська система полегшує чи ускладнює життя студента? 
6. Які можливості надає Болонська система? 
7. На вашу думку, чи є недоліки у Болонській системі? 
8. Як Ви вважаєте, чи пов’язано майбутнє освітньої системи України 

з розвитком Болонської системи? 
Для початку ми вирішили з’ясувати чи мають студенти нашої філії 

активну життєву позицію. Аналізуючи відповіді на перше запитання анке-
ти: «Ви активна, ініціативна та незалежна людина? Ви борець?», приєм-
но вразив той факт, що 98 % респондентів вважають себе активними, іні-
ціативними та незалежними людьми, а це свідчить про те, що на подальші 
питання вони даватимуть серйозні та виважені відповіді. 

На друге запитання «Чи важко Вам навчатися?», 88 % опитуваних 
відповіли «ні», лише 12 %, що навчатися їм важко. Слід зауважити, що ці 
12% становлять студенти першого та другого курсів, а це є природнім, ко-
ли студенти на молодших курсах відчувають складнощі. 

Відповідь на третє запитання «Чи легко Вам набрати ту кількість 
балів на яку Ви розраховуєте?», 40 % опитуваних визначили, що це нелег-
ко, оскільки навчання за Болонською системою передбачає великий обсяг 
самостійної роботи; 60 % опитуваних вважають, що набрати достатню, на 
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їхній погляд, кількість балів нескладно. 
Щодо дисциплін з яких найважче набрати бали (4) «З яких дисциплін 

найважче набрати бали?», то на думку опитуваних, найскладніше набрати 
бали з дисциплін економічного характеру, на другому місці математичні 
дисципліни і на третьому гуманітарні дисципліни. Це не дивно, оскільки 
ВНЗ є економічним, і наголос на вивченні належить дисциплінам профе-
сійного спрямування. 

(5)»Болонська система полегшує чи ускладнює життя студента?» 
97 % студентів філії вважають, що Болонська система полегшує життя 
студента, особливо зазначають, що відсутність сесії спонукає до більш ак-
тивної роботи протягом семестру, щоб набрати бажану кількість балів до 
заліку чи іспиту. На погляд студентів це є великою перевагою нової систе-
ми у порівнянні з традиційною. 

Відповіді на шосте запитання «Які можливості надає Болонська си-
стема?» можна класифікувати на дві категорії: 

1. Практичні можливості (такі як: бути незалежним і самостійним, по-
легшення процесу навчання, безумовно, вчитися і працювати одночасно). 

2. Теоретичні можливості (такі як: можливість продовжувати на-
вчання закордоном, взаємовизнання дипломів та працевлаштування закор-
доном). 

Хотілося б щоб категорія теоретичних можливостей перейшла в ка-
тегорію практичних можливостей. Зрозуміло, що для цього потрібен час і 
реформи, особливо у системі освіти. 

Більш ґрунтовні відповіді на запитання (7) «Чи є в Болонській сис-
темі недоліки?» дали студенти старших курсів, особливо студенти 5 курсу, 
які за навчальною програмою вивчають дисципліну «Вища освіта України 
і Болонський процес». Отже, на їхню думку, слід: 

1. Покращити довузівську підготовку студентів, оскільки студентам, 
які не мають достатньої довузівської підготовки важко навчатися за Бо-
лонською системою. 

2. Надавати студентам можливість самостійно обирати навчальні ди-
сципліни. 

3. Розподіляти бали пропорційно між семінарами та модульними ко-
нтролями, оскільки існує непропорційний розподіл: більша кількість балів 
відводиться на модульні контролі ніж на семінарські заняття. Слід відво-
дити більшу кількість балів на семінари, оскільки саме на семінарах студе-
нти висловлюють свої власні думки. Також потрібно замислитися і над та-
ким питанням: чи доцільні бали за відвідування? Яким же критерієм пови-
нен користуватися викладач при оцінюванні: наявністю студента на занят-
тя чи його активної участі в обговоренні проблем даної дисципліни? 

Звісно, що активна робота, виконання творчих завдань та власні ви-
сновки студента є найважливішими критеріями при оцінюванні. 

4. Як вже зазначалося, Болонський процес передбачає великий обсяг 
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самостійної роботи, а це, в свою чергу, вимагає вміння організовувати свій 
час, а з нашою ментальністю це не завжди легко, тому наші студенти за-
значають, що більше контролю не завадило б. На особливе місце вони ви-
совують контроль якості. 

5. І останнє, можливо не є недоліком, а скоріше застереженням: не 
втратити кращих традицій вітчизняної системи навчання у процесі запро-
вадження нової системи. 

І щодо останнього запитання (8) «Як ви вважаєте, чи пов’язано май-
бутнє освітньої системи України з розвитком Болонської системи?», то 
певна річ, що студентам молодших курсів було важко відповісти, але все ж 
таки більшість відповіла дуже коротким «так», розмірковували в основно-
му студенти знову ж таки старших курсів. Головна думка, яку вони висло-
вили, полягала в тому, що інноваційний характер сучасної цивілізації та 
економіки потребує людини інноваційного типу, яку може сформувати 
лише інноваційна за своєю суттю освіта. Крім того, стратегічний курс на-
шої держави неможливий без підсилення потужності освітнього потенціа-
лу, а Болонський процес відіграє тут необхідну роль. Подібні серйозні ви-
сновки радують і ще раз підкреслюють те, що ми рухаємося в правильному 
напрямку. 

Отже, підводячи підсумки проведеного опитування, стає зрозумілим, 
що студенти Уманської філії Європейського університету в цілому мають 
позитивне ставлення до Болонського процесу, і бачать реальні переваги і 
перспективи, які дає нова система. Без сумніву, що подібне позитивне 
сприйняття студентами нової системи відбулося знову ж таки завдяки ве-
ликій роз’яснювальній роботі нашого викладацького складу. Практична 
реалізація положень Болонської системи відбувається дуже легко. Беззапе-
речним є той факт, що сьогоднішня система шкільної освіти не відповідає 
стандартам Болонській системі. На заваді до втілення Болонського процесу 
стають такі фактори, як психологічна неготовність, небажання ламати сте-
реотипи, обтяжувати себе додатковою працею тощо. Студенти після закін-
чення школи не володіють необхідним запасом знань, особливо з іноземної 
мови, вони не готові до виконання великих обсягів самостійної роботи, не 
вміють ефективно розподіляти свій час. Крім цього, система оцінювання, 
розподілу балів відповідно до кількості годин, типів завдань, форм прове-
дення занять є нерівномірною, та й система контролю теж потребує до-
опрацювання, як на рівні університету, так і на вищих рівнях. 

Окремо хотілося б зупинитися на такій сучасній тенденції, як «на-
вчання впродовж життя» (LLL: Lifelong Learning), яка останнім часом ста-
ла ключовим елементом у визначенні Європейським Союзом стратегій 
щодо задач формування конкурентоспроможного і динамічного суспільст-
ва, що базується на знаннях. Навчання впродовж життя ґрунтується на чо-
тирьох стовпах: спроможність працевлаштування; прилаштованість; під-
приємництво; рівні можливості. Концепція LLL означає новий підхід до 
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навчання впродовж життя людини у різноманітних формальних та нефор-
мальних ситуаціях, вона зорієнтована на людину у контексті забезпечення 
її зайнятості та активної громадянської позиції. В цьому сенсі, навчання 
впродовж життя орієнтується на попит ринку праці, а не на пропозиції з 
боку системи професійної освіти. LLL передбачає навчання як у межах, так 
і поза межами системи формальної освіти. Це означає, що основним клю-
човим умінням стає здібність людини здійснювати пошук нових знань та 
розвивати нові компетенції без підтримки з боку формальної освіти. 

Дуже амбітні заяви прозвучали у звіті Всесвітнього банку «Навчання 
впродовж життя в економіці глобальних знань: задачі розвитку економік», 
які наголосили на тому, що LLL має вирішальне значення в підготовці ро-
бочої сили для укомплектовування глобальної економіки, а також сприя-
тиме покращенню суспільних, громадянських здібностей людей, завдяки 
освіті і навчанню зміцніє соціальна єдність, знизиться злочинність і удо-
сконалиться розподіл прибутку [1, 22]. 

Як бачимо, нам ще є над чим працювати, багато над чим ще повинна 
попрацювати і наша держава, забезпечуючи рівні можливості, створювати 
робочі місця, зрушувати економіку в цілому, а ми, в свою чергу, повинні 
підготувати нашого сьогоднішнього студента до реалій, які постійно змі-
нюються і до яких він повинен бути пристосованим, уміти вчитися впро-
довж життя, і, мабуть, перш за все, прагнути до навчання упродовж життя, 
бути підприємливим, гнучким. 

Виходячи з усього вище зазначеного, слід звернути увагу і на ще 
один момент, без сумніву, Болонський процес є кроком уперед для нашої 
держави, але ми повинні бути дуже обережними з запровадженням євро-
пейських ідей на наші терени. Не потрібно забувати, що наша система 
освіти ніколи не була найгіршою в світі, нам зараз не потрібне самозни-
щення або ж інша крайність – ідеалізація минулого. Слід підходити вива-
жено до всіх реформ, балансуючи між європейськими запозиченнями, які є 
необхідними для виживання в сучасному світі, і збереженням наших кра-
щих надбань притаманних нашому стилю мислення та світобаченню. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в налагодженні тісні-
ших зв’язків з загальноосвітніми школами; у продовженні обговорення 
проблем освіти з нашими студентами, в організації круглих столів, диску-
сій, очікуючи на їхні нові думки, нові підходи. Вважаємо, що було б дуже 
доцільно викладати студентам дисципліну « Вища освіта в Україні і Бо-
лонський процес» на першому курсі, коли вони тільки розпочинають вчи-
тися в університеті за новою системою. 
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