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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Проблема рівня та якості вищої освіти для кожної 

країни в 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 в зростанні 

корумпованості, падінні якості вищої освіти та послабленні її  

конкурентоспроможності. Росія мала ризик, не приєднавшись до жодної зі світових 

систем, опинитись 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 спробам РФ визначити свій цивілізаційний вибір на 

початку XXI століття.  

 Тема дисертаційного дослідження є важливою та актуальною ще й тому, що в 

нашій державі також відбувається процес реформування системи освіти загалом та 

системи вищої освіти зокрема. З 2005 року Україна є учасницею Болонського 

процесу і наша 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 в Болонському 

процесі донині не 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 руслі 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 

Болонського процесу, проаналізувати хід 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 вияснити суспільно-політичні передумови, які 
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привели до політичного рішення російського керівництва про приєднання до 

Болонського процесу; 

  прослідкувати процес запровадження багатоступеневої системи в російській 

вищій школі та його наслідки; 

  вивчити практику застосування європейської системи  накопичування та 

трансферу кредитів (ECTS) як комплексного оцінювання знань;  

  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 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. 
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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. В роботі розглядаються основні структурні та функціональні зміни, 

які відбулися в російській системі вищої професійної освіти протягом 

досліджуваного періоду. Вперше реформа системи вищої освіти була розглянута 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 та висновках, що 

виносяться на захист. 

Вперше:  

  створено цілісне історичне дослідження, в якому розглядається проблема 

реформування системи вищої освіти Російської Федерації в рамках її участі в 

Болонському процесі та переходу на європейські освітні стандарти; 

  запропоновано та обґрунтував власний підхід щодо періодизації 

досліджуваної теми, яка цілком відповідає структурі роботи;  

  дано оцінку процесу реформ, а також проаналізовано основні тенденції 

розвитку російської системи вищої освіти в реформаційний період. 

Удосконалено: 

   розуміння внутрішніх та зовнішніх факторів, які викликали глибоку 

суспільно-політичну та культурно-освітню кризу російського суспільства в 1990-х 

роках та зумовили пошук нових шляхів і моделей розвитку вищої школи;  

  Уявлення про суспільно-політичні передумови та причини, які привели до 

політичного рішення російського керівництва про приєднання до Болонського 

процесу; 

Набули подальшого розвитку: 

  дослідження основних напрямів реформ, які здійснювалися в 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 в російських ВНЗ; 

  визначення комплексу малодосліджених та дискусійних питань, які 

потребують подальшого поглибленого вивчення у контексті розвитку освітньої 

сфери та процесів інтеграції і інтернаціоналізації. 

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.  

Апробація результатів дисертації здійснювалась під час обговорень на 

засіданнях кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного 
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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).  

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 обумовлена метою та завданням дослідження. 

Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та літератури із 307 найменування (43 сторінок) та 17 

додатків. Загальний обсяг роботи 238 сторінок, з яких основний зміст викладено на 

186 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено об’єкт та 

предмет вивчення, хронологічні межі, розкрито наукову новизну і практичне 

значення дисертації, відображено апробацію її результатів, а також подано 

інформацію про структуру роботи. 

Перший розділ «Джерельна база та стан наукової розробки проблеми».  

У підрозділі 1.1. «Джерельна база дослідження» проаналізовано комплекс 

джерел, використаних при написанні дисертації, які за своїм походженням, 

характером та змістом можна умовно поділити на кілька груп: 

Першу групу становлять Конституція РФ, федеральні закони, прийняті 

Державною Думою та ухвалені Радою Федерації,  і передусім закони, які визначали 

нові підходи до структури і змісту освітньої діяльності. Так, закон «Про вищу і 

післядипломну професійну освіту» 1996 року закріплював основні принципи 

державної політики у галузі вищої освіти: безперервність і наступність процесу 

освіти, інтеграція системи вищої і післядипломної професійної освіти РФ у світову 

систему вищої освіти при збереженні і розвитку досягнень та традицій російської 

вищої школи; закон «Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської 

Федерації (Встановлення ступенів вищої професійної освіти)» 2007 року 

встановлював три основні ступені: бакалавр – дипломований спеціаліст – магістр; 

закон від 2012 року «Про освіту» 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. Ці документи дозволяють прослідкувати державну стратегію та політичні 

цілі, які переслідувала держава в процесі реформ,  еволюцію російської системи 

вищої освіти, а також наявні ресурси, які залучалися в процесі реформ та пріоритети 

які ставила перед собою РФ. 

Другу групу складають постанови, накази, розпорядження уряду РФ, які 

визначали шляхи і способи реалізації державної стратегії реформи освітньої сфери, 
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а також постанови, накази, розпорядження Міністерства освіти і науки РФ, які 

втілювали цю стратегію. Серед таких можна назвати Постанову уряду РФ «Про 

затвердження державного освітнього стандарту вищої професійної освіти» від 12 

серпня 1994 року, яка затвердила структуру вищої професійної освіти. 

Пріоритетність розвитку освітньої сфери в РФ було сформульовано у «Федеральній 

цільовій програмі розвитку освіти на 2006–2010 роки». Національні доповіді РФ за 

2004–2009 роки, які готувалися міністерством освіти як звітні матеріали щодо 

реалізації основних принципів Болонського процесу в російській системі вищої 

освіти, є важливим джерелом у вивченні даної теми, оскільки в них розміщена 

детальна інформація щодо структури вищої освіти в РФ, всіх змін та доповнень, що 

відбувалися в законодавчій базі освітньої системи, а також всіх конкретних заходів 

щодо реалізації основних принципів Болонського процесу. Серед важливих 

нормативно-підзаконних актів, що реалізували стратегію реформ можна 

виокремити накази міністерства освіти РФ «Про практику взаємного визнання і 

встановлення еквівалентності документів про освіту в Російській Федерації та 

зарубіжних держав», «Про порядок запровадження у ВНЗ магістерських програм»,  

«Про проведення експерименту з використання залікових одиниць у навчальному 

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

реалізацію положень Болонської декларації в системі вищої професійної освіти 

Російської Федерації».  

Важливими джерелами, які дають змогу прослідкувати стратегію міністерства 

освіти РФ щодо стратегії розвитку та модернізації освітньої системи є документи 

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

розвиток системи освіти Російської Федерації на майбутню перспективу. Серед них 

варто виокремити наступні: «Національна Доктрина освіти в Російській Федерації», 

«Концепція модернізації Російської освіти на період до 2010 року», «Концепція 

федеральної цільової програми розвитку освіти на 2006 – 2010 роки»
.
. Саме ця 

група джерел дала змогу дослідити практику втілення реформ та простежити, які 

державні механізми, структури, ресурси були задіяні в цьому процесі, а також 

виявити реальну участь держави, уряду, міністерства освіти в процесі 

реформування системи вищої освіти. 

Третя  група джерел дисертаційного дослідження представлена міжнародними 

угодами, які висвітлюють історію самого Болонського процесу загалом та 

включають міжнародні угоди в сфері вищої освіти, підписані РФ. Серед таких 

міжнародних угод варто виокремити «Всесвітню Хартію університетів», підписану 

1988 року, «Лісабонську конвенцію», «Спільну декларацію про гармонізацію 

архітектури європейської системи вищої освіти», підписану в Сорбоні 1998 року, 

«Болонську декларацію», підписану 19 червня 1999 року, а також документи, які 

підписувалися міністрами освіти країн-учасниць Болонського процесу у наступні 

2001 – 2013 роки. Міжнародні угоди дали змогу продемонструвати в повному 

обсязі зміст, структуру, принципи і цінності побудови європейського освітнього 

простору, прослідкувати еволюцію європейської освітньої системи.   

Четверту групу джерел складають публічні виступи, заяви, доповіді, статті, 

промови офіційних осіб держави, зокрема  програмна стаття президента РФ В.В. 
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Путіна «Росія на межі тисячоліть», в якій визначалися майбутні пріоритети та 

окреслювалася стратегія розвитку РФ на початку XXI століття, а також доповіді та 

інтерв’ю щодо стану системи вищої освіти в РФ та перспектив ї розвитку і 

модернізації тогочасного міністра освіти і науки РФ В.М. Філіппова. Спираючись 

на цю групу джерел, в дисертаційному досліджені було представлено офіційну 

позицію та оціночні судження посадових осіб держави щодо здійснюваних реформ, 

їхнє бачення та оцінка стратегії розвитку російської освітньої системи. 

П’ята група джерел складається зі статистичних матеріалів (даних 

статистичних щорічників, результатів моніторингу реалізації Болонського процесу 

урядовими та неурядовими організаціями, аналітичних звітів, які характеризували 

якісні та кількісні показники російської освітньої системи протягом багатьох 

років), а також матеріалів соціологічних опитувань та анкетування, проведених в 

різних російських ВНЗ. Федеральним агентством з освіти Росії, Національним 

фондом підготовки кадрів та НДУ-ВШЕ у 2005-2009 роках здійснювався 

моніторинг участі російських університетів та було проведено ряд соціологічних 

опитувань серед студентів та викладачів провідних російських ВНЗ у різних 

федеральних округах з приводу участі та обізнаності з основними принципами 

Болонського процесу та їх реалізації в російських ВНЗ. Ці дослідження 

продемонстрували нерівномірність запровадження європейських освітніх 

стандартів в різних російських ВНЗ.  

За допомогою даних соціологічних опитувань, статистики та моніторингу 

реформ можна виявити найбільш повну, достовірну інформацію щодо ефективності 

реалізації Болонського процесу в російській вищій школі. На підставі статистичних 

даних автору дослідження вдалося найбільш повно прослідкувати характер, 

динаміку та результативність реформ. В той же час, на жаль, після 2009 року така 

інформація стає недоступною, що не дає можливості в повній мірі оцінити характер 

та динаміку реформ в наступні роки. Проблемним залишається виявлення 

узагальнюючих даних щодо індексу академічних обмінів, внутрішньої та 

зовнішньої академічної мобільності, практики визнання  російських дипломів за 

кордоном та дипломів про вищу освіту іноземних громадян, які перебувають в РФ, 

узагальнюючих даних щодо міжнародних обмінів. 

Шоста група джерел є найбільш чисельною і складається з наказів, 

розпоряджень, інструктивних документів, методичних рекомендацій та інших 

документів щодо реалізації принципів Болонського процесу та застосування нових 

методик в навчальному процесі,  створених та виданих окремими російськими ВНЗ. 

До цієї групи відносяться навчально-методичні матеріали щодо запровадження 

системи залікових одиниць Російського університету дружби народів, методичні 

розробки здійснені спеціалістами Московського державного університету імені 

М.В. Ломоносова щодо використання системи кредитів у навчальному процесі та 

ін. У своїй більшості ці матеріали розміщені на сайтах відповідних ВНЗ. Ця група 

джерел дала змогу прослідкувати конкретні приклади запровадження та реалізації 

Болонських принципів в системі вищої освіти РФ на прикладі конкретних ВНЗ.  

В цілому джерельна база дослідження є достатньою та репрезентативною для 

вирішення поставлених завдань. Таким чином, комплексний аналіз наявних груп 
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джерел дозволяє дослідити процес реформування системи вищої освіти РФ в 

рамках участі в Болонському процесі.  

У підрозділі 1.2. «Стан наукової розробки проблеми» було систематизовано та 

проаналізовано значний масив наукової літератури та різноманітних публікацій. У 

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

спрямованість, в той же час є міждисциплінарною, слід вказати на специфіку тієї 

літератури, яка була використана у ході виконання дисертаційного дослідження. Ця 

особливість полягає в тому, що основна маса наукової літератури складається із 

праць філософів, соціологів, педагогів чи навіть представників 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.  

Першу групу становлять праці російських дослідників, які висвітлюють історію 

розвитку та становлення єдиного європейського освітнього простору від 

підписання Болонської декларації в 1999 році і до 2010 року – часу реалізації 

основних ідей Болонського процесу. Серед них у першу чергу слід виділити 

численні праці В.І. Байденка, який відіграв провідну роль у фаховому ознайомленні 

російської громадськості з основними здобутками та перспективами Болонського 

процесу,  популяризував нові підходи до навчального процесу із застосуванням так 

званих компетенцій, тобто накопичених студентами у процесі навчання знань, 

вмінь та навичок.  У 2010 році під науковою редакцією професора В.І. Байденко 

було опубліковано аналітичний звіт «Основні тенденції розвитку вищої освіти: 

глобальні та Болонські виміри», у якому підведені певні підсумки руху вищої 

школи РФ у напрямку європейського освітнього простору.  Європейський досвід 

реформ в освітній сфері  висвітлювали і популяризували також такі російські 

автори, як  М.Л. Агранович, В.Б. Касевич, К.Н. Кісліцин, А.В. Петров, Р.В. 

Свєтлов, А.В. Циб та інші. Саме завдяки їх зусиллям ідеї і принципи Болонського 

процесу стали широко відомими і привабливими для  значного кола російської 

освітньої спільноти та громадськості.  

Другу групу становлять дослідження російських науковців – монографії, 

наукові збірники, окремі статті, які присвячені аналізу практичного ходу 

модернізації та реформування вищої освіти РФ в рамках участі в Болонському 

процесі та містять детальний опис запровадження та реалізації основних елементів 

Болонської системи в навчальному процесі. Враховуючи специфіку теми, варто 

зазначити, що значний масив таких праць публікувався безпосередньо в стінах 

російських ВНЗ. 

Серед найвідоміших російських авторів, які не лише досліджували цей процес, 

але й популяризували його та були прибічниками запровадження європейських 

стандартів в системі вищої освіти РФ, можна назвати Б.А. Сазонова, М.М. 

Лєбєдєву, В.М. Філіппова, В.Н. Чистохвалова, М.В. Артамонову, А.І. Гретченко. 

Н.К Количева. Однак, серед академічної спільноти РФ існувала і інша точка зору 

науковців, керівників ВНЗ, які досить обережно і навіть критично ставилися до 

реформ російської системи вищої освіти в «болонському дусі», застерігаючи від 

можливої втрати універсальності та фундаментальності російської освітньої 
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системи, спроб копіювання та насадження європейської освітньої моделі. До таких 

критиків відносилися ректор МДУ імені М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, ректор 

Санкт-Петербурзького гуманітарного університету профспілок А.С. Запєсоцький. 

Саме ця група наукових публікацій дала можливість автору в повній мірі скласти 

уявлення про рівень інформованості та зацікавленості російського суспільства 

загалом та академічної спільноти зокрема процесом реформування системи вищої 

освіти, проаналізувати основні оціночні судження та ставлення провідних 

російських науковців щодо участі РФ в Болонському процесі. 

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. Монографія І.М. Бусигіна та М.Філіппова «Політична 

модернізація держави в Росії: необхідність, напрямки, втрати, ризики» присвячена 

темі реформування держави та її політичної системи. Праця російської дослідниці 

Є.А. Тарасової «Втрачена альтернатива: становлення нової політичної системи 

Росії в 1990 –1993 роках» 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». У 2005 році було опубліковано колективну монографію «Пріоритети 

економічного розвитку суб’єктів Російської Федерації», 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 праці  Ю.А. Корчагіна «Сучасна економіка Росії» 

розглядаються теоретичні та практичні проблеми розвитку російської економіки 

наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років. Загальний історичний огляд 

становлення та розвитку російської системи вищої професійної освіти дають 

колективні праці «Історія університетської освіти в Росії та міжнародні традиції 

просвітництва», «Нариси історії університетської освіти». Історію становлення та 

розвитку систем вищої освіти та РФ та США було висвітлено  у статті російського 

вченого, доктора фізико-математичних наук, першого проректора Воронезького 

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

Четверту групу складають праці українських дослідників Болонського 

процесу та участі в ньому України. Особливий внесок у висвітлення ідей 

Болонського процесу та окреслення шляхів і методів їх втілення в Україні зробив 

ректор НТУУ КПІ, який був також міністром освіти України, професор М.З. 

Згуровський. В його монографії «Болонський процес: головні принципи та шляхи 

структурного реформування вищої освіти України» висвітлюється також і досвід 

входження в Болонський процес Російської Федерації. Цієї тематики торкалися у 

своїх публікаціях також такі вчені та адміністратори освітньої галузі в Україні як 

Я.Я. Болюбаш, В.С. Журавський, В.Г. Кремень, Г.Г. Кривчик, М.Ф. Степко та ряд 

інших.  Серед українських досліджень історії вищої освіти в Росії, проблем 
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формування єдиного європейського освітнього простору слід виокремити 

публікації професора О.О. Драч та кандидата історичних наук Г.І. Калінічевої.  

Спираючись на вище вказані праці українських вчених, автор отримав 

можливість порівняти процеси реформування вищої освіти в РФ та Україні та 

з’ясувати, що на сьогоднішній день Україна в сфері освіти та науки має набагато 

більше здобутків в співпраці з ЄС та інтенсивно включається в євроінтеграційні 

процеси.  

Підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що наукова розробка теми 

знаходиться в стадії формування, оскільки сам процес реформи системи вищої 

освіти в РФ за європейським зразком є незавершеним. Специфікою наукової 

розробки дисертаційного дослідження є те, що переважна більшість дослідників 

даної теми були одночасно і безпосередніми учасниками процесу реформування 

системи вищої освіти. 

У другому розділі «Передумови та процес приєднання Російської Федерації 

до Болонської декларації» досліджено стан, в якому опинилася російська система 

вищої освіти в пострадянський період, та основні проблеми, з якими зіштовхнулося 

нове російське керівництво, а також висвітлено пошук шляхів вирішення цих 

проблем у так званий трансформаційний період та часи політичних, економічних 

криз та соціальних потрясінь.  

У підрозділі 2.1. «Основні тенденції суспільно-політичних змін в Росії після 

розпаду Радянського Союзу» висвітлюються складні суспільно-політичні зміни, які 

відбувалися в Російській Федерації протягом 1990-х та початку 2000-х років. В 

підрозділі охарактеризовано основні етапи трансформаційного періоду та 

становлення нової політичної системи, показано боротьбу між різними політичними 

групами та гілками влади (президента та Верховної Ради), що супроводжувалися 

затяжними політичними кризами початку та середини 1990-х років.  

У підрозділі 2.2. «Стан та проблеми в галузі вищої освіти Росії в 1990-і роки» 

досліджуються проблеми розвитку системи вищої освіти РФ у 1990-х роках. В той 

час виникли негативні тенденції, які проявлялись перш за все в зростанні 

корумпованості, падінні якості вищої освіти та її низькій конкурентоспроможності. 

Освітня та наукова сфери в Росії в цей період фінансувалися за залишковим 

принципом, а держава по суті не здійснювала належного контролю. В російській 

вищій освіті почалися процеси, які характеризувалися появою великої кількості 

приватних, по суті комерційних ВНЗ з низьким рівнем підготовки та відсутністю 

висококваліфікованих кадрів і належної матеріальної бази для забезпечення високої 

ефективності навчання. 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.  

Однак нестабільна політична ситуація, складна економічна ситуація в країні, 

фінансова криза, апогеєм якої став дефолт серпня 1998 року, не лише перешкодили  

модернізувати систему освіти і провести ефективні реформи, а ще більше посилили 

затяжну кризу в освітній сфері.  

У підрозділі 2.3. «Пошук шляхів реформування і прийняття рішення про 

приєднання Російської Федерації до Болонського процесу» висвітлюється процес 
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змін у політичному керівництві Росії, який дав поштовх до більш інтенсивного руху 

по шляху реформ і привів до входження РФ в Болонський процес.  

На позачергових виборах (після відставки президента Б.М. Єльцина), які 

відбулися 26 березня 2000 року, новим президентом РФ став колишній очільник 

КДБ та прем’єр-міністр В.В. Путін. Як зазначав радник В.В. Путіна в 2000-2005 рр. 

А.Н. 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. На початку 

2000-х років  уряд та міністерство освіти РФ напрацювали ряд важливих проектів, 

концепцій та доктрин, які мали забезпечити ефективність реформи у системі вищої 

освіти. Серед найважливіших були: «Основні напрямки соціально-економічної 

політики уряду РФ на довгострокову перспективу (проект) – 2000», «Національна 

доктрина світи в Російській Федерації», «Концепція модернізації російської освіти 

на період до 2010 року», «Про практику взаємного визнання і встановлення 

еквівалентності документів про освіту в Російській Федерації і зарубіжних 

державах». Саме ці документи у майбутньому мали забезпечити формування 

відповідної законодавчої бази, яка б забезпечила ефективність реформи системи 

вищої освіти. Поступово в освітніх колах РФ зростав інтерес до європейської моделі 

створення єдиного освітнього простору. Верхівка російської держави підтримала ці 

прагнення. 17-19 вересня 2003 року відбувся візит делегації Міносвіти РФ в м. 

Берлін (Німеччина) для участі у конференції Міністрів вищої освіти 33 

європейських країн, що проводилася в рамках Болонського процесу, де було 

одноголосно прийнято рішення про приєднання Росії до Болонської декларації.  

У третьому розділі «Реалізація основних принципів Болонського процесу в 

російській системі вищої освіти» досліджується запровадження основних 

елементів Болонського процесу в системі вищої освіти Росії та їх реалізація 

провідними російськими ВНЗ. 

У підрозділі 3.1. «Підготовка нормативно-правової бази для здійснення процесу 

реформ» висвітлюється діяльність уряду та міністерства освіти і науки РФ щодо 

реалізації Болонського процесу в системі вищої професійної освіти Росії, зокрема 

досліджується проблема переходу російських ВНЗ на двоступеневу систему 

бакалавр-магістр. У даному підрозділі подано детальну характеристику та 

проаналізовано основні нормативно-правові акти, що узаконювали 

багатоступеневість російської системи вищої освіти, а також представлено основні 

заходи міністерства освіти і науки Росії щодо реалізації принципів Болонської 

декларації в російській системі вищої освіти. 

У підрозділі 3.2. «Запровадження провідними російськими ВНЗ 

багатоступеневої системи у вищій професійній освіті» відображається практика 

переходу і функціонування багатоступеневої системи кваліфікаційних рівнів у 

провідних російських ВНЗ. У підрозділі висвітлюється, яким чином 

запроваджувалася та реалізовувалася двоступенева система бакалавр-магістр у 

Санкт-Петербурзькому державному університеті, Санкт-Петербурзькому 

державному технічному університеті, Московському державному університеті імені 

М.В. Ломоносова, Державному університеті – Вища школа Економіки, 
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Московському державному технічному університеті імені Н.Е. Баумана, а також 

проаналізовано матеріали моніторингу участі російських ВНЗ в Болонському 

процесі протягом 2005-2008 років. Специфіка російської системи вищої освіти 

полягала в тому, що на відміну від європейської двохступеневої системи «бакалавр 

– магістр» в Росії збереглась традиційна кваліфікаційна ступінь спеціаліста, що 

фактично означало побудову триступеневої системи.  

Крім того, процес реформування зіткнувся і з рядом інших проблем. По-перше, 

значна частина російських вчених вважали, що незважаючи всі зусилля 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 сприймалися як фахівці з 

недостатнім рівнем освіти (незакінчена вища освіта) і тому їх неохоче сприймали на 

ринку праці. Також запровадження багатоступеневої системи в різних російських 

ВНЗ відбувалося нерівномірно. Проглядалася 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 були мало 

поінформованими та обізнаними як з багатоступеневої системою у вищій освіті, так 

і з основними принципами та положеннями Болонського процесу. Двоступенева 

система сприймалася більш позитивно та була більш ефективною у ВНЗ з 

гуманітарним ухилом, тоді як медичні, природничі та технічні ВНЗ були схильними 

до збереження традиційної моделі вищої освіти.  

У підрозділі 3.3. «Запровадження контролю якості знань із застосуванням 

Європейської системи трансферу кредитів (ECTS)» розглядається процес 

запровадження та функціонування європейської моделі кредитно-модульної системи 

в російських ВНЗ.  

Система кредитів та залікових одиниць у вищій школі Росії не була новою. Ще 

до офіційного приєднання РФ до Болонського процесу в деяких російських ВНЗ  

(Російський університет дружби народів, Московський державний університет ім. 

М.В. Ломоносова, Державний університет – Вища школа економіки) вона була 

апробована у якості експерименту. 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. В ході реалізації кредитно-модульної системи та 

системи кредитів і залікових одиниць в російській вищій школі урядом та 

Міністерством освіти і науки 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. 

Вивчаючи та аналізуючи навчально-методичні матеріали, що були опубліковані 

деякими ВНЗ, публікації та наукові праці провідних російських вчених в галузі 



14 
 

освіти та науки стосовно переходу 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».  

У підрозділі 3.4. «Ставлення професорсько-викладацького складу російських 

ВНЗ до участі Росії в Болонському процесі» проаналізовано оціночні судження 

російської академічної спільноти щодо участі Росії в Болонському процесі.  

Реформування системи вищої освіти за зразком європейських країн та 

приєднання РФ до Болонського процесу мало серед академічної спільноти як своїх 

прихильників, так і противників. Основними аргументами прихильників участі Росії 

в Болонському процесі були ті переваги та можливості, які відкривалися перед 

російською вищою школою, викладачами та студентами, а саме: участь у 

міжнародних наукових проектах, освітніх програмах, покращення академічної 

мобільності викладачів та студентів, модернізація матеріальної бази (відкриття 

нових наукових комплексів, лабораторій, освітніх центрів), визнання російських 

дипломів за кордоном, можливість навчатися та працювати в Європі. Зі свого боку 

противники реформи російської системи вищої освіти в «болонському дусі» 

акцентували увагу на ризиках  втратити попередні здобутки російської освітньої 

системи, яку вони вважали однією з кращих у світі. Це передусім вбачалося у 

втратах фундаментальності російської освіти, переходу до так званої 

вузькопрофільної вищої освіти. Висловлювалися також побоювання відтоку кращих 

російських наукових та освітніх кадрів за кордон. У підрозділі проаналізовано 

позиції та аргументи кожної зі сторін. Проте академічна спільнота Росії була 

одностайною в тому, що реформувати та модернізувати російську систему вищої 

освіти є вкрай необхідно і що Росія повинна так чи інакше включатися в світові 

інтеграційні процеси, поліпшувати взаємозв’язки та співпрацю із зарубіжними 

партнерами. 

У четвертому розділі «Міжнародна освітня та наукова співпраця Росії в 

рамах участі в Болонському процесі» аналізується участь російських ВНЗ в 

міжнародних програмах академічної мобільності студентів та викладачів, а також 

проблема взаємного визнання документів про вищу освіту. 

У підрозділі 4.1. «Сприяння академічній мобільності як один із пріоритетних 

напрямів реалізації Болонського процесу» охарактеризовано поняття академічної 

мобільності та проаналізовано досвід міжнародної співпраці провідних російських 

ВНЗ, запровадження та реалізації спільних освітніх програм з європейськими 

університетами. Зокрема, аналізується досвід функціонування конкретних спільних 

російсько-європейських програм академічної мобільності в МДУ імені М.В. 

Ломоносова, Томському політехнічному університеті, Московському авіаційному 

інституті, Північно-Східному федеральному університеті імені М.К. Амосова, 

Уральському державному педагогічному університеті. За результатами 

моніторингових даних та соціологічних опитувань і анкетувань в ряді російських 

ВНЗ було узагальнено та підсумовано інформацію щодо реальної участі російських 

студентів в програмах академічної мобільності, а також визначено та 
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охарактеризовано проблеми, пов’язані з можливістю навчатися та працювати 

російським студентам та викладачам в європейських ВНЗ. 

В підрозділі 4.2. «Реалізація спільних російсько-європейських освітніх програм 

та практика подвійних дипломів» подано кількісну характеристику міжнародних 

студентських обмінів між російськими та європейськими ВНЗ, а також наведено 

регіональні характеристики щодо міжнародних академічних обмінів. Інша 

проблема, розглянута у підрозділі, стосується визнання російських дипломів про 

вищу освіту за кордоном, а також отримання російськими студентами 

європейського додатку до диплома (Diploma Supplement) та аналогічного зразка 

дипломів про отримання вищої освіти іноземними студентами, які навчалися в 

російських ВНЗ.  

 У висновках було сформульовано загальні підсумки проведеного дослідження 

та викладені основні положення дисертації, які виносяться на захист:  

  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 індексів 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; оціночні судження 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 проблеми. Відповідно значно зменшилась і кількість 

публікацій щодо участі РФ в Болонському процесі. 

  Виявлено, що кінець 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 
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освітню систему, а також прагнення набути більшої міжнародної ваги та 

включитися у світові інтеграційні процеси.  

  Досліджено, що російські ВНЗ у зв’язку з приєднанням до Болонського 

процесу мали перейти на двоступеневу систему (бакалавр-магістр), зрозумілу в 

більшості країн Європи. Однак, незважаючи на це, російська система вищої освіти 

на сьогодні склалася як триступенева: 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, 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 в 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 в недостатній обізнаності студентів щодо її мети, методів 

реалізації та ефективності.  

  Встановлено, що реалізація стратегії розвитку міжнародної освітньої 

співпраці здійснювалася за підтримки різноманітних європейський 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 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»). В контексті академічної 

мобільності існує і проблема так званого додатку до диплома. Практика подвійних 

дипломів (диплом міжнародного зразка) існує, 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 в 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 тенденції: збільшилась загальна кількість студентів та 

програм бакалаврського і магістерського рівнів, зростала і кількість навчальних 

програм з використанням системи залікових одиниць ECTS, було започатковано 
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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, зріс 

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 академічної 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), відсутністю чіткої стратегії, ідеології розвитку 

системи вищої освіти, бачення її місця в світовому, глобальному масштабі, 

недостатністю фінансування системи освіти з боку держави, а також обумовлені 

об’єктивними чинниками, пов’язаними з географічним розташуванням (більша 

частина території Росії знаходиться в Північній Азії) та великими територіальними 

просторами, що звісно ускладнює можливості поїздок, відряджень, оскільки це, в 

свою чергу, супроводжується значними фінансовими витратами, які більшість 

російських ВНЗ не в змозі покривати на належному рівні.  

  Представлено та проаналізовано оціночні судження і аргументи прибічників 

та противників реформування російської системи вищої професійної освіти в 

«болонському дусі». В 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 диплома), 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 
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природничих науках, а також втрати  фундаментальності російської вищої школи 

загалом.  

Таким чином, вимальовувалась тенденція, 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,  зростання відсотку недержавних (приватних) вищих навчальних закладів,  

проблеми корупції, проблема еміграції кращих науково-педагогічних кадрів за 

кордон, поступова втрата фундаментальності російської освітньої системи. Усе це 

свідчить про те, що участь Росії в Болонському процесі 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, незаконна 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 спрямовується на поглиблення співпраці з Китаєм, Індією, 

латиноамериканськими країнами, а й протиставляє себе Європі та США, Західній 

цивілізації в цілому. Тому можна зробити висновок, що російське політичне 

керівництво своїми діями останніх років повністю перекреслило всі попередні 

здобутки, спрямовані на поглиблення співпраці та зближення з Європейським 

союзом, а участь Росії в Болонському процесі у майбутньому ризикує стати 

формальністю, яка в умовах міжнародної ізоляції РФ може привести і до культурно-

освітньої ізоляції. 
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АНОТАЦІЯ 

Хан Є. В. Реформування системи вищої освіти Російської Федерації в 

рамках участі в Болонському процесі (2003 – 2010 роки).  – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015.  

Дисертація присвячена реформуванню системи вищої освіти Російської 

Федерації в рамках її участі в Болонському процесі в 2003 – 2010 роках. 

Проаналізовано та структуровано джерельну базу та стан наукової розробки теми. 

Досліджено основні передумови, причини, хід реформи системи вищої професійної 

освіти в Російській Федерації та їх основні наслідки. Досліджено вплив даної 

реформи на стан розвитку, модернізації, інтернаціоналізації російської системи 

вищої освіти.  

В дисертації охарактеризовано основні етапи входження Росії до Болонського 

процесу, розглянуто запровадження та реалізацію основних принципів Болонського 

процесу в російській системі вищої освіти. Проаналізовано її участь у процесі 

формування єдиного європейського освітнього простору, вказано основні проблеми, 

недоліки та позитиви від участі Росії в Болонському процесі. Показано конкретні 

приклади участі російських вищих навчальних закладів у Болонському процесі.  

Ключові слова: Болонський процес, Російська Федерація, система вищої 

освіти, реформування, європейська інтеграція. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – всемирная история. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. Министерство образования и науки Украины. 

– Киев, 2015. 

Диссертация посвящена реформированию системы высшего образования 

Российской Федерации в рамках ее участия в Болонском процессе в 2003 - 2010 

годах. 

  В работе рассмотрено состояние российской системы высшего образования в 

постсоветский период, попытки ее реформирования и модернизации. Установлены 

основные причины и предпосылки решения политического руководства страны 

присоединится к Болонскому процессу. Освещена роль правительства, министерства 

образования и науки, общественных организаций, руководства высших учебных 

заведений, а также научной общественности в процессе реформирования системы 

высшего образования в соответствии с европейскими стандартами. 

В исследовании показано, как именно реализовались основные принципы 

Болонского процесса в российской системе высшего образования, 

проанализированы основные изменения и дополнения в нормативно-правовой базе 

российского законодательства в связи с реформой. Рассмотрены главные 

направления внедрения и реализации в российской высшей школе основных 

принципов Болонского процесса, таких как внедрение многоуровневой системы 

высшего образования и переход на европейскую систему трансфера учебных 

кредитов (ECTS). 

Освещено отношение профессорско-преподавательского состава росийских вузов 

к переходу российской высшей школы на европейские образовательные стандарты и 

приссоединение к Болонскому процессу. В работе приводяться аргументы 

сторонников и противников участия России в Болонском процессе.  

Исследовано процесс международного образовательного и научного 

сотрудничества России в рамках участия в Болонском процессе как возможности 

для расширения академической мобильности студентов и преподавателей и 

реализации совместных российско-европейских образовательных программ. 

Ключевые слова: Болонский процесс, Российская Федерация, система высшего 

образования, реформирование, европейская интеграция. 
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The thesis is dedicated to reforming the higher education system of the Russian 

Federation as part of its participation in the Bologna process in 2003 - 2010 years. 

Analyzed and structured source base and the state of scientific research topic. The basic 

premise reason, the reform of the system of higher education in the Russian Federation 
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and their main consequences. The effect of the reform on the state of development, 

modernization and internationalization of Russian higher education system. 

The thesis describes the main stages of joining the Bologna process, reviewed the 

implementation and realization of the basic principles of the Bologna Process in Russian 

higher education. Analyzed its participation in the formation of a single European 

educational space and proposing challenges, gaps and positives of Russia's participation in 

the Bologna process. Showing specific examples of the participation of Russian higher 

education institutions in the Bologna process. 

Key words: Bologna process, the Russian Federation, the system of higher education 

reform and European integration. 

 


