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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Проблема рівня та якості вищої освіти для 

кожної країни у новітній час була і залишається важливою та актуальною, 

оскільки саме вища школа дає глибокі і різнобічні теоретичні знання та 

практичні навики, формує світогляд людини, є осередком культури, 

гуманізму та духовності. Існуючі в сучасному світі системи вищої освіти 

можна умовно розділити на два основні типи. Це – американська система, яка 

має свою історію та європейська система вищої освіти, до якої сьогодні 

можна віднести країни Європейського Союзу.  

Після розпаду СРСР в системі вищої освіти Російської Федерації (далі – 

РФ) виникли негативні тенденції, які проявлялись, перш за все , у зростанні 

корумпованості, падінні якості вищої освіти та послабленні її  

конкурентоспроможності. Росія мала ризик, не приєднавшись до жодної зі 

світових освітніх систем, опинитися на узбіччі тих важливих 

глобалізаційних, інтеграційних процесів академічної співпраці та обміну, які 

відбуваються не тільки в системі вищої освіти, а й в усіх сферах суспільного 

життя сучасного світу. Вивчаючи та аналізуючи ті складні суспільно-

політичні, економічні та культурно-освітні процеси в контексті спроб 

реформувати систему вищої освіти РФ, запровадити європейські освітні 

стандарти, можна дати оцінку діям російського керівницьва щодо свого 

цивілізаційного вибору на початку XXI століття.  

 Тема дисертаційного дослідження є важливою та актуальною ще й 

тому, що в Україні також відбувається процес реформування системи освіти 

загалом та системи вищої освіти зокрема. З 2005 року Україна є учасницею 

Болонського процесу і вітчизняна система вищої освіти перебудовується на 

основі європейських освітніх стандартів. У зв’язку з цим важливо 

проаналізувати та врахувати досвід РФ і порівняти процеси реформування 

освітніх систем в РФ та в Україні. До того ж, проблема реформування 

системи вищої освіти РФ в рамках участі у Болонському процесі донині не 
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була предметом спеціального історичного дослідження, а висвітлювалася 

переважно педагогами, філософами, соціологами, адміністраторами 

освітнього процесу. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в рамках наукової роботи кафедри нової та новітньої 

історії зарубіжних країн та в рамках наукової теми історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Українська 

нація в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний 

реєстраційний номер 11БФ046-01), яка пов’язана з науково-дослідницькою 

темою «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових 

процесів глобалізації» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Метою дослідження є з’ясувати передумови та причини приєднання РФ 

до Болонської декларації, проаналізувати процес реформування системи 

вищої освіти в РФ та оцінити динаміку і результати реформ. Досягнення мети 

реалізується шляхом розв’язання наступних наукових завдань:  

  проаналізувати джерельну базу та стан наукової розробки 

проблеми; 

  з’ясувати стан, у якому знаходилася система вищої освіти РФ у 

перше десятиліття після розпаду СРСР та з’ясувати суспільно-політичні 

передумови, які привели до політичного рішення російського керівництва 

про приєднання до Болонського процесу; 

  прослідкувати процес запровадження багатоступеневої системи 

навчання в російській вищій школі та виявити основні досягнення і 

результати; 

  вивчити практику застосування європейської системи  

накопичування та трансферу кредитів (ECTS) як комплексної системи 

оцінювання знань;  
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  визначити, наскільки ефективно діяли в російській вищій школі 

програми академічної мобільності викладачів та студентів, практика видачі 

та взаємного визнання дипломів європейського зразка, а також наскільки 

дієвими були заходи щодо  інтернаціоналізації системи вищої освіти загалом; 

  виявити динаміку розвитку та оцінити результати реформування 

вищої освіти РФ в рамках участі у Болонському процесі; 

  дослідити, як дана реформа була сприйнята політичними колами 

РФ, викладачами, науковцями, адміністраторами вищих навчальних закладів 

(далі – ВНЗ), студентством, російським суспільством загалом. 

Об’єктом дослідження є система вищої освіти Російської Федерації як 

важлива складова суспільного організму в трансформаційний період. 

Предметом дослідження є процес реформування системи вищої освіти 

РФ в рамках її участі у Болонському процесі, аналіз  його ходу, динаміки та 

оцінка результатів реформ.  

Хронологічні межі дослідження визначено згідно з часом офіційного 

приєднання РФ до Болонського процесу (підписання Болонської декларації 

19 вересня 2003 року на Берлінській конференції міністрів освіти і науки 

країн-учасниць). Верхньою хронологічною межею було обрано 2010 рік, 

оскільки РФ взяла на себе зобов’язання до того часу повністю перейти на 

європейські стандарти у сфері вищої освіти.  

Географічні межі дослідження включають територію Російської 

Федерації від часу розпаду СРСР в 1991 році. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є принципи 

історизму, детермінізму та багатофакторності. У роботі використані 

спеціальні методи історичного дослідження: історико-порівняльний і 

проблемно-тематичний та загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, індукції, 

дедукції. Принцип історизму дозволив авторові дослідити специфіку 

соціально-економічного, політичного та культурно-освітнього розвитку РФ у 

трансформаційний період. Спираючись на принцип детермінізму, в 
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дисертаційному дослідженні вдалося встановити об’єктивні та суб’єктивні 

причини та передумови, які спонукали керівництво РФ на початку 2000-х 

років приєднатися до Болонського процесу. Використовуючи системний 

підхід, вдалося висвітлити процес реформування вищої освіти РФ в період 

інтернаціоналізації та глобалізації як складову системи єдиного 

європейського простору. За допомогою проблемно-тематичного методу було 

зроблено огляд переходу російських ВНЗ на європейські освітні стандарти та 

висвітлено проблеми, пов’язані з неготовністю російської вищої школи 

повною мірою реалізовувати основні принципи Болонського процесу. 

Досліджуючи тематику, яка стосується проблем інтеграції, глобалізації, 

освітньої та наукової співпраці в сучасному світі важливим було звернутися 

до праць І. Веллерстайна, Ф. Фокуями, З. Бжезинського, Е. Тоффлера. 

Наукова новизна дисертації полягає у постановці та розробці 

актуальної теми, яка ще не була предметом спеціального історичного 

дослідження, оскільки переважною більшістю дослідників участь РФ у 

Болонському процесі розглядалася під кутом зору інших суспільних наук – 

соціології, філософії, педагогіки, культурології. У роботі аналізуються 

основні структурні та функціональні зміни, які відбулися в російській 

системі вищої професійної освіти протягом досліджуваного періоду. Вперше 

реформа системи вищої освіти була досліджена в контексті ідеологічних змін 

та політичних і соціально-економічних перетворень, які відбувалися в РФ з 

кінця 90-х – початку 2000-х років як її спроби зближення з Західною 

Європою, пошуку шляхів цивілізаційного вибору російського суспільства. 

Особистий внесок автора полягає у нижченаведених положеннях, що 

виносяться на захист. 

Вперше: 

 створено цілісне історичне дослідження, в якому аналізується проблема 

реформування системи вищої освіти Російської Федерації в рамках її участі у 

Болонському процесі та переходу на європейські освітні стандарти; 
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 запропоновано та обґрунтувано авторський підхід щодо періодизації 

досліджуваної теми, яка цілком відповідає структурі роботи;  

 подано оцінку процесу реформ, а також проаналізовано основні тенденції 

розвитку російської системи вищої освіти у реформаційний період. 

Удосконалено: 

  розуміння внутрішніх та зовнішніх факторів, які викликали глибоку 

суспільно-політичну та культурно-освітню кризу російського суспільства у 

1990-х роках та зумовили пошук нових шляхів і моделей розвитку вищої 

школи;  

  уявлення про суспільно-політичні передумови та причини, які 

призвели до політичного рішення російського керівництва щодо приєднання 

до Болонського процесу. 

Набули подальшого розвитку: 

  дослідження основних напрямів реформ, які здійснювалися у системі 

вищої професійної освіти, зокрема таких як реалізація багатоступеневої 

системи «бакалавр-магістр-доктор», запровадження європейської 

трансферної системи залікових одиниць та кредитів (ECTS) як комплексного 

оцінювання знань, сприяння внутрішній і зовнішній міжнародній мобільності 

студентів та викладачів ВНЗ, а також проблеми, пов’язаної із взаємним 

визнанням результатів навчання студентів, які перебували за кордоном і 

студентів-іноземців, що навчалися у російських ВНЗ; 

  визначення комплексу малодосліджених та дискусійних питань, які 

потребують подальшого поглибленого вивчення у контексті розвитку 

освітньої сфери та процесів інтеграції і інтернаціоналізації. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає в 

тому, що вони можуть бути використані в освітній сфері для розробки та 

застосування різноманітних науково-методичних напрацювань, а також для 

написання праць з новітньої історії Росії, при підготовці навчальних програм 

та курсів з історії зарубіжних країн.  
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Апробація результатів дисертації здійснювалась під час обговорень на 

засіданнях кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

науково-практичній конференції «Історико-культурологічні читання» (Київ, 

2011), науково-методичній конференції  «Від викладання дисциплін до 

освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток 

педагогічної майстерності». (Київ, 2013), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції  «Українська політична нація: історія і сучасність» (Київ, 2013).  

Основні результати дослідження реформування системи вищої освіти в 

Росії в рамках участі у Болонському процесі викладено у п’яти наукових 

публікаціях у фахових виданнях в Україні та Російській Федерації. В них 

досліджено передумови приєднання Росії до Болонського процесу
1
, а також 

процеси запровадження європейських освітніх стандартів багатоступеневої 

системи у вищій освіті
2
, з’ясовано основні проблеми, з якими зіштовхнулася 

російська вища школа у зв’язку з переходом на освітню систему бакалавр-

магістр
3
, запровадження та реалізація системи кредитів та залікових 

одиниць
4
, було досліджено основні складові  спроб реформування 

                                                           
1
 Хан Є. Передумови приєднання Росії до Болонського процесу / Є. Хан, О. 

Іванов // Схід. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 105-113. 

2
 Хан Є. Перехід російських ВНЗ на двоступеневу систему вищої освіти 

(бакалавр-магістр) в рамках участі в Болонському процесі. // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 

2013. – Вип. 1 (114). – С. 61-62. 

3
 Хан Є. Запровадження двоступеневої системи у вищій освіті (бакалавр-

магістр) в рамках участі Російської Федерації в Болонському процесі. //Наук. 

вісник «ГІЛЕЯ». – Вип. 67 (№ 12). – 2012. – С. 126-131. 

4
 Хан Є. Запровадження європейської системи залікових одиниць у 

столичних ВНЗ Росії як один із напрямків участі в Болонському процесі. // 

Наук. вісник «ГІЛЕЯ». – Вип. 71 (№ 4). – 2013. – С. 354-359. 
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російської системи вищої освіти у пострадянський період
5
. Матеріали, які 

безпосередньо стосуються міжнародної співпраці в освітній та науковій 

сферах, були апробовані та оприлюднені на науково-практичній конференції 

«Історико-культурні читання», що відбулася 17 листопада 2010 року в 

Національному авіаційному університеті
6
. 

Публікації. Наукові положення дисертаційної роботи викладені автором 

у 5 наукових статтях у фахових виданнях, одна з яких іноземна, загальним 

обсягом 4,9 д.а. 

 Структура і обсяг дисертації обумовлені метою та завданнями 

дослідження. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та літератури із 307 найменувань 

(43 сторінки) та 17 додатків. Загальний обсяг роботи 238 сторінок, з них 

основний зміст викладено на 186 сторінках. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Хан Е. Проблемы реформирования российской системы высшего 

образования после распада СССР и присоединение к Болонскому процессу // 

Вестник Академии Знаний. – № 4 (7). – 2013. – С. 37-46. 

6
 Хан Є. Міжнародна співпраця України в освітній, науковій та культурній 

галузях / Є. Хан // Матеріали науково-практичної конференції «Історико-

культурологічні читання». – К: НАУ-друк. – 2011. – С. 67-71. 
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РОЗДІЛ 1. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТАН 

НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ 

1.1. Джерельна база дослідження 

Вивчення системи вищої освіти Російської Федерації, її реформування, 

приєднання до Болонського процесу  та перехід на європейські освітні 

стандарти здійснювалося на основі залучення широкого та різноманітного 

кола джерел, які за своїм походженням, призначенням, формою та змістом 

можна умовно поділити на кілька  груп.   

Першу групу джерел становлять Конституція Російської Федерації, 

федеральні закони, прийняті Державною Думою та ухвалені Радою 

Федерації, укази президента Російської Федерації. Важливим завданням 

дисертаційного дослідження є з’ясувати та проаналізувати, як саме 

відбувалося реформування російської освітньої системи, як формувалася 

законодавча база, яка регламентувала модернізацію як освітньої системи 

загалом, так і системи вищої професійної освіти зокрема. 

У 1992 році було прийнято федеральний закон «Про освіту»
7
, в якому 

вперше після розпаду Радянського Союзу було сформульовано основні 

завдання системи освіти та охарактеризовано структуру освітньої системи в 

Росії. 12 грудня 1993 року була прийнята Конституція Російської Федерації, 

в якій було закріплено право на здобуття вищої професійної освіти на 

конкурсній основі, а також зафіксовано положення про встановлення 

федеральних державних стандартів в освітній сфері
8
. 22 серпня 1996 року 

був прийнятий Федеральний закон РФ № 125-ФЗ «Про вищу і 

                                                           
7
 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-

1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/fz/3266-1/2873/ 

8
 Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 года 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.constitution.ru/   

http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/fz/3266-1/2873/
http://www.constitution.ru/
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післядипломну професійну освіту», у якому закріплювалися основні 

принципи державної політики у галузі вищої освіти: безперервність і 

наступність процесу освіти, інтеграція системи вищої і післядипломної 

професійної освіти Російської Федерації у світову систему вищої освіти при 

збереженні і розвитку досягнень та традицій російської вищої школи
9
.  

24 жовтня 2007 року президент Росії Путін В. В. підписав федеральний 

закон «Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації 

(Встановлення ступенів вищої професійної освіти)»
10

, за яким в системі 

російської вищої професійної освіти встановлювалося три основні ступені: 

бакалавр – дипломований спеціаліст – магістр. Восени 2007 року був 

прийнятий федеральний закон, який встановлював державні освітні 

стандарти для всіх рівнів освіти у Російській Федерації
11

. Взимку цього ж 

року був прийнятий Федеральний закон «Про внесення змін в закон 

Російської Федерації «Про освіту» та Федеральний закон «Про вищу та 

післядипломну професійну освіту та проведення Єдиного Державного 

                                                           
9
 Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании». 22 августа 1996 года № 125. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ed.gov.ru/ofinf/nd_fao/6656/ 

10
 Федеральный закон РФ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 

высшего профессионального образования)» от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ. 

Принят Государственной Думой 11 октября 2007 г. Одобрен Советом 

Федерации 17 октября 2007 года // Вестник образования России. – 2007. – № 

22. – С. 3 – 13. 

11
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта».  1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ 

(с изменениями от 18 июля, 10 ноября 2009 г., 8 ноября 2010 г.). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fgosvo.ru/support/37/4/1 

http://www.ed.gov.ru/ofinf/nd_fao/6656/
http://fgosvo.ru/support/37/4/1
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Іспиту»
12

.  Згідно останнього державна підсумкова атестація випускників 

середніх шкіл була замінена єдиним державним іспитом, який відбувався у 

формі виконання тестових завдань та за результатами якого можна було 

вступити до ВНЗ.  

У грудні 2011 року був ухвалений закон про удосконалення процедури 

визнання документів про освіту, наукових ступенів та наукових звань, який 

на підставі двосторонніх угод вдосконалював процедуру визнання 

документів про освіту для іноземних громадян, що перебували в Росії
13

. У 

грудні 2012 року був прийнятий оновлений Закон «Про освіту», який 

вперше на законодавчому рівні закріпив нову систему залікових одиниць як 

спосіб обрахування трудомісткості навчального навантаження та визначення 

структури професійних освітніх програм, а також відкрив шлях для 

реалізації новітніх, інноваційних технологій у навчальному процесі
14

.  

                                                           
12

 О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об образовании» и 

Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» в части проведения Единого Государственного Экзамена. 

Федеральный Закон № 17-ФЗ. – Москва, 9 февраля 2007 года. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73203/ 

13
 Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования процедур признания 

документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях». 03.12.2011. 

№ 385-ФЗ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://fgosvo.ru/support/37/4/1 

14
 Федеральный закон «Об образовании». 29 декабря 2012 года / Информация 

из официального сайта  Министерство образования и науки Российской 

Федерации. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73203/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
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 Другу групу джерел дисертаційного дослідження складають постанови, 

накази, розпорядження уряду Російської Федерації,  які визначали державну 

стратегію реформи освітньої сфери, а також постанови, накази, 

розпорядження міністерства освіти і науки Російської Федерації, які 

втілювали цю стратегію. Серед них окремо можна назвати Постанову уряду 

Російської Федерації «Про затвердження державного освітнього стандарту 

вищої професійної освіти» від 12 серпня 1994 року № 940, яка затвердила 

структуру вищої професійної освіти
15

. У 1999 році Уряд Російської 

Федерації затвердив приєднання Росії до Лісабонської конвенції 1997 року 

(взаємне визнання документів про вищу освіту), за якою Росія 

зобов’язувалася визнавати документи про вищу освіту іноземних громадян, 

а російські дипломи мали визнаватися в зарубіжних країнах, які підписали 

Лісабонську конвенцію
16

. Пріоритетність розвитку освітньої сфери в Росії 

було сформульовано у «Федеральній цільовій програмі розвитку освіти на 

2006 – 2010 роки»
17

, прийнятій розпорядженням уряду Російської Федерації 

3 вересня 2005 року.  

                                                           
15

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования». 12 августа 1994 года № 940. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zaki.ru/pagesnew.php?id=3294 

16
 Постановление Правительства РФ «О подписании Российской Федерацией 

Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему 

образованию в Европейском регионе». 6 апреля 1999 года № 384. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://bazazakonov.ru/doc/?ID=395490\ 

17
 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Федеральная 

целевая программа развития образования на 2006-2010 годы». 3 сентября 

2005 года № 1340-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

ed.gov.ru/files/materials/1799/RPR1340.doc
 

http://zaki.ru/pagesnew.php?id=3294
http://bazazakonov.ru/doc/?ID=395490/
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Динаміку Болонського процесу в Росії детально розкрито в збірнику 

«Болонський процес. Матеріали для створення національного звіту 2005-

2006 років»
18

. Національні доповіді Російської Федерації за 2004–2005, 

2005–2007, 2007–2009 роки
19

, які готувалися міністерством освіти РФ як 

звітні матеріали щодо реалізації основних принципів Болонського процесу в 

російській системі вищої освіти. Ці звітні матеріали є важливим джерелом у 

вивченні даної теми, оскільки у них міститься детальна інформація щодо 

структури вищої освіти в Росії, всіх змін та доповнень, що відбувалися у 

законодавчій базі освітньої системи, а також всіх конкретних заходів щодо 

реалізації основних принципів Болонського процесу. Матеріали 

національних доповідей розміщені на інтернет-порталі «Болонський процес 

в Росії». 

 14 лютого 2008 року була прийнята постанова уряду РФ, згідно якої 

державою регулювалась діяльність державних та муніципальних вищих 

навчальних закладів, а також було описано структуру системи вищої освіти 

в Росії
20

. 14 липня 2008 року уряд РФ прийняв постанову щодо державної 

                                                           
18

 Болонский процесс. Материалы для составления национального доклада 

2005–2007 гг. Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Федеральное агентство по образованию. Национальный фонд подготовки 

кадров. [Електронний ресурс]. – Москва, 2006. – 103 с. – Режим доступу: 

http://window.edu.ru/resource/903/61903/files/58327.pdf 

19
 Национальные доклады России к встречам министров образования стран 

участниц Болонского процесса. [Електронний ресурс]  / Интернет-портал 

«Болонский процесс в России». – Режим доступу: 

http://www.bologna.ntf.ru/p31aa1.html  

20
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении)». 14 февраля 

http://window.edu.ru/resource/903/61903/files/58327.pdf
http://www.bologna.ntf.ru/p31aa1.html
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акредитації російських освітніх закладів та наукових організацій
21

. 24 

лютого 2009 року уряд Російської Федерації затвердив нові «Правила 

розробки та затвердження федеральних освітніх державних стандартів»
22

. 31 

березня 2009 року постанова уряду про ліцензування освітньої діяльності
23

. 

Серед важливих нормативно-підзаконних актів, що реалізували 

стратегію реформ можна виокремити накази міністерства освіти Російської 

Федерації «Про практику взаємного визнання і встановлення 

еквівалентності документів про освіту в Російській Федерації та зарубіжних 

держав»
24

, «Про порядок введення у ВНЗ магістерських програм»
25

, «Про 

                                                                                                                                                                                           

2008 г. № 71. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=75013 

21
 Постановления Правительства Российской Федерации «Положение о 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций». 14 июля 2008 г. № 522. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96683 

22
 Постановление правительства Российской Федерации «Правила разработки 

и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов». 

24 февраля 2009 г. № 142. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=8526

5 

23
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

положения о лицензировании образовательной деятельности». 31 марта 2009 

г. № 277. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rg.ru/2009/04/10/licenziya-dok.html 

24
 Приказ Министерства образования Российской Федерации «О практике 

взаимного признания и установления эквивалентности документов об 

образовании в Российской Федерации и зарубежных государствах». 06. 11. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=75013
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96683
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=85265
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=85265
http://www.rg.ru/2009/04/10/licenziya-dok.html
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проведення експерименту з використання залікових одиниць у навчальному 

процесі»
26

, «Про співробітництво із зарубіжними країнами в сфері освіти»
27

, 

«Про створення ради для координації управління якістю вищої професійної 

освіти
28

. 

Вже після офіційного приєднання Росії до Болонського процесу колегія 

міністерства освіти і науки Росії, аналізуючи результати діяльності 

російської системи освіти за 2003 рік, оприлюднила своє рішення від 25 

лютого 2004 року
29

, в якому відзначалося, що основні завдання, поставлені 

перед російською системою освіти в рамках першого періоду її модернізації, 

були виконані. У тому ж році Міністерством освіти і науки було видано 

                                                                                                                                                                                           

2001 г. № 3561. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nntu.ru/RUS/otd_sl/analiz/sistema_kach/sxema/norm_doc/pr3561.pdf  

25
 Письмо Министерства образования РФ «О порядке ведения в вузах 

магистерских программ». 23 ноября 2001 г. № 14-52-607ин/13. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://sutd.ru/upload/iblock/e6b/13.10.pdf 

26
 Приказ Министерства образования Российской Федерации «О проведении 

эксперимента по использованию зачетных единиц в учебном процессе». 

02.07.2003. № 2884. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.lawmix.ru/pprf/24246  

27
 Приказ Министерства образования и науки РФ «О сотрудничестве с 

зарубежными странами в области образования». 10.12.2003., № 4568. // 

Бюллетень Министерства образования РФ. Высшее и среднее 

профессиональное образование. – 2004 г. - № 1. - С. 3-4. 

28
 Приказ Министерства образования РФ «О создании совета по координации 

управления качеством высшего профессионального образовании». 19 января 

2004 г. № 158 // Бюллетень Министерства образования РФ. Высшее и среднее 

профессиональное образование. – 2004. – № 3. – С. 53. 

29
 Решение Коллегии Минобразования РФ 25 февраля 2004 года.  № 3. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ruspravo.org/list/84763/1.html  

http://www.nntu.ru/RUS/otd_sl/analiz/sistema_kach/sxema/norm_doc/pr3561.pdf
http://sutd.ru/upload/iblock/e6b/13.10.pdf
http://www.lawmix.ru/pprf/24246
http://ruspravo.org/list/84763/1.html
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наказ про створення групи урядовців, які мали координувати та 

безпосередньо здійснювати реалізацію Болонських принципів
30

. 9 березня 

2004 року Міністерством освіти РФ було прийнято положення про 

використання у навчальному процесі у ВНЗ в експериментальному порядку 

системи залікових одиниць
31

. 15 лютого 2005 року було видано наказ 

міністерства освіти «Про реалізацію положень Болонської декларації в 

системі вищої професійної освіти Російської Федерації»
32

. Згідно наказу 

міністерства освіти і науки Російської Федерації «Про інноваційну 

діяльність вищих освітніх закладів щодо переходу на систему залікових 

одиниць»
33

,  у системі вищої професійної освіти Росії була введена 

кредитно-модульна система оцінювання знань за європейським зразком, яка 

                                                           
30

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

группе по осуществлению Болонских принципов в России». 25.10.2004., № 

100. – М., 2004 г. / Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/m100.html 

31
 Письмо Министерства образования РФ «Примерное положение об 

организации учебного процесса в высшем учебном заведении с 

использованием системы зачетных единиц». 09.03.2004. № 15-55-357ин/15. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  omsu.ru/file.asp?id=6377  

32
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

реализации положений Болонской декларации в системе высшего 

профессионального образования Российской Федерации». 15 февраля 2005 

года. № 40. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.apu.fsin.su/territory/Apu/declaration/2/rosina_VI.pdf 

33
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

инновационной деятельности высших учебных заведений по переходу на 

систему зачетных единиц». 29.07.2005. №215. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.edu.ru/db-mon/mo/data/d_05/m215.html 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/m100.html
http://www.apu.fsin.su/territory/Apu/declaration/2/rosina_VI.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/data/d_05/m215.html
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передбачала заміну розрахунку навчального навантаження з академічних 

годин на залікові одиниці та введення бально-рейтингової системи 

оцінювання знань.  22 березня 2006 року Міністерство освіти і науки видало 

наказ щодо реалізації в російських ВНЗ освітньої програми спеціалізованої 

підготовки магістрів
34

. Важливим джерелом у дослідженні даної теми є 

документи концептуального характеру (директиви, концепції, проекти), які 

визначали розвиток системи освіти Російської Федерації на майбутню 

перспективу. Серед них варто виокремити наступні: «Основні напрями 

соціально-економічної політики уряду Російської Федерації на 

довгострокову перспективу (проект)»
35

, «Національна Доктрина освіти в 

Російській Федерації»
36

, «Концепція модернізації Російської освіти на 

                                                           
34

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

образовательной программе высшего профессионального образования 

специализированной подготовки магистров». 22 марта 2006 года. № 62. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.kai.ru/info/magistracy/prikaz_magistracy.doc  

35
 Основные направления социально-экономической политики Правительства 

Российской Федерации на долгосрочную перспективу (проект) – 2000. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.budgetrf.ru/Publications/Programs/Government/Gref2000/Gref200000

0.htm  

36
 Постановление Правительства Российской Федерации «Национальная 

Доктрина образования в Российской Федерации». 4 октября 2000 г. № 751. // 

Законодательные акты Российской Федерации о высшей школе. – М., 2000. 

[Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.rg.ru/2000/10/11/doktrina-

dok.html 

http://www.kai.ru/info/magistracy/prikaz_magistracy.doc
http://www.budgetrf.ru/Publications/Programs/Government/Gref2000/Gref2000000.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Programs/Government/Gref2000/Gref2000000.htm
http://www.rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html
http://www.rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html
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період до 2010 року»
37

, «Концепція федеральної цільової програми розвитку 

освіти на 2006 – 2010 роки»
38

. 

 Третя група джерел дисертаційного дослідження представлена 

міжнародними угодами, які висвітлюють історію розвитку Болонського 

процесу загалом та включають міжнародні угоди у сфері вищої освіти, 

підписані Російською Федерацією.  

Першим офіційним документом, який започаткував формування 

європейського освітнього простору, вважається так звана Велика або 

Всесвітня хартія університетів
39

, підписана 18 вересня 1988 року 250-ма 

ректорами різних європейських університетів, що зібралися з приводу 

святкування 900-літнього ювілею заснування Болонського університету. 11 

квітня 1997 року представники 26 держав (європейські держави, США та 

кількох колишніх республік СРСР, включаючи і Україну), підписали 

Лісабонську конвенцію
40

 – документ, що мав на меті визнання кваліфікацій 

та документів про здобуття вищої освіти між країнами на підставі 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года».  29 декабря 

2001 года. № 1756-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ug.ru/old/02.31/t45.htm 

38
 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Концепция 

федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 

годы». 3 сентября 2005 года. №1340-р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: ed.gov.ru/files/materials/1799/RPR1340.doc
 

39
 Основные документы Болонского процесса. Великая хартия университетов 

(Болонья, 18 сентября 1988 года). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.sde.ru/files/t/pdf/18.pdf 

40
 Конвенция о Признании Квалификаций относящихся к Высшему 

образованию в Европейском Регионе. – Лиссабон, 11.04.1997. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.socio.msu.ru/?p=bologne&s=umo 

http://www.ug.ru/old/02.31/t45.htm
http://www.sde.ru/files/t/pdf/18.pdf
http://www.socio.msu.ru/?p=bologne&s=umo


23 
 

 
 

двосторонніх або багатосторонніх угод. Росія приєдналася до Лісабонської 

конвенції у 1999 році. 25 травня 1998 року міністри освіти чотирьох 

європейських країн: Великобританії, Німеччини, Італії, Франції підписали в 

Парижі в Сорбонському університеті «Спільну декларацію про 

гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти»
41

, сутність 

якої полягала у формуванні європейського освітнього простору та 

європейської системи вищої освіти. 19 червня 1999 року міністри освіти 29 

європейських країн в італійському місті Болонья підписали Болонську 

декларацію
42

, яка стала відправною точкою Болонського процесу. З 

прийняттям Болонської декларації міністрами освіти країн-учасниць 

Болонського процесу була започаткована традиція збиратися раз на два роки 

для обговорення найважливіших питань, які стосувалися вищої освіти, 

підготовки звітів щодо реалізації основних принципів Болонського процесу 

та координації подальших дій. Тому наступна конференція міністрів освіти 

країн учасниць Болонського процесу відбулася в Празі (Чехія) в 2001 році
43

. 

17–19 вересня 2003 відбувся візит делегації Міністерства освіти Росії в м. 
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 Совместная декларация о гармонизации архитектуры европейской системы 

высшего образования четырех министров, представляющих 

Великобританию, Германию, Францию, Италию. – Париж, Сорбонна, 25 мая 

1998 года. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.socio.msu.ru/?p=bologne&s=umo 

42
 Зона европейского высшего образования. Совместное заявление 

европейских министров образования. Болонья, 19 июня 1999 года. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.socio.msu.ru/?p=bologne&s=umo 

43
 К зоне европейского высшего образования. Коммюнике встречи 

европейских министров, отвечающих за высшее образование. – Прага, 19 мая 

2001 года. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.socio.msu.ru/?p=bologne&s=umo 

http://www.socio.msu.ru/?p=bologne&s=umo
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Берлін (Німеччина) для участі у конференції Міністрів освіти європейських 

країн, що проходила в рамках Болонського процесу. У конференції взяли 

участь міністри освіти 33 держав, що підписали до того часу Болонську 

декларацію і міністри 7 держав-кандидатів на приєднання до неї, у тому 

числі Російська Федерація. На нараді міністрів освіти з ініціативи Франції, 

підтриманої представниками Італії, Великобританії та Німеччини, було 

одноголосно ухвалено рішення про приєднання Росії до Болонської 

декларації
44

. Наступні конференці відбулися в Бергені (2005 р.)
45

, Лондоні 

(2007 р.)
46

, Левені (2009 р.)
47

. У 2010 році відбулася ювілейна конференція в 
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 Формирование общеевропейского пространства высшего образования. 

Коммюнике конференции министров высшего образования. Берлин, 19 

сентября 2003 года. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter/berlin/ 

45
 The European Higher Education Area-Achieving the Goals. Communiqué of the 

Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. –Bergen, 
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Будапешті та Відні
48

. Такі міжнародні конференції мали відбуватися і надалі 

раз на два роки. 

Четверту групу джерел складають публічні виступи, заяви, доповіді, 

статті, промови офіційних осіб держави, зокрема, президента Росії
49

, 

міністра освіти і науки, які визначали державну політику та стратегію 

розвитку системи освіти та були безпосередніми керівниками цього 

процесу
50

. 
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образования Российской Федерации «Об итогах первого этапа модернизации 

российского образования и приоритетах развития системы образования 

России в 2004-2005 годах»]. 25.02.2004. № 3. [Електронний ресурс]. – Режим 
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П’ята група джерельної бази дисертації складається зі статистичних 

матеріалів (даних статистичних щорічників, статистичні дані урядових та 

неурядових організацій за результатами моніторингу реалізації Болонського 

процесу в Росії, аналітичні звіти, які характеризували якісні та кількісні 

показники російської освітньої системи упродовж багатьох років), а також 

матеріалів соціологічних опитувань та анкетування, проведених у різних 

російських вищих навчальних закладах.  

 Детальна статистична інформація щодо соціально-економічного стану 

російської держави розміщена на сторінках Російських статистичних 

щорічників
51

. Динаміку процесу соціально-економічних реформ у Росії 

протягом 1990-х - на початку 2000-х років детально охарактеризовано в 

статистичному збірнику «Російські реформи в цифрах і фактах»
52

. 

Статистичні дані, що дозволяють порівняти динаміку розвитку Росії та країн 

ЄС в період з 1995 по 2005 роки та характеризують чисельність і рівень 

життя населення, ринок праці, економіку та фінанси, сільське господарство, 

засоби зв’язку, торгівлю, сферу освіти та науки, розміщені у статистичному 

                                                                                                                                                                                           

доступу: agiki.ru/docs/BP/Rewenie%2025%2002%202004.pdf; Филиппов В.М. 

«Как реформировать образование – знаем. Как реформировать экономику 

образования – думаем». В.М. Филиппов  // Учительская газета. – 2004., № 9 

(март). – С. 14. 

51
 Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. - М., 2012. – 

786 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.elstb.ru/other/files/RSE2012.pdf 
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 Калабеков И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах (справочное 

издание) [Електронний ресурс] / И.Г. Калабеков. – М.: РУСАКИ, 2007. – 288 
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збірнику «Європейський Союз і Росія»
53

. Статистичний інформаційно-

аналітичний збірник «Проблеми та тенденції розвитку освіти в Російській 

Федерації»
54

 містить статистичну інформацію щодо системи освіти на 

регіональному рівні. Детальну характеристику рівня та тенденцій розвитку 

російської освітньої системи розміщено на сторінках статистичного 

збірника «Освіта в Російській Федерації»
55

 та статистичного бюлетеня 

«Освіта в Росії – 2011»
56

.  

За матеріалами Всеросійської студентської конференції з проблем 

участі студентів у Болонському процесі «Болонья очима студентів»
57

, яка 

відбулась 16-17 листопада 2006 року в НДУ-ВШЕ, було підготовлено 
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 Образование в Российской Федерации: 2010: стат. сб. [Електронний 

ресурс] / Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики. – М., 2010. – 492 с. – Режим доступу: 

http://www.hse.ru/primarydata/orf2010 

56
 Образование в России – 2011. Статистический бюллетень. [Електронний 

ресурс]. – М.: МГУПИ, 2011.– 580 с. – Режим доступу: http://xn--

80abucjiibhv9a.xn 
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 «Болонья глазами студентов». Материалы Всероссийской студенческой 

конференции по проблемам участия студентов в Болонском процессе. 16-17 

ноября 2006 года. Национальный исследовательский университет Высшая 

Школа Экономики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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презентацію на базі проведених статистичних опитувань, які здійснювалися 

в 11 російських ВНЗ із різних федеральних округів. Презентація 

демонструвала обізнаність та ставлення студентів різних ВНЗ до основних 

складових Болонського процесу та ефективність їх запровадження.  

У 2006 році Національним Фондом підготовки кадрів
58

 (НФПК) було 

здійснено моніторинг участі російських вищих навчальних закладів у 

Болонському процесі
59

. У цьому документі містяться результати досліджень, 

проведених дослідницькою групою «ЦИРКОН» у жовтні-листопаді 2006 

року, щодо реалізації російськими ВНЗ основних напрямів Болонського 

процесу. Детальна статистична інформація за 2005-2007 роки про участь 

російських вищих навчальних закладів у Болонському процесі подана в 

Національному звіті Російської Федерації
60

. У 2008-2009 роках НФПК було 

проведено кілька важливих моніторингових досліджень щодо участі 

російських ВНЗ у Болонському процесі, переходу на європейські освітні 

стандарти та ефективності освітніх реформ у системі вищої освіти. Серед 

найважливіших досліджень можна виокремити: Аналітичні записки 

результатів анкетного опитування «Нормативний супровід реалізації 

спільних освітніх програм на прикладі російських ВНЗ»
61

, «Матеріали для 
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2007_rus.pdf 
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підготовки Національного звіту РФ до зустрічі міністрів освіти країн-

учасниць Болонського процесу в Левені (2009 р.)
62

, «Оцінка ефективності 

управління процесами інтернаціоналізації та запровадження інструментів 

Болонського процесу в російських ВНЗ»
63

.  

У жовтні-листопаді 2007 року Федеральним агентством з освіти 

Російської Федерації, НФПК Національним дослідницьким університетом – 

Вища Школа Економіки було проведено дослідження «Болонья очима 

студентів та аспірантів»
64

. Федеральним агентством з освіти Росії, НФПК та 

Державним університетом Вища Школа Економіки у 2005-2009 роках 

здійснювався моніторинг участі російських університетів та було проведено 

ряд соціологічних опитувань серед студентів та викладачів провідних 

                                                                                                                                                                                           

программ на примере российских вузов» [Електронний ресурс] / Д.В. 

Суслова – М., 2008. – 11 с. – Режим доступу: 
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російських ВНЗ у різних Федеральних округах щодо участі та обізнаності з 

основними принципами Болонського процесу та їх реалізації в російських 

ВНЗ
65

.  

Шоста і найбільш чисельна група джерел дисертаційного дослідження 

складається з наказів, розпоряджень, інструктивних документів, методичних 

рекомендацій та інших документів щодо реалізації принципів Болонського 

процесу та застосування нових методик у навчальному процесі,  створених 

та виданих окремими російськими ВНЗ. 

До цієї групи відносяться навчально-методичні матеріали щодо 

запровадження системи залікових одиниць Російського університету 

дружби народів
66

, а також методичні розробки, здійснені спеціалістами 

Московського державного університету імені М.В. Ломоносова щодо 

використання системи кредитів у навчальному процесі
67

. На офіційному 
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подготовки кадров Российского университета дружбы народов. – М., 2007. – 

220 с. 
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сайті МДУ імені М.В. Ломоносова розміщено інформацію щодо реалізації 

Болонського процесу на окремих факультетах
68

. У 2007 році в МДУ імені М. 

В. Ломоносова було опубліковано збірник матеріалів «Академічна 

мобільність в Росії: нормативно-методичне забезпечення»
69

, у якому 

висвітлено процес розвитку академічної мобільності в Росії та за кордоном, 

а також різноманітні аспекти нормативного забезпечення академічної 

мобільності в Росії.  

Потужну роботу щодо міжнародної співпраці у сфері освіти та науки, 

розробку новітніх навчально-методичних планів, курсів, програм, 

досліджень по Болонському процесу та інтеграції Росії до європейського 

освітнього простору за останнє десятиліття було проведено у стінах 

Національного дослідницького університету – Вища Школа Економіки 

(НДУ-ВШЕ). Саме в цьому ВНЗ, спільно з Інститутом міжнародних 

організацій та міжнародного співробітництва (ІМОМС), було створено 

інтернет-портал, на якому було розміщено інформацію щодо міжнародної 

співпраці Росії у різних сферах, зокрема і в сфері освіти. На цьому інтернет-

порталі розміщено також електронну версію наукового періодичного 

видання «Вісник міжнародних організацій» з архівом номерів журналу від 
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 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 

Интернет-сайт экономического факультета МГУ. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.msu.ru/info/struct/dep/econ.html; Там же: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 

Интернет-сайт социологического факультета МГУ. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.socio.msu.Ru/?s=main&p=bologne  

69
 Семин Н.В., Артамонова Ю.Д., Демчук А.Л. и др. Академическая 

мобильность в России: нормативно-методическое обеспечение [Електронний 

ресурс]  / Н.В. Семин, Ю.Д. Артамонова., А.Л. Демчук. – М.: Изд-во МГУ, 

2007. – 208 c. – Режим доступу: 

http://www.umo.msu.ru/docs/projects/Mobility2.pdf 
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2006 до 2014 років
70

, а також інформацію щодо проекту проект НДУ-ВШЕ з 

реалізації академічної мобільності
71

 тощо У 2007 році в НДУ-ВШЕ було 

опубліковано «Аналітичний звіт» щодо стану вищої освіти в Російській 

Федерації та перспективах її розвитку
72

.   

На офіційному інтернет-сайті СПбДУ було створено сторінку під 

назвою «Болонський процес в Росії», на якій у формі запитань та відповідей 

роз’яснювалась сутність Болонського процесу, його основні складові та 

механізми їх запровадження і реалізації, обґрунтовувалася необхідність 

участі  в ньому російських ВНЗ
73

. 25-26 листопада 2004 року в СПбДУ 

проходив семінар, присвячений темі запровадження двоступеневої системи 

кваліфікацій у навчальному процесі, на якому розглядалися питання щодо 
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 Институт международных организаций и международного сотрудничества 

(ИМОМС) Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

Экономики» [Електронний ресурс] / Официальный интернет-сайт. – Режим 

доступу: http://iori.hse.ru/mission 
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 Проект международной академической мобильности «Интеграция, 

интеракция, институты». Национальный исследовательский университет 

Высшая школа экономики [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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72
 Аналитический доклад по высшему образованию в Российской Федерации 

[Електронний ресурс] – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ. – 2007. – 317 с. – 

Режим доступу: 

http://window.edu.ru/resource/702/58702/files/tertiary_education_review_in_the_r

f.pdf 
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 Болонский процесс в России. Санкт-Петербургский государственный 

университет. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bologna.spbu.ru/faq/65-2012-07-09-13-07-13 
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кваліфікації бакалаврів та проблем пов’язаних з їхнім подальшим 

працевлаштуванням,  визнання їх дипломів на ринку праці
74

.  

Московський державний технічний університет ім. М.Е. Баумана був і 

залишається одним із провідних російських технічних вищих навчальних 

закладів, в якому розроблялися навчально-методичні матеріали, щодо 

проектування основних освітніх програм університету в умовах реалізації 

федеральних державних освітніх стандартів нового покоління та 

запровадження основних елементів Болонського процесу
75

. МДТУ ім.    

М.Н. Баумана брав активну участь у різноманітних програмах академічної 

мобільності
76

, мав досвід запровадження та реалізації двоступеневої системи 

бакалавр-магістр
77

. Досвід із запровадження використання в навчальному 
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Санкт-Петербургский государственный университет, 25-26 ноября 2004 года. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://bp.bmstu.ru/Directions/DiplomaSupplement/Bachelor_workshop.doc 

75
 Проектирование основных образовательных программ вуза при реализации 
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Режим доступу:  
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процесі системи залікових одиниць мала також Міжнародна школа бізнесу 

ім. В. Г. Плеханова
78

.  

Важливим джерелом дисертаційного дослідження щодо запровадження 

та реалізації Болонської системи є інформація, опублікована або розміщена 

на офіційних інтернет-сайтах російських ВНЗ. Також до цієї групи включені 

офіційні заяви, доповіді, виступи, інтерв’ю керівництва окремих ВНЗ
79

. 

Отже, джерельна база дисертації представлена різноманітними 

матеріалами, які дозволяють провести дослідження стану та змін системи 

вищої освіти в Російській Федерації у період реформ та у рамках участі в 
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 Сагинова О.В. Опыт использования европейской системы зачетных единиц 

в международной школе бизнеса РЭА им. В.Г. Плеханова [Електронний 
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Болонському процесі. Аналізуючи джерельну базу, вдалося виявити 

широкий спектр джерел та класифікувати їх за групами.  Зважаючи на свою 

специфіку, джерельна база представлена законодавчими актами РФ, 

урядовими та міністерськими наказами, розпорядженнями, постановами, 

заявами та доповідями офіційних осіб, даними статистики, різноманітних 

моніторингів цього процесу урядовими організаціями, соціологічних 

опитувань та анкетувань, навчально-методичними матеріалами російських 

ВНЗ тощо. Однак статистичні дані у загальноросійському вимірі є часто 

неповними, фрагментарними, особливо за останні роки. І, передусім, це 

стосується таких показників процесу реформ як індекси внутрішньої та 

міжнародної академічної мобільності, показники реальної участі російських 

ВНЗ у програмах міжнародних обмінів, взаємного визнання документів про 

вищу освіту. 
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1.2. Стан наукової розробки проблеми 

Досліджуючи тему реформування системи вищої освіти Російської 

Федерації в рамках її  участі у Болонському процесі, варто зазначити, що її 

висвітлення має певні особливості. Об’єкт дослідження включає різні 

аспекти та сторони внутрішніх соціально-економічних, політичних, 

культурних, освітніх процесів, а також  має міжнародний аспект. Специфіка 

дослідження теми полягає й у тому, що хоча у роботі  були визначені 

конкретні хронологічні рамки, а саме 2003-2010 роки, однак, досліджуючи 

процес реформування вищої освіти Росії в умовах сучасних глобалізаційних 

та інтеграційних процесів, необхідно було узагальнити та проаналізувати 

стан і тенденції російської освітньої системи у 1990-ті роки – період 

найглибшої кризи освітньої та наукової сфери. Ще однією особливістю 

наукового огляду даної теми є те, що Болонський процес у 

загальноєвропейському контексті загалом і у контексті участі Росії у 

формуванні єдиного європейського освітнього простору зокрема, є 

процесом не завершеним, а таким, який продовжується і розвивається.  

У зв’язку з тим, що тема дисертаційного дослідження, маючи історичну 

спрямованість, у той же час є міждисциплінарною, варто врахувати і 

специфіку джерел та літератури, які були використані під роботи  над 

дисертаційним дослідженням. Дана специфіка полягає у тому, що основна 

наукова література складається переважно із праць дослідників, які за фахом 

є філософами, соціологами, педагогами чи навіть представниками 

природничо-інженерних наук. Особливістю такої літератури є і те, що часто 

автори, які здійснюють аналіз освітніх реформ, є водночас і учасниками 

даного процесу чи його адміністраторами.  

Специфікою наукової розробки теми дисертаційного дослідження є те, 

що стан та проблеми вищої освіти в Росії і спроби її реформування 

висвітлювалися на сторінках низки російських наукових періодичних 

видань, і зокрема журналів «Высшее образование в России», «Высшее 
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образование сегодня», «Вестник международных организаций», «Вопросы 

образования», «Педагическое образование и наука», «Социология», 

«Социология образования», «Социологические исследования», 

«Университетское управление», «Общественные науки и современность», 

«Экономические науки», «Аккредитация образования» та ін. (див. додаток 

9). В основному, це – публікації, що містять аналітичні оцінки та 

репрезентують позицію російської наукової та академічної спільноти щодо 

участі Росії у Болонському процесі, а також представляють позиції 

«євроінтеграторів» та «євроскептиків» стосовно реформи системи вищої 

освіти в Росії за Болонським зразком. 

Наукову літературу щодо реформування системи вищої освіти в Росії в 

рамках участі у Болонському процесі можна  умовно розділити на декілька 

груп: 

Першу групу становлять праці російських дослідників, які висвітлюють 

історію розвитку та становлення європейської системи вищої освіти від 

підписання Болонської декларації у 1999 році і до 2010 року – часу 

реалізації основних ідей Болонського процесу. Ця група включає 

дослідження, які аналізують реформу системи вищої освіти в Європі 

протягом десятилітнього періоду та на цьому фоні розглядають перспективи 

розвитку російської вищої освіти. До цієї групи можна віднести праці 

відомого російського вченого, доктора педагогічних наук, професора 

Байденка В. І., під керівництвом якого були проведені і опубліковані 

дослідження різних аспектів Болонського процесу як інструменту для 

реалізації ідеї єдиного європейського освітнього простору
80

. Праця 
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 Болонский процесс: нарастающая динамика и многообразие (документы 

международных форумов и мнений европейских экспертов) / Под. науч. ред. 

д-ра. пед. наук, профессора В. И. Байденко. – М.: Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов, 2002. – 408 с. Його ж:  

Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы. – 
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«Болонський процес: середина шляху»
81

 – це моніторинг Болонського 

процесу в Європі, здійснений Дослідницьким центром проблем якості 

підготовки спеціалістів Московського державного інституту сталі і сплавів 

(МІСіС).  

Базові принципи та основний понятійно-термінологічний апарат 

Болонського процесу був відображений у довідковому виданні «Болонський 

процес у запитаннях та відповідях»
82

. У 2006 році було опубліковано 

аналітичний звіт «Болонський процес: проблеми, досвід, рішення»
83

. 

Важливе місце в дослідженні аспектів Болонського процесу посідала праця 

«Болонський процес: результати навчання та компетентнісний підхід», що 

являла собою презентацію нових підходів до навчального процесу із 

застосуванням так званих «компетенцій», тобто накопичених студентами у 

процесі навчання знань, вмінь та навичок
84

. У 2009 році було видано працю 

                                                                                                                                                                                           

М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 

Российский Новый Университет, 2002. – 128 с. 
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специалистов, 2006. – 112 с. 
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«Болонський процес: Глосарій»
85

. У 2010 році під науковою редакцією 

професора В.І. Байденко вийшов друком аналітичний звіт «Основні 

тенденції розвитку вищої освіти: глобальні та Болонські виміри»
86

. Праця 

«Болонський процес: пошук спільності європейських систем вищої освіти»
87

 

характеризує проект TUNING (налагодження освітніх структур), створений 

для покращення європейської співпраці в сфері освіти та науки.  

Також проблемам модернізації та інтеграції світових освітніх систем 

були присвячені праці таких російських вчених як О.В. Водоп’янова,  І.О. 

Костикова, В.В. Мельник, В.Я. Нечаєв, Г.П. Рябов, В.С. Сенашенко, Д.І. 

Требєцков, Н.Н. Федотова, М.В. Артамонова, А.Н. Афанасьєв, А.І. Галаган, 

Л.С. Грєбнєв, І.Д. Дємідова, Б.С. Єсєнькін, А.П. Єфремов, І.В. Жуковський, 

А.С. Запєсоцкий, В.П. Кириленко, Н.М. Количев, М.В. Ларінова, Г.А. 

Лукічев, Н.С. Новікова та ін. 

Другу групу становлять дослідження російських науковців – монографії, 

посібники, окремі статті, які присвячені аналізу процесу модернізації та 

реформування вищої освіти РФ в рамках участі у Болонському процесі. В 
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цих роботах міститься  детальний опис запровадження та реалізації 

основних елементів Болонської системи у навчальному процесі. Варто 

зазначити, що значний масив таких праць публікувався безпосередньо в 

стінах російських ВНЗ. 

Активну участь у реалізації Болонського процесу, зокрема у 

запровадженні двоступеневої системи бакалавр-магістр (розробка спільних з 

європейськими університетами магістерських програм) та у здійсненні 

міжнародної співпраці, брав Російський державний гуманітарний 

університет88. У 2005 році в РДГУ було опубліковано працю «Болонські 

перетворення і гуманітарний ВНЗ: проблеми, пріоритети, перспективи»89. У 

роботі «Болонський процес і якість освіти», яка вийшла в 

Нижньогородському університеті ім. Н.І. Лобачевського в трьох частинах, 

було опубліковано матеріали, щодо питань модернізації системи освіти в 

Російські Федерації у відповідності з принципами Болонської декларації90. 

Важливу роль у запровадженні та реалізації Болонських принципів у 

навчальному процесі відігравав Російський державний педагогічний 

університет імені А. І. Герцена (РДПУ імені А.І Герцена). За матеріалами 

міжнародної конференції, яка відбулася в РДПУ імені А.І. Герцена 15-17 

березня 2006 року, було опубліковано монографію  «Реформа системи вищої 
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освіти в сфері гуманітарних і соціальних наук: проблеми та перспективи»91. 

У науковому збірнику «Академічна мобільність: реалізація в Болонському 

процесі»92, опублікованому в тому ж університеті, представлені матеріали, 

які розкривають сутність Болонського процесу, акцентуючи увагу саме на 

академічній мобільності студентів та викладачів. За підсумками 

аналітичного огляду, виконаного в рамках реалізації національного проекту 

«Формування системи інноваційної освіти в МДУ ім. М. В. Ломоносова 

(2006-2007 рр.)», колективом авторів університету був підготовлений 

збірник, який містив огляд нормативно-методичного забезпечення 

академічної мобільності в Європі та проект щодо розробки та видачі 

студентам МДУ додатку до диплома93. 

 Аналіз основних принципів Болонського процесу, а також стан 

реалізації його цілей в російській системі вищої освіти було здійснено у 

монографії «Структура аналітичного матеріалу досліджень Болонського 

процесу Національного дослідницького університету Вища школа 
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економіки»
94

. Серед  досліджень, здійснених працівниками НДУ-ВШЕ, його 

науково-педагогічним персоналом та керівництвом університету, які 

стосувалися європейської та російської співпраці у сфері освіти та науки 

слід звернути увагу на роботу «Росія і ЄС на шляху до 

загальноєвропейського простору вищої освіти»
95

. Це збірник аналітичних 

матеріалів із співпраці у сфері освіти з країнами Європи в рамках реалізації 

програми «Росія – ЄС Дорожня карта». Аналітичне дослідження. Що 

спирається на експертні висновки щодо реалізації основних положень 

Болонського процесу в російських ВНЗ, було здійснено у 2007 році у 

Кабардино-Балкарському державному університеті
96

. У тому ж  році в 

Новгородському державному університеті імені Ярослава Мудрого 

відбулася конференція, присвячена результатам роботи проекту проекту 

Темпус-Тасіс «Запровадження двоступеневої системи бакалавр-магістр в 

Інституті економіки та управління Новгородського державного університету 

імені Ярослава Мудрого». За матеріалами конференції було опубліковано п 
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збірник «Болонський процес в Росії та Європі: досвід, рішення, перспективи 

– США і Росія»
97

.  

Потужну роботу щодо запровадження та реалізації основних принципів 

Болонського процесу здійснював і здійснює Російський університет дружби 

народів (РУДН), який був ізалишажться одним із координаторів та 

«головних ВНЗ» участі Росії в Болонському процесі. У 2008 році в РУДН 

вийшов друком посібник «Тенденції розвитку та реформи освіти в світі»
98

, 

присвячений темі інтернаціоналізації та глобалізації освітньої сфери, а 

також модернізації  російської системи освіти у процесі реформи. У тому ж 

році було опубліковано роботу ректора РУДН Філіппова В. М. та 

проректора з навчальної та методичної роботи РУДН Чистохвалова В. Н. 

«Стан, тенденції та проблеми академічної мобільності в європейському 

просторі вищої освіти»
99

.  

Проблеми, пов’язані з переходом на двоступеневу систему вищої 

професійної освіти, активно обговорювалися в Самарському архітектурно-
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будівельному університеті
100

. Про вплив Болонського процесу на російську 

систему вищої освіти писав російський дослідник А.І. Владимиров
101

. Тема 

модернізації російської вищої освіти у контексті світової глобалізації, була 

об’єктом досліджень в Московському гуманітарному університеті
102

. На 

сторінках Вісника Воронезького державного університету висвітлювалися 

проблеми реалізації Болонської декларації у Воронезькому державному 

університеті
103

. У 2009 році в Нижньогородському державному університеті 

імені Н.І. Лобачевського був опублікований навчальний посібник «Російські 

ВНЗ в Болонському процесі»
104

 в якому розглядалися основні проблеми 
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преходу російських ВНЗ на європейські освітні стандарти та перспективи 

участі Росії в Болонському процесі. 

За сприяння Російсько-європейського центру економічної політики та 

на прохання адміністрації президента Російської Федерації у 2005 році було 

проведено ґрунтовне дослідження, що мало назву «Пропозиції та 

рекомендації із створення загального європейського простору науки, освіти 

та культури». В результаті дослідження, в якому брала участь група 

російських експертів було опубліковано працю «Болонський процес та його 

значення для Росії. Інтеграція вищої освіти в Європі»
105

. У 2005 році була 

опублікована праця «М’який шлях» входження російських вищих 

навчальних закладів до Болонського процесу
106

. В цій праці були 

представлені основні ідеї європейських освітніх реформ, показано їх 

динаміку та наведено переваги, які отримувала російська вища школа від 

приєднання до Болонського процесу, а також наведені конкретні приклади 

участі російських ВНЗ в Болонському процесі. Відомий російський 

дослідник Б. А. Сазонов у 2006 році опублікував навчальний посібник 

«Болонський процес: актуальні питання модернізації російської вищої 
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Гладков и др.; под ред. К. Пурсиайнена и С.А. Медведева. – М.: РЕЦЭП, 

2005. – 177 с. – Режим доступу: 
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[Електронний ресурс] / Глав. ред. Мельвиль А. Ю. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
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освіти»
107

 в якому автор звертається до актуальних питань модернізації 

російської системи вищої освіти у зв’язку з приєднанням до Болонського 

процесу, наводячи всі переваги та недоліки європейської освітньої системи в 

російських реаліях. В науковому збірнику «Болонський процес: проблеми та 

перспективи» за редакцією М. М.Лєбєдєвої
108

 розглядалися проблеми 

Болонського процесу з точки зору міжнародних відносин та на прикладі 

діяльності Московського державного інституту міжнародних відносин. 

Порівняльний аналіз основних тенденцій розвитку науково-освітньої 

діяльності в закордонних країнах та в Росії на початку XXI століття містить 

праця «Аналіз світових тенденцій розвитку науково-освітньої діяльності»
109

. 

В монографії «Актуальні питання інтернаціональної гармонізації освітніх 

систем»
110

 розглядаються особливості використання системи залікових 

одиниць у навчальному процесі  та особливості гармонізації національних 

освітніх систем.  
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 Сазонов Б.А. Болонский процесс: актуальные вопросы модернизации 

российского высшего образования. Учебное пособие. / Б.А. Сазонов. − 

М.:ФИРО – 2006. − 184 с. 
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деятельности. Аналит. обзор / Е.В. Вашурина, Н.В. Дрантусова, Я.Ш. 

Евдокимова, А.К. Клюев, И.А. Майбуров // Университетское управление: 

практика и анализ.  – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006.  – 136 с. 
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 Бадарч Д., Сазонов Б.А. Актуальные вопросы интернациональной 

гармонизации образовательных систем [Електронний ресурс] / Д. Бадарч., 

Б.А. Сазонов: Монография. – М.: Бюро ЮНЕСКО в Москве; ТЕИС. – 2007. – 

190 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ifap.ru/library/book188.pdf 
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Важливі питання участі Росії в Болонському процесі, відповідності 

російської національної системи вищої освіти до європейських стандартів та 

соціально-економічні умови в Російській Федерації, готовності повністю 

перейти на європейські освітні стандарти висвітлено у праці М. В. 

Артамонової «Реформа вищої школи і Болонський процес в Росії»
111

. 

Проблеми інтеграції російської системи вищої освіти до 

загальноєвропейської та перспектив участі Росії у Болонському процесі, 

описано у книзі російського дослідника А. І. Гретченко «Болонський 

процес: інтеграція Росії в європейський і світовий освітній простір»
112

.  

Цікавою та інформативною є книга «Сфера освіти в системі Росія – Захід 

(проблеми ефективності)»
113

. У праці «Інтернаціоналізація вищої освіти: 

тенденції, стратегії, сценарії майбутнього»
114

 розглянуті актуальні питання 

розвитку вищої професійної освіти: місце та роль російської вищої школи в 

глобальному та загальноєвропейському середовищі вищої освіти. Тема 
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«Экономика», 2008. – 279 с. 
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інтеграції Росії до світового освітнього простору була порушена в книзі 

«Росія в світовому освітньому просторі»
115

.  

В монографії «Система вищої професійної освіти в Росії»
116

 розглянуто 

актуальні питання формування та функціонування російської системи вищої 

професійної освіти в умовах сучасної, постіндустріальної економіки. У 

дослідженні «Професійна освіта в умовах реалізації Федеральних державних 

освітніх стандартів»
117

 проаналізовано основні цілі та потреби освітньої 

системи у зв’язку з новими ринковими умовами та змінами в соціально-

економічному житті Росії. Монографія «Імперативи інтернаціоналізації»
118

 

розкриває поняття та значення процесу інтернаціоналізації системи вищої 

освіти.  

Третю групу історіографічного огляду складають праці, які 

висвітлюють соціально-економічний, політичний, культурний розвиток 

Російської Федерації та історію розвитку системи вищої професійної освіти 

від часу розпаду Радянського Союзу і до 2010 року.  
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Книга «Політична модернізація держави в Росії: необхідність, 

напрямки, витрати, ризики» присвячена темі реформування держави та її 

політичної системи
119

. Праця російської дослідниці Є. А. Тарасової 

«Втрачена альтернатива: становлення нової політичної системи Росії в 1990 

–1993 роках»
120

 характеризує соціально-економічне становище та 

трансформацію політичної системи російської держави в перші роки після 

розпаду Радянського Союзу. Становлення та розвиток громадянського 

суспільства, його роль у формуванні та діяльності державних інституцій, 

ідеології держави, представлено в праці А. Ю. Сунгурова «Громадянське 

суспільство і його розвиток в Росії»
121

. У 2005 році було опубліковано книгу 

«Пріоритети економічного розвитку суб’єктів Російської Федерації»
122

, в 

якій були представлені програми соціально-економічного розвитку для всіх 

суб’єктів Російської Федерації (89 регіонів), а також програми федерального 

та регіонального рівнів на середньострокову перспективу. В книзі 
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російського автора Ю. А. Корчагіна «Сучасна економіка Росії»
123

 

розглядаються теоретичні та практичні проблеми розвитку російської 

економіки наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років. Загальні теоретичні 

відомості щодо становлення та розвитку російської системи вищої 

професійної освіти містяться в працях «Історія університетської освіти в 

Росії та міжнародні традиції просвітництва»
124

, «Нариси історії 

університетської освіти»
125

. Історію становлення та розвитку систем вищої 

освіти та Росії та США було висвітлено  у статті російського вченого, 

доктора фізико-математичних наук, першого проректора Воронезького 

державного університету Запрягаєва С. А. «Система вищої освіти Росії та 

США»
126

.  
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[Електронний ресурс]  / Т.А. Молокова [и др.]; под ред. Т.А. Молоковой ; 2-е 

изд., испр. и доп.; М-во образования и науки Росс. Федерации, ФГБОУ ВПО 
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Четверту групу складають праці українських дослідників Болонського 

процесу та участі в ньому України. Україна, як відомо, стала учасником 

Болонського процесу на два роки пізніше за Російську Федерацію 

(Бергенська конференція, 2005 року).  

Серед найвідоміших праць українських дослідників, присвячених темі 

реформи системи вищої освіти  в Україні та її участі  в Болонському процесі 

можна виокремити наступні: «Вища освіта України і Болонський процес»
127

 

– з’явилася за рік до підписання українською державою Болонської 

декларації. В даній книзі містяться матеріали, що відображали 

євроінтеграційні прагнення України та ролі освіти у розвитку партнерства з 

іноземними державами, також подано характеристику систем вищої освіти 

країн Європи та Америки, зокрема і Росії, детально охарактеризовано один з 

важливих елементів реалізації болонського процесу – кредитно-модульну 

систему та організації навчального процесу в українських ВНЗ з 

використанням системи кредитів і залікових одиниць. 

 «Модернізація вищої освіти в Україні і Болонський процес»
128

, 

опублікована у Львівській державній фінансовій академії. В книзі подані 

матеріали щодо історії розвитку Болонського процесу, його основні 

документи, пояснюється причина його виникнення та аналізуються основні 
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етапи становлення спільного європейського освітнього простору, 

обґрунтовуються причини участі України в Болонському процесі та роль 

інтеграційних процесів щодо зближення України і Європи. Для порівняльної 

характеристики в даному дисертаційному дослідженні була використана 

праця українського вченого, ректора НТУУ КПІ М.З. Згуровського
129

. У 

праці Г.Г. Кривчика «Вища школа і Болонський процес: конспект лекцій»
130

 

містяться матеріали з історії вищої освіти у світі і в Україні, показано 

передумови та причини створення єдиного європейського простору. 

Проблемою реформування системи вищої освіти в Україні в контексті участі 

у Болонському процесі займалися такі українські вчені як В. Андрущенко
131

, 

Я. Балюбаш
132

, В. Вікторов
133

, М.Данилишин
134

 та інші. Серед українських 
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дослідників сфери вищої освіти, проблем євроінтеграції та глобалізації слід 

виокремити публікації завідувача відділу науково-інформаційної та 

редакційно видавничої діяльності Українського науково-дослідницького 

інституту архівної справи та документознавства, кандидата історичних наук 

Г.І. Калінічевої
135

. В дисертаційному дослідженні також були використані 

праці, які стосувалися системи вищої освіти в Російській імперії, зокрема 

вищої освіти для жінок. Цією проблематикою займалася українська 

дослідниця, доктор історичних наук, професор кафедри історії та етнології 
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України Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького, завідувач кафедри історії та етнології України О.О. Драч
136

. 

Таким чином, процес наукової розробки теми, хоча і знаходиться у 

початковій стадії, проте є досить інтенсивним та представлений декількома 

напрямами досліджень та групами публікацій, які відображають процеси 

інтеграції та інтернаціоналізації освітніх систем в сучасному світі, 

включення в ці процеси російської системи вищої освіти в часи її 

реформування та модернізації, соціально-економічні та політичні аспекти 

життя російського суспільства у реформаційний період, а також участь 

нашої країни в євроінтеграційних процесах у сфері освіти та науки.  

Опрацьований комплекс вищеописаних досліджень, дозволив вирішити 

завдання, сформульовані у вступі. Наявність широкого спектру джерельної 

бази у поєднанні із різними групами наукових праць дозволило 

проаналізувати та дослідити процес реформування системи вищої освіти в 

Російської Федерації в рамках її участі в Болонському процесі. 
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Розділ 2. ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОЦЕС ПРИЄДНАННЯ 

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ДО БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 

2.1. Основні тенденції суспільно-політичних змін в Росії після 

розпаду Радянського Союзу 

Протягом 1990-х років у Росії відбувались серйозні соціально-

економічні перетворення, що були головним чином пов’язані з відходом від 

радянської планової економічної системи та комуністичної ідеології в 

суспільному житті та переходом до ринкової економіки і лібералізацією 

політичного устрою. Реформування російської економіки в період з 1992 по 

1999 роки привело до демонтажу основних елементів командно-

адміністративної системи і сприяло переходу до ринкових методів 

регулювання. Росія стала на шлях інтеграції до світової економічної 

спільноти, стала реальністю приватна власність; лібералізація господарської 

діяльності, цін і зовнішньої торгівлі сприяла активізації переходу на ринкові 

відносини. Змінювалася психологія суспільства. Люди отримали 

елементарні демократичні свободи, вільний доступ до інформації, право 

власності. Виробники вже не опирались на підтримку держави і 

орієнтувались на ринковий попит. 

Щодо політичного устрою, то на початку 1990-х років в Росії існувала 

надзвичайно складна за структурою і функціями державно-політична 

система, яка склалася в результаті державно-правових реформ, початих на 

завершальному етапі «перебудови». В ці роки російська державність була 

представлена трьома гілками влади: законодавча (З’їзд народних депутатів 

Росії та обрана з їх числа двопалатна Верховна Рада РСФСР); виконавча 

(президент РФ та призначений ним Уряд, голова якого затверджувався 

З’їздом народних депутатів); судової. Однак реалізувати на практиці 

принцип поділу влади до кінця не вдалося. В конституції РСФСР, що діяла в 

ті роки повноваження різних гілок влади не були чітко прописаними. 

Фактично, не дивлячись на тимчасове відсторонення Компартії Росії від 
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влади, продовжували зберігатися елементи старої політичної системи. 

Форма управління державою була не визначеною. Продовжувала діяти 

система рад всіх рівнів, вона зберігала повний контроль над органами 

виконавчої влади. Тому гостро стояло питання вибору майбутнього 

державного устрою. Кінець 1992 та 1993 рік в Росії знаменувався серйозною 

політичною кризою, причиною якої було протистояння між президентом РФ 

Б. М. Єльциним та Верховною Радою РФ щодо майбутнього політичного 

устрою Росії та повноважень президента. Свого апогею конфлікт досяг на 

початку жовтня 1993 року, коли в Москві відбулися збройні сутички між 

прихильниками Верховної Ради та Збройними Силами РФ, які закінчилися 

бойовими діями та значними людськими жертвами. Після цього в Росії були 

проведені вибори до Державної Думи, а також прийнято нову конституцію 

Російської Федерації 1993 року. 

 Отже, суспільно-політичні процеси в Росії в перші роки після розпаду 

Радянського Союзу були пов’язані з конституційним оформленням 

російської державності. З’явилися нові президентські структури та органи 

влади – Рада Безпеки та Президентська Рада, запроваджена посада 

Державного секретаря. На місцях вводився інститут президентських 

представників. Президент мав широкі повноваження: формував уряд та 

призначав на найвищі державні посади, така система державної влади 

виправдовувалася політичною доцільністю, для того щоб в революційному 

темпі зламати старий партійно-державний апарат. Російська держава на 

початку 1990-х років переживала складні процеси зламу старого, 

радянського, тоталітарного політичного устрою та формування нової 

політичної системи, яка базувалася на президентсько-парламентській формі 

правління
137

. 
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Не менш складною була і економічна ситуація. Падіння виробництва за 

роки реформ становило 50% (в машинобудуванні – 70%, ВПК – 90%). 

Недосконале законодавство, численні бюрократичні перепони для 

організації підприємницької діяльності, корупція в структурах виконавчої 

влади, високий рівень економічної злочинності – всі ці негативні прояви 

сприяли формуванню в країні несприятливого інвестиційного клімату. В 

тяжкому становищі знаходилось не тільки виробництво, а і соціальна сфера. 

Різко скоротилось фінансування науки, освіти, охорони  здоров’я.  

Соціальна структура російського суспільства набувала ознак деградації. 

Зростала кількість бідних, бездомних, зменшувалась кількість економічно 

активного населення. Зменшення темпів виробництва призвело до 

безробіття. Піковим у цьому сенсі став лютий 1999 року, коли безробітні 

складали 10,4 млн. чоловік з 73,8 млн. економічно активного населення 

країни. Різко збільшилась диференціація населення за рівнем доходів. Біля 

чверті населення мало дохід нижче середнього прожиткового мінімуму, 

звичним явищем були постійні затримки по виплаті заробітної плати. 

Страйки і мітинги з вимогами виплати зарплат відбувались в різних регіонах 

країни. Зниження рівня життя населення призвело до серйозних 

демографічних змін. За період з 1991 по 1995 роки населення Росії 
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скоротилось з 148,3 млн. до 147,8 млн. чоловік. Однією з перешкод 

економічному і соціальному прогресу був високий рівень злочинності. 

Слабкість державної влади, підміна державних інтересів принципом 

балансу інтересів чиновників і бізнесменів були негативними факторами для 

економіки російської держави і знищували середовище для конкурентної і 

законної підприємницької діяльності. Не сприяла проведенню ефективних 

реформ і політична ситуація в державі. За період з 1992 по 1999 роки 

змінилось шість прем’єр-міністрів Росії ( Є. Т. Гайдар, В. С. Черномирдін, С. 

В. Степашин, С. В. Кірієнко, Є. М. Примаков, В. В. Путін) і жоден 

російський уряд 1990-х років не зміг провести успішних і ефективних 

реформ, що засвідчила тяжка фінансова криза 1998 року
138

. 

Таким чином, суспільно-політичне становище в Росії  на початку 1990-

х років було дуже складним та нестабільним. Перед суспільством нової 

російської держави стояло три основні проблеми, які потребували негайного 

вирішення: 

1) Політичні – проблема територіальної цілісності держави 

(відцентрові, сепаратистські тенденції в окремих регіонах та краях Росії, що 

були спровоковані так званим «парадом суверенітетів»), проблема 

майбутнього державного устрою Росії (конфлікт гілок влади, протистояння 

між президентом та Верховною Радою на початку 1990-х років), 

конституційні реформи; 
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Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 670 с. – Режим доступу: 
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2) Екномічні – загальний рівень падіння економіки, фінансові 

кризи, що супроводжувалися інфляцією (знецінення грошей, дефолт 1998 

року), зменшення показників темпів виробництва у промисловості, значне 

падіння рівня ВВП, проблема приватизації; 

3) Соціальні – демографічна криза, високий рівень безробіття і 

зубожіння населення, загальна деградація (падіння інтелектуального рівня 

населення), підвищення рівня негативних соціальних явищ (погіршення 

психологічного стану в суспільстві, масове розчарування «демократією», 

пияцтво, наркоманія, криміналітет), неспроможність держави забезпечити 

достойний рівень життя населення (позбавлення пільг, соціальної допомоги 

і т. д.). 
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2.2. Стан та проблеми в галузі вищої освіти Росії в 1990-ті роки.  

 В 1990-х роках в системі вищої освіти Росії виникли негативні 

тенденції, які проявлялись перш за все в корумпованості, низькій якості 

вищої освіти і її неконкурентоспроможності. Це передусім було пов’язано з 

появою великої кількості приватних, по суті комерційних ВНЗ з низьким 

рівнем підготовки молодих фахівців та відсутністю висококваліфікованих 

викладацьких кадрів і належної матеріальної бази для забезпечення високої 

ефективності навчання
139

. 

Згідно статистичних даних у 1990-91 роках в Росії функціонувало 514 

ліцензованих вищих навчальних закладів, в яких навчалося 2 млн. 824,5 

тисяч студентів, серед них на стаціонарній формі навчання – 1 млн. 647,7 

тис.; на очно-заочній формі навчання – 284, 5 тис.; на заочній формі – 892, 3 

тис. студентів, що становило 190 студентів на кожні 10 000 населення. На 

початку 2000-х років кількість ліцензованих  ВНЗ  в Росії збільшилась до 

992, з них –607 державних та 385 недержавних ВНЗ. В них навчалося 4 млн. 

270, 8 тис. студентів в державних ВНЗ (на стаціонарній формі навчання – 2 

млн. 441,9 тис., на очно-заочній – 258.6 тис., на заочній формі – 1 млн. 518,8 

тис., екстернат – 51,5 тис.), що становило 292 студенти на кожні 10 000 

населення, відповідно в недержавних (приватних) ВНЗ навчалося 407, 6 тис. 

студентів (183,3 тис. на очній формі навчання, 43.6 тис. на очно-заочній, 

243,0 на заочній формі, 0,7 тис. – екстернат)
140

.  

Однак, зростання кількості ВНЗ не завжди супроводжувалося їх якістю 

та рівнем підготовки фахівців, скоріше навпаки. В першу чергу це 
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 Кислицын К.Н. Болонский процесс как проект для Европы и для России 
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стосувалося недержавних (приватних) вищих навчальних закладів, які були 

зацікавлені, в першу чергу, в збільшенні кількості своїх студентів, які 

платили кошти за навчання, і таким чином, забезпечували фінансове 

процвітання ВНЗ. Однак, на жаль, керівництво таких ВНЗ не завжди 

переймалося тим, щоб їх студенти здобували якісну освіту та були 

висококваліфікованими працівниками в майбутньому.   

Відтак, російська вища школа повинна була пристосовуватися та 

розвиватися в нових ринкових умовах.  Особливо популярними стали так 

звані «ринкові» професії: економіст, фінансист, менеджер, юрист. 

Підготовку за цими та деякими іншими спеціальностями вели і нові 

недержавні ВНЗ. Їх кількість з 1993 по 2000 рік збільшилась з 78 до 349, а в 

2005 році склала – 413. Однак в цілому в 1992-1995 роках загальна кількість 

студентів була меншою ніж в радянський період, складаючи в середньому 

2,6 млн. за рік. Проте у другій половині 90-х років вона стрімко зросла і на 

2000 рік уже перевищила 4 млн. осіб, а в 2005 році становила близько 7 млн. 

осіб. 1990-ті роки характеризувались значним зростанням кількості нових 

ВНЗ, була також присутня тенденція до зростання в них саме платної 

освіти
141

. 

Головною причиною труднощів для російської системи освіти було 

недофінансування освітньої сфери з боку держави. В результаті багато 

наукових інститутів та підрозділів просто припинили своє існування. Різко 

зменшилась кількість громадян, які займалися наукою:  з 2 млн. осіб в 1990 

р. до 1 млн. в 1995 і до 800 тисяч в 2000 році. Кількість фахівців з науковими 

ступенями зменшилась із 144 тис. до 117 тис. Робота в науковій та освітній 

сфері перестала бути престижною та перспективною. Середній вік доктора 

наук в Росії в 90-ті роки становив – 60 років, а кандидата наук – 55. Усі  ці 

чинники стали причиною масової еміграції науково-педагогічних кадрів. До 

1996 року понад 70 тисяч наукових працівників виїхали за кордон.  
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Проблематичним було і питання доступності якісної освіти, за умови 

що відсоток платної освіти в державних ВНЗ зберігав тенденцію до 

зростання, чим у багатьох викликав сумніви в можливості отриманні 

безкоштовної освіти в престижних університетах. Негативною тенденцією у 

сфері вищої освіти був і зростаючий процес невідповідності попиту і 

пропозиції спеціалістів по багатьом напрямкам і спеціальностям на фоні 

стрімкого зростання чисельності студентів ВНЗ (на 10 тисяч населення – 410 

студентів) і неузгодженості з випусками системи середньої спеціальної 

освіти, тобто неструктурованість освітити в цілому, а також зниження 

наукового рівня і практичного значення дисертаційних досліджень на фоні 

зростання кількості аспірантів і зниження відсотка випускників, які 

захистили дисертації. Система державної вищої освіти ставала все менш 

доступною і все більш селективною, тобто такою, що спрямована на відбір 

конкретних фінансових інструментів у вищих навчальних закладів, а 

комерціалізація супроводжувалася безконтрольним збільшенням 

недержавних ВНЗ які часто не здатні забезпечити належної підготовки 

спеціалістів.
142

 

У другій половині та наприкінці 1990-х років вища школа Росії все ще 

перебувала в досить скрутному, становищі. Значно зменшилось бюджетне 

фінансування ВНЗ Росії. Це в першу чергу було пов’язане з фінансовою 
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кризою в Росії у 1998 році. В цьому році видатки з державного бюджету на 

освіту скоротились до 2,9% у порівнянні з 4,5% в 1994 році
143

. 

Очевидним був той факт, що сфера вищої освіти потребувала 

реформування та оновлення і не могла залишатись в так званому закритому 

просторі. Вона мала співпрацювати та інтегруватись у світову систему. 22 

серпня 1996 року Російська Дума прийняла Федеральний закон «Про вищу 

та післяуніверситетську професійну освіту»
144

. В Ст. 2 даного закону 

говорилося про те, що державна політика в галузі вищої і післядипломної 

освіти передбачає інтеграцію системи вищої і післядипломної освіти 

Російської Федерації при збереженні і розвитку традицій російської вищої 

школи в світову систему вищої освіти. Далі в законі йшлося про різні форми 

інтеграції, які, зокрема, передбачали надання грантів для науково-

дослідницької роботи російських вчених за кордоном та залучення вищими 

навчальними закладами додаткових коштів. Закон також передбачав 

міжнародну і зовнішньоекономічну співпрацю. В главі VI, ст.33 даного 

закону вказувалося, що ВНЗ мають право брати участь у міжнародній 

співпраці Російської Федерації в галузі вищої та післядипломної освіти 

шляхом участі в програмах двостороннього та багатостороннього обміну 

студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними і науковими 

співробітниками. 

 Передбачалось здійснення фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень та робіт на замовлення іноземних юридичних осіб, участь у 

міжнародних програмах по вдосконаленню вищої і післядипломної 
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професійної освіти. Також передбачалась підготовка, перепідготовка і 

підвищення кваліфікації іноземних громадян в Російській Федерації, 

викладацька та науково-дослідницька робота громадян Російської Федерації 

за межами Росії. ВНЗ Росії мали право вступати в неурядові міжнародні 

організації, заключати з іноземними партнерами угоди щодо спільної 

діяльністі, які не могли розглядатись як міжнародні угоди Російської 

Федерації, створювати за участю іноземних партнерів структурні підрозділи 

(центри, лабораторії та ін.).  ВНЗ Росії мали право займатись 

зовнішньоекономічною діяльністю, якщо це передбачалося їхніми 

статутами
145

.  

20 травня 1998 року було видано офіційний документ, що мав назву 

Постанова Ради Федерації (верхня палата Федерального Зібрання РФ) № 

214-С «Про стан та перспективи розвитку системи вищої професійної 

освіти». В ньому йшлося про те, що Рада Федерації Федеральних Зборів 

Російської Федерації зробила висновок, що ситуація в системі вищої 

професійної освіти в основному характеризувалась вкрай її незадовільним 

бюджетним фінансуванням. Результатом цього стало погіршення умов 

навчання студентів, руйнування матеріальної бази освітніх закладів, 

систематична затримка виплат заробітної плати працівникам ВНЗ, зростання 

об’ємів платного навчання, зростання соціальної напруги в освітніх 

закладах. Йшлося також про скорочення кількості студентів, які навчались 

за державний кошт. В документі зазначалось, що така тенденція не може 

бути позитивною, оскільки платна освіта призводить до порушення 

конституційних прав громадян – права на безкоштовне отримання на 
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конкурсній основі вищої освіти. Крім того, значне зростання кількості 

недержавних ВНЗ, більшість з яких не має права видавати своїм 

випускникам дипломів державного зразка і не гарантує відповідної якості 

отриманих знань, може призвести до того, що випускники таких ВНЗ будуть 

неконкурентноздатними на ринку праці. Така державна політика свідчила 

про недооцінку ролі освіти, в тому числі вищої професійної освіти, в 

економічному і соціальному розвитку країни. А ініційовані Урядом 

Російської Федерації обговорення численних проектів концепції 

реформування системи освіти, по суті, зводились до пошуків шляхів 

економії бюджетних коштів за рахунок скорочення видатків на освіту. Ці дії 

відбувалися на фоні зростання кількості громадян, які бажали отримати 

вищу професійну освіту. Враховуючи всі ці тенденції, Рада Федеральних 

Зборів Російської Федерації постановила:  

1) Зобов’язати органи державної влади реалізувати принципи 

пріоритетного розвитку освіти в Російській Федерації; здійснити розробку 

національної доктрини розвитку освіти з наступним її затвердженням 

федеральним законом;  відмовитись на державному рівні від політики 

економії державних коштів за рахунок інтересів освіти; здійснювати в 

наступні роки збільшення об’ємів фінансування вищої професійної освіти за 

рахунок коштів федерального бюджету; довести в 2001 році кількість 

студентів вищих державних освітніх закладів до 200 на кожні 10 тисяч 

чоловік, що проживають в Росії;  не допускати приватизації закладів вищої 

професійної освіти; здійснювати  з боку органів державної влади всебічну 

допомогу закладам вищої професійної освіти. 

2) Рекомендувати Уряду Російської Федерації: в найближчий час 

розглянути питання про  стабілізацію економічного становища державних 

ВНЗ, в тому числі і гарантування фінансування таких освітніх закладів за 

рахунок федерального бюджету та погасити заборгованість за 1997 рік; 

вирішити питання ліквідації заборгованостей державних ВНЗ за комунальні 
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платежі до початку 1998/99 навчального року; здійснити заходи щодо 

збільшення фінансування, що виділяються на забезпечення повної виплати 

зарплат працівникам ВНЗ; забезпечити в 1998 році стабільне виділення з 

державного бюджету коштів, необхідних для виплати студентам стипендій, 

доплат на харчування, допомогу малозабезпеченим, санітарно-курортне 

лікування та відпочинок студентів; передбачити, починаючи з 1999 року 

поетапне підвищення заробітної плати працівникам освітніх закладів; 

здійснити заходи з реформування освіти в рамках діючих федеральних 

законів, виключити можливість руйнування системи професійної освіти за 

рахунок передачі її фінансування бюджетам суб’єктів Російської Федерації, 

запобігти збільшенню платних освітніх послуг за рахунок скорочення 

безкоштовних. 

3) Просити Державну Думу Федеральних Зборів Російської Федерації 

передбачити податкові пільги для стимулювання розвитку системи освіти
146

.  

За складних умов та наростання кризових явищ важливу роль у 

порятунку освіти і науки відіграв Російський Союз Ректорів (РСР), 

незмінним президентом якого був і залишається академік РАН, ректор 

Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова Віктор 

Антонович Садовничий.  В доповідях президента РСР В.А. Садовничого, 

виступах учасників і в постановах з’їздів РСР відображався стан не тільки 

вищої, а й всієї російської освіти загалом, формулювались вимоги її 

порятунку до уряду та президента Російської Федерації
147

. На своїх з’їздах 
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Російський Союз Ректорів порушував важливі питання, пов’язані з вищою 

школою Росії та тими проблемами, з якими зіштовхнулась російська вища 

школа наприкінці 1990-х років. В першу чергу це стосувалося значного 

недофінансування освітньої сфери з боку держави, високого рівня корупції, 

поширення комерціалізації у російських ВНЗ, низького рівня заробітних 

плат працівників освітньої сфери, значного падіння престижу професії 

викладача, відсутності належної нормативно-правової бази функціонування 

ВНЗ. Всі ці негативні тенденції відбувались на фоні економічної та 

політичної кризи в Росії.  

В.А. Садовничий у своїй доповіді на V з’їзді Російського союзу 

ректорів, що відбувся в Москві 26 червня 1998 року наголошував на тому, 

що Росія і досі не має єдиної державної політики в галузі освіти. Влада була 

не здатна адекватно реагувати на ті виклики, які стояли перед російським 

суспільством і не спроможна задовольнити потреби освітньої сфери. Звідси 

вчений робить висновок: «Кризи освіти (чи кризи університетів) в Росії не 

було і немає». Була і залишається криза політики держави в галузі освіти і 

вона повинна бути негайно подоланою
148

. Також  Садовничий заявив, що 

вища освіта в Росії повинна залишатись безкоштовною, тобто за рахунок 

державного фінансування та виступав проти комерціалізації вищої освіти. 

На запитання чи варто російським ВНЗ орієнтуватись на західну модель 

вищої освіти Садовничий відповідав, що західна модель вищої освіти є 

слабшою за російську: « Вітчизняна модель, зі свого боку, за останні 250 

років поєднала в собі кращі традиції німецької, французької та англійської 
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шкіл і є досить демократичною та універсальною». Садовничий заявляв, що 

він є противником західної орієнтації у вищій освіті
149

. На цьому ж з’їзді 

РСР В.А. Садовничий охарактеризував основні проблеми, з якими 

зіштовхнулась російська вища школа в 1990-х роках
150

.  

У вересні 1998 року  міністром освіти і науки Російської Федерації став 

В.М. Філіппов. У 1999 році було вдвічі збільшено розмір стипендій 

студентам, стабілізовано становище у ВНЗ по своєчасній виплаті заробітної 

плати. Було здійснено ряд заходів на покращення ситуації в освітній сфері 

Але з самого початку реформи у сфері освіти значно ускладнювались 

постійним недофінансуванням. Негативною обставиною, що впливала на хід 

реформ була постійна боротьба між представниками педагогічних кіл, їх 

союзниками в законодавчій та виконавчій гілках влади, з одного боку, та 

чиновниками, які не бажали зменшення своїх повноважень – з іншого. Не 

сприяла успіху реформ і постійна зміна складу урядів. 

3 листопада 1999 року відбулась нарада у голови уряду Російської 

Федерації В.В. Путіна, в якій приймали участь заступник голови уряду, 

група відповідальних за економіку і освіту міністрів, а також двадцять 

ректорів вищих навчальних закладів. На нараді обговорювались питання 

кризових явищ в системі вищої освіти Росії та шляхи вирішення 

найнагальніших проблем. Результатом наради стало те, що члени уряду 

отримали конкретні завдання для надання допомоги ВНЗ і освітній сфері 

загалом. Після наради було сформульовано головне завдання для 
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міністерства освіти Росії та Російського Союзу Ректорів – створення в 

регіонах Російської Федерації освітніх округів з метою координації 

навчально-виховної роботи з дітьми та молоддю та підвищення 

взаємозв’язків між середніми і вищими навчальними закладами
151

. 

 Але значна кількість проблем все ж залишилася не вирішеною. Серед 

них можна назвати наступні: система вищої освіти і Росії в цей період так і 

не набрала статусу пріоритетної, не набагато покращилось і фінансування з 

боку держави.  

В політичному житті російської держави на межі XX – XXI століть 

відбулись кардинальні зміни. 31 грудня 1999 року перший президент Росії 

Єльцин Б. М. у своєму новорічному зверненні до російського народу заявив 

про своє рішення достроково піти у відставку. Дострокові вибори 

президента Росії були призначені на 26 березня 2000 року. Виконуючим 

обов’язки президента став В. В. Путін. Єльцин довіряв Путіну і називав його 

людиною, з якою практично кожен росіянин пов’язує свої надії на майбутнє. 

У грудні 1999 року рейтинг довіри до Путіна складав 49%, а в січні 2000 

року виріс до 55%. За день до відставки Б.Єльцина в російських газетах була 

опублікована стаття В. Путіна «Росія на межі тисячоліть»
152

. В статті було 

окреслено бачення Путіним ситуації в країні і напрямків, в яких повинна 

розвиватися Росія. В. Путін вважав за необхідне зробити висновок з уроків 

історичного досвіду, особливо з пережитого Росією в 1990-ті роки. За його 
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оцінками, Росія вичерпала свій ліміт на політичні і соціально-економічні 

потрясіння, катаклізми, радикальні зміни. Вперше було заявлено, що 

відповідальні суспільно-політичні сили повинні запропонувати народу 

стратегію розвитку і розквіту Росії,  яка б спиралась на все позитивне, що 

було створено в ході ринкових і демократичних реформ і здійснювалось 

виключно еволюційними, поступовими методами. Затверджувались 

принципи політичної стабільності і стабілізація умов життя російського 

народу, всіх його прошарків і груп. 

 25 лютого 2000 року Володимир Путін доповнив опубліковані в своїй 

статті ідеї у «Відкритому листі» до виборців. В якості кандидата в 

президенти він виклав свою програму, в якій зазначалося: «Будь-яка 

програма починається з позначення головних цілей. Державна – з того, що 

здатна об’єднати всіх нас, громадян своєї країни». Володимир Путін 

визначив, що основними проблемами Росії є послаблення держави і страх 

приймати рішення. Також В.В. Путіним були сформульовані пріоритетні 

завдання держави. Першим завданням було перемогти власну бідність Друге 

завдання – захистити ринок від незаконного вторгнення як чиновників, так і 

кримінальних елементів та забезпечити захист права власності.  Третє 

завдання – відродження особистої гідності громадян. Четверте пріоритетне 

завдання полягало у побудові зовнішньої політики, виходячи з національних 

інтересів країни. 28 лютого 2000 року В.В. Путін на зустрічі з 

представниками крупного капіталу заявив, що всі суб’єкти ринку повинні 

бути рівновіддаленими від влади
153

.  

На президентських виборах в Росії, що відбулись 26 березня 2000 року, 

перемогу у другому турі здобув В.В. Путін. Хоча новий президент і заявив, 

що перегляду підсумків приватизації 1990-х років не буде, однак така 
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позиція влади означала назрівання неминучого конфлікту між владою та 

олігархами. Цікавим фактом є те, що В.В. Путін почав своє президентство з 

намірів зблизитися з країнами ЄС і поліпшити відносини з США. За перший 

термін його президентства відбулося 18 самітів Росія-ЄС. Однак головні, 

хворобливі для Росії питання, зокрема, безвізовий режим з країнами ЄС, 

прийняття Росії до СОТ так і не було вирішене. Як зазначав радник Путіна в 

2000-2005 рр. Андрій Ілларіонов, «на початку свого президентства Путін 

відверто хотів союзу з Заходом». Що стосувалося членства в ЄС, то ці заяви 

не були публічними, але неодноразово звучали на зустрічах з 

європейськими представниками. Але до того часу вимоги Європейського 

союзу для Росії були занадто складними, а самі представники ЄС досить в 

різкій формі заявляли, що ні в якому разі не бачать Росію в ЄС, оскільки 

Росія є занадто потужним гравцем, здатним радикально змінити баланс сил 

в Європейському союзі, і загрожує розвалити його. Разом з тим президент 

В.В. Путін намагався поліпшити відносини із Заходом, зокрема з НАТО. За 

словами А. Ілларіонова на початку свого президентства Путін був 

переконаний, що для Росії безпечним і комфортним буде членство в ЄС та 

НАТО
154

. 
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2.3. Пошук шляхів реформування і прийняття рішення про 

приєднання Росії до Болонського процесу  

На початку XXI століття Російська Федерація була зацікавлена у 

співпраці з країнами Європейського Союзу в першу чергу в економічній та 

енергетичній сферах. Але Російське керівництво займало досить стриману 

позицію щодо інтеграційних процесів в галузі вищої освіти, не бажаючи 

докорінно змінювати національну систему вищої освіти, залишаючись 

осторонь тих процесів, які проходили в сфері освітніх систем ряду 

європейських країн, адже сам Болонський процес офіційно оформився в 

червні  1999 року в Італійському місті Болонья, де відбулась зустріч 

представників урядів та представників ряду Європейських університетів 29 

європейських країн. Саме на цій зустрічі були сформульовані основні 

завдання і принципи реорганізації вищої освіти країн-учасниць і, таким 

чином, був даний старт загальноєвропейському процесу реформ
155

.  

Мета Болонського процесу – розширення доступу до європейської 

освіти, подальше підвищення його якості і привабливості, розширення 

мобільності студентів і викладачів за допомогою прийняття порівняльної 

системи ступенів вищої освіти, застосування системи навчальних кредитів 

(ESTS), видачі випускникам вищих навчальних закладів 

загальноєвропейського додатка до диплома (Diploma Supplement), а також 

забезпечення працевлаштування випускників за рахунок того, що всі 

академічні ступені й інші кваліфікації мають бути орієнтовані на 

європейський ринок праці. 

Приєднавшись до Болонського процесу Росія, отримала б новий 

імпульс до модернізації вищої професійної освіти та відкрила б додаткову 
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перспективу участі російських ВНЗ у проектах, фінансованих європейською 

комісією, а студентам і викладачам ВНЗ – в академічних обмінах з 

університетами європейських країн.  

На початку нового тисячоліття зусилля Уряду та Міністерства освіти і 

науки Російської Федерації були спрямовані на те, щоб створити відповідну 

законодавчу базу, яка б дала можливість реформувати та модернізувати 

російську освітню систему. В 2000 році Уряд Російської Федерації видав 

документ під назвою «Основні напрямки соціально-економічної політики 

уряду Російської Федерації на довгострокову перспективу (проект) – 2000». 

В документі, зокрема, були окреслені пріоритети освіти для модернізації 

суспільства, серед них були названі: соціалізація в ринковому середовищі, 

протидія негативним соціальним процесам, забезпечення соціальної 

мобільності в суспільстві через підтримку найбільш талановитих і активних 

молодих людей, підтримка входження нового покоління в глобалізований 

світ, у відкритий інформаційний простір. Проект передбачав у найкоротший 

термін (2000-2005 роки) створити в Росії привабливий інвестиційний клімат 

та забезпечити розвиток економіки. В документі називалось чимало позицій, 

пов’язаних з пріоритетами освіти для модернізації освітнього рівня як 

кожної окремої людини, так і російського суспільства загалом. 

Наголошувалось на тому, що російська система освіти повинна перейти з 

режиму виживання в режим розвитку, а російське суспільство повинне 

перейти з режиму бюджетного утримання своєї системи освіти до режиму 

інвестицій в неї. Були названі основні напрямки модернізації освіти, які 

передбачали змінити методи навчання, надаючи перевагу тим, які формують 

практичні навики аналізу інформації, самонавчання, підняти роль 

самостійної роботи тих, хто навчається. Як вказувалося в документі, 

потрібно встановити і закріпити зв’язки професійної освіти з практичними і 

науковими дослідженнями, ліквідувати відставання від світової науки, в 

першу чергу в таких галузях як економіка, менеджмент, право, а також 
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максимально комп’ютеризувати всі навчальні заклади. Для максимального 

досягнення поставлених завдань передбачалось збільшити фінансування на 

розвиток і модернізацію освітньої системи Росії. Як зазначалось в проекті, 

мала змінитись і структура вищої професійної освіти, в якій максимально 

повинні були бути забезпечені інтереси людей, що отримують вищу освіту, 

підприємств і роботодавців, тобто ринку праці та держави. Проект 

передбачав введення з 2003 року Єдиного Державного Іспиту, на основі 

якого до російських ВНЗ мали вступати громадяни, які отримали повну 

середню освіту
156

. 

Даний проект був свідченням того, що російська влада розуміла, на 

скільки глибокою і затяжною була криза в системі освіти держави і що 

реформа по оновленню, модернізації та вдосконалення навчальних методів в 

освітній сфері давно назріла і потребує негайного запровадження. 

4 жовтня 2000 року Уряд Російської Федерації  видав постанову, що 

мала назву «Національна Доктрина Освіти в Російській Федерації»
157

. Це 

був основоположний державний документ, затверджений у якості 

федерального закону. Він встановлював пріоритет освіти в державній 

політиці, стратегію та основні напрямки її розвитку. Головною ідеєю 

Доктрини було те, що держава бере на себе всі зобов’язання по 
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фінансуванню та всебічної підтримки освітньої сфери. Стратегічними 

цілями освіти визначались: подолання соціально-економічної та духовної 

кризи, забезпечення високої якості життя народу і національної безпеки, 

відновлення статусу Росії в світі як великої держави в освітній, науковій, 

культурній сферах. Доктрина передбачала ряд основних завдань державної 

політики в сфері освіти, і зокрема, забезпечити  інтеграцію російської 

системи освіти до світової освітньої системи з урахуванням вітчизняного 

досвіду і традицій. В сфері вищої освіти, реалізація Доктрини повинна було 

забезпечити можливість безкоштовно навчатись у ВНЗ за державний кошт 

кожному другому випускнику школи з повною (середньою) освітою на 

конкурсній основі, безкоштовно отримувати післядипломну освіту 

(аспірантура, докторантура) всім бажаючим, хто вступав на конкурсній 

основі, та можливість отримувати додаткову вищу освіту. Також держава 

зобов’язувалась створити належні умови для підготовки і закріплення за 

ВНЗ докторів і кандидатів наук з метою розширення фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень і підвищення наукового рівня навчання 

студентів та аспірантів. Для реалізації заходів по реформуванню російської 

системи освіти передбачалось поетапне збільшення об’ємів фінансування 

систем освіти. 

6 жовтня 2000 року міністр освіти і науки Росії Філіппов В. М. в 

інтерв’ю газеті «ВЕК» заявив, що поняття реформування освіти в Росії є 

дуже загальним. Але є конкретний план дій, що передбачає, наприклад, такі 

заходи як запровадження в освітній системі в якості експерименту в 2001 – 

2002 роках єдиного національного екзамену, відпрацювання нових 

принципів фінансування, створення університетських комплексів та 

запровадження нової структури в середній освіті, що передбачає перехід на 

12-річне навчання в школі. Міністр відзначив важливість переходу на 

двоступеневу систему у вищій школі (бакалавр – магістр). Зокрема він 

заявив: «Раніше у нас була планова система, і всі навчались у вищому 
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навчальному закладі, наприклад 5 років. Закінчуючи ВНЗ в один і той самий 

рік, приблизно за однаковою програмою, ми не знали, чи будемо працювати 

за освітою. Насправді університетська освіта повинна поділятись на три 

категорії. Перша – це студенти, які підуть працювати до цеху, за верстат. Їм 

не потрібні нюанси науки, які потрібні аспіранту. Друга категорія – це ті 

студенти, які підуть в наукову сферу. Їм, навпаки, потрібні більш глибокі 

знання. Разом з тим, завжди є студенти, які знають, що після 4-го курсу вони 

не будуть працювати за фахом. Таким студентам потрібно отримати тільки 

загальну університетську освіту. Система бакалавр-магістр дає можливість 

зробити таки вибір до державного іспиту і отримання диплома. При цьому 

за три роки навчання студент отримує ступінь бакалавра». Також в інтерв’ю 

міністр освіти відзначив: «Державні кошти краще витрачати на розвиток 

профтехучилищ та вищих навчальних закладів ніж на СІЗО»
158

. 

29 грудня 2001 розпорядженням Уряду РФ №1756-р після громадського 

обговорення та розгляду на засіданнях Державної Ради і Уряду була 

схвалена і введена в дію підготовлена Міністерством освіти Росії 

«Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 року»
159

. Цей 

документ у черговий раз підкреслював важливість та пріоритетність освіти в 

державній політиці та необхідність здійснення реформування та оновлення 

освітньої системи в Росії. Держава зобов’язувалась покращити фінансування 
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освітньої сфери, покращити умови праці та значно підвищити заробітну 

плату працівникам освітньої галузі. В Концепції зазначалось, що головним 

завданням російської освітньої політики є забезпечення сучасної якості 

освіти на основі збереження її фундаментальності. Метою модернізації 

освіти визначалось створення механізмів стійкого розвитку системи освіти. 

В документі згадувалась також і важливість міжнародної співпраці в 

освітній сфері, інтеграцію університетської, академічної та галузевої науки. 

В Концепції модернізації, яка закріплювала напрямки державної політики в 

галузі освіти, однак, немає згадки ні про Болонську декларацію ні про інші 

документи Болонського процесу. Проте якщо порівняти текст Концепції з 

положеннями, відображеними в документах Болонського процесу, то 

неважко помітити певну схожість між ними. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в Росії проходив процес  

реформування системи вищої освіти, приймалося ряд законів та урядових і 

міністерських постанов та наказів, в яких згадувалося про важливість 

міжнародної співпраці в сфері освіти та науки та важливості інтеграції в 

сучасному світі, однак про приєднання до Болонського процесу на 

державному рівні ще не йшлося. 

Автор звертає увагу на те, що лише з 2002 року в Росії загострюється 

інтерес університетської громадськості до всіх аспектів Болонського 

процесу. В ряді наукових періодичних видань, зокрема таких як «Вища 

освіта в Росії», «Вища освіта сьогодні», «Alma mater», «Соціологія освіти», 

«Філософія освіти» та інших починають з’являтися публікації щодо проблем 

реформування системи вищої освіти та перспектив інтеграції в європейську 

освітню систему. У ході дискусій, присвячених проблемі реформування 

системи вищої освіти в Росії, була визнана необхідність більшої відкритості 

та співпраці із зарубіжними ВНЗ. Причинами руху в подібному напрямку 

були названі необхідність забезпечення більшої доступності та 

конкурентоспроможності вищої освіти в Росії і потреба вирішення тих 
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проблем, які очікують Росію в ході її включення в процес глобалізації 

ринків (у тому числі ринку освітніх послуг і ринку кваліфікованої робочої 

сили).  

В Росії перші прямі звернення до документів Болонського процесу та 

зацікавленість ним, як ефективною системою модернізації та реформування 

вищої освіти, з’являються  тільки на початку 2000-х років, тобто, по суті, 

спроби реформування російської системи вищої освіти відбувалися 

виключно всередині країни за допомогою власних ресурсів та «своїми 

силами». Стимулом для звернення до ідей Болонського процесу стало 

визнання необхідності створити таку освітню систему, яка, будучи 

включеною в діяльність ринкових механізмів, могла б виступати на рівних і 

навіть конкурувати з європейською. Для цього, на думку державних діячів і 

представників університетських корпорацій, було необхідно створити умови 

і знайти шляхи для визнання російських документів про освіту в 

європейських державах. В березні 2001 року за ініціативою і під 

керівництвом заступника міністра освіти В.Д Шадрікова було створено 

робочу групу, яка займалась вирішенням двох основних проблем: введення 

двоступеневої системи освіти як способу зайняти гідне і вигідне місце на 

міжнародному ринку освітніх послуг та проблемою взаємного визнання 

документів про вищу освіту
160

. 

В листопаді 2001 року Міністерство освіти Російської Федерації видало 

наказ № 3561 «Про практику взаємного визнання та встановлення 

еквівалентності документів про освіту в Російській Федерації із 
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зарубіжними державами»
161

. Згідно цього документу до 2002 року російське 

міністерство освіти і науки мало розробити план заходів, спрямованих на 

розвиток експорту російських освітніх послуг і визнання російських 

документів про вищу освіту за кордоном. В 2002 році Міністерство освіти 

ініціювало експеримент по введенню системи залікових одиниць у вищих 

навчальних закладах. В цьому ж році Міністерством освіти була розроблена 

і направлена у всі ВНЗ Росії «Методика розрахунку трудомісткості 

основних освітніх програм вищої професійної освіти в залікових одиницях» 

(Лист Міністерства освіти і науки РФ від 28 листопада 2002 г. №11- 52- 

988ин/13). Ця методика враховувала особливості російської системи освіти і 

рекомендувала ВНЗ  визначений порядок розрахунку залікових одиниць, 

сумісний з ECTS (European Credit Transfer System).  

2-3 грудня 2002 року в Санкт-Петербурзькому державному університеті 

згідно наказу Міністерства освіти Російської Федерації від 14.10.2001 № 

3582 відбувся міжнародний семінар «Інтеграція російської вищої школи в 

загальноєвропейську систему вищої освіти: проблеми і перспективи». В 

роботі семінару взяли участь експерти Ради Європи, ЮНЕСКО, 

представники законодавчих та виконавчих органів влади Російської 

Федерації, ректори і проректори вищих навчальних закладів Росії, 

представники громадських організацій. На семінарі зазначалось, що в 

Російській Федерації створені передумови для входження системи вищої 

професійної освіти в Болонський процес. Основні з них: чинне 

законодавство передбачає можливість реалізації багатоступеневої структури 
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вищої професійної освіти (в ряді вищих навчальних закладів вже 

функціонує багатоступенева структура основних освітніх програм), 

розгорнуто експерименти щодо організації навчального процесу у вищих 

навчальних закладах на основі залікових одиниць. Зокрема на цьому 

семінарі говорилося про те, що російське законодавство передбачає 

можливість реалізації багатоступеневої структури вищої професійної освіти, 

а також те, що в ряді російських ВНЗ вже функціонує багатоступенева 

структура основних освітніх програм
162

. 

Важливу роль у запровадженні заходів по модернізації системи вищої 

освіти в Росії виконував Російський Союз ректорів, що являв собою 

загальноросійську громадську організацію і до якої входили ректори 

російських ВНЗ. На VII з’їзді Російського Союзу ректорів, який відбувся 6-7 

грудня 2002 року був присутній президент Російської Федерації Володимир 

Путін. У своєму виступі президент Росії зазначав, що в Росії традиційно 

існував та існує високий рівень освіти і це є одним із факторів, які 

дозволяють російській державі знаходитись в числі провідних країн світу. В 

інтересах Росії – стимулювати природній процес інтеграції різних рівнів і 

організаційних форм освіти і науки в єдиний ринок знань. 

 У своєму виступі В.В. Путін охарактеризував цивілізаційний вибір та 

головні напрямки зовнішньої політики Росії. Зокрема він зазначив: «Так, ми 

по праву вважаємо себе європейцями. І завжди пам’ятаємо, що культура 

Росії і її традиції в своїй основі сформовані саме європейською цивілізацією. 

У зв’язку з цим наша політика в першу чергу спрямована на взаємодію з 

європейськими країнами, на формування спільного європейського 

економічного простору. Але ми звичайно, і в Азії. І тут наші національні 

                                                           
162

 Болонский процесс и качество образования. Часть 2. Итоговые материалы 

семинаров и конференций, выступления, статьи. [Електронний ресурс]. – Н. 

Новгород: Изд-во ННГУ, 2005. – С. 65-67. – Режим доступу: www.tempus-

tqm.unn.ru/files/part_2.pdf   

http://www.tempus-tqm.unn.ru/files/part_2.pdf
http://www.tempus-tqm.unn.ru/files/part_2.pdf


81 
 

 
 

інтереси вимагають підтримки нормальних, дружніх відносин з країнами 

Центральної Азії, з Китаєм, Індією і Японією. Не можна забувати, що 

частина світу, яка зараз найдинамічніше розвивається – це саме країни 

Азіатсько-тихоокеанського регіону. У зв’язку з цим Росії важливо 

проводити таку політику, яка забезпечить їй стійкі позиції на всіх важливих 

для неї напрямках». Завершуючи свій виступ, президент Путін наголосив на 

необхідності модернізації російської освітньої системи та покращення рівня 

знань протягом усього життя: «Тепер неможливо дати дитині освіту раз і на 

все життя. І навіть мало навчатися все життя. Доводиться навчатись і 

навчатись. І саме так роблять у провідних ВНЗ. Якщо і в нас буде так, то 

наші студенти і школярі зможуть не просто адаптуватись до змін, які 

відбуваються в країні і світі, а і будуть самі формувати ці зміни. Я 

переконаний, що тільки так ми зможемо забезпечити ефективний розвиток 

освіти, як найбільш інтелектуальної галузі економіки»
163

.  

 20 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі на базі СПбДУ відбулася 

нарада Робочої групи щодо вивчення аспектів Болонського процесу, 

утвореної за наказом Міністерства освіти від 17.01.2003 №101. На думку 

учасників робочої групи, входження Росії в Болонський процес слід 

розглядати у контексті національних інтересів Росії, розвитку 

зовнішньополітичного курсу країни, спрямованого на співпрацю та 

інтеграцію у Європу. На нараді Робочої групи було створено п’ять підгруп, 

які займались розробкою рекомендацій щодо входження Росії до 

Болонського процесу. Перша підгрупа займалась «Проблемами освітніх 
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циклів», що передбачали перехід Російської вищої професійної освіти на 

двоступеневу систему бакалавр-магістр. Друга група займалась 

«Проблемами академічної мобільності», що мало дати можливість 

студентам, аспірантам, викладачам навчатися у вищих навчальних закладах, 

здобувати вчені ступені та підвищувати кваліфікацію за кордоном, зокрема 

у європейських ВНЗ та приймати іноземних студентів, аспірантів та вчених 

у ВНЗ Росії. Третя підгрупа займалась питаннями «системи залікових 

одиниць», що передбачало введення у ВНЗ Росії бально-рейтингової 

системи оцінювання знань, методики розрахунку навчального навантаження 

викладачів, можливість студентам самостійно обирати навчальні предмети 

курсу. Четверта підгрупа займалась проблемами визнання документів про 

освіту – забезпечення визнання російських дипломів про вищу освіту за 

кордоном і визнання іноземних дипломів в Росії. Рекомендації п’ятої 

підгрупи стосувались «Проблеми якості освіти» – вивчення досвіду 

європейських країн щодо запровадження Болонського процесу. Відповідно 

до наказу Міністерства освіти Росії від 04.03 2003., №743 у Москві в 

Російському університеті дружби народів 23 квітня 2003 року відбулася 

нарада, яка розглядала «проблеми введення системи залікових одиниць у 

вищій професійній освіті». Нарада постановила рекомендувати ВНЗ Росії, 

враховуючи трудомісткість навчальних дисциплін, використовувати 

систему залікових одиниць, забезпечуючи максимальну прозорість 

навчального процесу
164

. 

 2 липня 2003 року Міністерство освіти російської Федерації видало 

наказ № 2847 «Про проведення експерименту з використанням залікових 
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одиниць в навчальному процесі»
165

, згідно якого з метою покращення 

планування і організації навчального процесу, збільшення самостійної ролі 

студентів і оптимізації навантаження педагогічних працівників у вищих 

навчальних закладах Росії в 2003 – 2005 роках мав бути проведений 

експеримент з впровадження системи залікових одиниць і кредитів в рамках 

викладання окремих спеціальностей. В список експериментальних вищих 

навчальних закладів були включені 22 вищі навчальні заклади Росії. 

Головним ВНЗ з вивчення і впровадженню системи залікових одиниць 

(EСTS), який мав здійснювати системний аналіз та інноваційні заходи 

призначався Російський державний університет дружби народів. Таким 

чином, Перший міжнародний семінар окреслив основні напрямки руху Росії 

у бік Болонського процесу з урахуванням вже наявних досягнень та звернув 

увагу на специфічні риси російської освітньої системи в її економічній і 

соціальній практиці.  

Отже, в 2003 році керівництво Російської Федерації, в ході 

реформування та модернізації освітньої системи, остаточно визначилася 

перейти на європейські стандарти у вищій освіти та приєднатися до 

Болонського процесу. 17-19 вересня 2003 відбувся візит делегації Міносвіти 

Росії в м. Берлін (Німеччина) для участі у конференції Міністрів Вищої 

освіти Європейських країн, що проводиться в рамках Болонського процесу. 

У конференції взяли участь міністри вищої освіти 33 держав, що підписали 

до того часу Болонську декларацію і міністри 7 держав-кандидатів на 

приєднання до неї, в тому числі Російської Федерації. На нараді Міністрів 

освіти з ініціативи Франції, підтриманої представниками Італії, 
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Великобританії та Німеччини, було одноголосно прийнято рішення про 

приєднання Росії до Болонської декларації
166

.  

Наприкінці вересня 2003 р. науково-педагогічна громадськість була 

сповіщена про приєднання Російської Федерації до Болонського процесу. На 

засіданні Ради з педагогічної освіти основний доповідач – міністр освіти 

В.М. Філіппов звернув увагу на необхідність реформування системи освіти з 

тим, щоб до 2010 р. увійти до європейського освітнього співтовариства. 

Основними заходами для цього мали стати: введення профільного навчання 

в школах, система вищої освіти мала бути приведена у відповідність з 

«багаторівневою системою» Європи, описаної в документах Болонського 

процесу, необхідне розширення дистанційної освіти (тобто заочного, за 

допомогою Інтернету і філій центральних ВНЗ), мав бути розроблений 

додаток до диплома. Проблема післядипломної освіти (статусу ступенів 

доктора і кандидата наук) імовірно мала вирішиться так: кандидатів 

прирівняти за статусом до магістрів, а доктори будуть прирівняні до 

європейських докторів наук (PhD). Базові навчальні плани передбачалося 

фундаментально скоротити, тому що учні сильно перевантажені, а в країнах 

ЄС масова освіта не передбачала багатьох тем, обов'язкових в Росії, 

форсувати впровадження ЄДІ (єдиного державного іспиту) як основного 

критерію для вступу до ВНЗ (повністю у 2005/2006.). Підводячи підсумки 

діяльності російської системи освіти за 2003 рік Колегія Міносвіти РФ 25 

лютого 2004 (Рішення колегії Міносвіти РФ від 25 лютого 2004 р. N 3) 
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відзначила, що основні завдання, поставлені перед російською системою 

освіти в рамках першого періоду її модернізації виконані
167

. 

Позиція президента В.В. Путіна з приводу участі Росії в Болонському 

процесі не завжди була однозначною. В листопаді 2003 року він зазначав, 

що визнання російських дипломів у Європі є дуже важливим, оскільки це 

дає змогу розширити ринок праці для молоді. В той же час, в лютому 2004 

року В.В. Путін, виступаючи перед ректорами красноярських ВНЗ, заявив, 

що російська система вищої освіти є високоякісною і вступ Росії до 

Болонського процесу може знизити її рівень, але з іншого боку він  

відзначив, що приєднання до Болонського процесу відкриває європейський 

ринок для російських спеціалістів. В жовтні 2004 року, на засіданні Ради по 

науці, технологіям і освіти, В.В. Путін підкреслив необхідність «збереження 

національних переваг на болонському шляху»
168

.  

Таким чином, Російська Федерація офіційно включилась в 

загальноєвропейський освітній простір, приєдналась до Болонського 

процесу та взяла на себе зобов’язання до 2010 року реалізувати його основні 

принципи. Аналізуючи вищезгадані заходи по включенні російської системи 

вищої професійної освіти в загальноєвропейський освітній простір 

(приєднання Росії до Болонського процесу), можна зробити висновок, що це 

було більш політичне рішення, рішення яке давало б змогу зблизитися з 

Європою культурно і ментально, оскільки воно приймалося по суті на 
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найвищому державному рівні і, за виключенням міжнародної конференції в 

Петербурзькому університеті, не мало широкого розголосу серед 

академічної спільноти та керівництва російських вищих навчальних 

закладів. Це був такий собі реверанс в бік Європи, що мав 

продемонструвати бажання російської держави тісніше співпрацювати та 

навіть в майбутньому можливо інтегруватися до Європейського Союзу. 
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РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ 

БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В РОСІЙСЬКІЙ СИСТЕМІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

3.1. Підготовка нормативно-правової бази для здійснення процесу 

реформ 

Підписання Російською Федерацією документів Болонського процесу 

покладало на країну зобов'язання втілити в життя ці принципи до 2010 року. 

У зв'язку з цим змінюється суспільне ставлення до Болонського процесу в 

Росії, а обговорення проблеми Росія і Болонський процес набуває нового 

забарвлення. На Другому Міжнародному семінарі «Росія і європейський 

простір вищої освіти: плани і перспективи після Берлінської конференції», 

організованому Міністерством освіти РФ, Комітетом з освіти і науки 

Державної Думи РФ, Радою Європи та Санкт-Петербурзьким державним 

університетом, який проходив 29-30 жовтня 2003 в стінах Санкт-

Петербурзького державного університету, взяли участь представники Ради 

Європи та ЮНЕСКО, міністерств і відомств РФ, ректори провідних ВНЗ 

Росії, представники систем освіти з ближнього зарубіжжя
169

.  

Саме на цьому семінарі міністр освіти РФ В.М. Філіппов сформулював 

основні цілі і завдання, що стоять перед системою вищої освіти Росії в 

рамках участі в Болонському процесі. Міністр підкреслив, що входження 

Росії в єдиний освітній простір є не тільки черговим кроком у процесі 

загальноєвропейської інтеграції, але також відповідає внутрішній потребі 

російського ринку освітніх послуг. У зв'язку з підписанням Болонської 

декларації Росії належить вирішити ряд важливих завдань, які вимагають 
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значних змін і модернізації російської освіти. Першим з таких завдань є 

створення багатоступеневої системи вищої освіти: бакалавр – магістр.  

Історично так склалося, що російська система вищої професійної освіти 

була відмінною від європейської, зокрема це стосувалося системи освітніх 

кваліфікацій. На відміну від багатьох європейських країн в Росії існував і 

існує досі ступінь спеціаліста, якого немає в освітніх системах європейських 

країн (окрім Німеччини), більше того, така кваліфікація для європейців не є 

зрозумілою. Сама ця невідповідність часто стає причиною того, що 

російські дипломи про вищу освіту не визнаються в Європі і дипломовані 

спеціалісти (навіть якщо вони є кваліфікованими фахівцями в своїй галузі), 

перебуваючи та працюючи за кордоном, повинні здобувати вищу освіту 

заново за вимогами та стандартами країни, в якій вони опинилися. Вирішити 

цю проблему мав перехід російської вищої професійної освіти на так звану 

багатоступеневу систему (бакалавр – магістр – доктор наук). 

Однак багатоступенева освітня система в Росії була започаткована 

значно раніше і, як виявилося, задовго до приєднання до Болонського 

процесу. Вперше вона була запроваджена 1 вересня 1991 року як 

експеримент, який проводився тоді в Московському державному 

педагогічному університеті імені А.І. Герцена та Калузькому державному 

педагогічному університеті імені К.Е. Ціолковського згідно наказу 

Міністерства освіти і науки РСФРР №260 від 06.08.1991 р. Офіційно 

двоступенева система вищої освіти в пострадянській Росії була затверджена 

Постановою, прийнятою Комітетом з питань вищої школи від 13 березня 

1992 року за №13 і мала назву «Про запровадження багатоступеневої 

структури вищої освіти в Російській Федерації»
170

. Підготовка бакалаврів 
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розглядалася як базова, а її призначення насамперед полягало у тому, щоб 

дати змогу продовжувати навчання в магістратурі або досягати необхідної 

кваліфікації спеціаліста. 10 липня 1992 року в Росії був прийнятий 

Федеральний Закон за №3266-1 «Про освіту», в другому розділі 24-й статті 

якого зазначалося, що російська система вищої професійної освіти 

передбачає три ступені (кваліфікації): бакалавр (4 роки навчання), спеціаліст 

(1 рік після бакалавра), магістр (1-2 роки), при чому вступ до магістратури 

передбачався як на базі спеціаліста, так і на базі бакалавра
171

. 

Постанова Уряду Російської Федерації «Про затвердження державного 

освітнього стандарту вищої професійної освіти» від 12 серпня 1994 року 

№940 затвердила структуру вищої професійної освіти: вищим навчальним 

закладам надавалася можливість реалізувати програми підготовки 

дипломованих фахівців (5 років навчання), а також вводити програми 

підготовки бакалаврів (4 роки навчання) і магістрів (6 років навчання, 

включаючи ступінь бакалавра)
172

. 22 серпня 1996 року був прийнятий закон 

РФ №125-ФЗ, який мав назву «Про вищу і післядипломну професійну 

освіту», в статті 6-й якого було підтверджено положення попереднього 

закону «Про освіту» від 10 липня 1992 року щодо встановлення освітньо-

кваліфікаційних рівнів бакалавр-спеціаліст-магістр. Основними принципами 

державної політики у галузі вищої освіти було визнано і проголошено: 

безперервність і наступність процесу освіти, інтеграція системи вищої і 

післядипломної професійної освіти Російської Федерації у світову систему 
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вищої освіти при збереженні і розвитку досягнень та традицій російської 

вищої школи (ст. 2.2, 2.3). Законом була розширена автономія ВНЗ (ст. 3.2), 

що розумілося як «ступінь самоврядування, яка необхідна вищому 

навчальному закладу для ефективного прийняття рішення щодо своєї 

статутної діяльності». Професорсько-викладацький склад і студенти 

отримали право «академічної свободи» (ст. 3.3). З метою забезпечення 

якості вищої і післядипломної професійної освіти, єдності освітнього 

простору Російської Федерації, визнання і встановлення еквівалентності 

документів іноземних держав про вищу і післядипломну професійну освіту 

вводилися державні освітні стандарти «другого покоління» (ст. 5), які 

значно відрізнялися від т.зв. «стандартів першого покоління», створених у 

1992 - 1996 рр. в рамках дії попереднього закону «Про освіту»
173

.  

В рамках дії Закону «Про вищу і післядипломну освіту» у ВНЗ Росії 

вводилося триступенева система освіти: бакалавр (не менше 4 років) – 

спеціаліст (не менше 5 років) – магістр (не менше 6 років). Відповідно до 

зазначеного Закону відповідні освітні програми могли бути реалізовані 

безперервно і по щаблях. У ньому передбачена також можливість отримання 

неповної вищої професійної освіти з терміном навчання не менше двох 

років. Фактично ж на практиці реалізовувалися дві схеми. Перша 

передбачала п'ятирічне навчання за програмами підготовки дипломованого 

фахівця (найбільш використовувана). Друга включала освоєння 

чотирирічної програми бакалавра з можливістю продовження освіти за 

програмою спеціаліста (+ один рік) або ж у магістратурі (+ два роки).  

Однією з найбільштх проблем в повному освоєнні двоступеневої 

системи підготовки фахівців був пошук і прийняття відповідних рішень 
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щодо визнання кваліфікації бакалавра після чотирирічного навчання на 

ринку праці. Інша проблема пов'язана з розробкою нового покоління 

державних стандартів та їх впровадженням до 2006 року. У числі 

першочергових завдань були також названі запровадження системи 

залікових одиниць – «credit system», розробка і впровадження Додатку до 

диплома (Diploma Supplement), створення системи атестації та контролю 

якості навчання
174

. 

9 березня 2004 року новим міністром освіти та науки Російської 

Федерації став Фурсенко Андрій Олександрович, який змінив на цьому 

посту ректора РУДН В.М. Філіппова. Новий міністр одразу проявив себе як 

прибічник нововведень та реформ у російській освітній системі, зокрема він 

виступав за широке впровадження Єдиного державного іспиту та 

інтеграційних процесів з країнами Європи
175

. За наказом Міністерства освіти 

і науки Російської Федерації від 25 жовтня 2004 року в Росії було створено 

робочу групу по запровадженню Болонських принципів у російських ВНЗ, 

яка мала координувати діяльність федеральних органів управління вищою 

професійною освітою по розвитку Болонського процесу в Росії
176

.  
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В грудні 2004 року були розроблені та затверджені урядом 

«Пріоритетні напрямки розвитку освітньої системи Російської Федерації». В 

цьому документі вперше декларувалась реалізація в Росії в найближчій 

перспективі основних принципів Болонського процесу, зокрема і 

законодавче впровадження двохступеневої системи (бакалавр – перший 

рівень, спеціаліст або магістр на базі бакалавра – другий рівень). Як 

зазначалося в цьому документі, така система є своєчасною та ефективною в 

нинішніх економічних умовах та сприяє інтеграційним процесам Російської 

Федерації, тобто має значно розширити експорт освітніх послуг та сприяти 

перейняттю досвіду зарубіжних країн
177

. 

16 грудня 2004 року на засіданні колегії Міністерства освіти і науки 

Росії було розглянуто питання «Про реалізацію положень Болонської 

декларації в системі вищої професійної освіти Російської Федерації»
178

. Для 

повноцінної участі Росії в Болонському процесі російській вищій школі 

потрібно було в 2005-2010 роках прийняти ряд заходів, серед яких 

створення умов для функціонування двоступеневої системи вищої 

професійної освіти; запровадження системи залікових одиниць для визнання 

результатів навчання; впровадження системи забезпечення якості освітніх 

програм у російських ВНЗ; залучення до оцінювання знань студентів 
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потенційних роботодавців, а також створення умов для запровадження 

додатку до диплома про вищу освіту, аналогічного європейському.  

У 2005 році в Москві президентом Росії В.В. Путіним, прем’єр-

міністром Люксембурга  Ж.-К. Юнкером, головою Комісії Європейської 

спільноти Ж.М. Дурау-Баррозу і Верховним представником ЄС із 

зовнішньої політики і безпеки Х. Соланою було підписано документ, що мав 

назву «Дорожня карта» із спільного простору науки і освіти, включаючи 

культурні аспекти
179

. Цей документ мав на меті поглибити співпрацю Росії 

та Європейського Союзу в сфері науки і освіти та передбачав застосування 

механізмів для покращення міжнародної співпраці, сприяння академічній 

мобільності, прийняття відповідної системи кваліфікаційних рівнів 

(бакалав-магістр), запровадження системи кредитів та європейської системи 

залікових одиниць ECTS. 

Починаючи з 2005 року Міністерство освіти і науки Росії та комісії 

Державної Думи Російської Федерації розгорнули активну діяльність щодо 

зміни чинного законодавства з метою переведення всієї вищої школи на 

багатоступеневу підготовку кадрів і реалізацію освітніх програм, що 

відповідають принципам Болонського процесу
180

. 
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На засіданні Міністерства освіти і науки було затверджено «План 

заходів з реалізації положень Болонської декларації в системі вищої 

професійної освіти в Росії на 2005–2010 роки». Зокрема, нормативно-

правове регулювання здійснення принципів Болонського процесу 

покладалось на Департамент державної політики в сфері освіти (голова 

Калина І. І.), забезпечення контактів з робочими органами Болонського 

процесу, участі Російської Федерації в міжнародних заходах з реалізації 

положень Болонської декларації покладалося на Департамент міжнародної 

співпраці та інформаційного забезпечення в освіті і науці (Нічков В.В.), а 

також на Федеральну службу з нагляду в сфері освіти і науки (Болотов В.А.) 

та на Федеральне агентство з освіти (Балихін Г.А.). Реалізація даного плану 

передбачала ряд заходів, які мало здійснити міністерство освіти і науки. 

Уряд Російської Федерації повинен був розробити і прийняти відповідно до 

положень Болонської декларації нормативно-правову базу переходу 

російської вищої школи на європейські стандарти у сфері вищої освіти
181

. 

Весною 2005 року урядом РФ був затверджений «Комплекс заходів з 

реалізації  пріоритетних напрямків розвитку освітніх систем Російської 

Федерації на період до 2010 року», що також передбачав перехід на освітні 

програми «болонського» зразка. Постановою уряду РФ від 23 грудня 2005 р. 

за №83 була затверджена «Федеральна цільова програма розвитку освіти на 

2006 – 2010 роки» (ФЦПРО), в якій визначався порядок проведення і 

фінансування заходів по реформуванню російської освітньої системи.  

                                                           
181

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

реализации положений Болонской декларации в системе высшего 

профессионального образования Российской Федерации», 15.02.2005. № 40. 

[Електронний ресурс] / Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации. – Режим доступу: http://www.edu.ru/db-

mon/mo/Data/d_04/mpk-8.html 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/mpk-8.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/mpk-8.html


95 
 

 
 

В ході виконання розпоряджень Міністерства освіти і науки та уряду 

РФ було законодавчо закріплено перехід російських ВНЗ на ступеневу 

підготовку кадрів, почався процес розробки та затвердження 

кваліфікаційних (професійних) стандартів. За участю об’єднань 

роботодавців були розроблені проекти федеральних державних освітніх 

стандартів для підготовки бакалаврів і магістрів. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки РФ від 25 квітня 2005 

року за №126 було розроблено перелік головних вищих навчальних 

закладів, які мали займатися реалізацією Болонських принципів. Даний 

наказ було сформульовано таким чином, щоб конкретні ВНЗ повинні були 

реалізовувати в себе ті чи інші цілі розвитку системи вищої професійної 

освіти відповідно до Болонської декларації (двоступенева система бакалавр-

магістр, запровадження системи залікових одиниць ECTS, введення додатку 

до диплома і т. д.). Також у додатку № 2 до цього закону визначалося, які 

конкретно ВНЗ і в яких федеральних округах мають виконувати цю 

постанову
182

. Згідно цього наказу впровадження системи, яка ґрунтується на 

двох основних рівнях (бакалавр-магістр), повинні були розпочати такі 

російські ВНЗ як Санкт-Петербурзький державний університет та 

Московський державний технічний університет імені Н.Е. Баумана. Згідно 

Федеральної цільової програми розвитку освіти на 2006-2010 роки, що була 

затверджена постановою Уряду Російської Федерації від 23 грудня 2005 

року за №803, частка навчальних закладів, які реалізують програми 

двоступеневої вищої освіти, мала збільшитись з 15% до 70%.  
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Один із дослідників Болонського процесу в Росії В.І. Байденко, 

коментуючи такі постанови уряду, зазначав, що якщо загальний перехід 

російських ВНЗ на двоступеневу систему відбудеться, то він включить в 

себе і глибокі зміни всієї парадигми російської вітчизняної вищої школи. 

Щоб успішно вирішити цю проблему, необхідні не тільки зусилля і чітка 

позиція у прийнятті рішень, але і тісна взаємодія ВНЗ, держави, закладів по 

працевлаштуванню
183

. 

 Міністерством освіти та науки РФ були прийняті конкретні заходи, які 

сприяли розвитку підготовки бакалаврів і магістрів в російських ВНЗ. У 

2006 році вийшов наказ Міністерства освіти і науки РФ № 62, який мав 

назву «Про освітню програму вищої професійної освіти спеціалізованої 

підготовки магістрів». Він мав на меті забезпечувати академічні свободи 

ВНЗ при формуванні освітніх програм підготовки магістрів та 

висококваліфікованих спеціалістів. Міністерством було зафіксовано, що 

розвиток багатоступеневої освітньої системи є важливим показником 

інноваційного потенціалу ВНЗ, а формування конкурентоспроможних 

програм підготовки бакалаврів і магістрів є важливим завданням для нових 

федеральних університетів, створених у Південному і Сибірському 

федеральних округах
184

. Таким чином, були сформовані нормативно-правові 

засади переходу російської вищої освіти на двоступеневу систему. 
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24 жовтня 2007 року президент Росії  В.В. Путін підписав федеральний 

закон «Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації 

(Встановлення ступенів вищої професійної освіти)», згідно якого в системі 

російської вищої професійної освіти встановлювалось три основні ступені: 

бакалавр – дипломований спеціаліст – магістр. До 1 вересня 2009 року всі 

російські ВНЗ повинні були перейти на багатоступеневу систему у вищій 

професійній освіті
185

. 

У 2007 році Міністерством освіти та науки Російської Федерації був 

затверджений проект «Федерального державного освітнього стандарту 

вищої професійної освіти за напрямками підготовки бакалавр-магістр-

спеціаліст», в якому встановлювалися основні вимоги до освітніх програм 

підготовки вище названих кваліфікацій
186

. Таким чином, особливістю 

російської двоступеневої системи вищої освіти було те, що вона по суті 

залишилася трьохступеневою. Вищезгаданий законопроект залишав за 

деякими ВНЗ право зберегти навчання за програмою підготовки спеціаліста. 

Випускники медичних, технічних та військових ВНЗ отримували дипломи з 
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кваліфікацією спеціаліста. Кількість таких ВНЗ мала встановлюватися 

урядом РФ.  

Як підкреслював ректор НДУ-ВШЕ Кузьмінов Я.І., супротив такій 

системі створюють не тільки студенти, а і керівництво ВНЗ: « Наші 

професори вважають бакалаврів недоучками. Більше того, російська система 

залишається закритою, а Болонський процес якраз і передбачає відкритість. 

В результаті досліджень виявилось, що 20% із опитаних студентів взагалі 

нічого не знають про двоступеневу систему «бакалавр-магістр» у вищій 

освіті. Абсолютна більшість з них хоче навчатися 5 років і отримати ступінь 

спеціаліста, 36% готові отримати ступінь магістра і лише 5% опитаних – 

ступінь бакалавра»
187

. 

Таким чином, уряд та міністерство освіти і науки РФ знайшли 

компроміс і по суті у вищій професійній освіти Росії встановлювалась 

трьохступенева система. Перший рівень – бакалавр (3-4 роки навчання, 

другий – магістратура (два роки після отримання ступеня бакалавра), а 

також за деякими програмами, зокрема у медичних та технічних вищих 

навчальних закладах продовжували готувати спеціалістів не менше п’яти 

років навчання. Кожен із вищезазначених рівнів мав бути самостійним, для 

переходу на наступний необхідно було здати іспит. Студентів-бакалаврів 

навчали базовим професіям. Передбачалось, що бакалаври вже після 

чотирьох років навчання зможуть займати посади, які вимагають вищої 

освіти. Тобто, перший ступінь – бакалавр передбачав підготовку 

кваліфікованих рядових співробітників, які можуть займати посади, 

пов’язані із здійсненням виконавчих функцій у виробничій чи соціально-

економічній сфері, наприклад, бути менеджерами, спеціалістами з продажу, 

адміністраторами, інженерами, журналістами і т.д. Другий рівень вищої 
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освіти, з поглибленою професійною спеціалізацією, – це магістр або 

спеціаліст. Магістратура мала готувати фахівців, які здатні вирішувати 

найбільш складні завдання професійної діяльності, тобто магістрів і 

спеціалістів готували до науково-дослідницької діяльності та самостійної 

аналітичної роботи, виходячи з кадрових вимог економіки і соціальної 

сфери. Термін навчання для здобуття ступеня магістр мав становити два 

роки. Правом вступу до аспірантури чи ординатури користувались 

громадяни, які отримали диплом спеціаліста або магістра.  

Отже, перехід на багатоступеневу систему вищої освіти, був першим 

кроком Росії в реалізації принципів Болонського процесу. Як зазначали 

російські експерти, введення двоступеневої системи мало як свої позитивні, 

так і негативні сторони. До позитивних відносили можливість підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів, залучення роботодавців до 

фінансування у підготовці кадрів, можливість продовжувати навчання в 

іншому ВНЗ (не тільки російському, а й європейському), можливість 

вирішення проблеми з надлишковими кадрами (спеціалістами, які 

перенасичують ринок праці). До негативів нової системи відносили 

можливість того, що вона призведе до руйнування традиційної (радянської) 

моделі вищої освіти, яка була досить ефективною та 

конкурентоспроможною в свій час. Російський ринок праці не був готовий 

на той час розглядати бакалаврів як людей із закінченою вищою освітою, 

тому могли виникнути проблеми з їх подальшим працевлаштуванням, а 

також було побоювання, що якщо російські дипломи будуть визнаватись в 

Європі, то це могло б привести до трудової еміграції російських 

кваліфікованих кадрів та вчених за кордон
188

. 
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Разом з тим керівництво Російської Федерації продовжувало розробку 

та вдосконалення законодавчої бази в освітній сфері. 1 грудня 2007 року був 

опублікований Федеральний закон РФ № 309-ФЗ за яким було внесено зміни 

у зміст поняття і структуру державного освітнього стандарту. Законодавчо 

було встановлено поняття «федеральний державний освітній стандарт» 

(ФГОС ВПО). Цей закон давав змогу державі чітко контролювати розробку 

та запровадження основний освітніх програм
189

. 14 лютого 2008 року 

постановою Уряду РФ було затверджено «Типове положення про освітні 

заклади вищої професійної освіти», яке повністю регламентувало діяльність 

всіх видів російських ВНЗ
190

. 14 липня 2008 року постановою Уряду № 522 

було затверджено нове «Положення про державну акредитацію освітніх 

закладів та освітніх організацій»
191

. Постановою Уряду Російської Федерації 

від 24 лютого 2009 р., № 142 «Про затвердження Правил розробки і 

затвердження федеральних державних освітніх стандартів» наказом 

                                                           
189

 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта», 1.12.2007. № 309-ФЗ. 

[Електронний ресурс] // Консультант Плюс. – Режим доступу: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=117625 

190
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении)», 14 февраля 

2008 г. № 71. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=75013 

191
 Постановления Правительства Российской Федерации «Положение о 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций», 14 июля 2008 г. № 522. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?Req=doc;base=LAW;n=96683 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=117625
http://www.base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=75013
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?Req=doc;base=LAW;n=96683


101 
 

 
 

Міністерства освіти та науки Росії від 1 квітня 2009 р. № 114 було створено 

Раду при Міністерстві освіти і науки Російської Федерації, яка займалася 

розробкою та запровадженням федеральних державних освітніх стандартів 

(ФДОС)
192

. 31 березня 2009 року постановою Уряду Російської Федерації № 

277 було затверджено нове «Положення про ліцензування освітньої 

діяльності»
193

. 

Згідно закону від 24 жовтня 2007 року «Про внесення змін в окремі 

законодавчі акти Російської Федерації (Встановлення ступенів вищої 

професійної освіти)» російські ВНЗ мали перейти на багатоступеневу 

систему у вищій професійній освіті «бакалавр-магістр», при цьому в ряді 

ВНЗ залишалася кваліфікація «спеціаліста». Однак магістратура була 

відокремлена від бакалаврату вступними іспитами. Це дозволяло зробити 

перерву і вступити до магістратури не відразу після чотирьох років 

навчання, а через кілька років. Проте в магістратурі не передбачалося 

бюджетних місць для випускників спеціалістів. Тобто ті, хто в 2009 році 

отримали диплом спеціаліста за старою системою, востаннє мали шанс 

отримати звання магістра безкоштовно. Далі в магістратуру на бюджетне 

навчання  приймалися тільки ті студенти, які мали диплом бакалавра. Якщо 

ж фахівець, наприклад, хотів отримати магістерську підготовку, це 

розцінювалося як друга вища професійна освіта. А так як друга вища освіта 
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в Росії платна, то за навчання в магістратурі фахівець з дипломом 

спеціаліста, був зобов’язаний платити. Звичайно така ситуація була не на 

користь значній кількості студентів, які не готові були платити кошти за 

магістратуру
194

. 

Таким чином, Урядом та Міністерством освіти і науки РФ була 

підготовлена відповідна нормативно-правова база для забезпечення 

реалізації принципів Болонського процесу в російській системі вищої 

освіти. Однак, ряд важливих питань так і не було вирішено. Зокрема, 

російська система вищої освіти, по суті залишилася триступеневою, 

зберігаючи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, відсутній у 

більшості європейських країн.  

У цьому відношенні важливим буде згадати, що Україна долучилася до 

Болонського процесу на два роки пізніше після Росії, а саме у 2005 році. 

Варто порівняти ті підходи і заходи, які здійснювалися в українській системі 

вищої освіти щодо запровадження основних принципів Болонського 

процесу, з тими, які здійснювалися в Росії. Насамперед слід зазначити, що 

Міністерством освіти та науки України, так як і в Росії, було також 

підготовлено відповідну нормативно-правову базу, яка в своїй основі була 

сформована протягом 2002 – 2006 років.  

Одним із перших українських ВНЗ, який включився в реалізацію 

принципів Болонського процесу на практиці був Київський політехнічний 

інститут. У 2005 році Міністерством освіти було підготовлено ряд наказів та 

постанов, які передбачали реалізацію в КПІ програм підготовки фахівців 
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щодо реалізацій положень Болонського процесу, а також запровадження в 

навчальному процесі кредитно-модульної системи
195

. 

Закон «Про вищу освіту» 2014 року передбачає існування п’яти 

освітньо-кваліфікаційних рівнів в українській системі вищої освіти 

(молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук), а 

ступінь спеціаліста було скасовано. 
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3.2. Запровадження провідними російськими ВНЗ багатоступеневої 

системи у вищій професійній освіті 

Щодо реалізації багатоступеневої системи у вищій професійній освіті, 

то в різних вищих навчальних закладах вона відбувалась нерівномірно. 

Доцільно буде проаналізувати та дослідити це питання на прикладі деяких 

провідних російських ВНЗ. 

Одним із найперших університетів у Росії, який почав включатися в 

інтеграційні процеси з європейськими університетами, а також був по суті 

ініціатором приєднання Російської Федерації до Болонської декларації був 

Санкт-Петербурзький державний університет. Як зазначав перший 

проректор по економіці СПбДУ, декан економічного факультету І.П. Бойко, 

СПбДУ одним з перших в Російській Федерації приступив до реалізації 

багатоступеневої системи вищої професійної освіти. Відповідно до наказу 

Державного комітету ВНЗ Росії від 29.07.92 р. № 491/1з 1 вересня 1993 р. у 

СПбДУ були запроваджені програми вищої професійної освіти підготовки 

бакалаврів та магістрів за шістьма напрямами (фізика,біологія, географія, 

гідрометеорологія, геологія та грунтознавство). СПбДУ був лідером 

російської вищої школи у розробці науково-методичного і нормативно-

правового забезпечення магістерських освітніх програм. Вчені університету 

брали безпосередню участь у підготовці проекту «Положення про 

магістерську підготовку в системі багатоступеневої вищої освіти РФ», 

затвердженого постановою Державного комітету ВНЗ 10 серпня 1993 року, 

а також у підготовці матеріалів до засідання Колегії Міносвіти Росії від 28 

грудня 1999 року «Про стан і розвиток магістратури в Росії». Крім 

нормативних документів Міністерства освіти і науки Росії в СПбДУ 

розроблялася та використовувалася велика кількість локальних документів 

по запровадженню магістерських програм
196
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Реалізація магістерських програм в СПбДУ здійснювалася наступним 

чином. Вчена рада університету визначала статус керівника магістерської 

програми та статус студента-магістранта. Також Вченою радою 

університету було затверджено та прийнято правила прийому в 

магістратуру, які дозволяли на конкурентній основі зараховувати на бюджет 

не тільки випускників, які мали диплом бакалавра, а й випускників з 

дипломами спеціалістів. В університеті діяла система навчання, підготовки 

та здачі кандидатських іспитів з іноземної мови та філософії студентами, які 

навчалися в магістратурі. В 2006 році СПбДУ став одним із 17 ВНЗ-

переможців конкурсу вищих навчальних закладів, які запроваджували 

інноваційні освітні програми в рамках національного проекту «Освіта». У 

2007/2008 навчальному році в університеті з 31 тис. студентів на 16 

факультетах навчалися 2609 студентів-магістрантів за 24-ма напрямами і 

294-ма магістерськими програмами (з урахуванням авторських програм). 

Навчання студентів-магістрантів здійснювалося тільки на очній формі. У 

2007 році випускниками університету було захищено 5617 випускних 

кваліфікаційних робіт, в тому числі 800 магістерських дисертацій і 1467 

кваліфікаційних робіт бакалаврів. Звертаючи увагу на загальну статистику, 

І.П. Бойко відзначив, що в 2006 році із 1 млн. 255 тис. випускників 

російських ВНЗ диплом спеціаліста отримали 1 149 055 випускників 

(91,6%), диплом бакалавра – 87 503 осіб, а диплом магістра – 12 463 (1%). 

Тобто якщо порівнювати, то за статистичними даними відсоток 

випускників-магістрантів в СПбДУ в 10 разів перевищував такий середній 

показник по країні
197

. 

Значний досвід реалізації магістерських програм в СПбДУ був 

накопичений на економічному факультеті. Економічний факультет 

здійснював навчання за програмами підготовки магістрів з 1999 року, коли 

СПбДУ отримав ліцензію на право здійснення освітньої діяльності в сфері 
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вищої професійної освіти магістерської підготовки за напрямом 

«Економіка». Спеціалізована підготовка магістрів за напрямом «Економіка» 

була розрахована на два роки і велася за 15 магістерськими програмами, які 

представляли найбільш актуальні напрямки економічної науки. 

Особливістю підготовки магістрів була велика кількість авторських 

магістерських програм, які реалізувалися на факультеті. На кафедрі світової 

економіки велася підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері 

міжнародної торгової політики на основі авторської магістерської програми 

«Міжнародна торгівельна система», розробленої спільно з Центром торгової 

політики і права (Оттава, Канада). Випускники програми були затребувані 

не тільки в Санкт-Петербурзі, а й у Москві, а також в торгових 

представництвах Росії та закордоном. Магістерські програми кафедри 

страхування готували майбутніх керівників середньої та вищої ланки в сфері 

страхової справи
198

. Отже, СПбДУ вже мав досвід запровадження 

двоступеневої системи і реалізації магістерських програм ще задовго до 

офіційного приєднання Росії до Болонського процесу. 

Санкт-Петербурзький державний електротехнічний університет (далі - 

СПбДЕТУ) – один з провідних науково-освітніх центрів в Росії, який 

здійснює на рівні передових сучасних досягнень генерацію, поширення і 

застосування нових знань для науково-технологічного та кадрового 

забезпечення, динамічного розвитку і підтримки глобальної 

конкурентоспроможності високотехнологічних галузей економіки країни з 

урахуванням прогнозованих світових тенденцій в науці, техніці, технологіях 

і структурних перетворень в економіці. У СПбДЕТУ підготовка бакалаврів 

за різними напрямами була розпочата в 1992 р., а з 1996 р. (після першого 

випуску бакалаврів) – і підготовка магістрів. Запровадження в 2000 р. 

Державних освітніх стандартів другого покоління (ДОС-2) полегшило 

спільну підготовку інженерів і бакалаврів на молодших курсах, так як з 
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більшості спільних напрямів цикли природничо-наукових і загально-

професійних дисциплін в ДОС-2 бакалаврів і магістрів стали єдиними. 

Однак виявилося, що бакалаврська підготовка на ринку праці залишилася 

незатребуваною. У 2001–2002 рр. згідно із завданням Міносвіти в СПбДЕТУ 

проводилася науково-дослідницька робота «Вдосконалення системи 

багатоступеневої підготовки спеціалістів з вищою професійною освітою в 

сфері техніки і технології». У результаті її виконання була запропонована 

двоступенева система підготовки фахівців у сфері техніки і технології, що 

включає в себе чотирирічну підготовку бакалавра (1-й ступінь), готового як 

до виходу на ринок праці, так і до продовження навчання для отримання 

кваліфікації інженера або ступеня магістра (2 -й ступінь). 

В 2003 році СПбДЕТУ разом з Вищою школою економіки і МДТУ ім. 

Н.Е. Баумана за завданням Міносвіти РФ взяли участь в проекті «Розробка 

моделей і зразків стандартів для бакалаврів і магістрів за фахом». У рамках 

цієї роботи була розроблена нова модель двоступеневої підготовки фахівців 

та пілотні проекти Державних освітніх стандартів (ДОС)
199

. 

Багаторічний досвід розробки та запровадження бакалаврських і 

магістерських програм мав Московський державний університет імені М. В. 

Ломоносова. Ще в 1990 році Вчена рада економічного факультету 

обговорила та прийняла нову концепцію економічної та управлінської 

освіти, основна мета якої полягала в переході на багатоступеневу систему 

підготовки кадрів – бакалавр-магістр-кандидат наук. В 1991 році на 

економічному факультеті МДУ імені М.В. Ломоносова було прийнято 

рішення перейти на багатоступеневу систему підготовки економістів. 

Перехід факультету на багатоступеневу систему мав на меті полегшити 

співставлення російських документів про вищу освіту з іноземними, а також 

визнання російських дипломів за кордоном. У вересні 1991 р. 12 студентів 

були зараховані на першу не тільки в МДУ, але й в Росії магістерську 
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програму «Міжнародний бізнес». У 2004/2005 навчальному році в рамках 

магістерської підготовки студентам була надана можливість навчання за 2 

напрямами – «Економіка» та «Менеджмент» та за 16 магістерськими 

програмами. Загальна чисельність студентів, які навчалися на магістерських 

програмах у цьому навчальному році склала 592 особи, з них 324 особи 

навчалися за напрямом «Економіка» та 268 осіб – за напрямом 

«Менеджмент». За десятилітній період існування магістратури дипломи 

магістрів отримали 1626 випускників
200

.  

На економічному факультеті МДУ існувало два види магістерських 

програм: теоретичного, науково-дослідницького характеру та прикладного, 

практичного характеру. У першому випадку студенти впродовж 2 років 

продовжували поглиблене вивчення базових фундаментальних економічних 

дисциплін, але при цьому велика увага приділялась їх підготовці в 

конкретній галузі економічних та управлінських знань. Однією з основних 

цілей даного виду магістерської підготовки було формування у студентів 

певного аналітичного мислення і навичок в галузі науково-дослідної та 

педагогічної діяльності. Студентам надавалася можливість підготовки та 

складання іспитів кандидатського мінімуму. Підсумком навчання був захист 

магістерської дисертації і здача державних іспитів, після чого можливе 

навчання в аспірантурі протягом 2 років з метою написання та захисту 

дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук. У другому 

випадку основне завдання магістерської підготовки полягало в тому, щоб 

поряд з певною фундаментальною економічною та управлінською 

підготовкою дати студентам можливість опанувати поглиблені конкретно-

економічні та управлінські знаннями та оволодіти прикладними навичками 

                                                           
200

 Телешова И.Г. Магистратура как новая форма подготовки кадров в 

области экономики и управления [Електронний ресурс] / И.Г. Телешова  

Интернет-сайт экономического факультета МГУ. – Режим доступу: 

http://old.econ.msu.ru/cd/154 

http://old.econ.msu.ru/cd/154


109 
 

 
 

й уміннями. Тому в період навчання студенти вивчали як теоретичні, так і 

конкретно-економічні та інструментальні дисципліни. Завершувалося 

навчання захистом магістерської дисертації та здачею державних іспитів. 

Бажаючим надавалася можливість підготовки та складання іспитів 

кандидатського мінімуму
201

. 

У процесі розробки магістерських програм при переході на 

багатоступеневу систему на економічному факультеті МДУ імені М.В. 

Ломоносова змінювалася їх структура та зміст відповідно до вимог часу та 

потреби модернізувати систему вищої професійної освіти.  

Магістратура в МДУ імені М.В. Ломоносова була досить динамічною 

структурою. Яскравим прикладом було запровадження таких нових 

організаційних форм роботи зі студентами, як наукові семінари в рамках 

магістерських програм напряму «Економіка» і практичні семінари в рамках 

магістерських програм напряму «Менеджмент». Новизна як наукових, так і 

практичних семінарів у першу чергу полягала в тому, що вони були 

авторськими. За рішенням навчально-методичної ради зміст і форми 

проведення семінарів визначалися кожною програмою і навіть 

спеціалізацією самостійно.  

Етапним, значущим у розвитку багатоступеневої системи підготовки на 

економічному факультеті МДУ ім. М.В. Ломоносова був 2003/2004 

навчальний рік. З метою підвищення ефективності організації навчального 

процесу та якості підготовки студентів були розроблені і затверджені 

Вченою радою три документи: «Положення про самостійну роботу 

студентів», «Положення про організацію навчального процесу та його 

регламентацію», «Положення про порядок організації оплати праці 

працівників економічного факультету МДУ ім. М.В. Ломоносова, отриманої 

за рахунок позабюджетних коштів». Останнє положення було покликане 
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створити умови для матеріального стимулювання діяльності всіх учасників 

(штатний професорсько-викладацький склад, наукові співробітники, 

навчально-допоміжний персонал, сумісники, адміністративно-

управлінський персонал), що забезпечують навчальний процес на 

економічному факультеті МДУ, і регламентувати обсяг і процедуру оплати 

праці. Положення про самостійну роботу студентів визначало основні 

форми самостійної роботи студента, описували процес планування 

самостійної роботи студента і оцінку його результатів, основні вимоги до 

організаційного та методичного забезпечення самостійної роботи студентів. 

Положення про організацію навчального процесу та його регламенту 

фіксували загальні принципи організації навчального процесу, структуру 

навчального року, описували процедуру планування та організації 

навчального процесу, розробку розкладу навчального процесу. 

Слід зазначити, що ректор МДУ ім. М. В. Ломоносова академік В. А. 

Садовничий завжди позиціонував себе як противник не самої реформи в 

системі вищої освіти, а спроб копіювати, нав’язувати «болонські» реформи, 

що могло, за його словами, привести до втрати фундаментальності 

російської системи вищої освіти. Однак уже в 2010 році в інтерв’ю газеті 

«Известия» він заявив, що МДУ все-таки перейде на шестирічну освіту і 

двоступеневу систему бакалаврат – магістратура. Він зазначив, що 

Московський університет активно розширюється і розвивається, тому не 

може ігнорувати останні тенденції в сфері освіти, хоча, разом з тим, на 

більшості факультетів МДУ була залишена кваліфікація спеціаліста
202

.  

Таким чином, в МДУ і багатьох інших ВНЗ діяла так звана змішана 

система. Наприклад, на факультетах механіко-математичному, біоінженерії 

студенти в основному навчалися за програмою спеціалістів, яка розрахована 
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на 5 років. На факультеті мистецтв, фізичному, і на багатьох інших готували 

бакалаврів. На деяких факультетах МДУ за програмою бакалавр - магістр 

навчаються іноземні студенти, як, наприклад, на факультеті журналістики. 

Шість років навчаються тільки на факультеті фундаментальної медицини за 

фахом лікувальна справа і на заочному відділенні факультету журналістики. 

У 2003–2004 рр. колективом авторів з Державного дослідницького 

університету Вища школа економіки та Московського державного 

технічного університету ім. Н.Е. Баумана та деяких інших ВНЗ був 

виконаний проект на замовлення Міністерства освіти РФ. У цьому проекті 

були розроблені підходи до створення стандартів інженера-бакалавра та 

інженера-магістра, які за рахунок винесення частини природничих, 

гуманітарних, економічних та загально інженерних дисциплін з 

бакалаврського на магістерський рівень і перекомпонуванню навчальних 

планів зробили можливою підготовку бакалавра за спеціальними 

дисциплінами, включаючи практики, і таким чином дозволили готувати 

бакалаврів з кваліфікацією. Це означало, що такий підхід давав можливість 

готувати бакалаврів як «масового інженера», а магістра – як «елітного 

інженера»
203

. 

У 2004 – 2006 рр. групою експертів МДУ ім. М.В. Ломоносова, МДТУ 

ім. Н.Е. Баумана та Координаційною радою Міністерства освітити науки 

Росії були запропоновані нові принципи проектування державних освітніх 

стандартів (третього покоління) та новий перелік напрямів підготовки 

бакалаврів та магістрів, сумісні зі спеціальностями ВПО. Вони передбачали, 

                                                           
203

 Федоров И.Б., Коршунов С.В. О ходе разработки проекта государственных 

образовательных стандартов бакалавров и магистров по специальности в 

области инженерного образования [Електронний ресурс]  / И.Б. Федоров, 

С.В. Коршунов. Доклад на Координационном совете УМО и НМС, МГСУ, 

25.03.04 г. – Режим доступу: 

http://technical.bmstu.ru/standart/doklad_MGSY.doc 

http://technical.bmstu.ru/standart/doklad_MGSY.doc


112 
 

 
 

що програми підготовки першого (бакалавра) та другого (спеціаліста та 

магістра) рівнів повинні бути сумісними за напрямами в цілому, а для 

окремих програм інтегрованими, при цьому освітня програма бакалавра за 

напрямом повинна була давати повноцінну базову фундаментальну 

підготовку, орієнтовану на продовження навчання на другому рівні за 

программою спеціаліста або магістра
204

. 

Важливою складовою моніторингу реалізації Болонських принципів в 

Росії є представлення думки студентів та аспірантів. Наскільки дана 

реформа вищої освіти є ефективною та позитивною для людей, які 

безпосередньо беруть участь та «відчувають на собі» всі результати 

«болонських перетворень». Факультетом соціології НДУ-ВШЕ було 

проведено опитування студентів одинадцяти ВНЗ в семи  федеральних 

округах РФ, результати якого були представлені на Всеросійській 

студентській конференції, яка булла присвячена проблемам участі Росії в 

Болонському процесі (16–17 листопада, 2006, Москва, НДУ-ВШЕ). 

Предметом аналізу були рівень знань студентів про основні принципи 

Болонського процесу, ставлення до них, а також ступінь залучення молоді у 

формування загальноєвропейського освітнього простору. В результаті цього 

дослідження були отримані наступні висновки: 

- студенти продемонстрували низький рівень інформованості про 

Болонський процес; 

- ступінь бакалавра уявлявся мало зрозумілим для студентів і не 

сприймався ними як повноцінна вища освіта, яка б дозволила їм отримати 

бажану роботу та кар’єрний ріст. Незрозумілою залишалась для студентів і 
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різниця між програмами навчання спеціаліста (5 років навчання) і 

бакалавра; 

- побоювання переходу на платну освіту в магістратурі і того, що 

це може викликати певну соціальну напругу при переході на дворівневу 

систему вищої освіти; 

- не дивлячись на те, що освіта протягом всього життя проголошувалася 

важливою складовою реформ освітньої політики в Європі, ця ідея була 

абсолютно відсутньою в уявленнях російських студентів по відношенню до 

вітчизняної (російської) реформи. Багатьом студентам було не зрозуміло, які 

можливості і переваги надають «гнучкі траєкторії навчання», не зрозумілим 

було це поняття для професійного, кар’єрного зростання, в тому числі після 

отримання диплому бакалавра. Простіше кажучи, більшість студентів 

надавали перевагу старій системі, отримати свою освіту «одразу», без 

перерви і переходу з рівня на рівень. Не менш важливу роль тут грала і 

проблема платної освіти.  

 Європейська система залікових одиниць та кредитні системи 

оцінювання були досить слабко представлені в структурі організації 

навчально-методичної діяльності російських ВНЗ. Тим більше для студентів 

було не зрозумілим, як система кредитів ESTS сприяє академічній 

мобільності
205

. 

Дані цих опитувань свідчать, що на 2006 рік студенти російських ВНЗ 

були мало поінформованими про Болонський процес та перехід на 

європейські стандарти у сфері вищої освіти. Однак слід зазначити, що 
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реалізація основних положень Болонського процесу в різних російських 

ВНЗ відбувалася неоднаково та нерівномірно, тому це могло бути однією з 

причин малої інформованості та необізнаності російських студентів про 

Болонський процес та його реалізацію.  

Для того, щоб відстежити реальну участь Росії в Болонському процесі 

варто звернутися до матеріалів Національної доповіді РФ. У 2005–2006 

роках в рамках реалізації проектів Федеральної цільової програми розвитку 

освіти, спільно з експертами робочої групи з втілення Болонських 

принципів в Росії, спеціалістами Національного акредитаційного агенства в 

сфері освіти і Федерального розвитку в сфері освіти, Національний фонд 

підготовки кадрів (НФПК) проводив моніторинг участі російських ВНЗ в 

Болонському процесі. Одним із завдань проведення моніторингу був збір 

даних для підготовки Національної доповіді Російської Федерації 2005–2007 

рр. для представлення на зустрічі міністрів освіти країн-учасниць 

Болонського процесу в травні 2007 року в Лондоні. Доповідь включала 

статистичні дані, представлені ВНЗ в рамках акредитаційного модулю, 

аналіз останніх нормативно-правових документів та опис заходів, прийнятих 

Росією за останні два роки по реалізації Болонських принципів. Аналіз 

статистичних даних з реалізації першого та другого рівнів вищої освіти 

(бакалавр – магістр – спеціаліст) засвідчив, що на той час у навчальних 

закладах, які мали ліцензію на реалізацію освітніх програм у сфері вищої 

професійної освіти (включаючи екстернат), навчалось – 7 млн. 511 тисяч 

студентів, з них в бакалавраті – 7,0%, в магістратурі – 0,6%, а за програмами 

підготовки спеціалітів – 92,4% (див. додаток 1.). При цьому як відповідь на 

питання про працевлаштування бакалаврів наводилась інформація про те, 

що лише 10% опитаних продовжували навчання в магістратурі і тільки 2-5% 

йшли працювати, отримавши диплом бакалавра
206
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Згідно статистичних даних за 2005-2006 роки запровадження та 

реалізація двоступеневої системи (бакалавр-магістр) як одного з провідних 

напрямів Болонського процесу в російських державних і недержавних ВНЗ 

відбувалась неоднаково та нерівномірно.  

У жовтні – листопаді 2006 року Національним фондом підготовки 

кадрів (НФПК), було проведено дослідження, яке мало назву «Моніторинг 

участі російських ВНЗ у Болонському процесі». Результатом цього 

дослідження був аналітичний звіт, що включав у себе методологічний аналіз 

програм, які реалізувались в російських ВНЗ в рамках Болонського процесу. 

Обсяг вибірки дослідження становив 101 ВНЗ, в кожному з яких було 

опитано від 3 до 6 респондентів (всього 413 респондентів) та була зібрана 

статистична інформація. Дослідження проводилось у ВНЗ двох категорій: 1) 

«головні» ВНЗ та «регіональні» ВНЗ – координатори Болонського процесу 

(всього 21 ВНЗ); 2) «всі інші» ВНЗ (80). Також у вибірку були включені 

вищі навчальні заклади 36 суб’єктів  РФ (областей, країв, республік) усіх 

семи федеральних округів. 

Отже за результатами цього дослідження у відсотковому еквіваленті 

було охарактеризовано ступінь запровадження та реалізації двоступеневої 

системи в різних російських ВНЗ. На думку респондентів – представників 

адміністрації ВНЗ, найбільш зацікавленими групами в розвитку дворівневої 

системи вищої освіти були адміністрація ВНЗ (50%) та студенти (38%), 

найменш зацікавленими – викладачі (16%). Близько половини опитаних 

респондентів вказували на те, що їх ВНЗ знаходиться на завершальній (22%) 

або середній (23%) стадії реалізації дворівневої системи. У ВНЗ, в яких 

реалізувалося 5-6 напрямків Болонського процесу, «головних» і 

«координаторах», а також в інших вищих навчальних закладах 

запровадження дворівневої системи вищої освіти знаходилось на 
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завершальному етапі на думку третини респондентів. В той же час, досить 

незначною мірою в цьому напрямку просунулись недержавні ВНЗ (7%) та 

малі вищі навчальні заклади з кількістю студентів до 1000 чоловік (5%). 

Більшість опитаних респондентів висловлювали своє задоволення темпами 

та якісними показниками запровадження дворівневої системи (58%), 

особливо представники «головних» ВНЗ і «координаторів» (75%). Найменш 

задоволеними виявились представники ВНЗ, в яких не запроваджувалось 

жодного з напрямків Болонського процесу (32%), та представники 

невеликих ВНЗ (38%).  

В тих ВНЗ, де відбувався процес запровадження двохступневої системи 

вищої освіти, склалась неоднозначна думка з приводу його результатів. В 

цілому менше половини учасників опитування (42%) вважали, що в 

результаті запровадження двоступеневої системи якість освіти стала дещо 

кращою, а третина (33%) відмітили відсутність будь-яких позитивних змін. 

Найбільш негативно зміни в якості освіти оцінювали недержавні ВНЗ. 

Більшість респондентів (59%) відмічали, що витрати на запровадження 

двохступеневої системи були незначними або помірними, і лише 15% 

оцінили вирати як великі і надмірні. Розбіжності в думках відносно 

кінцевого ефекту від запровадження двохступеневої системи мали ті ж 

особливості. Якщо в цілому трохи більше половини представників 

державних ВНЗ (54%) висловлювали своє задоволення з приводу 

запровадження двоступеневої системи, то в недержавних ВНЗ ця частка 

складала всього 29%. На думку більшості представників російських ВНЗ 

усіх категорій запровадження двохступеневої системи у вищій освіті 

здійснювалось в основному гладко і безконфліктно (68%), однак ризик 

недосягнення цілей на думку 73% опитаних все ж існував. На запитання, що 

є основною перепоною успішного запровадження данного напрямку 

Болонського процесу в російській вищій школі, 44% відповіли – проблеми 
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законодавчого характеру, 38% – відсутність належного досвіду, 27% – 

недостатній фінансовий ресурс ВНЗ, 19% – супротив викладачів ВНЗ
207

. 

Дані статистики запровадження в російських ВНЗ багатоступеневої 

системи свідчать, що впродовж 2005 – 2008 навчальних років переважна 

більшість навчальних програм реалізувалась за напрямком – спеціаліст. 

Однак з кожним роком кількість магістерських програм, а разом з тим і 

кількість випускників магістрів зростала, про що свідчать дані 

Національного акредитаційного агентства в сфері освіти. (див.: додатки 2, 3, 

4).  

Щодо запровадження та реалізації багатоступеневої системи у 

російських ВНЗ, то цей процес відбувавася досить нерівномірно. Як 

показали результати моніторингу, найбільш ефективно система 

бакалавр/магістр функціонувала в столичних ВНЗ, тоді як на периферії вона 

запроваджувалась досить повільними темпами. 20 листопада 2008 року було 

оголошено результати моніторингу та апробована методика зовнішньої 

оцінки участі російських ВНЗ у Болонському процесі. В ньому брали участь 

«головні» ВНЗ та організації РФ, що відповідали за реалізацію основних 

цілей розвитку системи вищої професійної освіти згідно з Болонською 

декларацією. Підсумковий звіт дослідження мав назву «Зовнішня оцінка 

участі Російської Федерації в Болонському процесі»
208
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Згідно проекту в трьох спеціально відібраних російських ВНЗ була 

проведена апробація методики дослідження участі російських ВНЗ у 

Болонському процесі. Ці заклади представляли три типи університетів 

(класичний, технічний і соціально-економічний) у трьох різних федеральних 

округах РФ, а саме: Південно-Уральський державний університет (ПУрДУ) 

в Уральському федеральному окрузі; Санкт-Петербургський державний 

політехнічний університет (СПбДПУ) у Північно-Західному ФО; Державний 

дослідницький університет – Вища школа економіки (НДУ-ВШЕ) у 

Центральному ФО. В цих університетах були реалізовані інноваційні освітні 

програми, підтримані міністерством РФ в рамках національного проекту 

«Освіта». Ці ВНЗ були активними учасниками Болонського процесу та 

«головними» ВНЗ з реалізації основних цілей розвитку системи вищої 

професійної освіти у відповідності до Болонської декларації.  

Всього було опитано 783 студенти і 75 представників професорсько-

викладацького складу. Крім того 50 представників студентів і аспірантів 

прийняли участь у групових дискусіях – фокус-групах. За результатами 

анкетування та опитування переважна більшість опитаних студентів (93%) 

або чули або вже навчалися за двоступеневою системою «4+2» (див. додаток 

5). Якщо порівняти три ВНЗ, у яких проводилося опитування, то різниця 

поінформованості студентів була досить відчутною. Так, в НДУ-ВШЕ 95% 

студентів вже навчалися за системою «4+2», тоді як в Південно-

Уральському державному університеті частка таких студентів становила 

всього 29% (див.: додаток 6). 

На запитання, який підрозділ у Вашому ВНЗ відповідає за перехід на 

систему «4+2», лише 1% опитаних студентів відповіли, що в їхньому ВНЗ за 

цей процес відповідає спеціально створений підрозділ. В більшості випадків 

це завдання виконувало вище керівництво (так відповіли 31% респондентів) 
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або факультети чи деканати (16% опитаних). При цьому більше половини 

опитаних студентів не змогли відповісти на це запитання, що свідчило про 

низький рівень інформованості студентів про систему запровадження даного 

інструменту Болонського процесу. Найбільша кількість студентів (56%) не 

змогли відповісти на запитання, який саме підрозділ у їхньому ВНЗ 

відповідає за перехід на двоступеневу систему навчання, а 31% опитаних 

зазначили, що цей процес є компетенцією вищого керівництва ВНЗ. Іншою 

ключовою проблемою переходу російських ВНЗ на двоступеневу систему 

навчання залишалось визнання дипломів бакалавра як кваліфікованого 

працівника роботодавцями. Тільки 2% респондентів  вважали, що диплом 

бакалавра за їх спеціальністю є привабливим для роботодавців. В свою 

чергу, за даними опитування, найбільш привабливим для роботодавців 

залишався диплом спеціаліста (див.: додаток 7). 

У свою чергу найвищу оцінку ефективності переходу на двоступеневу 

систему бакалавр-магістр отримав той же НДУ-ВШЕ (див. додаток 8). Отже, 

найбільшу інформованість та обізнаність про перехід на двоступеневу 

систему, а також найкращий результат запровадження бакалаврських та 

магістерських програм, демонстрували студенти та викладачі НДУ-ВШЕ
209

.  

Що стосується професорсько-викладацького складу цих ВНЗ то, за 

даними опитування, більше половини з них вказали, що запровадженням 

двохступеневої системи навчання у їхніх ВНЗ займається адміністрація 

(вище керівництво ВНЗ). На думку 43% респондентів це мало входити до 

компетенції деканатів окремих факультетів. І лише одна людина відповіла, 

що у їхньому ВНЗ було створено спеціальний підрозділ, відповідальний за 

перехід на двохступеневу систему. При цьому 13% викладачів не змогли 
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дати відповіді на це запитання. 60% викладачів зазначали, що в їхньому ВНЗ 

проводились спеціальні зустрічі керівництва закладу з професорсько-

викладацьким складом з метою обговорення плану переходу на 

двоступеневу систему навчання, а на думку 40% опитаних викладачів таке 

рішення приймалося «зверху». При цьому 29% викладачів вважали, що вони 

в повній мірі забезпечені необхідним методичним матеріалом, а на думку 

71% респондентів, методичних матеріалів було недостатньо. Також 

викладачам російських ВНЗ не вистачало часу для адаптації навчальних 

планів і программ до нової двоступеневої системи навчання. Фінансова 

підтримка також була недостатньою. Лише 3% представників ПВС вважали 

оплату цієї додаткової роботи повноцінною, а 20% – частковою. 77% 

респондентів зазначили, що така робота в їхньому ВНЗ взагалі не 

оплачувалася, тільки 4% респондентів підтвердили, що їм були виділені 

додаткові фінансові ресурси для адаптації навчальних планів і програм до 

нової двоступеневої системи навчання. В цілому викладачі російських ВНЗ 

оцінювали ефективність переходу на двоступеневу систему навчання 

задовільно, оскільки існувала низка невирішених проблем, зокрема 

недофінансування з боку міністерства, відсутність нормативно-правової 

бази, проблема працевлаштування випускників-бакалаврів
210

. 

В заключній частині дослідження із запровадження болонських 

принципів у сфері вищої освіти було викладено основні висновки та 

рекомендації, в яких важливою складовою успіху у проведенні освітніх 

реформ є наявність конкретних документів та нормативних актів, їх 

публічний характер, постійний моніторинг, наявність у ВНЗ комплексної 

системи управління процесом запровадження інструментів Болонської 

системи та створення умов для системного інформування студентів про 

запровадження та реалізацію Болонського процесу
211

. Реалізація 
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двохступеневої системи вищої освіти у НДУ-ВШЕ мала і деякі проблеми. 

Начальник управління розвитку магістерських програм Національного 

дослідницького центру – Вища школа економіки Ольга Тарабаєва зазначала, 

що запровадження системи «4+2» значно підвищило академічну мобільність 

студентів. Так в 2010 році в НДУ-ВШЕ на першому курсі магістратури 

навчалося більше 50% випускників інших ВНЗ. Оскільки студент в 

магістратурі має право змінити свій освітній напрямок багато бакалаврів, що 

вступили до магістратури НДУ-ВШЕ з інших ВНЗ та попередньо навчались 

на інших спеціальностях, не завжди ефективно включалися в освітній 

процес. Вирішити цю проблему допомогли серйозні вступні іспити на 

магістерські програми, наявність спеціальних «адаптаційних» дисциплін та 

робота бюджетного підготовчого відділу магістратури. Прогнозуючи 

майбутнє системи вищої освіти в Росії, експерт зокрема зазначила, що для 

ефективного запровадження двоступеневої системи російським ВНЗ 

потрібно тісно співпрацювати з бізнесом та ринком праці
212

.  

Отже після приєднання до Болонського процесу в російській системі 

вищої професійної освіти почали відбуватись суттєві зміни. Перехід на 

двохступеневу систему відбувався поступово, була підготована відповідна 

законодавча база, створено робочі групи при міністерстві освіти РФ, 

розроблено плани заходів по запровадженню. Законом від 24 жовтня 2007 

року в Російській Федерації була затверджена багатоступенева система 

вищої освіти, яка передбачала три основні кваліфікаційні рівні бакалавр – 

спеціаліст – магістр. Офіційно функціонувати така система почала з 1 

вересня 2009 року. 

 Специфіка російської системи вищої освіти полягала в тому, що на 

відміну від європейської двохступеневої системи «бакалавр – магістр» в 
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Росії збереглась традиційна, багатоступенева система «бакалавр – спеціаліст 

– магістр». Але залишалося  ряд проблем, пов’язаних з переходом на 

двоступеневу систему бакалавр-магістр. По-перше, значна частина 

російських вчених вважали, що незважаючи на роботу уряду та міністерства 

освіти, в Росії залишалася недосконала законодавча база, яка не дозволяла 

чітко регламентувати та контролювати процес реформування. По-друге, 

студенти, отримавши диплом бакалавра, все ще сприймаються як фахівці з 

недостатнім рівнем освіти (вища незакінчена освіта) і тому їх неохоче 

сприймають на ринку праці. Також запровадження багатоступеневої 

системи у вищій освіті в різних російських ВНЗ відбувалося нерівномірно. 

Проглядається тенденція, що провідні (в першу чергу столичні) ВНЗ досить 

вдало реалізували багатоступеневу систему, готуючи відповідні магістерські 

програми, про що свідчать дані статистики, на відміну від менш популярних 

ВНЗ, де запровадження багатоступеневої системи в кращому разі 

відбувалося повільно. В таких ВНЗ як викладачі так і студенти є мало 

інформованими та обізнаними як з багатоступеневої системою у вищій 

освіті, так і з основними принципами та положеннями Болонського процесу. 

Також саме двоступенева система (бакалавр-магістр) сприймається більш 

позитивно та є більш ефективною саме у ВНЗ з гуманітарним ухилом наук, 

тоді як медичні ВНЗ та ВНЗ технічних і математичних спеціальностей 

запроваджують такі інновації, в першу чергу проблемою є саме підготовка 

за чотири роки висококваліфікованого працівника (інженера, лікаря) 

оскільки бакалавр не завжди є конкурентоспроможним на ринку праці. 

Щодо запровадження та реалізації двоступеневої системи бакалавр-

магістр в українських ВНЗ, то варто зазначити, що в Україні, як і в Росії, в 

процесі запровадження Болонських принципів були схожі проблеми. Перш 

за все вони стосувалися освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», який 

передбачав 3-4 роки навчання у ВНЗ та мав відповідати рівню повної вищої 

освіти. Однак, у зв’язку з цим, виникли проблеми визнання та 
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затребуваності таких «бакалаврів» на ринку праці, який все ще не 

наважувався визнавати цей освітньо-кваліфікаційний рівень як закінчену 

повну вищу освіту. Перевага роботодавцями надавалася  як і раніше 

спеціалістам та магістрам.  

Згідно із Національним звітом щодо впровадження положень 

Болонського процесу від 14 грудня 2006 року  у 2006/2007 навчальному році 

всі ВНЗ Ш-IV рівня акредитації мали перейти на двоступеневу систему 

підготовки, що відповідало Болонським принципам
213

. Тобто, в Україні 

почала реалізовувалась двоступенева система бакалавр-магістр, а з 

2009/2010 навчального року більшість українських ВНЗ взагалі відмовилися 

від освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» повністю перейшовши на 

двоступеневу систему бакалавр-магістр. Новий законом «Про вищу освіту 

2014 року затвердив у системі вищої освіти України наступні освітньо-

кваліфікаційні рівні: молодший бакалавр-бакалавр-магістр-доктор 

філософії-доктор наук
214

. Така система освітньо-кваліфікаційних рівнів 

функціонує в більшості європейських країн та відповідає вимогам 

Болонського процесу. 
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3.3. Запровадження контролю якості знань із застосуванням 

Європейської системи трансферу кредитів (ECTS). 

Одним із завдань, яке необхідно було вирішити російській вищій школі 

в рамках узгодженої програми дій країн-учасниць Болонського процесу 

щодо створення єдиного європейського простору вищої освіти, було 

запровадження  залікових одиниць або системи кредитів, для того щоб 

зробити більш зрозумілою та доступною систему оцінювання знань 

студентів саме для своїх європейських партнерів. Росія, як і інші 

європейські країни, які приєдналися до Болонської декларації, повинна була 

поступово перейти на  використання системи залікових одиниць European 

Credit Transfer System (ECTS). У перекладі кращим вважається варіант 

«Європейська система переведення і накопичення кредитів». Поняття 

кредит в даному випадку означає одиницю виміру навчального 

навантаження
215

. Найважливішою складовою системи залікових одиниць є 

рейтингова система оцінювання знань. Успішність вивчення окремих 

дисциплін у системі залікових одиниць рекомендується оцінювати сумою 

набраних балів (з 100 максимально можливих)
216

. 

Європейська система зарахування та накопичення кредитів була 

розроблена в 1989 році в рамках програми розвитку студентської 

мобільності «Еразмус» як інструмент забезпечення визнання періоду і 
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результатів навчання студента за кордоном
217

. Використання системи 

залікових одиниць у навчальному процесі є інструментом забезпечення 

академічної мобільності та механізмом визнання наукових та освітніх 

результатів і досягнень студентів, які навчалися в закордонних ВНЗ. 

Запровадження системи залікових одиниць давало змогу вирішити ряд 

важливих завдань, зокрема, сприяти покращенню престижу і 

конкурентоспроможності освітнього закладу як на російському, так і на 

міжнародному ринку освітніх послуг, можливість студентам самостійно 

будувати свою індивідуальну освітню траєкторію, підвищити свою роль в 

управлінні навчальним процесом, обрати відповідні дисципліни для 

вивчення
218

. 

Іншою важливою причиною зміни системи оцінювання знань у вищій 

школі та переходу до системи залікових одиниць було прагнення 

удосконалити організацію навчального процесу, оскільки російська система 

вищої освіти знаходилася в кризовому стані і потребувала термінового 

реформування. В першу чергу ця криза проявлялася у тому, що так звана 

суб’єктивно-об’єктивна парадигма навчання (основоположником якої був 

відомий німецький вчений, педагог І. Ф. Гербарт) вичерпала себе і не 

відповідала вимогам часу
219

. 
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 Ще до формального приєднання до Болонського процесу у 2002 

році Міністерством освіти та науки Російської Федерації було прийнято та 

опубліковано ряд постанов та наказів, згідно яких російські ВНЗ повинні 

були поступово перейти на систему залікових одиниць оцінювання знань. 

Зокрема, Міністерством освіти та науки РФ була розроблена методика 

розрахунку трудомісткості основних освітніх програм вищої професійної 

освіти в залікових одиницях
220

. Під наглядом Міністерства було прийнято 

рішення провести експеримент з введення рейтингової системи оцінювання 

успішності студентів ВНЗ та запропоновані Методичні рекомендації для 

розробки рейтингової системи оцінювання успішності
221

.  

Починаючи з 2002 року в Російському університеті дружби народів 

(РУДН) проводився експеримент організації навчального процесу з 

використанням системи залікових одиниць. Розробку та реалізацію 

експерименту здійснювала робоча група, до складу якої входили проректор, 

голова та співробітники навчально-методичного управління, декани 

задіяних факультетів. Практична частина експерименту включала в себе 

вибір співвідношення перерахунку академічних годин в «кредити», 

складання навчальних планів, створення нормативних документів, які б 

регламентували порядок роботи та здійснення процедури переходу на нову 

схему організації навчального процесу. Слід зазначити, що у 2002-2003 рр. в 
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РУДН було розроблено відповідні методичні матеріали та навчальні 

програми по апробації та запровадженню системи залікових одиниць
222

. 

Згідно наказу Міністерства освіти РФ від 2 липня 2003 року було прийнято 

рішення про проведення більш широкого експерименту протягом 2003–2005 

рр. по запровадженню в навчальні плани російських ВНЗ системи залікових 

одиниць. Документ був доповнений переліком ВНЗ, які повинні були взяти 

участь у даному експерименті (всього 22 ВНЗ)
223

.  

В березні 2004 року Міністерство освіти РФ рекомендувало ВНЗ у 

зв’язку з експериментом здійснювати впровадження системи залікових 

одиниць у навчальний процес. За наказом Міністерства освіти РФ від 29 

липня 2005 року здійснення систематичного аналізу та інноваційної 

діяльності при переході ВНЗ на систему залікових одиниць покладалося на 

Російський університет дружби народів, який був одним з перших та 

головних ВНЗ, що запроваджував нову методику та систему оцінювання 

знань студентів за зразком європейської системи ECTS
224

. 

13 червня 2007 року наказом Міністерства освіти РФ було затверджено 

новий перелік російських ВНЗ, які повинні були брати участь в інноваційній 
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діяльності з переходу на систему залікових одиниць. Серед них знову був і 

РУДН
225

. Саме в РУДН проводився експеримент по переходу ряду 

напрямків та спеціальностей на організацію навчального процесу з 

використанням системи залікових одиниць. Протягом 2003-2007 років на 5-

ти напрямах факультету гуманітарних та соціальних наук за програмою 

підготовки бакалаврів навчальний процес проходив по системі залікових 

одиниць. Цьому передував підготовчий етап (умовно один навчальний рік). 

Перш за все в університеті під керівництвом ректора, проректорів, 

навчально-методичного управління, представниками Міністерства РФ було 

проведено ряд заходів (конференцій, нарад), які носили більше 

інформаційний, просвітницький характер. У ході підготовчої роботи було 

розроблено ряд положень, інструкцій, наказів та розпоряджень, в яких 

викладалася стратегія та план поетапного переходу на систему залікових 

одиниць. Цей процес здійснювався еволюційним шляхом, з урахуванням 

збереження всього, як зазначалося, найкращого в традиційній системі освіти 

та з використанням нових методик в процесі навчання. При підготовці та 

при реалізації плану поетапного переходу факультету гуманітарних 

дисциплін та соціології були здійснені важливі заходи з удосконалення 

навчального процесу та інформаційного забезпечення. 

В РУДН використовувалася так звана «нелінійна» схема навчання, яка 

передбачала можливість широкого вибору студентами навчальних 

дисциплін, участь кожного студента у формуванні індивідуальних 

навчальних планів, залучення в навчальному процесі консультантів, 

застосування системи залікових одиниць, широкі повноваження факультетів 
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 Приказ Минобразования РФ «Об образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, участвующих в инновационной 

деятельности по переходу на систему зачетных единиц», 13 июня 2007 г.  № 

172. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.edu.ru/db-

mon/mo/Data/d_05/m215.html 
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в організації навчального процесу, обов’язкове використання бально-

рейтингової системи для оцінювання знань студентів та ін. Було розроблено 

навчальні плани, які поділялися на три основні категорії: базові, 

індивідуальні та робочі. Було розроблено принцип перерахунку академічних 

годин в залікові одиниці, та запропоновано наступну схему розрахунку: 1 

залікова одиниця = 36 академічним годинам, де 1 академічна година = 45 хв. 

В бакалавраті в середньому виділялося 50% часу на самостійну роботу 

студента. Дана система була побудована таким чином, що на старших 

курсах навчання студентам відводилася більша частина часу на самостійну 

роботу. Кредитні одиниці набиралися по семестрах. Для отримання ступеня 

бакалавра необхідно було отримати 240 залікових одиниць. На освоєння 

спеціальних дисциплін відводилося не менше 40 з. о., включаючи навчальні 

практики та підготовку дипломної роботи. На так званий цикл підвищеної 

складності передбачалося 20-30 з.о. Виконання курсової роботи 

оцінювалося в 1 з. о., одна навчальна практика – 3 з. о, здача державного 

іспиту 3-5 з. о., підготовка та захист випускної роботи – 12-15 залікових 

одиниць. Протягом одного семестру студенту необхідно освоїти дисципліни 

об’ємом в 30 залікових одиниць
226

. 

Перехід на нову систему оцінювання знань дав позитивні результати, 

оскільки було підвищено активність студентів у навчальному процесі, 

зросла їх відповідальність, піднявся рівень навчально-методичної роботи 

кафедр, покращено інформативність за допомогою спеціальний 

інформаційних та консультаційних електронних ресурсів та електронних 

сайтів окремих факультетів і кафедр, відбулося деяке покращення 

економічних показників, зокрема, підвищення середньої заробітної плати 
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 Опыт российских вузов по использованию кредитов (по материалам 

научных исследований, выполненных МГУ им. М. В. Ломоносова в рамках 
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викладачів. На 2007 рік заробітна плата викладачів РУДН, які працювали за 

системою кредитів, на 40-50% перевищувала заробітну плату тих 

викладачів, які працювали за старою системою. Тому кожен викладач був 

максимально зацікавлений в тому, щоб студенти обирали саме його 

дисципліну для вивчення
227

. 

На економічному факультеті МДУ ім. М. В. Ломоносова за рішенням 

Вченої ради факультету в 2003 році було здійснено перехід на систему 

залікових одиниць та запроваджено використання кредитної системи при 

підготовці магістрів за напрямами «Економіка», «Менеджмент». На 

факультеті була чітко розроблена структура навчального плану підготовки 

магістрів. Вона включала в себе декілька блоків. Перший блок: теоретичне 

навчання 1-4 триместри – 60 кредитів; управлінські дисципліни – 12 

кредитів (3 дисципліни по 4 кредити). Другий блок: обов’язкові та 

селективні фундаментальні дисципліни кожної програми – 24 кредити (8 

дисциплін по 4 кредити). Третій блок: дисципліни спеціалізації (обов’язкові 

та за вибором) – 24 кредити ( 8 дисциплін по 3 кредити); науково-

дослідницька робота: 2-6 триместри – 45 кредитів, наукові семінари – 15-30 

кредитів, практика (науково-дослідницька, виробнича, педагогічна) – 15-30 

кредитів, підготовка магістерської роботи – 6 кредитів, захист дисертації – 

15 кредитів
228

. 
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 Внедрение в вузе системы зачетных единиц (по типу ECTS): опыт 

Российского университета дружбы народов. Кейс и методические 
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У Державному університеті Вища школа економіки в рамках участі в 

експерименті по запровадженню системи залікових одиниць їх 

використання почало здійснюватися з 2002 року згідно наказу ректора НДУ 

ВШЕ Я. І. Кузьмінова. Використання системи кредитів та залікових одиниць 

в ДУ ВШЕ мало свою специфіку. Навчальний рік було розділено на 5 

модулів, кожен з яких приблизно дорівнював 6-7 навчальним тижням та 

одному тижню самостійної підготовки. В кінці кожного модуля студенти 

отримували кредити з окремих дисциплін. В НДУ ВШЕ предметам не 

присвоювалася визначена кількість кредитів. Спочатку роботи студентів 

викладач оцінював за своєю 100-бальною системою, потім переводив її в 10-

бальну. Отримані бали множилися на коефіцієнт трудомісткості даного 

предмету, в результаті визначалася кількість кредитів. Кожні три місяці 

складався рейтинг успішності студентів. Така система виховувала у 

студентів звичку до постійної напруженої праці, сприяла більш глибокому 

вивченню матеріалу та дозволяла чітко контролювати успішність. Крім того, 

у студентів НДУ ВШЕ не було перевантаження у кількості дисциплін 

аудиторних годин і вони мали більше часу для самостійної підготовки. Одна 

залікова одиниця в НДУ ВШЕ в бакалавраті в середньому відповідала – 27 

годинам, в магістратурі – 19 годинам. Сума залікових одиниць з усіх 

дисциплін за один навчальний рік складала 60 кредитів, що відповідало 

ECTS. Система залікових одиниць в НДУ ВШЕ реалізувалася в наступному 

порядку: спочатку проводиться розрахунок залікових одиниць деканатами 

факультетів в процесі розробки робочих навчальних планів та надається для 

                                                                                                                                                                                           

Караваева, Е.Н. Ковтун и др. – М.: Университетская книга, 2010. – С. 163-

164. 
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перевірки в навчально-методичне управління, а потім затверджується 

керівництвом факультетів
229

. 

Отже, перехід на систему кредитів був не лише адаптацією російської 

національної освітньої системи до європейських освітніх стандартів, а й 

зміною підходів до освіти, нову організацію праці студентів, за якою 

отримані кредити показували не тільки, те наскільки успішно студент зміг 

відповісти на іспиті, але й те, як систематично та інтенсивно він працював 

під час навчання. Залікові одиниці в НДУ ВШЕ присвоюються кожній 

дисципліні (основного блоку) і відповідають загальноприйнятим критеріям 

– 60 кредитів на навчальний рік. В організації навчального процесу 

використовується модульна система, що передбачає оптимізацію 

навантаження студентів та збільшення часу на самостійну роботу. Для 

ефективного планування навчального процесу в НДУ ВШЕ 

використовується три види планів: базові, робочі та індивідуальні. Базові 

навчальні плани передбачають 240 залікових одиниць для бакалаврів, 300 

залікових одиниць для спеціаліста та 120 залікових одиниць для отримання 

ступеню магістра. У НДУ ВШЕ, як і в РУДН, використовувалася нелінійна 

форма організації навчального процесу, яка передбачає відносно вільний 

вибір студентами дисциплін, що вивчаються, а також порядку і темпу їх 

вивчення
230

. Запровадження системи залікових одиниць в НДУ ВШЕ 

сприяло збільшенню кількості спеціальностей на бакалаврському рівні. Так 

в 2003/2004 навчальному році студенти IV курсу факультету економіки 
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 Методические рекомендации по внедрению в вузе системы зачетных 

единиц (кредитов) / [Текст] / Государственный университет управления, 

Центр качества: – М.: ГУУ, 2010. – С. 25-27. 
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навчалися за програмами з семи спеціальностей, а в 2004/2005 навчальному 

році – уже за дев’яти спеціальностями. Також збільшилося число 

магістерських програм. У 2004/2005 навчальному році 15% кращих за 

рейтингом студентів скористалися можливістю вивчати другу іноземну 

мову на безоплатній основі. Розвивалася міжнародна діяльність 

університету. За 2004 рік 56 студентів НДУ ВШЕ отримали подвійні 

дипломи міжнародного зразка
231

. 

Таким чином, система кредитів та залікових одиниць у вищій школі 

Росії не була абсолютно новою та незнайомою. Ще до офіційного 

приєднання РФ до Болонського процесу в деяких російських ВНЗ вона була 

запроваджена та апробована у якості експерименту, і в першу чергу в 

столичних ВНЗ, зокрема в РУДН, МДУ ім. М.В. Ломоносова, НДУ ВШЕ. Ці 

ВНЗ, починаючи ще з 2002 року брали участь в урядовому експерименті по 

запровадженню нової системи оцінювання знань студентів. Така система 

була запроваджена та реалізувалася на різних факультетах вищеназваних 

ВНЗ. Цей процес був поступовим та досить складним, оскільки традиційна 

система оцінювання знань студентів та звичні для російських ВНЗ 

академічні години та оцінки повинні були за досить короткий термін 

трансформуватися у систему залікових одиниць та кредитів, а це в свою 

чергу означало і повну перебудову навчального процесу, підготовку та 

реалізацію навчально-методичних матеріалів, експериментів, які лягли в 

основу запровадження нової системи оцінювання знань. На переконання 

ряду провідних російських та зарубіжних дослідників, перехід на систему 

ECTS давав можливість, з одного боку, покращити методику оцінювання 

знань, здійснювати якісний контроль за успішністю студентів, дати більшу 

свободу вибору навчальних дисциплін та спрямувати самих студентів на 

вдосконалення їх самостійної роботи, а з іншого боку, – дати помітний 

поштовх процесу академічної мобільності, тобто створювати більш 
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сприятливі умови студентам, аспірантам, викладачам російських ВНЗ 

навчатися, практикуватися за кордоном з урахуванням їх попередніх знань, 

навичок, наукових досягнень. 

Отже, якщо узагальнювати причини переходу російської вищої школи 

на систему залікових одиниць, то цей процес був зумовлений потребою 

модернізації російської системи вищої освіти, використанням нових 

технологій у навчальному процесі, участю в міжнародних інтеграційних 

процесах. В ході реалізації кредитно-модульної системи та системи кредитів 

і залікових одиниць в російській вищій школі Міністерством освіти та науки 

РФ, Урядом РФ було прийнято ряд законів та постанов, які стосувалися 

переходу російської системи вищої освіти на нові (європейські) стандарти, 

однак вони почали реалізуватися тільки в другій половині 2000-х років, що 

було пов’язано, зокрема із адаптацією російської системи вищої освіти до 

європейської. В ході експерименту в столичних російських ВНЗ почала 

функціонувати система накопичення кредитів та система залікових одиниць, 

підвищилась співпраця російських та закордонних ВНЗ, ефективніше почала 

функціонувати академічна мобільність. Вивчаючи та аналізуючи навчально-

методичні матеріали, що були опубліковані деякими ВНЗ, публікації та 

наукові праці провідних російських вчених в галузі освіти та науки, у 

зв’язку з переходом на нову систему оцінювання знань, можна зробити 

висновок, що вона проявила себе досить успішно та ефективно, але разом з 

тим, не була позбавлена критики з боку традиційно налаштованих 

противників «копіювання» європейської освітньої системи або «ламання 

принципів фундаментальності російської традиційної освітньої системи». В 

ході реформування системи вищої освіти в Росії кредитно-модульна система 

та система залікових одиниць реалізовується у всіх російських ВНЗ, однак 

слід зауважити, що нова система оцінювання знань досить позитивною 

виявилися саме для провідних, столичних ВНЗ Росії, які традиційно були 

досить потужними та конкурентоспроможними. 
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3.4. Ставлення професорсько-викладацького складу російських 

ВНЗ до участі Росії в Болонському процесі. 

З приєднанням Росії до Болонського процесу в російських науково-

педагогічних колах та серед професорсько-викладацького складу вищих 

навчальних закладів продовжилась досить енергійна дискусія з приводу 

входження Росії до європейського освітнього простору та прийняття 

принципів Болонського процесу, яке відбувалось в ході здійснення заходів 

по реформуванню та модернізації російської системи вищої освіти.  

Перехід Російської Федерації на європейські стандарти у сфері вищої 

освіти та її офіційне приєднання до Болонського процесу стало досить 

популярною та актуальною темою, якій присвячено чимало конференцій, 

семінарів, круглих столів, монографій, наукових збірників та окремих 

статей. Даний процес охоплює не тільки сферу вищої освіти та науково-

педагогічні кола російської вищої школи, а й безпосередньо стосується 

суспільно-політичної, економічної та культурної ситуації в країні загалом, а 

також інтеграції Росії до європейської спільноти, взаємної співпраці, 

перейняття досвіду європейських держав. 

Російський дослідник А.М. Алтайцев зазначав, що модернізація освіти 

в  цілому і вищої (університетської) загалом є точкою зростання і одночасно  

пріоритетним напрямком для розвитку і оновлення економіки, науки і 

формуванні громадянського суспільства. Модернізація країни спирається на 

модернізацію освіти, на її змістовне і структурне оновлення. У своїй статті, 

присвяченій реформуванню вищої освіти в Росії, він зазначає, що важливим 

соціальним фактором розвитку вищої освіти в умовах жорсткої економічної 

кризи 1990-х років є зростання прагнення російських громадян отримати 

вищу освіту, бо тільки гарна освіта дає шанс знайти гарну роботу і зайняти 

гідне місце в суспільстві. Якщо метою реформування освіти і науки є 

становлення суспільства знань, то основними завданнями вищої освіти є 

збереження фундаментальності вищої освіти як гаранта високого науково-
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освітнього рівня і конкурентоспроможності. Важливим також є завдання не 

декларувати, а повернути фактичну доступність освіти, відкрито вирішуючи 

і питання платності, і структури вищої освіти. Необхідно створити дійсно 

незалежну, хоча б від міністерства освіти, загальнодержавну службу 

контролю за якістю освіти, що зможе реально і об’єктивно оцінити і 

кількість і якість університетської освіти. Повинно бути обумовлено і 

законодавчо визначено ресурсне забезпечення системи освіти, включаючи і 

джерела її фінансування (держбюджет, бюджети суб’єктів Російської 

Федерації, кошти органів місцевого самоуправління, сімей, бізнесу)
232

. 

Ректор Московського державного університету та голова Російського 

Союзу ректорів В.А. Садовничий, звітуючись на нараді РАН 18 червня 2008 

року, проаналізував складне становище в якому опинилася російська вища 

школа за період 1990-хроків, зазначивши, що реформа освітньої сфери в 

Росії вкрай необхідна, але влада вибрала найлегший шлях «скопіювати 

нинішню європейську систему, причому в найбільш примітивній формі». 

В.А. Садовничий говорив, що за останні 15 років неодноразово мінялись 

форми змін, але незмінними залишались форми ідеї реформування вищої 

освіти, які направлені на копіювання зарубіжних зразків, а це в свою чергу 

може призвести до втрати зразкових досягнень вітчизняної освіти, яка є 

визнаною в усьому світі. Садовничий, зокрема, виступав проти введення 

системи єдиного державного іспиту, бо він на його думку є недосконалим і 

позбавляє молодих людей прагнення вивчати в школі предмети, які 

абітурієнт при вступі до ВНЗ не буде здавати.  

Також Садовничий вважав, що російська система вищої освіти не 

готова перейти на двоступеневий рівень (бакалавр-магістр), оскільки 

бакалаври на ринку праці все ще вважались, як висловився сам Садовничий, 

                                                           
232

 Алтайцев А.М. Трансформация высшего (университетского) образования 

в России в постсоветский период [Електронний ресурс] / А.М. Алтайцев. – 

Режим доступу: http://www.charko.narod.ru/tekst/an8/II_5.htm 

http://www.charko.narod.ru/tekst/an8/II_5.htm


137 
 

 
 

«недоучками» і будуть позбавлені можливості, маючи фактично вищу 

освіту, вдало влаштуватися на роботу. Садовничий В.А. був переконаний, 

що в російській вищій школі слід залишити кваліфікацію спеціаліста, 

зокрема це стосувалось точних наук та технічних спеціальностей. З іншого 

боку ректор Московського університету зовсім не є противником змін в 

освітній системі. Як він сам зазначав: «Я не є противником змін в освіті, 

більш того вважаю їх необхідними, але здійснюватись вони повинні після 

серйозного наукового аналізу і досконалим розрахунком всіх наслідків. 

Реформування освіти проводиться під лозунгом її модернізації; при цьому 

практично відбувається відмова від принципу фундаментальності, що є 

характерним для класичних університетів, заради прагматичних установок, 

які часто прикриваються лозунгами про створення єдиного освітнього 

середовища. Формою реалізації цих ідей стають принципи Болонської 

декларації, яка інтерпретується в найбільш жорсткій формі, що виходить за 

рамки загальних положень самих європейських документів. Саме в цьому 

смислі Болонський процес виступає як спрощений тип інтеграції освітнього 

простору.  В основу ідеології модернізації освіти покладена ідея 

лібералізації всієї системи управління освітою. В ліберальній моделі 

держава не фінансує освітні програми, і не визначає їх зміст. В якомусь 

смислі це відхід держави від освіти, а це може нанести удар по 

фундаментальній науці»
233

. 

Ректор Омського державного аграрного університету Н.К. Количев в 

статті «Болонський процес – як він діє на наші ВНЗ», розмірковував про 

можливість альтернативи для російської вищої школи в ході її 

реформування. Количев Н. К. говорив про позитивні та негативні фактори 
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участі Росії в Болонському процесі. До позитивних він відносив: 

підвищення якості освіти, інтенсифікацію академічної мобільності, 

підвищення конкурентоспроможності російської системи освіти, створення 

єдиного освітнього інформаційного простору. До негативних факторів 

ректор відносив побоювання зменшення державного фінансування сфери 

вищої освіти, введення рейтингової, кредитно-модульної системи та 

залікових одиниць, що приведе до зниження рівня якості освіти. Але як 

прихильники, так і критики участі Росії в Болонському процесі є 

одностайними в тому, що давно назріла необхідність серйозних реформ в 

сфері вищої професійної освіти і існувати ізольовано від європейського 

освітнього процесу російські вищі навчальні заклади не можуть
234

. 

В широкому розумінні Болонський процес розглядали як частину 

загального сценарію, в якому люди, ідеї та інформація можуть вільно 

переміщуватись через кордони держав. Однією з ключових сфер 

національної ідентичності є сфера вищої освіти, яка все більше 

інтернаціоналізується, в міру того, як держава адаптує свою політику до 

цього нововведення. Професор Державного університету – Вища школа 

економіки С. Мєдвєдєв назвав причини, чому Росія мала приєднатись до 

Болонського процесу. Основні з них: формування світового 

інтелектуального клімату – міжнародної академічної мобільності; 

зародження так званої економіки знань, оскільки знання в сучасному світі 

стали фактором, який забезпечує виробництву максимальну віддачу від 

інвестицій; зміна моделей влади та впливу в сучасному світі. Традиційні 

категорії державної влади – територія, природні ресурси, збройні сили, 

названі «твердою владою», поступаються своїми позиціями «м’якій владі» – 

конкурентній економіці, ефективному управлінню, активній дипломатії та 

моральному авторитету, позитивному іміджу нації. Тому участь Росії у 
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Болонському процесі є вигідним як для внутрішнього, так і для зовнішнього 

становища держави
235

. 

 Російські вчені та науковці визнають, що російська система вищої 

освіти, яка в радянський період славилась на весь світ, втратила чимало 

своїх позицій і потребувала негайного реформування і модернізації. 

Російська дослідниця Т. Кастуєва-Жан серед мотивів приєднання Росії до 

Болонського процесу називає намагання виправити цю ситуацію і 

підвищити конкурентоспроможність російської вищої освіти. Цікавим є той 

факт, що при виборі входження Росії в Болонський процес вона стояла перед 

вибором: або Росія інтегрується і отримує шанс утриматись на світовому 

ринку освітніх послуг, або залишається в маргінальному положенні і 

ризикує не бути допущеною до Європи як російські літаки, що стали не 

відповідати вимогам сучасних технічних параметрів. Приєднання до 

Болонського процесу в даному контексті розглядалось як спроба не 

залишитись за бортом європейського ринку освітніх послуг, що 

формувався
236

.  

Доктор культурологічних наук, професор та ректор Санкт-

Петербурзького гуманітарного університету профспілок А.С. Запєсоцький 

вважав, що входження Росії в Болонський процес принесе в російську вищу 

школу тільки негативні наслідки. Вчений вбачає у Болонському процесі 

спробу Європи, сфера вищої освіти якої у порівнянні зі США є досить 

слабкою, таким чином переманювати творчу молодь та кращих російських 

спеціалістів у європейські університети. З приводу взаємного визнання 
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дипломів А.С. Запєсоцький  говорив, що російські дипломи про вищу освіту 

і до участі Росії в Болонському процесі визнавали в Європі і завжди 

достатньо високо цінувались російські фахівці. Щоб запобігти спокусам 

російським спеціалістам їхати на Захід, потрібно створювати в Росії 

необхідні умови для нормальних умов життя і роботи спеціалістів. Вчений 

назвав ряд проблем, з якими російська вища школа зіштовхнеться, беручи 

участь у Болонському процесі. Серед них: недосконалість кредитно-

модульної системи в реаліях російської вищої освіти, втрата 

фундаментальності російської освіти, від’їзд спеціалістів за кордон.  В 

цьому аспекті рух по Болонському шляху – це зниження статусу вищої 

школи та падіння престижу педагога
237

. На ці проблеми вказував і кандидат 

психологічних та доктор політичних наук Московського державного 

гуманітарного університету ім. М.А. Шолохова А.А. Вербицький
238

.  

Приєднання Росії до Болонського процесу  розглядалось і крізь призму 

інтеграції та глобалізації. Зокрема, Болонський процес виступав як 

індикатор трьох основних глобальних тенденцій, які мають вплив на Росію: 

По-перше – це стосується міжнародної академічної мобільності. 

Процеси академічної мобільності, обміну і стандартизації є важливою 

складовою інформаційного століття.  

По-друге, Болонський процес є частиною так званої економіки знань. В 

сучасному світі знання є значним фактором виробництва, що забезпечують 

найвищу віддачу від інвестицій. 

                                                           
237

 Запесоцкий А.С. Ставка – будуще России. Азартная игра – Болонский 

процесс. / А.С.  Запесоцкий // Высшее образование в России. – 2005. – № 9. – 

С. 5-8. 

238
 Вербицкий А.А. Реформирование образования в России и Болонский 

прцесс. / А.А. Вербицкий // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 11. – С. 

52-53. 



141 
 

 
 

 По-третє, поява Болонського процесу тісно пов’язана зі змінами 

моделей влади, що склалися в сучасному світі. 

 Іншими словами, Болонський процес був викликом для російської 

держави на трьох рівнях – економічному, соціальному і культурному, а 

також в контексті державної влади. Незалежно від можливих оцінок 

Болонського процесу з боку влади, університетів, професорів та студентів, 

він являв собою активне середовище для вищої освіти в Європі і здійснював 

вплив на її вибір і майбутнє. Як глобалізацію чи погоду Болонський процес 

можна любити чи не любити, але його не можна ігнорувати, до нього треба 

пристосовуватись. 

Якщо розглядати мотиви приєднання Росії до Болонського процесу, то 

оскільки він, в першу чергу стосувався реформи вищої освіти, можна 

говорити про мотиви держави (прийняття даного рішення на найвищому 

політичному рівні), мотиви для вищих навчальних закладів, їх керівництва, 

професорсько-викладацького складу та мотиви для студентів.  

 Росія вважалася європейською країною і було б дивним те, що коли 

формується нова система вищої освіти Європи, Росія залишалася б осторонь 

цих глобальних процесів. Тут без перебільшення можна сказати, що вперше 

в новітній історії у Росії з’явився історичний шанс увійти в 

загальноєвропейські інститути через «парадні двері», почати говорити з 

європейцями «на одній мові», мові вищої освіти, закласти майбутній 

фундамент для панєвропейської взаємодії у всіх сферах, де є задіяні 

отримані в університетах знання, вміння і навички. Тобто держава прагнула 

зробити крок до нового типу співпраці з Європою в усіх галузях і сферах, 

починаючи саме з сфери культури, освіти та науки. 

Не менш важливими були мотиви і самих вищих навчальних закладів. 

Болонський процес повинен був підштовхнути російські ВНЗ до 

прагматичної модернізації освіти, примусити здійснити порівняльний аналіз 

своїх наукових планів і програм з передовими однопрофільними 
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європейськими ВНЗ, сприяти реальному використанню в освітньому процесі 

новітніх досягнень науки, особливо в галузі гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін. Академічна мобільність професорсько-

викладацького складу мала стати найбільш ефективною формою 

підвищення кваліфікації викладацького корпусу російських ВНЗ. Активна 

взаємодія з університетами Європи потрібна була  для виведення російських 

ВНЗ з соціально-економічного застою. В російських вищих навчальних 

закладах повинен був значно підвищиться рівень вивчення та володіння 

іноземними мовами, покращитись матеріальне становище викладачів. 

Щодо студентів, то участь у Болонському процесі мала зробити 

навчання у ВНЗ більш демократичним. Під час навчання на кожному з 

рівнів (бакалавр – магістр – доктор) студент міг побудувати власну освітню 

траєкторію (наприклад, за рахунок планування зарубіжних стажувань), по 

закінченню кожного з двох циклів (бакалавр і магістр) він міг змінити 

вибрану спеціальність. Студенти мали б змогу навчатися в університетах 

Європи і отримувати дипломи європейського, а отже і світового зразка, 

отримувати за період навчання одразу два диплома, один з яких буде 

закордонним
239

. Участь Росії у Болонському процесі була досить 

перспективною ініціативою в реформуванні вищої освіти. Зокрема, перехід 

на європейські стандарти у вищій освіті передбачали низку досить вигідних 

та позитивних положень: академічна мобільність студентів та викладачів, 

(можливість навчання закордоном) міжнародне визнання дипломів, 

заохочення іноземних студентів навчатися в російських вищих навчальних 

закладах, залучення новітніх технологій у навчальний процес. Внутрішні 

інтереси Росії участі у Болонському процесі були пов’язані з загальним 

комплексом завдань в області модернізації системи вищої освіти. Вони 

включали в себе: а) можливість реформувати вищу освіту, яка була б 
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конкурентоспроможною на світовому ринку, це в свою чергу дало б 

можливість покращити економічну конкурентоспроможність, б) забезпечити 

стабільне економічне зростання, в) звільнитись від залежності експорту 

природних ресурсів, г) лібералізацію та перехід на ринкові рейки в 

економічній та соціальній сферах, д) обмеження надлишкового впливу 

держави, е) звільнення суспільства від патерналізму і паразитичного 

відношення до держави, є) суспільний плюралізм, ж) розвиток незалежних 

суспільних інститутів, збереження національно-культурної і освітньої 

ідентичності (традицій російської вищої школи), з) виховання нового 

покоління еліти
240

.  

У зовнішньополітичній діяльності участь Росії у Болонському процесі 

давала можливість, в першу чергу, розширити діалог з ЄС. Приєднання Росії 

до європейських стандартів у вищій освіті, означало більше ніж 

двосторонню співпрацю Росія – ЄС. Це означало, в першу чергу, 

культурний вибір Росії. Цей процес можна розглядати під кутом зору 

цивілізаційного вибору Росії, ідеї загальних цінностей, норм та ідентичності, 

загального культурного минулого і належності до однієї цивілізації (чи 

скоріше, прагненням до цього). В цьому смислі Болонський процес 

інституціоналізує загальну культурну спадщину (європейську освіту) і є 

одним з центральних питань в діалозі між ЄС і Росією. Адаптація вищої 

освіти Росії до норм і вимог Болонського процесу мала покращити 

співпрацю між обома сторонами. 

Що стосується інтеграції з Європою, то Болонський процес 

забезпечував Росії набагато більше можливостей, ніж просто діалог з ЄС. 

Болонський процес являє собою одну із форм європейського суспільного 

діалогу, який розвивається на рівній основі між ЄС і урядами різних країн, а 

також транснаціональною бізнесовою і транскордонною академічною 

спільнотою. Таким чином, входження Росії в Європу може отримати більш 
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широку суспільну основу. Крім європейських інтересів Росії, Болонський 

процес також зачіпає її глобальні запити. Передусім, він дозволяв Росії 

проявити свої переваги в конкурентній боротьбі і надавав їм міжнародного 

характеру. Мова йде про високий рівень освіти, динаміку міського 

населення і традиції класичної російської культури та інтелігенції. Іншими 

словами, Болонський процес міг би допомогти Росії зробити її національні 

активи повністю конвертованими і забезпечити їй кращі позиції в 

міжнародному розподілі праці, звільнивши від ролі постачальника 

сировини. Відповідно, російська вища школа повинна була стати набагато 

перспективнішою і надійнішою основою для створення позитивного 

міжнародного іміджу і престижу країни, ніж ракети, територія і нафта
241

.  

Про актуальність комплексної модернізації вищої освіти в Росії говорив 

радник Федерального інституту розвитку освіти, член Ради Міністерства 

освіти і науки Російської Федерації Борис Олексійович Сазонов. У праці: 

«Болонський процес: актуальні питання модернізації російської вищої 

освіти» він зазначав, що у зв’язку з переходом до ринкової економіки і 

поглибленням процесу глобалізації все більше явною стає невідповідність 

підготовки російських спеціалістів світовим тенденціям розвитку освітніх 

послуг для яких характерні академічна мобільність, індивідуалізація і 

лібералізація навчального процесу, орієнтація на свободу та потреби 

розвитку особистості, підтримку високого статусу і професійного рівня 

викладачів, визнання необхідності і реалізації залучення засобів громадян та 

роботодавців для спільного з державним фінансуванням вищої освіти. Автор 

назвав основні проблеми російської вищої освіти: 1) Загроза порушення 

збалансування системи професійної освіти. 2) Порушення принципу 

спадковості в підготовці науково-педагогічних кадрів, пов’язане зі 

старінням науково-педагогічного складу і зниженням престижу кар’єри 

викладача. 3) Недосконалість механізму реалізації права гарантованого 
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конституцією на отримання вищої освіти на конкурентній основі. 4) 

Глибоко вкорінена в світогляді педагогів і студентів відданість суб’єктовно-

об’єктивній парадигмі навчання, що є на думку багатьох дослідників 

освітніх систем, культурно-соціальною основою тоталітаризму. 5) 

Недосконалість системи оцінки знань, що використовується в російських 

вищих навчальних закладах
242

. Таким чином автор акцентував головну увагу 

на необхідності модернізації системи вищої освіти в Росії, її реформування, 

яке не можливе без врахування світових тенденцій у цій сфері.  

Дискусії, пов’язані з приєднанням Росії до Болонського процесу 

продовжуються і до сьогодні. Його противники та прибічники продовжують 

сперечатись між собою, знаходячи в ході дискусій все нові аргументи щоб 

відстояти свою точку зору. Однак вони одностайні в тому, що система вищої 

професійної освіти не може розвиватись у закритому просторі і потребує 

продовження реформування та співпраці з закордонними вищими 

навчальними закладами. Цікавим та важливим на нашу думку моментом є 

прослідкувати динаміку, наявність рубрик та кількість публікацій 

російських науковців у провідних наукових періодичних виданнях, зокрема 

таких як «Высшее образование в России», «Вопросы образования», 

«Университетское управление» та інших щодо участі Росії в Болонському 

процесі та запровадження його основних принципів в російській вищій 

школі. Це дало можливість визначити рівень зацікавленості російською 

академічною спільнотою та російськими науковцями і публіцистами темою 

Болонського процесу та участі в ньому Росії з 2002 по 2010 роки [див. 

додаток 9].  

Таким чином, автор дійшов висновку, що цікавість російської 

академічної спільноти до Болонського процесу та участі в ньому Росії була 

найактивнішою саме в 2003-2008 роках. Цей час збігається з активною 
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фазою реалізації основних елементів Болонського процесу в системі вищої 

професійної освіти Росії, створенням та діяльністю спеціальних урядових 

груп, відповідальних за реалізацію основних принципів Болонського 

процесу, а також з часом законодавчого оформлення та реалізації 

Болонського процесу в Росії. 
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РОЗДІЛ 4. МІЖНАРОДНА ОСВІТНЯ ТА НАУКОВА СПІВПРАЦЯ 

РОСІЇ В РАМКАХ УЧАСТІ В БОЛОНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 

4.1. Сприяння академічній мобільності як один із пріоритетних 

напрямків реалізації Болонського процесу 

Інтеграційні процеси, що відбуваються у світовому співтоваристві в 

усіх сферах людської діяльності, мають великий вплив і на систему вищої 

освіти. На даний період формується єдиний світовий освітній простір, що 

виражається насамперед у гармонізації освітніх стандартів, підходів, 

навчальних планів, спеціальностей у різних країнах світу. Відкритий 

освітній простір1 передбачає зростання мобільності студентів і 

співробітництва викладачів університетів різних країн, що має сприяти 

поліпшенню системи працевлаштування випускників університетів, 

підвищенню статусу цих країн у сфері освіти. 

Академічна мобільність є одним з напрямків Болонського процесу, 

який забезпечує цілісність європейського простору вищої освіти та 

європейського дослідницького простору. При цьому під європейським 

простором розуміється не тільки простір держав Євросоюзу. Цей  простір 

охоплює території всіх  держав-учасниць Болонського процесу. Курс на 

розвиток академічної мобільності закріплений практично у всіх основних 

документах, що регламентують Болонський процес. В них відзначається, що 

академічна мобільність студентів, дослідників і викладачів дозволяє її 

учасникам скористатися європейськими освітніми цінностями (Празьке 

комюніке міністрів освіти 2001), становить основу для формування 

європейського простору вищої освіти (Берлінське комюніке 2003), є 

найважливішим елементом Болонського процесу, що створює нові 

можливості для особистісного зростання, розвитку співробітництва між 

людьми та інститутами (Лондонське комюніке 2007) і т. д.
243
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Розвиток академічної мобільності є одним із пріоритетних завдань в 

рамках освітньої  реформи в Російській Федерації. Від її успішного 

виконання значною мірою залежить вирішення іншого завдання 

стратегічного масштабу – створення основ інноваційної економіки в Росії. З 

початком демократичних реформ Росія стала активно інтегруватися у 

світовий освітній простір через входження в планетарну мережу 

університетів, інтернаціоналізацію зв'язків, гармонізацію навчальних 

програм вищих навчальних закладів, створення передумов для взаємного 

визнання документів про вищу освіту. Принципи солідарності та 

партнерства вищих навчальних закладів в усьому світі є ключовими для всіх 

галузей освіти, які сприяють розумінню глобальних проблем, 

демократичному підходу в управлінні, а також обгрунтовують необхідність 

толерантного ставлення до представників інших культур. Одним із завдань 

сучасної російської вищої школи є завдання її модернізації, що сприяє 

підвищенню доступності, якості та ефективності освіти. Досягненню цих 

цілей багато в чому сприяє розвиток академічної мобільності студентів
244

. 

Академічна мобільність – це можливість для студентів, викладачів,  

адміністративно - управлінського персоналу ВНЗ «переміщатися» з одного 

ВНЗ до іншого з метою обміну досвідом, отримання тих можливостей, які 

чомусь відсутні в «своєму» ВНЗ, подолання національної замкнутості і 

надбання загальноєвропейської перспективи. Згідно з рекомендаціями 

Болонської декларації,  кожному студенту бажано проводити семестр в 
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якомусь іншому ВНЗ, переважно закордонному. Позитив таких контактів і 

обмінів важко переоцінити, особливо в умовах малої доступності сучасної 

літератури, нерідко обмеженості і застарілості лабораторної бази, як це має 

місце в багатьох ВНЗ Росії. Зрозуміло, що високий рівень академічної 

мобільності передбачає розвинуту інфраструктуру (гуртожитки, медичне 

страхування тощо) і доступність джерел фінансування (грантів на поїздок і 

т.п.), що, на жаль, далеко не завжди реально. В даний час в Росії навіть 

усередині країни мобільність досить обмежена. Тим більше не доводиться 

говорити про масові відрядженнях студентів в європейські та інші зарубіжні 

ВНЗ. Але це мало стати пріоритетним напрямком політики в сфері вищої 

освіти
245

.  

Існує кілька визначень академічної мобільності. Деякі фахівці в галузі 

міжнародної освіти під академічною мобільністю розуміють період 

навчання студента в країні, громадянином якої він не є. Цей період 

обмежений у часі, а також мається на увазі повернення студента в свою 

країну по завершенні навчання за кордоном. Згідно з іншими джерелами, 

академічна мобільність це невід'ємна форма існування інтелектуального 

потенціалу, що відображає реалізацію внутрішньої потреби цього 

потенціалу в русі і в просторі соціальних, економічних, культурних, 

політичних взаємин і взаємозв'язків. Академічна мобільність – це 

можливість формувати свою освітню траєкторію. Іншими словами, в рамках 

освітніх стандартів вибирати предмети, курси, навчальні заклади у 

відповідності зі своїми вподобаннями й науковими інтересами. 
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 Російський вчений А.Ю. Слепухін визначає поняття академічної 

мобільності як форми освітньої інтернаціоналізації
246

. На думку Г.А. 

Лукичева академічна мобільність є основною цінністю європейського 

ареалу вищої освіти, а розвиток механізмів академічного визнання – 

найважливішим елементом забезпечення мобільності
247

. Аналізуючи 

документи Болонського процесу, а саме «Левенське комюніке» 2009 року, 

російський дослідник В.І. Байденко приходить до висновку, що академічна 

мобільність має різні аспекти і є сукупністю декількох основних складових. 

По-перше, це навчання або стажування студентів чи викладачів у іншому 

ВНЗ у режимі повної або часткової участі у навчальному процесі; по-друге – 

це прояв глобалізацій них процесів, що веде до поглиблення міжкультурних 

зв’язків; по-третє – відповідає саме освітнім цілям; по-четверте – може бути 

організовано як на формальній, так і на індивідуальній основі; по-п’яте –  є 

як короткостроковим, так і довгостроковим процесом
248

. Один з провідних 

авторитетів у галузі розвитку міжнародного співробітництва, перший 

генеральний секретар Асоціації європейських університетів Андріс Барблан 

інтерпретував академічну мобільність наступним чином: «рівні можливості 

доступу для численних постачальників і користувачів послуг у галузі вищої 
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освіти, рівна підтримка в розвитку знань, рівні умови оцінки, надання 

послуг, здобуття навичок і здібностей»
249

. 

Академічна мобільність – одна з найважливіших сторін процесу 

інтеграції російських ВНЗ і науки в міжнародний освітній простір. 

Академічну мобільність у галузі міжнародного співробітництва вищої 

школи не можна звести до конкретних дій, технологій і механізмів, 

пов'язаним тільки з системою обміну студентами навчальних закладів 

різних країн. Експерти відзначають, що в реальності має місце складний і 

багатоплановий процес інтелектуального просування, обміну науковим і 

культурним потенціалом, ресурсами, технологіями навчання. В даний час 

міграція академічно орієнтованої молоді стала центральною ланкою світової 

системи вищої освіти. Кількісні показники розвитку академічної мобільності 

студентів дуже значні: за останні сорок років приріст кількості іноземних 

студентів у всьому світі перевищив загальні темпи розширення сфери вищої 

освіти. За останні 25 років міжнародна академічна мобільність зросла більш 

ніж на 300%. Багато дослідників вважають, що цей процес буде 

продовжувати набирати обертів, навіть якщо річний приріст студентів 

поступово зменшиться. Академічна мобільність студентів це їх підтримка з 

боку різних програм (ERASMUS,  COMMETT, LINGUA, TEMPUS). Багато 

країн підписали двосторонні та багатосторонні договори в цій галузі. Такий 

цілеспрямоване розвиток академічної мобільності студентів служить 

засобом підтримки міжнародного ринку підготовки професіоналів, 

висококваліфікованих фахівців
250

.  
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Вчені виокремлюють такі види академічної мобільності: 

1) «Вертикальна мобільність»  – повне навчання студента задля 

отримання освітнього ступеня в закордонному ВНЗ; 

2) «Горизонтальна мобільність»  – часткове навчання в 

закордонному ВНЗ протягом обмеженого періоду часу без отримання 

освітнього ступеня; 

3) «Внутрішня (національна) академічна мобільність»  –  це 

поїздки для навчання, викладання, проведення досліджень та з іншими 

науковими і дослідницькими цілями в університетах і наукових установах 

на території власної держави
251

.  

З часу підписання Російською Федерацією Болонської декларації 

Урядом РФ та Міністерством освіти і науки була підготовлена відповідна 

законодавча база для ефективного здійснення міжнародної академічної 

співпраці та покращення академічної мобільності студентів та викладачів 

ВНЗ. Важливу роль у цьому процесі здійснювало безпосередньо 

Міністерство освіти і науки Росії. У 2003-2005 роках було прийнято ряд 

наказів та постанов Міністерства, і зокрема «Про співробітництво з 

іноземними країнами в галузі освіти»
252

, «Про організацію і проведення 
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міжнародних порівняльних досліджень якості загальної освіти в 2002-2004 

роках»
253

. 

Так, деякі російські дослідники вважали, що розділи законодавства 

Росії з питань визнання, встановлення еквівалентності документів про освіту 

по суті залишилися на позиціях минулого, а їх зміст  не відповідав вимогам 

Болонського процесу. Акцентувалася увага на тому, що російські ВНЗ не в 

повній мірі виконують свої функції, які стосувалися міжнародної співпраці в 

галузі освіти та науки, самостійного здійснення процедури прийому 

іноземних студентів, визнання їхніх документів про отримання вищої освіти 

та загальну пасивність окремих російських ВНЗ
254

. 

Головним обмеженням у розвитку академічної мобільності була 

відсутність національної програми (програм) підтримки академічної 

мобільності студентів та викладачів, системи грантів та інших заходів, які б 

дозволяли реалізувати різноманітні освітні потреби громадян, а також 

сприяти підвищенню ефективності експорту освітніх послуг і 

конкурентоспроможності російських ВНЗ. Діючі програми (президентська 

програма стипендій, гранти міжнародних та російських організацій) та 

можливості в рамках національного проекту «Освіта» не забезпечували 

позитивних зрушень у процесі академічних обмінів
255
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Оскільки академічну мобільність, як процес інтеграційний, не можна 

розглядати з позиції однієї країни чи державної структури, доцільно  

звернути увагу на деякі російські та європейські структури і організації, які 

мають безпосереднє відношення до процесу співпраці та взаємодії у сфері 

вищої освіти та науки. Зокрема, свою підтримку розвитку академічної 

мобільності виявляли і неурядові, бізнесові російські організації, також 

зацікавлені в розвитку та поліпшенні міжнародних зв’язків, зокрема і у 

сфері вищої освіти та європейські міжнародні освітні організації. 

Сприянням до покращення академічної мобільності російських викладачів 

займалися такі організації як Інноваційний проект розвитку освіти (ІПРО), 

що реалізувався Національним фондом підготовки кадрів (НФПК) – 

некомерційною організацією, створеною в 1994 році за рішенням уряду 

Російської Федерації для реалізації проектів в сфері освіти та підготовки 

кадрів, в рамках програми Міжнародного банку реконструкції і розвитку
256

.  

З боку зарубіжних чи міжнародних організацій слід виокремити кілька 

програм Європейського Союзу у сфері вищої освіти, спрямованих на 

розвиток кооперації між університетами Східної Європи (включаючи і 

Росію) і країнами ЄС. Це, перш за все, запровадження розпочатої в 1990 р. 

програми TEMPUS новий, третій етап якої, охоплював 2000-2006 роки. Вона 

була спрямована на підтримку індивідуальної університетської мобільності, 

так званої «цільової мобільності», яка спрямована на здійснення спільних 

розробок навчальних програм між європейськими та російськими 

університетами. В рамках реалізації європейського плану академічної 

мобільності ЄС у 2004 році запровадив програму Erasmus Mundus для 

забезпечення обміну студентів і викладачів країн Європейського Союзу з 

так званими «третіми країнами», включаючи і Росію. Ця програма була 

пов’язана зі створенням європейських магістерських програм. За умовами 

                                                           
256

  Национальный фонд подготовки кадров (НФПК) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ntf.ru/ 

http://www.ntf.ru/


155 
 

 
 

програми як мінімум два університети із ЄС створювали консорціум з 

третім університетом за межами Європейського Союзу з питань створення 

спільних магістерських програм. Студенти різних університетів отримували 

можливість навчатися в університетах даного консорціуму і отримувати два 

або навіть три дипломи. Ціллю програми було підвищити якість та 

конкурентоспроможність європейської освіти
257

.  

У зв’язку з тим, що головним із елементів європейського освітнього 

простору та освітнього процесу загалом є науково-дослідницька діяльність, 

Європейський союз здійснював цілий ряд програм, спрямованих на 

підтримку мобільності дослідників як країн членів ЄС так і російських 

дослідників та науковців. Серед таких програм можна виокремити 

наприклад «Marie Curie Actions», яка спрямована на підтримку обміну 

дослідниками та науковцями на індивідуальній та на колективній основі. У 

1993 році була започаткована програма INTAS, яка має на меті покращення 

процесу співпраці між науковцями з Європейського Союзу та науковцями з 

пострадянського простору. Крім того варто прийняти до уваги структури, 

фонди і програми, що підтримують академічну мобільність ряду окремих 

європейських країн, і передусім в Німеччині (Німецька служба академічних 

обмінів – DAAD, Німецьке товариство дослідників – DFG, Фонд імені 

Алксандера фон Гумбольдта, фонди різних політичних партій і громадських 

організацій); у Великій Британії (Британська Рада), у Франції та інших 

країнах.  

Разом з тим, в освітній системі країн Європи і в Росії існують деякі 

суттєві розбіжності, причинами яких була замкнутість та ізольованість 

російської освітньої системи до розпаду СРСР. Це стосувалося зокрема, 

розбіжностей в процедурах зарахування до університетів, несинхронності 
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системи  ступенів з європейською системою, відсутністю процедури 

визнання у власних ВНЗ результатів навчання студентів в закордонних 

університетах – все це характеризувало досить невисоку ступінь інтеграції 

системи вищої освіти Росії в європейську освітню систему. Ситуація 

ускладнювалася і відсутністю чіткої стратегії по відношенню до академічної 

мобільності і на рівні Російської Федерації, єдиної системи її підтримки і 

головне – фінансування, а також відносною пасивністю багатьох російських 

ВНЗ, зокрема з питань менеджменту в галузі інтернаціоналізації, 

міжнародних зв’язків. Станом на 2005 рік деякі російські дослідники 

відзначали, що стан розвитку академічної мобільності в російських ВНЗ 

знаходиться на низькому рівні у порівнянні з європейськими 

університетами
258

. Однак, не зважаючи на вищезазначені негативні чинники, 

які перешкоджають академічній мобільності та інтеграційним процесам у 

сфері вищої освіти, багато провідних російських ВНЗ, зокрема і технічні, 

розробляють та запроваджують спільні навчальні плани та програми разом 

зі своїми європейськими партнерами. Тобто співпраця відбувається на 

академічному університетському рівні.  

Доцільно буде розглянути деякі конкретні приклади пов’язані з 

розвитком академічної мобільності, запровадженням та реалізацією 

спільних освітніх програм, інтеграційних процесів та міжнародної співпраці 

окремих російських та європейських ВНЗ. 

Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова (МДУ) 

протягом багатьох років накопичив тісні зв’язки з цілим рядом 

європейських ВНЗ. В МДУ запроваджувалися та реалізувалися спільні з 

європейськими партнерами навчальні програми. МДУ приймає участь у 

програмах академічної мобільності ERANET-MUNDUS, ERANET-PLUS, 

IAMONET RU та співпрацює з багатьма провідними європейськими 
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університетами. Також в МДУ функціонує спільна програма міжнародного 

стажування «Михайло Ломоносов» під егідою Міністерства освіти і науки 

РФ. За допомогою цих програм російські студенти, аспіранти та вчені  

мають можливість пройти стажування в університетах та наукових центрах 

Німеччини з метою підготовки дисертацій та наукових проектів. Дані 

програми є стипендіальними і надаються на конкурсній основі
259

.  

У Томському політехнічному університеті (ТПУ) відбувалось не тільки  

безпосереднє навчання іноземних студентів, а і були відкриті свої 

представництва – в Німеччині, Франції Чехії, на Кіпрі. Також в ТПУ 

функціонують спільні з зарубіжними партнерами магістерські навчальні 

програми, які дають можливість отримати  диплом університету-партнера.  

Розроблена програма академічної мобільності передбачала освоєння 

студентами частини освітніх програм в закордонному ВНЗ протягом 

визначеного періоду часу на основі індивідуального навчального плану. 

Така програма могла бути орієнтованою як на вивчення окремих дисциплін 

в університеті-партнері, так і на виконання навчально-дослідницьких 

проектів, проходження практик і стажувань. В ТПУ розроблявся та 

реалізувався широкий спектр програм академічної мобільності: академічні 

обміни, а також спільні освітні програми, які передбачали отримання 

студентами дипломів двох університетів, освітні програми міжнародних 

консорціумів (TIME, Erasmus), мовні стажування, тематичні школи. Як 

правило, реалізація міжнародних програм базувалася на двосторонніх 

договорах між університетами. В ТПУ діє понад 70 договорів про реалізацію 

програм академічної мобільності з зарубіжними партнерами в 25 країнах 

світу. З 2009 року планування та реалізація програм академічної мобільності 

здійснювалася за пріоритетними напрямками розвитку ТПУ як 
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Національного дослідницького університету на 2009 – 2018 роки. Щорічно 

понад 300 студентів ТПУ приймають участь в програмах міжнародної 

академічної мобільності, а водночас понад 100 іноземних студентів 

проходять навчання в ТПУ в рамках міжуніверситетських договорів. 

Детальну інформацію та адреси консультаційних центрів щодо міжнародної 

співпраці ТПУ, реалізації спільних з іноземними партнерами програм та 

програм академічної мобільності можна дізнатися на офіційному інтернет-

сайті Томського політехнічного університеті
260

. 

На офіційному інтернет-сайті Московського авіаційного інституту 

(МАІ) було створено спеціальний інформаційний портал «Академічна 

мобільність», на якому розміщена детальна інформація та пояснення що 

собою являє «академічна мобільність», які існують програми її реалізації, 

які вигоди мають ВНЗ та студенти та викладачі, від міжнародної співпраці 

галузі вищої освіти та науки, а також основні проблеми, які перешкоджають 

ефективному здійсненню академічної мобільності. В МАІ діють міжнародні 

програми академічної мобільності та обміну. Міжнародна програма IAESTE 

дає додаткові можливості вивчення іноземної мови під час стажування 

сааме для науковців і студентів технічних спеціальностей. Студенти, 

аспіранти та викладачі МАІ регулярно беруть участь у міжнародних 

програмах академічної мобільності та проходять стажування за кордоном, 

переважно в європейських ВНЗ. За програмами обміну МАІ безпосередньо 

співпрацює з рядом вищих навчальних закладів Європи: Технічний 

університет м. Мюнхен, Технічний університет м. Дрезден,  Університет м. 

Хайльбронн,  Університет прикладних наук м. Інгольштадт,  Університет 

прикладних наук м. Еслінген (ФРН); Пізанський університет (Італія); 
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Університет ім. Короля Хуана Карлоса,  Університет ім. Антоніо Небріха 

(Іспанія); Вища школа цивільної авіації (Франція). Загалом МАІ має близько 

60 ВНЗ-партнерів з усього світу.  Студенти МАІ отримують додаток до 

диплома міжнародного зразка, що дає можливість отримати робоче місце за 

кордоном. Але такий додаток не є безкоштовним. Він видається за 

бажанням студента-випускника за наявності відповідних документів про 

проходження навчання чи стажування за кордоном і коштує 3000 рублів 

Також в МАІ функціонує Інтернаціональний студентський культурний 

центр, заснований у 2007 році. Його головна роль – допомога в адаптації 

іноземним студентам, залучення їх до активної  культурної діяльності та 

суспільного життя
261

.  

Досить репрезентативним є офіційний інтернет-сайт Північно-Східного 

федерального університету імені М.К. Амосова (ПСФУ). В розділі 

«Академічна мобільність для студентів і викладачів ПСФУ» міститься 

детальна інформація про  умови та можливості академічних обмінів, 

навчальних програм за кордоном, які реалізуються на конкурсній основі. 

Досить популярним в СПФУ є стипендіальна програма академічної 

мобільності ERASMUS MUNDUS IAMONET, що являє собою консорціум 

європейських та російських університетів. Партнерами ПСФУ в цьому 

проекті є 11 російських та 8 європейських університетів, зокрема: 

Університет Хоенхайм, Університет Тюбінген (Німеччина); Університет 

природних ресурсів та природничих наук (Австрія); Чеський університет 

природничих наук; Університет Удіне (Італія); Варшавський університет 

природничих наук; Шведський університет сільськогосподарських наук; 

Університет Вагенінген (Нідерланди).  
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Консорціум європейських і російських ВНЗ за участю ПСФУ виграв 

конкурс заявок на участь в проекті академічної мобільності AURORA – 

Towards Modern and Innovative Higher Education («Аврора – на шляху до 

сучасної та інноваційної вищої освіти»). Даний проект, до якого входять 20 

європейських і російських ВНЗ, пропонує програму академічної мобільності 

для студентів, аспірантів, викладачів та працівників університету. 

Координатором проекту є Університет Турку(Фінляндія) і фінансується 

програмою ERASMUS. Серед них можна виокремити: Берлінський 

університет ім. Гумбольдта (Німеччина); Масариків університет в м. Брно 

(Чехія); Болонський університет (Італія); Університет Деусто (Іспанія); 

Університет Гронінгена (Нідерланди); Латвійський університет (Латвія); 

Левенський католицький університет (Бельгія); Тартуський університет 

(Естонія); Університет Турку (Фінляндія); Варшавський університет 

(Польща)
262

.  

Уральський державний педагогічний університет (УДПУ) реалізує 

багатопланове наукове та навчально-методичне співробітництво з 

організації академічних обмінів, проведення спільних наукових досліджень і 

публікації їх результатів, обміну досвідом в організації навчального 

процесу, написання та видання навчальних посібників, організації та участі 

в міжнародних конференціях, семінарах, організації та проведення виставок. 

Стратегія міжнародних контактів здійснюється на різних рівнях: 

університету, кафедр, окремих викладачів і студентів. Наприклад, студенти 

та випускники університету продовжують навчання та успішно працюють у 

Німеччині, Франції, США, Великобританії, Канаді, Ізраїлі, Туреччині та ін. 
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Спільно з Посольством Франції проводяться семінари за європейською 

системою сертифікації освіти; ведеться наукове керівництво 

кандидатськими дисертаціями. Щорічно проводиться конференція 

«Гумбольдт на Уралі» (Німеччина), а також семінари з профілактики 

наркотиків спільно з Радою Європи, реалізуються проекти дитячого фонду 

«Підтримка дітей груп ризику в Єкатеринбурзі і Свердловській області» 

спільно з Великобританією.  

Важливим аспектом міжнародної діяльності є прямі договори із 

закордонними науковими установами та отримання грантів (АЙРЕКС, 

РНСР, ДААД, Фулбрайт та ін.). Університет брав участь у трьох великих 

європейських освітніх програмах (Tempus-Tasis) і в міжнародному проекті 

Tempus-III «Можливість і доступність вищої освіти для інвалідів».  

УрГПУ веде велику роботу по зближенню навчальних планів і програм 

підготовки фахівців з метою визнання академічних результатів успішності 

студентів Університету в зарубіжних країнах та їх мобільності
263

. 

Що стосується так званої внутрішньої академічної мобільності то вона 

базувалася на договірній основі власне між російськими ВНЗ. Яскравим 

прикладом академічного обміну та наукової співпраці між російськими 

університетами можна назвати співробітництво між МДУ ім. М.В. 

Ломоносова та Санкт-Петербурзьким державним університетом. Ці два 

ВНЗ, маючи особливий статус, мали і особливі взаємозв’язки. В 2009 році 

ректори вищезгаданих ВНЗ підписали «Угоду про стратегічне партнерство». 

В ньому визначалися основні напрямки та форми спільної діяльності. Одним 

із завдань була реалізація правил Болонського процесу на прикладі двох 

передових російських ВНЗ. В документі йшлося зокрема і про покращення 
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академічної мобільності – можливість для студентів, аспірантів, молодих 

вчених продовжувати освіту та переймати досвід шляхом участі в спільних 

науково-дослідницьких програмах
264

. 

З 2005 року в Росії здійснювалася підготовка національної доповіді з 

реалізації принципів Болонського процесу в російських ВНЗ. Це стало 

важливим етапом для формування національної системи моніторингу 

інформації, а також систематизації та поширення досвіду російських ВНЗ з 

реалізації основних напрямків та координації заходів щодо участі в 

Болонському процесі. Ця робота здійснювалася в рамках проектів 

Федеральної цільової програми розвитку освіти. З 2005 року виконавцем 

проектів моніторингу став Національний фонд підготовки кадрів на який 

наказом Міністерства освіти і науки РФ були покладені функції 

забезпечення координації та діяльності з виконання основних завдань 

розвитку системи вищої професійної освіти у відповідності з принципами 

Болонського процесу. Таким чином, на основі зібраної статистичної 

інформації за 2005 – 2009 роки та даних представлених в Національних 

докладах РФ можна прослідкувати динаміку участі Росії в Болонському 

процесі. Щодо розвитку та покращення як міжнародної так і внутрішньої 

академічної мобільності за 2004 – 2009 роки були зібрані та опубліковані 

наступні статистичні дані:  

Мала місце асиметрична міжнародна мобільність, тобто кількість 

студентів, які виїхали за кордон в рамках міжнародних угод майже в два 

рази перевищувала кількість іноземних студентів, які прибули на навчання 

до Росії. В 2006/2007 навчальних роках 10 270 студентів виїхали за кордон, 
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натомість прибуло іноземних студентів лише 5 632 (див. додаток 10). Така 

динаміка свідчила про нерівномірність академічних обмінів, наслідком чого 

була, в першу чергу, нездатність російських ВНЗ, їх керівництва 

забезпечувати достатнє фінансування, тобто кошти передбачені для витрат 

на час навчання студентів за кордоном (переїзд, проживання, особисті 

витрати та ін.), оскільки стипендії та гранти не завжди покривали ці витрати 

або цих коштів просто не вистачало.  

В контексті внутрішньої мобільності звертає на себе увагу досить 

незначна кількість ВНЗ, які брали участь в реалізації програм обміну 

студентами всередині країни. Для прикладу в 2007/2008 навчальних роках 

лише 31 державний ВНЗ разом з філіалами та 13 недержавних ВНЗ 

відправляли своїх студентів на навчання до інших російських ВНЗ в рамках 

партнерських договорів між університетами, а також 41 державний ВНЗ та 

20 недержавних приймали на навчання студентів із інших російських ВНЗ, а 

частка студентів, які приймали участь в програмах внутрішньо академічного 

обміну була досить незначною (див. додаток  11, 12).  

Важливим елементом розвитку і покращення академічної мобільності є 

розробка спільних із зарубіжними партнерами навчальних програм. 

Кількість російських ВНЗ, які реалізували спільні освітні програми у 2004 

році порівняно з минулими роками суттєво збільшилося, однак їх загальна 

кількість була досить не значною – 215, що за даними Федеральної служби 

державної статистики складали лише 19% від загальної кількості (кількість 

ВНЗ на 2007 рік в Росії становила 1108). Крім того лише 40 з них 

реалізували спільно із зарубіжними партнерами програми подвійних 

дипломів (у 2008 році за 92 освітніми програмами було видано 855 

дипломів) (див. додаток 13). Аналіз спільних освітніх програм за рівнями 

підготовки показував, що 66% з них – програми підготовки спеціалістів, 

20%  – бакалаврів, а 14%  – магістрів.  
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Одним із інструментів вирішення проблеми притоку іноземних 

студентів в російські ВНЗ могли б стати освітні програми, які б 

реалізувалися на іноземній мові. Однак статистика свідчить, що таких 

програм було недостатньо. Так, у 2007/2008 навчальних роках лише 119 

державних та 47 недержавних ВНЗ реалізували освітні програми іноземною 

мовою. Найбільша їх кількість реалізовувалася за програмою спеціалістів 

(див.: додаток 14).  

Ще одним інструментом підвищення академічної мобільності були 

навчальні програми, які читалися іноземною мовою, а також система 

залікових одиниць типу ECTS. Починаючи з 2004 року кількість російських 

ВНЗ та їх філіалів, які використовували систему залікових одиниць, 

постійно збільшувалася. У 2007/2008 навчальних роках вже 370 ВНЗ 

використовували кредитну систему, з них 159 – державних та 211 – 

недержавних за 2747 освітніми програмами (див. додатоки 15, 16).  

Інший важливий інструмент розвитку академічної мобільності є 

європейський додаток до диплома. У 2007/2008 навчальних роках лише 99 

державних і 28 недержавних ВНЗ видали своїм випускникам такий 

європейський додаток до диплома (див.: додаток 17).  

Суттєвою проблемою, що гальмувала процес академічної мобільності, 

була і географічна віддаленість деяких російських регіонів. Так, значна 

віддаленість Далекосхідного регіону Росії від Європи створювала суттєві 

перепони для співробітництва з європейськими ВНЗ. Значна проблема 

існувала і з транспортними витратами всередині самої Росії. В результаті 

ВНЗ Далекого Сходу Росії опинилися в деякій ізоляції від 

загальноєвропейського освітнього простору та інтеграційних процесів. За 

даними дослідження «Болонья очима студентів» 72% студентів хотіли б 

вивчати частину освітніх програм в одному з європейських університетів, а 
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47% у ВНЗ інших країн
265

. Гранти на поїздки та навчання в закордонних 

ВНЗ, як правило, звільняють учасників від оплати за переїзд, перебування, 

навчання в закордонному ВНЗ. Однак, абсолютна більшість російських 

студентів, в силу різних обставин, не готові самостійно покривати витрати, 

пов’язані з перебуванням та навчанням за кордоном. Неплатоспроможність 

російських студентів та їх сімей, викладачів, адміністраторів та 

співробітників ВНЗ у багатьох випадках змушувала їх відмовлятися від 

участі в програмах академічної мобільності та перебування закордоном
266

. 

Російські вчені В.Н. Чистохвалов та В.М. Філіппов у 2008 році 

опублікували навчальний посібник, що мав назву «Стан, тенденції та 

перспективи академічної мобільності в Європейському просторі вищої 

освіти». В заключній частині цієї праці автори, проаналізувавши основні 

складові процесів академічної мобільності, міжнародний досвід реалізації 

моделей академічної мобільності викладачів та студентів російських ВНЗ, 

дійшли висновку, що реалізація мобільності студентів і викладачів є 

суттєвою частиною Болонського процесу, в ході реалізації якого повинно 

бути вирішене завдання створення єдиної європейської системи вищої 

освіти, в якій студенти та викладачі були б дійсно мобільними. Однак 
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країни-учасниці зіштовхуються з проблемою отримання порівнянних і 

надійних даних щодо мобільності, пов'язаних з імміграцією, визнанням 

кваліфікацій і фінансуванням. Тому для підвищення рівня академічної 

мобільності на національному та європейському рівнях необхідно зробити  

наступні  кроки: 

1) Всім країнам-учасницям Болонського процесу необхідно включати в 

свої національні доповіді інформацію про виконані заходи на державному 

рівні щодо усунення перешкод та заохоченню мобільності студентів і 

викладачів.  

2) Країнам на державному рівні необхідно зосередитися на вирішенні 

важливих завдань щодо полегшення академічної мобільності, таких як 

видача віз, отримання дозволів на роботу і працевлаштування випускників, 

законодавче закріплення прийнятих процедур, заохочення і стимулювання 

мобільності для окремих громадян і вищих навчальних закладів.  

3) Звернути увагу освітніх установ на їх відповідальність за мобільність 

студентів і викладачів.  

4) Сприяти мобільності шляхом поліпшення соціальних аспектів у 

мобільних студентів та викладачів. 

5) Підтримувати розвиток та запровадження спільних з іноземними 

ВНЗ навчальних програм. 

Для реалізації практичних кроків щодо участі студентів і викладачів в 

академічної мобільності вищій школі Росії належить вирішити ряд завдань, 

що включають: 

- розробку чіткої стратегії щодо академічної мобільності на рівні 

Російської Федерації, єдиної системи її підтримки і головне - її 

фінансування;  

- створення і розвиток національної системи грантів, збільшення їх 

числа і рівня на мобільність для студентів і викладачів; 
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- виділення цільових коштів для бюджетах ВНЗ на мобільність і 

міжнародний розвиток;  

- розробку системи оцінки мобільності і введення її в національний 

рейтинг ВНЗ;  

- створення інфраструктури для підтримки в адаптації, надання 

консультаційних послуг, соціальної та культурної підтримки для 

приїжджаючих студентів, умов проживання, розвиток академічного 

наставництва, надання інформації про можливості навчання в інших ВНЗ;  

- вирішення низки законодавчих питань (оподаткування, дозвіл на 

тимчасову роботу тощо), що зняли б в РФ ряд перепон, яких немає в 

абсолютній більшості країн Європи
267

.  

Таким чином, виявилося, що станом на 2008 рік в системі вищої 

професійної освіти РФ ще існувало достатньо невирішених проблем, які 

ставали перепоною для ефективного функціонування процесів академічної 

мобільності студентів та викладачів ВНЗ. Як зазначав ректор Міжнародного 

інституту Бізнес-Тренінга, доктор економічних наук, заслужений діяч науки 

РФ А.І. Гретченко, цілий ряд проблем щодо реалізації положень 

Болонського процесу в російській системі вищої освіти пов'язаний з тим, що 

в Росії не було чітко сформульовано та визначено освітніх стратегій, які 

були закладені в Болонському процесі. Не було розроблено національної 

стратегії розвитку системи вищої освіти, не визначено національну ідею 
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інтеграції Росії до єдиного європейського освітнього простору. Не було 

створено правових умов для розвитку академічної мобільності
268

.  

Якщо говорити про загальний індекс академічної мобільності, то за 

статистичними даними програми ТEMPUS в Росії, кількісні показника тих, 

хто брав участь в програмах академічної мобільності в 2009-2010 

навчальному році були наступними: кількість російських студентів 

становила – 6879; мобільність студентів із ЄС до РФ – 544; російські 

викладачі відвідали ВНЗ ЄС – 490; європейські викладачі відвідали 

російські ВНЗ – 415
269

. Ці цифри свідчать про досить низький рівень 

академічних поїздок, відносно загальної кількості студентів та викладачі 

російських ВНЗ. 

Отже, академічна мобільність – це важлива складова у процесі 

формування єдиного європейського освітнього простору, яка відповідає 

вимогам часу та тенденціям глобалізаційних та інтеграційних процесів у 

світі. РФ є учасником Болонського процесу і як інші країни-учасниці 

безперечно була зацікавлена у поглибленні співпраці та максимальній 

інтеграції до європейського освітнього простору. У середині 2000-х років 

урядом РФ та міністерством освіти і науки була підготовлена відповідна 

законодавча база, що дозволило покращити академічну мобільність у сфері 

вищої освіти. Однак багато законодавчих проектів та постанов не 

реалізуються в достатній мірі або взагалі носять декларативний характер. 
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Тому по суті міжнародні домовленості щодо взаємного визнання документів 

про отримання вищої освіти та питань академічних обмінів (навчання, 

стажування, роботи) з європейськими ВНЗ здійснювалося на рівні 

керівництва вищих навчальних закладів, а відповідальними за академічні 

обміни і міжнародні зв’язки були університетські структури, на рівні яких і 

відбувалося підписання двосторонніх угод між університетами. 

Також процеси інтеграції та академічної мобільності в самій Росії в 

середовищі вищих навчальних закладів, сприймався неоднозначно. Деякі 

вищі навчальні заклади, такі як наприклад МДУ імені М.В. Ломоносова, 

СПбДУ, РУДН, НДУ-ВШЕ, Томський політехнічний університет, Північно-

Східний федеральний університет імені М.К. Амосова, Московський 

Авіаційний Інститут, Уральський державний педагогічний університет 

одразу активно включилися в цей процес, оскільки мали і достатній рівень 

фінансування з боку держави так і традиційні зв’язки з багатьма 

європейськими вищими навчальними закладами протягом  багатьох років. 

Саме в цих ВНЗ реалізувалося і реалізується багато, спільних з 

європейськими ВНЗ, програм академічного обміну, а також  різноманітних 

грантів та стипендіальних програм, що давало можливість студентам та 

викладачам протягом деякого часу (місяць, семестр, рік) навчатися та 

працювати за кордоном. Інша точка зору ґрунтувалася на консерватизмі 

російської освітньої системи і висловлювала побоювання деяких російських 

вчених та експертів з приводу того, що процес академічної мобільності 

лише призведе до того, що кращі продуктивні наукові кадри будуть 

залишати Росію та емігрувати закордон, зокрема до Європи та США, де 

фінансування освітньої сфери є значно вищим ніж в Росії, тобто мова йшла 

про так званий процес «відтоку мізків».  
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4.2. Реалізація спільних російсько-європейських освітніх програм 

та практика подвійних дипломів  

Запровадження та реалізація практики подвійних (потрійних) дипломів 

та спільних навчальних програм між російськими та європейськими вищими 

навчальними закладами – це ще одна важлива складова запровадження 

принципів Болонського процесу. Вона нерозривно пов’язана з процесом 

академічної мобільності та академічного обміну студентів та викладачів. 

Функціонування спільних російсько-європейських програм та практика 

введення подвійних дипломів являлася процесом взаємного визнання на не 

тільки на освітньому рівні, а і на міжнародному, тому мала дуже важливе 

значення як для російської освітньої системи загалом, так і для міжнародної 

співпраці зокрема. Для того щоб простежити загальну картину процесів 

академічних обмінів між російськими та європейськими ВНЗ варто навести 

деякі важливі статистичні дані щодо кількісного складу російських та 

іноземних студентів, які навчалися за спільними програмами або брали 

участь в програмах академічної мобільності. 

 У 2000 році кількість російських ВНЗ, які приймали на навчання 

іноземних громадян становила 378, а в 2005 році їх кількість збільшилася до 

604. Однак 35 % іноземних студентів навчалися у 5-ти провідних російських 

ВНЗ (МДУ ім. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербурзькому державному 

університеті, Московському державному технічному університеті, РУДН, 

Томському державному університеті систем управління і радіоелектроніки 

(ТУСУРе).  

 У 2007 році в Росії функціонувало 685 державних акредитованих ВНЗ. 

Крім того, з 1997 по 2007 рік ліцензію на право здійснювати освітню 

діяльність отримали ще 619 недержавних ВНЗ. Таким чином, загальна 

кількість ВНЗ в Росії становила 1304, з них акредитовано було 1162 ВНЗ. На 

час офіційного приєднання Росії до Болонського процесу, в 2002/2003 роках 

загальна кількість студентів ВНЗ становила 5 947 500 осіб, з них в 
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державних ВНЗ навчалось 5 228 700 осіб, в недержавних ВНЗ навчалось 

718 800 осіб. Серед студентів, що навчалися в Росії частка іноземних 

студентів у 2005/2006 роках складала всього 1%. Таким чином, Росія 

займала сьоме місце в світі по загальній кількості іноземних студентів. У 

2007 році в 604 російських ВНЗ за основними освітніми програмами і за 

програмами стажувань на компенсаційній основі в Росії навчалося 82,3 тис. 

іноземних студентів (для порівняння: в 2000 році частка іноземних студентів 

в Росії не перевищувала 53,9 тис. осіб).  

За регіональним поділом відсоток іноземних студентів в Росії був 

наступним: Азія – 38,5%, СНД – 36,6%, Європа – 9,7%, Близький Схід і 

Північна Африка – 6,3%, Африка – 5,6%, США, Канада, Австралія, Нова 

Зеландія – 1,8%, Латинська Америка – 1,6%. В числовому еквіваленті 

кількість студентів із Європи, які навчалися за основними освітніми 

програмами в російських ВНЗ, в 2003 році зросла з 5216 в 2003 році до 7954 

в 2005 році. За спільними домовленостями між університетами та 

програмами  партнерських зв’язків, на різні періоди навчання в 2005 році до 

Росії приїздило 5,6 тис. студентів. Більше 60% з них становили студенти із 

Європи (3,5 тис.). Що стосується навчання російських студентів за 

кордоном, то 70 студентів та 81 стажер, 238 студентів мовних курсів з Росії 

навчалися в 2005 р за кордоном в рамках міждержавних угод. Реалізувалася 

президентська програма з навчання і підготовки студентів і аспірантів в 

європейських ВНЗ - 100 осіб на рік. Росія також брала участь у спільному 

фінансуванні низки програм підтримки академічної мобільності (наприклад, 

програми «Михайло Ломоносов», спільно з Німеччиною). В рамках 

міжнародних проектів і програм мобільності, співпраці та партнерських 

зв'язків російських ВНЗ на навчання (як короткострокове, так і на освітні 

програми) у 2005 році було направлено близько 7 тис. іноземців. Приблизно 

половина учнів (3032 студента) була спрямована до десяти найбільших ВНЗ 

Росії, з них з МДУ - 452, НДУ-ВШЕ - 562, СПбДУ - 417, ДСДУ - 435, РУДН 
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- 204 студента. Отже, тут теж спостерігається серйозний дисбаланс. За 

оцінками Міністерства освіти і науки Російської Федерації до 30 тис. 

російських студентів «самостійно», тобто за грантовими програмами 

зарубіжних країн і ВНЗ, а також на власні кошти виїздили на навчання за 

кордон. Крім того, мовні курси за кордоном відвідало до 35 тис. російських 

студентів. Основним регіони виїзду - Європа і Північна Америка (приблизно 

60%)
270

. 

Набагато складніша ситуація складалася в регіональних російських 

ВНЗ. Важливим джерелом інформації щодо партнерських в’язків між 

російськими та зарубіжними університетами з реалізації спільних 

навчальних програм могла бути інформація, розміщена безпосередньо на 

веб-сайтах ВНЗ. Однак з 520 сайтів російських ВНЗ, що мають веб-сервери, 

третина мала технічні проблеми (складнощі з відкриттям, знаходився в стані 

реконструкції, не було можливості доступу без реєстрації та ін.); з 300 

працюючих сайтів тільки 103 була розміщена інформація про міжнародне 

співробітництво. У більшості випадків ця інформація зводилася тільки до 

вказівки контактних осіб, що відповідали за міжнародну співпрацю або до 

короткого переліку реалізованих міжнародних проектів. Тим більше важко 

зорієнтуватися в такій ситуації зарубіжним ВНЗ, які шукають російських 

партнерів, Наприклад, інформація про те, що є курси, які можуть читатися 

англійською мовою, були розміщені тільки на сайтах МДІМВ
271

 та МДУ ім. 
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 Опыт российских вузов по созданию и реализации различных моделей 

образовательных программ. [Електронний ресурс] / Материалы 
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М. В. Ломоносова
272

. Дослідження, проведене в 2004 р. Інститутом 

соціології РАН у 50-ти ВНЗ Росії, показало, що в російських ВНЗ не було 

навіть чіткого розуміння того, що собою являють спільні програми. 

Спільними програмами опитані називали будь-яку співпрацю із 

закордонними ВНЗ на розвиток навчального курсу і, як наслідок, спільними 

називали від 1 до 100 навчальних програм
273

.  

Важливим інструментом розвитку академічної мобільності було 

введення Європейського додатку до диплома. Однак, незважаючи на те, що 

це більшою мірою технічна міра, російські ВНЗ недостатньо активно 

використовували даний інструмент. В рамках комплексу заходів з реалізації 

основних цілей розвитку російської системи вищої професійної освіти, 

відповідно до Болонської декларації міністерство освіти Росії видало наказ 

від 25 квітня 2005 року  № 126, яким затвердило перелік головних ВНЗ з 

реалізації принципів Болонської декларації
274

. Головними ВНЗ, які мали 
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першочергово здійснювати введення додатку до диплома європейського 

зразка (Diploma Supplement) було обрано чотири російських ВНЗ: 

Челябінський державний університет, Російський університет дружби 

народів, Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет, 

Державний університет – Вища школа економіки.  

Аналіз інформації, отриманої з мережі інтернет та дані 

моніторингового дослідження, проведеного НФПК, виявив наступні 

показники: 

- за різними оцінками вибіркових статистичних досліджень від 16 до 22 

% російських ВНЗ у 2003-2005 роках почали видавати своїм випускникам 

додаток до диплома загальноєвропейського зразка; 

- деякі російські ВНЗ (Сучасна гуманітарна академія, Російська 

міжнародна академія туризму, Московський державний університет 

економіки, статистики та інформатики) видавали додаток до диплома 

європейського зразка не тільки випускникам головного закладу, а і тим, хто 

закінчував їхні філіали; 

- із загальної кількості тих ВНЗ, які освоїли у 2003-2005 роках видачу 

додатку до диплома європейського зразка, 16 % становили недержавні ВНЗ.  

В 2005 році 24 533 випускники російських ВНЗ отримало додаток до 

диплома європейського зразка, однак в цілому від загальної кількості це 

становило лише 2 %.  Якщо ж брати окремі федеральні округи, то кількість 

ВНЗ, які освоїли видачу додатку до диплома європейського зразка, то 

показники були наступними: Сибірський ФО – 6 ВНЗ, Уральський ФО – 4 

ВНЗ, Південний ФО – 6, Центральний ФО – 4, Північно-Західний ФО – 2, 

Приволзький ФО – 1, Далекосхідний ФО – 2. Варто також зазначити, що 
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більшість російських ВНЗ видавали такі документи тільки на вимогу 

випускників і за окрему плату
275

. 

 За даними Національного фонду підготовки кадрів у 2007 році лише 99 

ВНЗ (менше 1%) і 10 філій видавали своїм випускникам європейські 

додатку до диплома. Дані Національної доповіді Російської Федерації, 

підготовленої до зустрічі міністрів освіти країн-учасниць Болонського 

процесу, яка відбулася в Левені в 2009 році,  підтвердили, що всього у 2007-

2008 навчальному році європейські додатки до диплома видавали 99 

російських ВНЗ, (загальна кількість російських ВНЗ в 2007-2008 роках 

становила – 1108
276

), а кількість випускників ВНЗ, які отримали додатки до 

диплома європейського зразка становила 31 379 (2% від загальної кількості 

випускників)
277

. 

Що стосується міжнародної співпраці російських ВНЗ, то ще задовго до 

офіційного приєднання Росії до Болонського процесу Федеральний закон 

РФ «Про вищу і післядипломну професійну освіту» від 22.08.1996 № 125-
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ФЗ
278

 у статті 33 встановив право участі вищих навчальних закладів Росії в 

міжнародній співпраці, в програмах двосторонньої та багатосторонньої 

участі обміну студентами, в підготовці іноземних громадян відповідно до 

міждержавних угод, договорами федеральних і відомчих державних органів 

управління освіти, а також за прямими договорами, укладеними 

російськими ВНЗ з іноземними  громадянами та іноземними юридичними 

особами. Відповідно до чинного законодавства вищі навчальні заклади мали 

право підписувати з іноземними партнерами договори про спільну 

діяльність, які не розглядалися як міжнародні договори, а тому не вимагали 

довгострокових угод на урядовому рівні. У 2005 році спільні дипломи 

російських і зарубіжних ВНЗ отримали 31 374 випускники державних ВНЗ 

(або 3,1%) і 1630 випускників недержавних ВНЗ (0,8%), тобто всього 33 004 

(2,7% від загальної кількості випускників). Для залучення іноземних 

громадян до навчання в російських  ВНЗ у 113 вищих навчальних закладах 

(95 державних і 18 недержавних), а також в 40 філіях реалізувались освітні 

програми іноземною, переважно англійською, мовою. Всього  іноземними 

мовами реалізувалося 462 освітні програми вищої освіти. У тому ж році був 

реалізований проект, пов'язаний з дослідженням досвіду реалізації програм 

подвійних дипломів російськими ВНЗ та зарубіжними партнерами. 

Проведене дослідження виявило досвід реалізації програм подвійних 

дипломів на рівні бакалавріату, магістратури,  в поодиноких випадках на 

рівні аспірантури. Вперше в рамках даного проекту була підтримана 

розробка 14 спільних магістерських програм з британськими та фінськими 

університетами, які отримали також фінансове сприяння в рамках проектів 

BRIDGE (Британська Рада) та Cross-Border University (Міністерство освіти 

Фінляндії). 
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 За даними Національної доповіді Російської Федерації за 2005-2007 

роки 715 (50% від загальної кількості) вищих навчальних закладів Росії 

мали договори в сфері освіти з іноземними партнерами. У тому числі 546 

державних і 169 недержавних ВНЗ. Всього у 2005-2007 роках діяло 345 

спільних освітніх програм, в тому числі 309 в державних і 36 в недержавних 

ВНЗ. За спільними програмами навчалося 168 958 студентів (2,3% від 

загальної кількості студентів):  в державних ВНЗ 159 177 студентів або 2,6% 

(у тому числі 650 студентів філій), а в недержавних ВНЗ 9 781 студентів або 

0,7% (у тому числі 1133 – у філіях)
279

.  

З ініціативи міністерства освіти і науки Росії 1 жовтня 2010 року був 

організований Круглий стіл «Програми подвійних дипломів між 

російськими університетами і вузами країн ЄС», в якому взяли участь 

представники Міністерства освіти і науки РФ, Рососвітнагляду, 

Представництва Європейського Союзу в Росії і посольств країн-членів ЄС, 

ректори та проректори московських і регіональних ВНЗ (більше 100 

учасників). Темою обговорення Круглого столу стали попередні підсумки  

соціологічного дослідження, проведеного серед 345 російських ВНЗ щодо їх 

участі в проектах з реалізації подвійних дипломів. В результаті опитувань 

було отримано 226 заповнених анкет. За результатами аналізу анкет, 

дослідження сайтів російських університетів та консультацій з експертами 

та представниками посольств і представництв країн ЄС було виявлено 74 

російських ВНЗ, які заявили про існування програм подвійних дипломів з 

європейськими університетами та в яких вже реалізовувалося 239 програм 

подвійних дипломів.  

Найбільша кількість ВНЗ, які реалізовували програми подвійних 

дипломів з європейськими партнерами були зосереджені в Центральному 
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(24 ВНЗ, 33% від загальної кількості) та Північно-Західному (16 ВНЗ, 22%) 

Федеральних округах. На третьому місці знаходяться Приволзький і 

Сибірський округу, в яких програмами подвійних дипломів займаються по 

12 та 16% ВНЗ відповідно. На частку інших округів припадало близько 13%. 

Так, наприклад, в Уральському ФО у 4-х ВНЗ реалізовувалися програми 

подвійних дипломів, в Південному ФО – в 3-х ВНЗ, а в Далекосхідному та 

Північно-Кавказькому - два і один відповідно.  

Результати анкетування російських ВНЗ показали, що управлінсько-

економічні та інженерні спеціальності і програми навчання представляють 

значну частину від усіх пропонованих спеціальностей і напрямків. Серед 

239 виявлених програм подвійних дипломів вони становили 45% і 35% 

відповідно. При цьому серед управлінсько-економічних спеціальностей 

особливо виділяються «Менеджмент», «Економіка» і «Міжнародний 

менеджмент», а серед інженерних - «Інформатика» та деякі 

вузькоспеціалізовані програми (наприклад, «Хімічна технологія та 

біотехнологія»). Гуманітарні науки складають 14% - це, в першу чергу, 

«Історія» «Юриспруденція», «Філологія» та «Міжнародні відносини». На 

частку природничо-наукового напряму («Фізика», «Математика», «Хімія» і 

ін.) Припадало близько 6% від усіх пропонованих спеціалізацій. 

Велика частина програм подвійних дипломів реалізовувалася на рівні 

магістратури (65%), на бакалаврському рівні їх було значно менше (20%). 

Існували і програми подвійних дипломів на рівні кваліфікації спеціаліст 

(9%). Найбільш складний для реалізації програм подвійних дипломів - 

рівень аспірантури. Аспірантські програми складали всього 6% від 

загального числа програм подвійних дипломів. За кількістю укладених 

договорів щодо реалізації подвійних дипломів з російськими університетами 

безумовними лідерами були французькі ВНЗ. Їх частка складала близько 

37% (89 програм), що перевищувало результат найближчого «конкурента» - 

Німеччини - більш ніж у півтора рази (22% або 53 програми). 
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Великобританія займала третє місце - 17% або 40 програм подвійних 

дипломів. ВНЗ Фінляндії також активно брали участь в проектах 

міжуніверситетського співробітництва з Росією. Серед інших країн варто 

відзначити Нідерланди та Італію, що разом з російськими ВНЗ 

реалізовували 7 спільних програм, Іспанію – 5 програм, Швецію і Кіпр – по 

3 програми. У ВНЗ Австрії, Бельгії, Болгарії, Люксембургу, Польщі, Чехії та 

Естонії - по одній програмі подвійного диплома з російськими ВНЗ
280

. 

Отже, в рамках участі в Болонському процесі в російській системі 

вищої освіти реалізовувались спільні російсько-європейські проекти та 

освітні програми, а також втілювалася в життя практика подвійних 

дипломів, що значно підвищувало рівень розвитку академічної мобільності 

та давало можливість інтернаціоналізувати російську вищу школу. Однак, 

цей процес не набув широкомасштабного характеру та мав ряд недоліків, 

оскільки більшість міжнародних освітніх програм діяли саме в провідних, 

переважно столичних ВНЗ, в той час як периферійні ВНЗ, які не мали 

достатньої фінансової підтримки з боку держави, не могли в повній мірі 

забезпечити ефективну участь своїх студентів та викладачів в таких 

міжнародних освітніх програмах.  

Таким чином, частка студентів російських ВНЗ, які безпосередньо 

приймали участь в міжнародних, в першу чергу європейських освітніх 

програмах, що базувалися на системі грантів та стипендій з підтримки 

академічної мобільності, була досить мізерною якщо оцінювати ситуацію 

загалом по Росії. Схожі проблеми виникали і з отриманням студентами 

«додатку до диплома» європейського зразка. За даними статистики та 
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моніторингу російських ВНЗ протягом 2005 –2008 років такий документ 

отримували не більше 2% випускників російських ВНЗ від загальної їх 

кільості, що свідчить про досить низький рівень реалізації Diploma 

supplement в російській системі вищої освіти та недостатню увагу з боку як 

керівництва держави так і керівництва окремих ВНЗ до цього питання. 
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ВИСНОВКИ 

На підставі проведеного дослідження було зроблено наступні висновки: 

  Встановлено, що проблема реформування системи вищої освіти в РФ 

в рамках участі в Болонському процесі донині не була предметом окремого 

комплексного історичного дослідження. Для теми характерна наявність 

широкої і репрезентативної джерельної бази, яка, зважаючи на свою 

специфіку, представлена законодавчими актами РФ, урядовими та 

міністерськими наказами, розпорядженнями, постановами, заявами та 

доповідями офіційних осіб, даними статистики, різноманітних моніторингів 

цього процесу урядовими і неурядовими організаціями, соціологічних 

опитувань та анкетувань, навчально-методичними матеріалами російських 

ВНЗ. Однак статистичні дані у загальноросійському вимірі є часто 

неповними, фрагментарними, особливо за останні роки. І, передусім, це 

стосується таких показників процесу реформ, як індекси внутрішньої та 

міжнародної академічної мобільності, реальної участі російських ВНЗ у 

програмах міжнародних обмінів, взаємного визнання документів про вищу 

освіту. Наукова розробка теми представлена декількома групами наукових 

публікацій, кожна з яких висвітлює окремі аспекти досліджуваної теми: 

історію розвитку та становлення Болонського процесу в Європі; 

реформування російської системи вищої освіти та приєднання до 

Болонського процесу; аналітичні оцінки та аргументи прибічників і 

противників переходу російської вищої школи на європейські освітні 

стандарти; соціально-економічні та політичні процеси РФ в реформаційний 

період, а також праці українських дослідників участі нашої держави в 

Болонському процесі. Однак, після 2009 складно прослідкувати реальну 

участь РФ в Болонському процесі, оскільки офіційні документи, які б давали 

змогу оцінити ступінь та ефективність реформи, є важкодоступними або 

взагалі відсутніми, а самі  інтернет-портали міністерства освіти і науки РФ 

та російських ВНЗ практично не відображають інформацію стосовно цієї 
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проблеми. Відповідно значно зменшилась і кількість публікацій щодо участі 

РФ в Болонському процесі. 

 Виявлено, що період 1990-х і початок 2000-х років був для РФ 

переломним та визначальним, складна соціально-економічна ситуація, а 

також затяжні політичні кризи призвели до занепаду науково-освітньої 

сфери. Суспільно-політичними передумовами приєднання РФ до 

Болонського процесу стало бажання, в першу чергу керівництва держави, 

вийти із затяжної кризи, реформувати та модернізувати освітню систему, а 

також прагнення набути більшої міжнародної ваги та включитися до світових 

інтеграційних процесів.  

  Досліджено, що російські ВНЗ у зв’язку з приєднанням до 

Болонського процесу мали перейти на двоступеневу систему (бакалавр-

магістр), зрозумілу у більшості країн Європи. Однак, незважаючи на це, 

російська система вищої освіти залишилася триступеневою: бакалавр-

спеціаліст-магістр (4+1+2 роки навчання), де залишалася і кваліфікація 

спеціаліста. Згідно статистичних даних, моніторингу ВНЗ та соціологічних 

опитувань і анкетувань, проведених в російських ВНЗ у 2004-2008 роках, 

кількість випускників-спеціалістів все ще значно переважає кількість тих 

випускників, хто отримує дипломи бакалаврів чи магістрів. 

  З’ясовано, що європейська система накопичення кредитів та система 

залікових одиниць ECTS, як свідчила практика її  реалізації у провідних 

російських ВНЗ, була досить успішною та позитивною. Однак вона не 

отримала широкого застосування та визнання в реаліях російської освітньої 

системи.  Однією з причин цього була інерція та спротив консервативної 

частини професорсько-викладацького складу.  Інша проблема, пов’язана із 

запровадженням системи кредитів та залікових одиниць, полягала у 

недостатній обізнаності студентів щодо її мети, методів реалізації та 

ефективності.  
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  Встановлено, що реалізація стратегії розвитку міжнародної освітньої 

співпраці здійснювалася за підтримки різноманітних європейських програм із 

забезпечення академічної мобільності, а також системи грантів, 

стипендіальних програм та ін. РФ, як і інші країни-учасниці, безперечно була 

зацікавлена у поглибленні співпраці та максимальній інтеграції до 

європейського освітнього простору. Однак розвиток міжнародної академічної 

мобільності стримувався, передусім, слабким рівнем фінансування 

російською владою ВНЗ. Більшість закордонних поїздок на навчання чи 

стажування російські студенти, аспіранти, викладачі змушені були 

здійснювати переважно за свій власний кошт або в рамках європейських 

проектів і програм підтримки академічної мобільності або ж системи грантів 

та стипендій. Інша проблема – низький рівень володіння іноземними мовами, 

про що свідчать дані статистики та соціологічних опитувань, а також 

традиційний консерватизм переважної більшості російських ВНЗ (навчання 

за принципом «де навчатися почав, там і маєш закінчувати»). У контексті 

академічної мобільності існувала і проблема додатку до диплома. Практика 

подвійних дипломів (диплом міжнародного зразка) застосовувалася, але 

відсоток таких дипломів залишається мізерним та ще й отримати його 

студент може  лише за своїм проханням і за свій же власний кошт. Згідно 

російського законодавства такі додатки до диплома мали видаватися в усіх 

російських ВНЗ лише з 2010 року. 

 Доведено, що динаміка реформування системи вищої освіти в РФ 

в рамках участі у Болонському процесі була досить нерівномірною. Такий 

висновок можна зробити на підставі соціологічних досліджень та 

моніторингу участі російських ВНЗ в Болонському процесі, здійсненому 

протягом 2004-2008 років. До позитивних зрушень можна віднести такі 

показники як: збільшилась загальна кількість студентів та програм 

бакалаврського і магістерського рівнів, зростала і кількість навчальних 

програм з використанням системи залікових одиниць ECTS, було 
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започатковано практику видання європейського додатку до диплома, набула 

поширення практика розробки та реалізації спільних з європейськими 

партнерами навчальних програм у рамках участі російських ВНЗ в програмах 

сприяння академічній мобільності, помітно збільшився відсоток російських 

студентів, аспірантів та викладачів, які проходили навчання або стажування в 

закордонних ВНЗ. Що стосується іноземних студентів, які навчалися чи 

проходили стажування в російських ВНЗ в рамках двосторонніх 

(партнерських) угод або в рамках програм академічної мобільності та 

академічних обмінів, то їх кількість була в середньому вдвічі меншою за 

кількість російських студентів, які навчалися чи проходили стажування в 

європейських університетах за програмами академічного обміну. Значний 

відсоток студентів-іноземців в Росії складали вихідці з країн СНД або з країн 

Близького та Далекого Сходу.  

Однак, разом з тим, по кожному з вищеназваних пунктів, що є 

основними напрямами реалізації принципів Болонського процесу, 

залишається ряд невирішених як на державному рівні, так і на рівні 

освітянської спільноти проблем та перепон, які не дозволяють в повній мірі 

реалізовувати принципи Болонського процесу та користуватися всіма його 

перевагами. В першу чергу ці проблеми пов’язані з неповнотою законодавчої 

бази (навіть прийняті закони в сфері освіти не вирішують багатьох важливих 

питань і носять суто декларативний характер або є незавершеними, 

половинчастими). По-друге, відсутня чітка стратегія та ідеологія розвитку 

системи вищої освіти, бачення її місця в світовому, глобальному масштабі. 

По-третє, очевидне недостатнє фінансування системи освіти з боку держави. 

По-четверте, обумовленість об’єктивних чинників, пов’язаних із специфікою 

географічного розташування (більша частина території Росії знаходиться в 

Північній Азії) та великими територіальними просторами, що звісно суттєво 

ускладнюють можливості поїздок, відряджень, оскільки це, у свою чергу, 
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супроводжується значними фінансовими витратами, які більшість російських 

ВНЗ не в змозі покривати на належному рівні.  

  Представлено та проаналізовано аргументи прибічників та 

противників реформування російської системи вищої професійної освіти на 

засадах Болонського процесу. У процесі тривалої дискусії відбувся поділ 

російських політичних діячів та академічної спільноти на два табори: 

прибічників та противників Болонських реформ в Росії. Перші акцентували 

увагу на позитивних сторонах цього процесу для російської вищої освіти і 

науки, а саме: перехід на європейські стандарти у сфері вищої освіти 

(запровадження системи «бакалавр-магістр-доктор» та додатку до диплому), 

що давало можливість зробити російські дипломи про вищу освіту такими, 

які б визнавалися в європейських країнах; підвищення академічної 

мобільності студентів та викладачів (можливість подорожувати, отримувати 

вищу освіту і дипломи за кордоном); покращення рівня російської вищої  

освіти, її реформування та модернізація; забезпечення доступності та 

відкритості. Противники таких реформ вважали абсолютно неприйнятними 

для російської вищої школи «копіювати» європейські стандарти та принципи 

у сфері вищої освіти та переносити їх на російський грунт без врахування 

місцевих традицій вищої школи. На думку ряду російських вчених, такі 

необдумані дії можуть призвести до втрати здобутків вітчизняної освіти, 

зокрема в технічних та природничих науках, а також втрати  

фундаментальності російської вищої школи загалом.  

Таким чином, склалась ситуація, коли російська система вищої 

професійної освіти, все ще зберігаючи свої передові позиції у світі, в той же 

час постійно їх втрачала. Болючими залишаються проблеми 

недофінансування з боку держави, низький рівень соціального забезпечення 

працівників освітньої та наукової сфери, корупція, проблеми, пов’язані з  

еміграцією кращих науково-педагогічних кадрів за кордон, поступова втрата 

фундаментальності російської освітньої системи. Усе це свідчить про те, що 
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участь Росії в Болонському процесі у 2003-2010 роках не вирішила багатьох 

проблем в самій системі освіти, хоча і дала значний поштовх для її розвитку, 

модернізації, міжнародної співпраці. 

На жаль, події останніх років (російська збройна інтервенція та 

посягання на територіальну цілісність Грузії, анексія Криму, збройна агресія 

Росії проти нашої держави, санкції ЄС та США і відповідні санкції Росії 

проти ЄС та США) свідчать про рішення російського політичного 

керівництва кардинально змінити вектор своєї зовнішньої політики. 

Зовнішня політика Російської Федерації тепер не тільки є спрямованою на 

поглиблення співпраці з Китаєм, Індією, Арабськими, Африканськими та 

Латиноамериканськими країнами, а і протиставляє себе Європі та США, 

Західній цивілізації в цілому. Керівництво Російської Федерації вдається до 

відкритої військової агресії проти сусідніх країн, використовує найбрудніші 

методи пропаганди, вдається до провокацій та залякування всього світу 

своєю зброєю та ядерним потенціалом, готове до нового «поділу світу» та, 

вочевидь, готове розпочати світову війну. Тому можна зробити висновок, 

що російське політичне керівництво своїми діями останніх років повністю 

перекреслило всі попередні здобутки, спрямовані на поглиблення співпраці 

та інтеграції з Європейським Союзом, а участь Росії в Болонському процесі, 

як і її євроінтеграційні прагнення, у майбутньому ризикують стати 

формальністю, яка в умовах міжнародної ізоляції Російської держави, може 

привести і до  ізоляції у сфері освіти та науки. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. Контингент студентів Російської Федерації (2005-2007 н. р.)
281

 

Програми Держав-ні 

ВНЗ 

Філіали 

державних 

ВНЗ 

Недер-

жавні 

ВНЗ 

Філіали 

недержав-

них ВНЗ 

Всього % 

Бакалавр 252 364 31 565 95 960 149 261 7,0 % 

Магістр 37 312 750 2 877 1 439 0,6 % 

Спеціаліст 4 835 608 1 095 444 611 138 397 203 92,4% 

Всього     7 510 921 

 

 

 

Додаток 2. Стадія запровадження двох циклів навчання у російських ВНЗ 

(2005/2006 н.р.)
282

 

Рівень 

кваліфікації 

 

Кількість програм Кількість студентів 

державні 

ВНЗ 

Недержавні 

ВНЗ 

державні 

ВНЗ 

недержавні 

ВНЗ 

Бакалавр 2 195 1 267 295 436 2 008 194 

Спеціаліст 19 734 4 019 5 873 864 10 057 617 

Магістр 1 204 53 44 567 3 711 
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 Национальный доклад Российской Федерации 2005 – 2007. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bologna.ntf.ru/DswMedia/nr2005-2007_rus.pdf 

282
 Основные показатели участия России в Болонском процессе (за 2005/2006 

учебный год). Данные Национального аккредитационного агентства в сфере 

образования. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bologna.ntf.ru/DswMedia/statistic2007.pdf  
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Додаток 3. Стадія реалізації першого та другого рівнів у вищій професійній 

освіті Російської Федерації (2006/2007 н. р.)
283

 

Загальна кількість 

студентів, які 

навчаються за 

програмами 

бакалавр/магістр 

Кількість студентів, прийнятих на двоступеневу 

систему в 2006/2007 н.р. 

Всього % від загальної кількості 

603 984 175 577 9,4% 

 

Рівень кваліфікації 

Кількість програм Кількість студентів 

державні 

ВНЗ 

недержавні 

ВНЗ 

державні 

ВНЗ 

недержавні 

ВНЗ 

Бакалавр 2 668 1 530 317 678 240 959 

Спеціаліст 20 113 4 231 5 913 935 1 178 440 

Магістр 1 369 71 42 809 2 538 

Аспірант (Ph.D) 12 043 687 124 222 11 142 
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 Статистическая информация, характеризующая участие вузов РФ в 

реализации принципов Болонского процесса (за 2006/2007 учебный год). 
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Додаток 4. Кількість студентів, що навчались за програмами бакалавр, 

спеціаліст, магістр в російських ВНЗ (2007/2008 н. р.)
284

 

 

Рівень 

Кількість студентів за 2007/2008 н. р.  

%% 
Державні ВНЗ Недержавні ВНЗ 

Бакалавр 345 792 262 432 7,9 

Спеціаліст 5 767 887 1 209 053 91,3 

Магістр 54 771 4 471 0,8 

 

Додаток 5. Результати анкетувань щодо переходу російських ВНЗ на 

систему «4+2» (бакалавр – магістр)
285

 

Варіанти відповіді Відсоток тих, хто 

відповів 

Так, але навчаюсь за 5-ти річною системою 46 

Так, я є студентом бакалавром/магістром 47 

Ні, не відомо 5 

Не можу відповісти 3 
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 Основные показатели участия России в Болонском процессе (за 2007/2008 

учебный год). Данные Национального аккредитационного агентства в сфере 

образования. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bologna.ntf.ru/DswMedia/statistic_bp_2007-08.pdf 

285
 Внешняя оценка участия ВУЗОВ Российской Федерации в Болонском 

процессе. Отчет о проведении исследования [Електронний ресурс]. – М.: 

Федеральное агентство по образованию РФ, Национальный фонд подготовки 

кадров, Государственный университет – Высшая школа экономики, 2008. – 

93 с. – Режим доступу: 
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Додаток 6. Чи відомо Вам про перехід Вашого ВНЗ на систему освіти «4+2» 

(розподіл по ВНЗ)
286

 

 

ВНЗ 

 

Не можу 

відповісти 

Так, відомо, 

але я 

навчаюсь за 

5-річною 

системою 

 

Ні, не 

відомо 

Так, я є 

студентом 

бакалавром/ 

магістром 

НДУ-ВШЕ 0 % 4 % 2 % 95 % 

СПбДПУ 7 % 52 % 8 % 34 % 

ПУрДУ 2 % 64 % 5 % 29 % 

 

Додаток 7. Найбільш привабливим для роботодавців є диплом…?
287

 

Варіанти відповіді Відсоток від опитаних 

Диплом бакалавра 2 

Диплом спеціаліста 39 

Диплом магістра 48 

Не має значення 9 

Складно відповісти 3 

 

Додаток 8. Ефективність переходу на двоступеневу систему навчання за 

п’ятибальною шкалою
288

 

Назва ВНЗ Важко 

відповісти 

1 2 3 4 5 Сер. 

оцінка 

НДУ-ВШЕ 19 1 4 16 39 21 4 

СПбДПУ 23 9 7 29 23 9 3 

ПУрДУ 17 8 6 33 29 7 3,5 
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 Там само. – С. 34. 

287
 Там само. – С. 36. 

288
 Там само. – С. 38.  
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Додаток 9. Кількість публікацій у наукових періодичних виданнях, 

присвячених висвітленню проблем участі Росії у Болонському процесі
289

 

Назва 

періодичного 

видання 

Рік публікації 

та номер 

періодичного 

видання 

Наявність та назва 

рубрики 

Кількість 

публікаці

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Высшее 

образование в 

России» 

2002, № 2  

«Курсом реформ» 

1 

2002, №5 1 

2003, № 1  

 

 

 

 

 

«Болонский процесс» 

 

1 

2003, № 3 2 

2004, № 1 2 

2004, № 1 1 

2004, № 2 3 

2004, № 3 2 

2004, № 4 3 

2004, № 5 1 

2004, № 7 1 

2004, № 9 2 

2004, № 11 2 

2004, № 12 1 

2005, № 2 2 

2005, № 4 1 

2005, № 8 1 

2005, № 9 3 

2005, № 10 4 

2005, № 11 2 

2005, № 12 2 

2006, № 1 2 

2006, № 2 2 

2006, №3 2 

2006, № 4 3 

2006, № 5 3 

2006, № 6 2 

2006, № 7 3 

2006, № 8 1 

 2006, № 10 2 

2007, № 1 1 
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 Підрахунки автора.  
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«Высшее 

образование в 

России» 

2007, № 3  

 

 

«Болонский процесс» 

 

3 

2007. № 6 2 

2007, № 7 2 

2007, № 9 3 

2007, № 10 2 

2007, № 11 3 

2008, № 1 2 

2008, № 3 1 

2008, № 8 2 

2008, № 11 2 

2008, № 12 1 

2009, № 1 1 

2009, № 3 2 

2009, № 4 2 

2009, № 5 1 

2009, № 6 2 

2009, № 7 4 

2009, № 8 3 

2009, № 9 2 

2009, № 10 2 

2009, № 11 1 

2010, № 3 1 

2010, № 5 2 

2010, № 6 2 

 

«Вопросы 

образования» 

2004, № 4  

 

«Практика» 

5 

2005, № 1 1 

2007, № 1 1 

2007, № 2 1 

2007, № 3 1 

 

 

«Университетское 

управление: 

практика и 

анализ» 

 

2003, № 4 

 

«Реформа высшей 

школы» 

 

2 

2004, № 5, 6 2 

2005, № 7 1 

2006, № 1  

«Болонский процесс» 

3 

2006, № 5 1 

2007, № 5 1 

2008, № 1 1 
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Додаток 10. Кількість студентів, що навчалися в рамках двосторонніх угод 

між ВНЗ
290

 

Категорія студентів 2004/2005 н. р. 2005/2006 н. р. 2006/2007 н. р. 

Виїхали за кордон 9 239 10 348 10 270 

Прибули з-за 

кордону 

5 667 5 615 5 632 

Навчалися в інших 

російських ВНЗ 

2 091 1 389 904 

Прибули з інших 

російських ВНЗ 

1 676 1 291 1 138 

 

Додаток 11. Кількість ВНЗ та філіалів (державних та недержавних), що 

мали студентів, які навчалися в рамках договорів між університетами  

(2007/2008 н. р.)
291

 

Заклади освіти  Студенти за 

кордоном 

Студенти в 

інших 

російських ВНЗ 

Державні ВНЗ 296 29 

 Філіали 27 2 

Не державні ВНЗ 68 12 

 Філіали 7 1 
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 Интернационализация высшего образования: тенденции, стратегии, 

сценарии будущего / М.Л. Агранович [и др.]; Национальный фонд 

подготовки кадров. – М: Логос, 2010. – С. 192. – 280 с. 
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 Там само. – С. 193. 
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Додаток 12. Кількість ВНЗ та філіалів (державних та не державних), що 

приймали студентів, які навчалися в рамках договорів між університетами  

(2007/2008 н. р.)
292

 

Заклади освіти  Студенти за 

кордоном 

Студенти в інших 

російських ВНЗ 

Державні ВНЗ 207 38 

 Філіали 6 3 

Не державні ВНЗ 32 17 

 Філіали 2 3 

 

Додаток 13. Реалізація спільних програм із закордонними ВНЗ (з виданням 

подвійних дипломів)
293

 

Категорія 2004/2005 

навч. рік 

2005/2006 

навч. рік 

2007/2008 

навч. рік 

2008/2009 

навч. рік 

Кількість ВНЗ 

(в т.ч. філіали) 

107 201 (38) 132 (35) 215 (40) 

Кількість 

програм 

345 548 422 (65) 600 (92) 

 

Додаток 14. Кількість освітніх програм, що реалізувалися на іноземній мові 

в російських ВНЗ (2007/2008 н. р.)
294

 

Заклади вищої освіти Бакалавр Магістр Спеціаліст 

Державні - 119 48 44 262 

Недержавні - 47 33 3 45 
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 Там само. – С. 193. 

293
 Там само. – С. 194.  

294
 Там само. – С. 195.  
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Додаток 15. Кількість ВНЗ і їх філіалів, що використовували ECTS
295

 

Заклади освіти 2004/2005 

навч. рік 

2005/2006 

навч. рік 

2006/2007 

навч. рік 

2007/2008 

навч. рік 

Державні Близько 100 123 148 159 

Недержавні  185 198 211 

 

Додаток 16. Кількість основних освітніх програм, що реалізувалися за 

допомогою ECTS (2007/2008 н. р.)
296

 

Заклади освіти Бакалавр Магістр Спеціаліст 

Державні 371 191 1169 

Недержавні 789 9 218 

 

Додаток 17. Кількість ВНЗ та філіалів, що видали Європейський додаток до 

диплома
297

 

Заклади освіти 2004/2005 

навч. рік 

2005/2006 

навч. рік 

2006/2007 

навч. рік 

2007/2008 

навч. рік 

Державні 58 73 82 99 

Недержавні 10 18 27 28 
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