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ВСТУП 

 

 

 

Актуальність теми дослідження. Доба незалежності – новітній період в 

історії України, впродовж якого відбувається реформування та модернізація всіх 

сфер суспільного життя, перехід від планової до ринкової економіки, становлення 

суверенної, правової держави. Особливого значення в процесах трансформації 

суспільного життя набула вища освіта як головний чинник якісних змін та 

прискорення процесів формування громадянського суспільства. 

Актуальність теми дослідження обумовлена прагненням України 

реформувати систему вищої освіти, забезпечити її ефективність і 

конкурентоспроможність, що є основою інноваційного та сталого розвитку 

держави, утвердження як суб’єкта міжнародної політики. Сучасна історична 

наука потребує визначення ролі й місця університетів у реформуванні вищої 

освіти в новітній період історії України, зокрема на сучасному його етапі. 

Передові університети України як головні інституції вищої освіти суспільства 

знань є безпосередніми учасниками і прискорювачами цих процесів. Вони 

розвивають міжнародну мобільність студентів і викладачів, докладають власних 

зусиль у творенні спільного Європейського освітнього простору, виступають 

активними його учасниками. Міжнародна співпраця між системами вищої освіти 

країн, окремими вищими навчальними закладами є вагомою складовою 

загальноуніверситетської стратегії розвитку, спрямована на їх повноцінну 

інтеграцію у світовий освітній і науковий простір. Досвід вищих навчальних 

закладів Києва – одного з найбільших освітніх, культурних і дипломатичних 

центрів України, поряд з Харковом, Львовом та іншими університетськими 

осередками, є органічною складовою історії освіти й науки сучасної України. 

Актуальність теми посилюється відсутністю комплексних праць з історії 

України, присвячених проблемі міжнародного співробітництва вищих навчальних 

закладів в умовах незалежності України. 
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Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана в межах 

держбюджетної науково-дослідної теми “Українська нація в 

загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність” (державний реєстраційний 

номер 11БФ046-01), яка включена до тематичного плану історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Об’єкт дослідження – провідні університети Києва як лідери розвитку 

міжнародних зв’язків системи вищої освіти в умовах незалежності. 

Предмет дослідження – розгортання міжнародного співробітництва вищої 

школи України в контексті інтеграції у європейський і світовий освітянський 

простір. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1991 – 2012 рр. Нижня межа, 

1991 рік, обумовлена змінами у суспільстві, що відбулися із проголошенням 

незалежності, та необхідністю реформування національної системи вищої освіти 

новітньої України, яка була б відкритою, конкурентоздатною, привабливою для 

українських й іноземних громадян, що можливо лише за умови інтеграції з 

національними системами вищої освіти зарубіжних країн. Верхня межа 

дослідження – 2012 рік – це впровадження Національної рамки кваліфікацій, що 

забезпечує прозорість програм навчання у вищих навчальних закладах і визнання 

кваліфікацій вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти та інших 

регіонах світу. Для відтворення якомога ціліснішої картини розвитку 

міжнародних зв’язків київських університетів іноді доводилося виходити за 

визначені хронологічні рамки. 

Географічні межі дослідження охоплюють територію міста Києва, де 

розташовані провідні університети України, досвід міжнародної діяльності яких 

виявляє загальні тенденції розвитку міжнародного співробітництва національної 

системи вищої освіти, а також, частково, місця розташування закордонних 

партнерів вітчизняних ВНЗ. 

Метою дисертаційного дослідження є з’ясування ролі університетів у 

розвитку міжнародних зв’язків та співробітництва вищої школи на сучасному 

етапі новітнього періоду історії України. 
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Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання дослідження: 

– з’ясувати стан наукової розробки проблеми, сформувати джерельний 

комплекс та методологічний інструментарій дослідження; 

– висвітлити вироблення державної політики України у сфері міжнародних 

зв’язків та співробітництва вищої школи; 

– дослідити законодавче забезпечення міжнародної діяльності університетів 

України; 

– проаналізувати процес реформування відділів міжнародних зв’язків та їх 

можливості у забезпеченні міжнародної діяльності університетів; 

– обґрунтувати залежність рівня розвитку міжнародного співробітництва від 

якості кадрового та матеріально-технічного забезпечення університетів; 

– простежити ефективність форм і напрямів міжнародної співпраці 

університетів та значення основних результатів; 

– узагальнити досвід реалізації міжнародних освітніх програм і проектів 

університетів; 

– розкрити участь органів студентського самоврядування у розвитку 

міжнародних зв’язків вищих закладів освіти; 

– розглянути значення основних засад і досвіду Болонського процесу, 

адаптацію до нього української системи вищої освіти; 

– з’ясувати вплив факторів гальмування інтеграційних процесів у сфері 

вищої освіти і шляхи їх подолання; 

– обґрунтувати перспективні шляхи подальшої активізації інтеграційних 

процесів у вищій освіті. 

Методологічною основою дисертації є принципи історизму, системності, 

об’єктивності, всебічності, наступності тощо. Для досягнення мети і розв’язання 

поставлених завдань використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи: 

історичного аналізу, історико-генетичний, порівняльно-історичний, 

хронологічний, проблемно-хронологічний, ретроспективний, структурно-

системний, типологізації, історико-ситуаційний, описовий тощо. 

Наукова новизна визначається як самою постановкою, так і розробкою 
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теми як актуальної і цілісної наукової проблеми. Вперше у сучасній українській 

історіографії проведене комплексне дослідження міжнародних зв’язків київських 

університетів в умовах незалежності України. Актуалізовано значну кількість 

нововиявлених джерел. З нових позицій розглянуто діяльність відділів 

міжнародних зв’язків в університетах та з’ясовано їх можливості у забезпеченні 

освітньо-наукової інтеграції. Визначено етапи розгортання міжнародних зв’язків 

та співробітництва у вищій школі. Уточнено законодавчу базу міжнародної 

діяльності у сфері вищої освіти України. 

Детальніше висвітлено державну політику України щодо розвитку 

міжнародних зв’язків та співробітництва у сфері вищої освіти. Розширено 

висновок про те, що успішність розвитку міжнародного співробітництва залежить 

від рівня якості кадрового потенціалу. Уточнено форми й напрями міжнародної 

співпраці провідних київських університетів. Розширено відомості про результати 

розвитку міжнародних зв’язків і співпраці університетів, залежно від специфіки, 

кадрового потенціалу та напрацьованих традицій. Конкретизовано участь 

провідних київських університетів у реалізації міжнародних програм і проектів. 

Більш широко досліджено роль органів студентського самоврядування у розвитку 

міжнародного співробітництва університетів. Переглянуто засади реалізації 

Болонського процесу та розкрито спроби адаптації української системи вищої 

освіти до його вимог. 

Уточнено основні фактори гальмування інтеграційних процесів у науково-

освітній сфері. Розширено уявлення про можливі шляхи активізації міжнародного 

співробітництва університетів та інтеграційних процесів у системі вищої освіти. 

Отримала подальший розвиток теза про значення міжнародної співпраці у сфері 

вищої освіти для активізації інтеграційного поступу держави. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає у тому, що вони можуть сприяти кращому осмисленню ролі університетів 

України в розвитку інтеграційної політики держави, розширенню фактографічної 

бази розв’язання проблеми міжнародного співробітництва суб’єктів сфери вищої 

освіти. 
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Матеріали дисертації можуть бути використані для підготовки 

узагальнюючих праць, підручників та посібників з історії України, міжнародних 

відносин, євроінтеграційних процесів, у лекційних курсах з історії України та 

української культури, а також у навчально-методичних розробках та написанні 

наукових праць з історії вищої освіти України. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення і результати, 

викладені в дисертації, отримані автором самостійно. Усі публікації за темою 

дисертаційного дослідження виконані одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Загальна концепція, наукові висновки 

та результати дисертаційного дослідження оприлюднені у доповідях і виступах на 

міжнародних та всеукраїнських конференціях: Міжнародній науково-практичній 

конференції “Новітні технології обладнання, безпека та якість харчових 

продуктів: сьогодення та перспективи” (Київ, 2010), І науково-практичній 

конференції професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів ДВНЗ 

“Київський університет управління та підприємництва” (Київ, 2012), VІІІ 

Всеукраїнській науковій конференції ”Проблеми та перспективи наук в умовах 

глобалізації” (Тернопіль, 2012), V Міжнародній науковій конференції “Українська 

діаспора: проблеми дослідження” (Острог, 2012), Міжнародній науковій 

конференції “Українство в європейському цивілізаційному просторі” (Київ, 2012), 

Всеукраїнській науковій конференції “Тарас Шевченко у формуванні 

національної ідентичності українців” (Канів, 2013), Міжнародній науковій 

конференції “Українська еліта як чинник цивілізаційного поступу українства” 

(Київ, 2013), Круглому столі “Т. Г. Шевченко крізь два століття: людина, творець, 

символ” (Київ, 2014), Міжнародній науковій конференції “Культурно-

інтелектуальна складова цивілізаційного поступу українства” (Київ, 2014), 

Міжнародній конференції “Формування науково-освітньої політики” (Київ, 2014), 

Міжнародній конференції “Развитие научных связей в изменяющемся мире” 

(Донецьк, 2014), VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

“Современные концепции научных исследований” (Москва, 2014), ІІІ 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Тенденції та 
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перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації” (Переяслав-

Хмельницький, 2015), Міжнародній науковій конференції “Українство в контексті 

світових цивілізаційних процесів” (Київ, 2015), Всеукраїнській науковій 

конференції “Шістнадцяті джерелознавчі читання “Архівна наука і освіта в 

незалежній Україні” (Київ, 2015). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи 

відображено у 37 наукових працях загальним обсягом 54,7 д.а., зокрема в одній 

одноосібній монографії (36,62 д.а.), у 36 наукових статтях (18,08 д.а.), з яких 28 

опубліковані в провідних наукових фахових виданнях, у тому числі 5 у 

зарубіжних. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА  

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

1.1. Стан наукової розробки теми 

 

Міжнародні зв’язки ВНЗ (вищі навчальні заклади) України та процеси 

інтеграції української системи освіти в міжнародний освітній простір з початку 

90-х рр. ХХ ст. набули нового змісту й особливого значення. Помітний інтерес 

громадськості й науковців до цієї проблеми в сучасній Україні і за кордоном 

припадає на час проголошення незалежності України та впровадження 

Болонського процесу як засобу реформування і модернізації європейської вищої 

освіти. З середини 90-х рр. ХХ ст., коли Україна стала членом Ради Європи, 

спостерігається активізація міжнародної діяльності провідних українських 

університетів та посилення уваги з боку дослідників до цієї проблеми. 

Історіографічні праці, що аналізують процес розвитку міжнародних зв’язків 

вищих навчальних закладів періоду незалежності, на нашу думку, слід 

класифікувати за проблемно-хронологічним принципом: 1) праці загального 

змісту, де знайшли висвітлення проблеми вищої освіти досліджуваного періоду; 

2) праці, які стосуються реформування системи вищої освіти України; 3) 

дослідження, які присвячені конкретним питанням розвитку міжнародних зв’язків 

університетів. 

Серед досліджень загальні проблеми вищої освіти з початку 90-х рр. ХХ ст. 

розробляли вчені, відомі за науковими працями у сфері розвитку й організації 

освітньої діяльності. Важливими у вивченні проблеми міжнародного 

співробітництва українських ВНЗ є дослідження науковців – працівників 

профільного міністерства, Національної академії педагогічних наук України, 
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ректорів українських вищих навчальних закладів. Науковці подають узагальнену 

аналітичну інформацію про стан української системи вищої освіти і визначають 

поступ на перспективу, акцентують увагу на проблемі міжнародного 

співробітництва й академічної мобільності як найважливішого завдання 

поточного моменту і перспективи на період до 2021 р., частково висвітлюють 

конкретний досвід міжнародного співробітництва університетів. Це праці 

В. Андрущенка [398; 396, с. 13–18; 399, с. 34–42; 400, с. 5–7], Я. Болюбаша [451], 

І. Вакарчука [453], І. Девтерова, Т. Девтерової [470], В. Журавського, 

М. Згуровського [424; 427], В. Кременя [438; 439, с. 8–11; 440], В. Лугового [446, 

с. 6–12; 447], М. Степка [450; 451], П. Таланчука [468, c. 206–213], І. Тимошенка 

[469, с. 3], А. Тугая [470] та інших вчених. Дослідники обґрунтовують 

необхідність активного співробітництва із зарубіжними університетами на 

сучасному етапі розвитку України і цивілізації в цілому, розкривають роль і 

значення міжнародних зв’язків вищих навчальних закладів у процесах 

реформування і модернізації національної системи вищої освіти та входження її в 

європейський і світовий освітній простір. 

У працях В. Кременя, президента НАПН України, проаналізовано сучасний 

стан української освіти, визначено шляхи її подальшого розвитку в нерозривному 

зв’язку із загальноцивілізаційним поступом. Зокрема, у дослідженні “Освіта і 

наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи)” вчений 

констатує очевидність на сучасному етапі суспільного розвитку наростаючої 

тенденції до його глобалізації, залежності прогресу кожної країни від здатності 

спілкуватися зі світом. Процес модернізації освіти неможливий без розширення 

міжнародного співробітництва у галузі вищої освіти й залучення до нього всіх 

українських ВНЗ. Вища освіта і наука поступово інтегруються до міжнародного 

освітнього простору, укладення міжурядових і міжвідомчих угод про співпрацю в 

галузі освіти і науки з країнами світу в сучасних умовах є нагальною потребою 

всіх суб’єктів освітньої діяльності, оскільки забезпечує інноваційний розвиток 

освітньої галузі, створює конкурентоспроможне освітнє середовище в кожному 

конкретному ВНЗ та в системі освіти загалом [438, с. 7–19, 114]. 
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В. Кремень підкреслює зростаючу залежність будь-якої країни від 

загальнолюдського прогресу, наголошує на ролі і значенні міжнародного 

співробітництва у галузі освіти і науки для розвитку держави і національної 

системи освіти як важливій умові динамічного розвитку країни [439, c. 8–11]. 

Обґрунтування актуальності розвитку міжнародного співробітництва у сфері 

вищої освіти розкриває дослідження В. Журавського, М. Згуровського 

“Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої 

освіти”. Автори аналізують Болонський процес, подають його передісторію, 

етапи, розкривають основні принципи і завдання, окреслюють механізми 

реалізації мети Болонських домовленостей для України, а отже, необхідність 

активно розвивати академічну мобільність як у межах України, так і за кордоном, 

включатися в інтеграційні процеси і спільно з європейськими вищими школами 

створювати ЄПВО (Європейський простір вищої освіти) [424, c. 3–12]. 

У дослідженні М. Степка, Я. Болюбаша, К. Левківського “Модернізація 

вищої освіти України і Болонський процес” розглядається сучасний стан вищої 

освіти України. Дослідники акцентують увагу на євроінтеграції України як 

чиннику соціально-економічного розвитку держави, розглядають Болонський 

процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти. Автори констатують, що 

входження в Болонський процес розширило доступ до вищої освіти українських 

громадян, спонукало до системної роботи над забезпеченням гарантії високої 

якості підготовки випускників ВНЗ, відкрило можливості для участі українських 

ВНЗ у формуванні ЄПВО [451]. 

Питання розвитку системи освіти в рамках вимог Болонського процесу 

розглядають у монографії Л. Беззубко, О. Черниш, Л. Соколова. Автори 

аналізують роль і значення освіти в сучасних умовах, висвітлюють передовий 

досвід перебудови і модернізації системи освіти на прикладі установ освіти 

Донецької області. Частково розглядають питання інтеграції освіти і науки 

України до європейського простору [412]. 

У статті румунського дослідника М. Маліци проаналізовано стан вищої 

освіти у чорноморських країнах у світлі процесів побудови ЄПВО (Європейський 
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простір вищої освіти). Автор розглядає важливі питання сучасної вищої освіти 

країн ЧЕС (Чорноморське економічне співробітництво), членом якого є й Україна. 

Звертає особливу увагу на конкурентоспроможність освітніх систем, мобільність 

студентів і викладачів, якість освіти, міжуніверситетське співробітництво, 

забезпечення сумісності вищої освіти та визнання дипломів [448, с. 35–58]. 

Н. Дерефінка у дослідженні “Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в 

Європі та в Україні” аналізує найхарактерніші тенденції розвитку освіти 

європейських країн. На думку автора, “Болонський процес – це система заходів 

європейських державних установ …які мають відношення до вищої освіти, 

спрямована на структурне реформування національних систем, зміну освітніх 

програм з метою створення європейського наукового та освітнього простору…” 

[84, с. 73]. 

У дослідженні “Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років 

наукового пошуку” автори В. Андрущенко, В. Луговий, М. Степко подають 

філософсько-методологічний та історичний аналіз освітньої модернізації. 

Розглядають перетворення, які відбуваються у вищій школі, насамперед у зв’язку 

із приєднанням України до Болонського процесу. Розмірковують над проблемою 

створення ЄПВО, участі у Лісабонській стратегії з формування європейського 

дослідницького простору, розробленням і реалізацією стратегії інноваційного 

розвитку України на 2010 – 2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів [450]. 

Сучасний етап модернізаційних перетворень у вищій освіті досліджує 

Т. Богачик. Автор поділяє думку вітчизняних науковців, що це є не тільки 

інтеграція в Європі і в Європу, а й інструмент загальної світової тенденції нашого 

часу – глобалізації [414, с. 14–16]. 

Стаття американського вченого Ель Махді Мохамеда розкриває інноваційну 

діяльність у сфері вищої освіти як основу інтеграції і конкурентоспроможності на 

ринку освітніх послуг [85, с. 13–16]. 

Аналіз чинних документів у галузі вищої освіти, які діють на території 

Європи, подає Н. Гайкалова. Вона систематизує пріоритетні для ЄПВО документи 

за рівнями: світовому і регіональному. Розглядає документи, що захищають права 
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студентів, які бажають навчатися в іншій країні, а також викладачів ВНЗ, 

аспірантів і докторантів науково-дослідних інститутів, які бажають виїхати на 

стажування або на обмежений термін на роботу в зарубіжні освітні або наукові 

установи [418, с. 12–15]. 

М. Семенов розвиває основоположну ідею Болонського процесу – ідею 

автономії університету, вважає, що реальна автономія університету неможлива в 

умовах посиленого державного регулювання [461, с. 21–26]. 

О. Косенко аналізує стан і перспективи розвитку європейської і світової 

вищої освіти, обґрунтовує необхідність реалізації Лісабонського проекту. Автор 

ставить завдання і для української системи вищої освіти: дослідити заходи, які ЄС 

вважає надійним фундаментом забезпечення якості освіти [436, с. 81–86]. 

У статті Є. Суліми підведені підсумки роботи, проведеної в галузі вищої 

освіти у 2011 р., та проаналізовані перспективні напрями, пріоритети, завдання і 

механізми реалізації державної політики в галузі освіти у нових економічних і 

соціокультурних умовах, окреслені шляхи інтеграції освіти в європейський і 

світовий освітній простір [465, с. 7–15]. 

Стаття С. Калашнікової “Європейська політика модернізації вищої освіти: 

ключові орієнтири” на основі аналізу базових документів ЄС (Європейський 

Союз) висвітлює ключові орієнтири та параметри, що визначають сучасні процеси 

модернізації Європейського простору вищої освіти [431, с. 80–84]. Автор 

обґрунтовує необхідність розбудови в Україні наукової та навчальної 

інфраструктури для професіоналізації управління вищою освітою, посилення 

якості вищої освіти “через мобільність і міжнародну співпрацю”, констатує, що 

“залучення кращих студентів, викладачів і дослідників з-поза меж Європейського 

Союзу та розвиток нових форм міжнародної співпраці є ключовими чинниками 

для покращення якості” [431, с. 80, 82]. 

Цінною для аналізу та порівняння сучасного стану вищої освіти і процесів 

інтеграції у світовий освітній простір є стаття російських дослідників Л. Жулєвої і 

Д. Мацкевич. Автори обґрунтовують актуальність інтеграції освітнього процесу в 

сучасних економічних умовах, наводять конкретні приклади інноваційного 
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підходу до проблеми. Головним показником правильності політики в галузі 

інтеграції, на думку дослідників, є ефективність, яка оцінює реалізацію інновацій 

національної системи вищої освіти у світовому вимірі [423, с. 51–55]. 

Отже, першу групу праць становлять дослідження науковців, у яких 

знайшло висвітлення вироблення загальної стратегії розвитку освітньої сфери в 

новітній Україні, дієвих демократичних змін. Праці українських і зарубіжних 

дослідників висвітлюють теоретичні і практичні зміни у сфері вищої освіти в 

цілому як умову приєднання України до Болонського процесу. У цих працях 

акцентується увага і на міжнародній діяльності ВНЗ та системи вищої освіти як 

важливій умові їх інноваційного розвитку та конкурентоспроможності. 

Автори першої групи наукових досліджень не зробили конкретного аналізу 

розвитку міжнародних зв’язків та співпраці між українськими і закордонними 

ВНЗ. Проте вивчення їхніх праць дало змогу обґрунтувати актуальність 

дослідження та осягнути сутність державної політики європейських країн і 

України щодо міжнародного співробітництва у галузі вищої освіти 

досліджуваного періоду, зрозуміти гостру потребу законодавчого забезпечення 

процесу інтеграції системи вищої освіти України, розглянути Болонський процес 

як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти України, обґрунтувати 

необхідність системних змін в освітній галузі держави. 

Другу групу праць складають дослідження науковців, присвячені 

реформуванню вищої освіти України. Серед них значну частину праць становлять 

дослідження вчених, безпосередньо причетних до реформування системи вищої 

освіти України досліджуваного періоду. У працях М. Згуровського розглядаються 

проблеми і напрями реформування української системи вищої освіти, шляхи 

вирішення нагальних завдань вищої школи, що надалі сприятиме інтеграції в 

європейський і світовий освітній простір. Автор подає аналіз структурного 

реформування системи вищої освіти у країнах Західної, Центральної і Східної 

Європи у процесі формування єдиного освітнього, наукового і суспільно-

економічного простору Європейського регіону, що дістав назву Болонського 

процесу, розглядає основні складові структурного реформування вищої освіти, 
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переваги та ризики, які з цими змінами пов’язані [427]. 

У дослідженнях В. Андрущенка акцентовано увагу на проблемах 

реформування системи вищої освіти в Україні. Автор велику увагу приділяє 

академічній мобільності та доступу до ринку праці як ключових принципах 

інтегрованої моделі європейської освіти, розглядає міжнародну співпрацю між 

ВНЗ як дієвий спосіб здійснення суттєвих змін у напрямі демократизації, 

децентралізації освітньої політики України. Зокрема, йдеться про децентралізацію 

системи освіти, підвищення самостійності університетів, мобільності викладачів і 

студентів, продовження державно-громадського управління ВНЗ. Обґрунтовує 

необхідність системної модернізації вищої освіти України, проектує стратегії 

інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 рр. [396, с. 14–16; 450; 399, с. 36]. 

На стику історії і філософії автор розглядає інтеграційні тенденції в освітньому 

просторі та осмислює теоретичний і практичний досвід впровадження ідей 

Болонського процесу в систему вищої освіти України [401; 402, c. 471–473]. 

У дослідженні “Модернізація вищої освіти України в контексті Болонського 

процесу” В. Андрущенко окреслив головні напрями процесу структурного 

реформування національної системи освіти та інституційних перетворень [397, 

с. 5–11]. Зокрема, у дослідженні йдеться про “прийняття зручних та зрозумілих 

градацій дипломів, ступенів і кваліфікацій; введення двоступеневої системи 

освіти; впровадження єдиної системи кредитних одиниць; визначення та 

дотримання європейських стандартів якості освітніх послуг; усунення перепон 

для розширення мобільності студентів, викладачів, дослідників та управлінців 

вищої школи” [397, с. 7]. Автор акцентує увагу на необхідності програмного, 

цілеспрямованого співробітництва європейських університетів, інститутів, шкіл, 

центрів, метою якого є “обмін науковим і педагогічним досвідом, формування 

норм і правил, прийнятих у європейському культурному просторі, здатність жити 

в ньому без якихось обмежень чи меншовартісних почуттів” [397, c. 10]. 

Стаття “Співпраця України та Європейського Союзу в галузі освіти і науки” 

А. Круглашова присвячена проблемним питанням у сфері наукової та освітньої 

співпраці України і ЄС. Автор розкриває результати спроб реформування і 
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модернізації вищої освіти України в контексті Болонської декларації, зазначає 

незначні досягнення в цьому напрямі станом на 2005 р. та пропонує підходи до 

розв’язання найважливіших проблем української освіти і науки [546, с. 115–126]. 

І. Кубенко у статті “Стандарт вищої освіти у світлі Болонської декларації” 

розглядає запровадження стандартів у вищій освіті України як необхідну умову 

участі у формуванні єдиного європейського освітнього простору. Стандарти 

потребують затвердження нормативно-правового забезпечення в галузі освіти з 

урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартів і сертифікації. 

Запровадження нових стандартів освіти, які наближені до вимог Болонської 

декларації, сприятиме поліпшенню якості та доступності освіти, оптимізує 

співвідношення педагогічного навантаження викладачів і студентів, спростить 

процедуру визнання кваліфікації в Європейському регіоні відповідно до вимог 

Лісабонської конвенції [442, с. 128–133]. 

Основні напрями розвитку вищої освіти України у ХХІ ст. досліджує 

Т. Калюжна. Автор аналізує етапи освітянської реформи в Україні, розглядає 

сучасні підходи до розвитку вищої освіти, зазначає, що “активізація міжнародної 

співпраці, здійснювана під егідою ЮНЕСКО, може сприяти становленню 

безперервної освіти в Україні” [433, с. 106–114]. 

Л. Гурч, Ю. Новохатня у статті “Болонський процес як засіб інтеграції та 

демократизації вищої освіти країн Європи” досліджують проблему якісного 

надання освітніх послуг, що є особливо визначальним для України за умов 

приєднання до Болонського процесу. Стаття розкриває наукові засади освіти в 

ринкових умовах, зокрема стратегічні й тактичні цілі освіти в глобальному 

суспільстві, у період переходу національної освіти до вимог Болонської 

декларації. Автори аналізують впровадження основних положень Болонських 

домовленостей в організацію навчального процесу МАУП (Міжрегіональна 

академія управління персоналом) [420, с. 65–78]. 

Дослідження Н. Шуст “Європейський вимір української освіти” акцентує 

увагу на процесі реформування освіти в Україні як невід’ємній складовій 

“процесу інтеграції національної освітньої системи до змін, які відбуваються за 
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останні двадцять років у країнах Європи та світу і пов’язані з усвідомленням 

важливості та пріоритетності знань”. Автор вважає, що перехід до принципів 

стійкого розвитку породжує необхідність співпраці, а не конкуренції “для 

досягнення спільних цілей”, що для сфери вищої освіти є особливо актуальним 

[478, с. 4–7]. 

Інтеграція системи вищої освіти України в Європейський простір вищої 

освіти розглядається як головний пріоритет вищої школи у дослідженні 

І. Вакарчука. У роботі аналізується стратегія розвитку світової вищої школи, 

подається глобальне бачення головних тенденцій трансформації вищої освіти як 

кращого прикладу для конструювання національної траєкторії освітніх реформ 

[453]. 

О. Сватюк, Н. Якубик, Ю. Марчук у статті “Концепція управління 

стандартами у галузі вищої освіти та їх законодавчо-нормативний супровід” 

обґрунтовують сутність і актуальність стандартів у галузі вищої освіти, 

наголошують, що “управління стандартизацією освіти – це невід’ємний атрибут 

освітніх систем усіх розвинених країн”. У статті детально аналізуються проблеми 

формування і практики використання стандартів вищої освіти в Україні, їхнього 

законодавчо-нормативного супроводу та даються пропозиції щодо регулювання 

освітньої діяльності [460, с. 563–568]. 

Н. Кринська аналізує питання розробки системи оцінювання рівня 

володіння англійською мовою у ВНЗ України. Автор акцентує увагу на 

обов’язковому урахуванні європейських стандартів і обґрунтовує необхідність 

упровадження моделі міжнародної системи тестування в процес викладання 

англійської мови у вітчизняних ВНЗ. Реалізація завдань щодо реформування 

вищої школи України тісно пов’язана зі здатністю студентів та викладацького 

складу виконувати ці завдання на практиці в реальному академічному оточенні на 

відповідному рівні володіння іноземною мовою. “Володіння іноземними мовами, 

а особливо англійською мовою, повинно сьогодні розглядатися як один з 

важливих механізмів реалізації процесів інтеграції студентів та викладачів 

України у світовий науковий, освітній і культурний простір” [441, с. 154–158]. 
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Процес просування вищої освіти України на шляху до європейської 

інтеграції розкрито у статті В. Лугового, О. Слюсаренко, Ж. Таланової 

“Національна рамка кваліфікацій як інструмент інтеграції до Європейського 

простору вищої освіти”. Дослідники аргументують ключову роль розроблення 

НРК (Національна рамка кваліфікацій) для модернізації вітчизняної вищої школи, 

її входження в ЄПВО, конкретизують заходи з імплементації НРК у вищій школі 

[446, с. 6–12]. 

О. Козієвська у праці “Загальні тенденції розвитку академічної мобільності 

у світовому та українському вимірах” досліджує найбільш значущі тенденції 

розвитку академічної мобільності студентів, характерні для світового та 

європейського освітніх просторів [435, с. 97–107]. Автор подає аналіз причин 

активізації академічної мобільності та констатує асиметричний характер 

академічної мобільності в Україні, робить висновок про необхідність вироблення 

стратегії інтернаціоналізації вищої освіти України, оскільки “відтік людського 

капіталу в умовах гострої економічної боротьби неодмінно позначиться на безпеці 

країни” [435, с. 107]. 

У статті “Законодавче і нормативно-правове забезпечення вищої та 

післядипломної освіти в Україні” О. Козієвська аналізує законодавство в сфері 

вищої освіти України і проблемні питання щодо організації та забезпечення 

функціонування системи вищої й післядипломної освіти в Україні. Зокрема, автор 

зазначає, що “недосконалість національного нормативно-правового забезпечення 

системи вищої освіти гальмує її розвиток. …підписання у травні 2005 року 

Болонської декларації потребує імплементації її положень у чинне законодавство 

в галузі вищої освіти” [540]. 

О. Бачинська у дослідженні “Аналіз кадрового потенціалу вищої школи 

України” розглядає кадровий потенціал вищої школи України, аналізує питання 

підготовки наукових кадрів шляхом аспірантури та докторантури в університетах 

і науково-дослідних інститутах України. Автор досліджує такі показники, як 

чисельність викладацького корпусу університетів, його вікові та кваліфікаційні 

структури, тенденції підготовки аспірантів і докторантів. Виявляє проблеми, які 
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загрожують втратою інтелектуальної еліти вищої школи та занепадом наукових 

шкіл. Зокрема, “відтік перспективних молодих науковців за кордон та у 

комерційні структури, фізичне старіння науково-педагогічних кадрів України, 

якісний показник підготовлених аспірантів і докторантів – обсяг захищених 

дисертацій” [492, с. 3, 5]. 

О. Болотська досліджує розвиток академічної мобільності студентів як 

реалізацію принципів Болонського процесу у вищій освіті України. Наголошує, 

що “сучасна вища освіта України має розглядати академічну мобільність як 

стратегічне завдання своїх міжнародних інтересів і, у зв’язку з цим, розробити в 

рамках концепції модернізації системи вищої освіти шляхи перетворення 

навчання за кордоном у невід’ємний компонент вищої освіти, розвиток 

міжвузівських міжнародних зв’язків…” [493, с. 6]. 

М. Ворона у статті “Сучасний стан забезпечення процесу навчання 

іноземців в Україні: організаційно-правовий аспект” подає огляд сучасного стану 

процесу навчання іноземних студентів в Україні. На думку автора, “з моменту 

отримання Україною незалежності навчання іноземних громадян було визначено 

пріоритетним у сфері міжнародних відносин”. Це зумовило затвердження низки 

нормативних документів, що визначають умови перебування та навчання 

іноземних громадян в Україні. Практика показала, що необхідно приймати 

додаткові нормативні акти або вносити зміни у чинні, щоб остаточно врегулювати 

всі процедури взаємодії між основними учасниками процесу підготовки та 

перебування іноземних студентів в Україні. Також зберігається потреба 

“визначення повноважень та функцій органів державної виконавчої влади, їх 

взаємодії з вищими навчальними закладами для подальшого удосконалення 

процесу навчання та умов перебування іноземних студентів в Україні” [508, 

с. 423, 429]. 

Отже, праці, присвячені реформуванню вищої освіти в Україні, розкривають 

етапи та зміст реформ, виявляють успіхи і недоліки процесу змін. Вивчення цієї 

категорії праць дало змогу розкрити теоретичні засади реалізації Болонського 

процесу та спроби адаптації української системи вищої освіти до його вимог, 
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з’ясувати основні фактори гальмування інтеграційних процесів у сфері вищої 

освіти та виявити шляхи їх активізації. Однак у цих працях не розглядається сам 

процес розгортання міжнародних зв’язків та співпраці українських університетів. 

Ще одним напрямом дослідження цієї проблеми є наукові праці, що 

безпосередньо торкаються тих чи інших питань міжнародного співробітництва 

української системи вищої освіти, окремих ВНЗ та розкривають значення 

міжнародного співробітництва для розвитку як конкретних університетів, так і 

системи вищої освіти України в цілому. Цей напрям представлений 

монографіями, статтями, виступами на наукових конференціях, круглих столах, 

засіданнях вчених рад ВНЗ, загальних зборах наукових установ і вищих закладів 

освіти. 

О. Іванов у статті “Досвід та перспективи співпраці Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з центральноєвропейськими університетами” 

в загальному висвітлює особливості міжнародної діяльності КНУ з часу його 

заснування і дотепер, розкриває традиції університету у цьому напрямі діяльності, 

виявляє перешкоди на шляху активізації міжнародної діяльності університету. 

Автор зазначає, що станом на 2005 р. дуже ефективно університет співпрацює з 

німецькими університетами та активно налагоджує співпрацю з австрійськими 

вищими школами. Звертає увагу “на ті загальні обставини та чинники, які сьогодні 

обмежують чи навіть гальмують нашу співпрацю з європейськими 

університетами”. Зокрема, називає такі причини: загальна ситуація в Україні, яка 

все ще переживає трансформаційні процеси в усіх сферах суспільного життя; 

рівень володіння німецькою мовою студентів і викладачів; незавершеність реформ 

у сфері вищої освіти. Однак автор висловлює впевненість, що міжнародні зв’язки і 

співпраця будуть активізуватися, адже університет відкритий до міжнародної 

освітньо-наукової взаємодії [428, с. 82–83]. 

В. Кобченко у статті “Іноземні студенти на освітньому ринку” з’ясовує 

проблему активнішого залучення до навчання в українській системі вищої освіти 

іноземних студентів, називає мотиви, які спонукають іноземних студентів 

обирати українські університети, серед яких різні, часом протилежні, групи 
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мотивів: до першої групи належать висока якість навчання та престижність 

диплома; до другої – легкість вступу до ВНЗ та низька вартість навчання. Автор 

вважає, що світове значення української освіти було б набагато вищим, якби 

МОН України (Міністерство освіти і науки), українські ВНЗ “проводили б 

цілеспрямовану рекламну політику залучення на навчання іноземних студентів, 

що в свою чергу сприяло б додатковому надходженню коштів для подальшого 

розвитку вищої школи в Україні“ [434, с. 115–120]. 

О. Поступна у дослідженні “Нормативно-правове забезпечення вищої освіти 

в Україні в контексті європейської інтеграції” аналізує нормативно-правову базу 

сучасного розвитку системи вищої освіти України, що передбачає адаптацію її до 

умов соціально орієнтованої економіки, трансформацію та інтеграцію в 

європейське і світове співтовариство. На думку автора, система вищої освіти 

України долучилася до участі в євроінтеграційних перетвореннях з метою її 

розвитку та набуття нових якісних ознак. Досягнення мети можливе лише за 

умови “проведення модернізації нормативно-правової бази вітчизняної вищої 

освіти та створення програми послідовного зближення її з європейським освітнім 

і науковим простором” [608, с. 1, 10–11]. 

Стаття В. Сиченка “Реалізація інтеграційної політики держави в галузі 

вищої освіти” присвячена оптимізації управління ВНЗ, удосконалення 

матеріально-технічної бази, поліпшення якості викладання і підвищення 

конкурентоспроможності випускників. Автор вважає, що вирішити ці проблеми 

допоможе міжнародна діяльність ВЗО (вищі заклади освіти). Міжнародна 

співпраця з ВНЗ-партнерами дає можливість використовувати їхній передовий 

досвід з удосконалення процесів управління ВНЗ у сучасних ринкових умовах. 

Для оптимізації управління діяльністю у сфері міжнародного співробітництва 

В. Сиченко рекомендує українським ВНЗ бути більш відкритими для 

порівняльних аналізів якості навчання на національному і міжнародному рівні, 

вимагати наявності професійної підготовки співробітників міжнародної служби, 

їхньої регулярної перепідготовки. Адже “міжнародне співробітництво ВНЗ значно 

розширює перспективи розвитку національної вищої освіти в цілому згідно з 
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положеннями Болонської декларації та виступає одним із найважливіших 

факторів забезпечення інтеграції національної вищої освіти до міжнародного 

освітнього простору…” [657, с. 7]. 

Розвиток міжнародного співробітництва Київського національного 

торговельно-економічного університету у 1991 – 2006 рр. розглядається у 

колективній монографії “Історія Київського національного торговельно-

економічного університету” [429]. Автори висвітлюють кадрову політику 

університету, що є головним у налагодженні ефективної міжнародної співпраці. 

Наявність висококваліфікованих кадрів дала змогу уже з середини 1990-х років 

здійснити масштабні перетворення в організації підготовки фахівців в КНТЕУ “в 

контексті реформування вищої школи України, зорієнтованого на інтеграцію в 

європейський освітній простір”. Створений у 1991 р. відділ міжнародних зв’язків 

став координатором співпраці з університетами-партнерами, державними 

установами багатьох країн світу, забезпечив перевагу питомої ваги зібрань 

міжнародного рівня [429, с. 147]. У цій праці простежується динаміка розвитку 

міжнародних зв’язків та співробітництва, аналізуються проблеми, які заважають 

інтеграції університету у світовий простір, пропонуються шляхи їх подолання. 

Окремі наукові дослідження присвячені проблемі студентського 

самоврядування ВНЗ в умовах реформування вищої школи. Стаття А. Джафарової 

“Самоврядування у вищих навчальних закладах як елемент євроінтеграції” 

окреслює можливості ОСС (органи студентського самоврядування) 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова в розвитку 

міжнародних зв’язків та євроінтеграції університету. Автор характеризує 

студентське самоврядування, аналізує основні завдання і функції, сучасну 

структуру ОСС, акцентує увагу на мобільності студентів як одному із завдань 

Болонської декларації [421, с. 95–98]. 

Д. Кулібаба у статті “Ефективне студентське самоврядування – запорука 

успішної інтеграції в європейський освітній простір” аналізує причини, що 

гальмують мобільність українських студентів, привабливість освітянських послуг 

в українських університетах та можливість працевлаштування студентів. Автор 
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вважає, що зміни в освітньому законодавстві дали можливість ОСС долучитися до 

усіх керівних ланок навчального закладу, що приймають управлінські рішення. 

Від ініціативності та конструктивних пропозицій студентських представницьких 

органів у значній мірі залежить успішна інтеграція вищої школи в європейський 

освітній простір [445, с. 7–9]. 

О. Шиян у дослідженні “Болонський процес очима студентів” аналізує 

ставлення студентів до проблем впровадження вимог Болонського процесу в 

Україні. Автор констатує, що переважна більшість студентів позитивно 

налаштована до змін, які здійснюються у вищій школі, і пов’язує з ними здобуття 

якісної освіти, можливість навчатися за кордоном, гарні перспективи 

працевлаштування [476, с. 10–11]. 

Н. Кузьменко у дослідженні “Роль органів студентського самоврядування у 

позааудиторній виховній роботі” аналізує вплив органів студентського 

самоврядування на процес формування особистості студента, розкриває основні 

завдання студентського самоврядування та основні форми ОСС, виявляє причини 

безініціативності і небажання багатьох студентів брати участь в органах 

самоврядування. Автор робить висновок, що “саме демократичні принципи 

обрання до цих органів, їх ефективне функціонування, забезпечення їхніх 

гарантій є невід’ємною умовою зближення з Болонським процесом” [444, с. 166–

170]. 

У монографії В. Огаренка, С. Салиги, В. Гельмана, В. Желябіна, О. Яришко 

“Стратегічне управління вищим навчальним закладом” аналізується проблема 

стратегічного управління сучасними ВНЗ, характеризуються освітні послуги, 

визначаються концептуальні основи підвищення ефективності діяльності ВНЗ 

різних форм власності. Автори торкаються проблеми інтеграції в умовах ринкової 

трансформації економіки, що сприяє конкурентоспроможності навчальних 

закладів на внутрішньому і зовнішньому ринку освітніх послуг [464]. 

Проблему академічної мобільності в контексті Болонського процесу 

досліджує В. Чістохвалов, котрий твердить, що академічна мобільність студентів, 

викладачів і наукових працівників у різних країнах Європи останніми роками 
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значно активізувалась. Він аналізує проблеми загальнодоступності програм 

мобільності студентів у європейських країнах у рамках програм академічної 

мобільності, а також мобільність викладачів у рамках програми обмінів Еразмус. 

На думку автора, підтримка академічної мобільності необхідна для того, щоб 

студенти і співробітники університетів мали реальну користь з існування ЄПВО, 

суть якої полягає не тільки в підвищенні свого освітнього рівня, а й у доступі до 

розмаїття міжкультурних і мовних можливостей [472, с. 33–43]. 

Проблеми розвитку академічної мобільності аналізує М. Ставрук у статті 

“Развитие академической мобильности студентов Финляндии”. Автор розкриває 

значення академічної мобільності для особистості, університету, системи вищої 

освіти та країни загалом. Відзначає її важливість, оскільки академічна мобільність 

є невід’ємною формою існування інтелектуального потенціалу як основи 

інноваційного та стійкого розвитку. Доводить, що після вступу Фінляндії до ЄС 

стрімко виросла кількість мобільних студентів університетів та активізувався 

процес інтернаціоналізації вищої освіти, що позитивно позначилося на розвитку 

країни в цілому [463, с. 48–52]. 

І. Шеіна у статті “Формирование межкультурной коммуникативной 

компетенции как фактор развития академической мобильности” розглядає 

структуру міжкультурної комунікативної компетенції як інтегрований комплекс 

взаємопов’язаних складних умінь, необхідних для успішної участі в реалізації 

програм академічної мобільності. Авторка констатує, що цей комплекс дає змогу 

розуміти й інтерпретувати особливості чужої культури в різних її проявах та 

забезпечує ефективність і адекватність поведінки учасників комунікації в 

контексті міжкультурного спілкування. Його застосування до вивчення іноземних 

мов забезпечує високий рівень володіння іноземними мовами студентів, що 

значно активізує академічну мобільність та інтернаціоналізує вищу освіту [473, 

с. 44–47]. 

Стаття О. Романовської “Соціальна діяльність студентів в умовах 

інтернаціоналізації вищої освіти” подає аналіз досвіду міжнародної вищої освіти і 

пропозиції щодо його впровадження як один із шляхів подальшої демократизації 
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навчального процесу в українських ВНЗ та реального надання широких 

повноважень ВНЗ, викладачам і студентам для їхньої ефективної участі в освітній 

діяльності [457, с. 31–36]. 

У іншій статті “Підготовка студентів ВНЗ в умовах інтернаціоналізації 

вищої освіти: досвід України і США” авторка розглядає проблему використання 

вітчизняними ВНЗ передового досвіду зарубіжних університетів і коледжів у 

галузі міжнародної освіти як важливої умови реформування національної вищої 

освіти та залучення до навчання більшої кількості студентів із зарубіжних країн 

[456, с. 70–74]. Зокрема, аналізується досвід ВЗО США щодо інтернаціоналізації 

своїх навчальних програм, досліджень та освітніх послуг. Як успішний приклад 

інтернаціоналізації вищої освіти наведено програму Фулбрайта, яка здійснює 

заохочення студентських, викладацьких і наукових обмінів з 1946 р. Автор 

констатує, що “…останніми роками у ВНЗ США значно підвищився інтерес до 

вивчення проблем міжнародних відносин на основі міждисциплінарних підходів. 

У деяких ВНЗ навіть створено посади проректорів з міжнародних відносин” [456, 

с. 73]. 

О. Романовський аналізує фактори успішної інтеграції української системи 

вищої освіти у європейський і світовий освітній простір, пропонує проведення 

ґрунтовного порівняльного аналізу вітчизняної системи науки й освіти з 

європейською для визначення необхідності змін у вітчизняній системі науки й 

освіти і започаткування відповідних реформ [458, с. 39–44]. 

Однією з перших узагальнювальних праць про сутність, завдання і значення 

міжнародної складової діяльності університетів у сучасній Україні стала 

колективна монографія авторів І. Каленюк, О. Гонти, М. Вербового, Н. Холявко. 

У дослідженні розглядаються сучасні тенденції розвитку вищої освіти у 

глобальному просторі й основні закономірності розгортання інтеграції в 

Європейському регіоні у рамках Болонського процесу. Автори подають загальні 

тенденції зміни економічних параметрів функціонування системи вищої освіти в 

умовах глобалізації та становлення економіки знань, аналізують особливості 

фінансового механізму вищої освіти окремих країн світу, виявляють усі форми 
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міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, які отримали розвиток у 

європейському освітньому просторі. У праці аналізуються основні міжнародні 

освітні програми ЄС, які надають українським ВНЗ можливості для розвитку 

міжнародного співробітництва та участі у творенні ЄПВО, що забезпечує їх 

інноваційний поступ та підвищує конкурентоспроможність. Визначено багато 

проблем у розвитку міжнародного співробітництва сфери вищої освіти України, 

але, на думку авторів, всі вони “зводяться до головної – недостатнє фінансування 

освітніх і дослідницьких закладів з боку держави”. Автори справедливо 

констатують, що на практиці спостерігається удосконалення підприємницьких 

функцій ВНЗ України, проте “управління цими диверсифікованими фінансовими 

потоками потребує більшої автономії для університетів, не тільки академічної, але 

й господарської” [432, с. 118, 151]. 

О. Закусило у статті “Проблеми входження України в європейський освітній 

простір” подає огляд обставин утворення європейського освітнього простору і 

причин гальмування входження в нього вітчизняних університетів. Автор аналізує 

вплив основних учасників на форму і зміст навчання в умовах сучасної України, 

порівнює навчальні плани вітчизняних університетів з планами університетів 

інших країн, розглядає політику інших держав щодо залучення до навчання 

іноземних студентів, справедливо вважає, що держава ще не створила належні 

умови для реалізації задекларованих реформ у сфері вищої освіти [426, с. 11–16]. 

Стаття М. Бондаренка “Інтеграція в європейську систему вищої освіти в ІТ-

галузі шляхом участі у міжнародних освітніх програмах, проектах та конкурсах” 

розкриває досвід інтеграції ХНУРЕ (Харківський національний університет 

радіоелектроніки) в європейську та світову систему вищої освіти [416, с. 7–16]. 

Автор аналізує участь університету у реалізації проектів програми Темпус, 

проектів інших освітніх програм та конкурсів, зазначає, що “запорукою успіху у 

підготовці висококваліфікованих фахівців у різних галузях знань є співпраця 

навчальних закладів України з університетами різних країн світу. …Інтеграція 

різних освітніх систем та обмін досвідом дає можливість університетам України 

відпрацьовувати нові стандарти навчання і піднімати підготовку студентів на 
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якісно новий рівень” [416, с. 15]. 

Г. Шубартовський у дослідженні “Інтернаціоналізація університетської 

освіти” акцентує увагу на тому, що “…міжнародна співпраця розглядається як 

інструмент державної політики, що забезпечує впровадження в українській 

освітній системі європейських норм і стандартів. Тому так важливо прагнути до 

інтернаціоналізації освіти у ВНЗ України, розглядаючи її як процес розширення 

сфери діяльності університетів за межі національної освітньої системи”. Автор 

аналізує поняття інтернаціоналізації, розкриває досвід інтернаціоналізації, 

накопичений у ОДЕУ (Одеський державний економічний університет). На думку 

автора, “інтернаціоналізація стає все більш потужним чинником, що визначає 

конкурентоспроможність вищих навчальних закладів, а міжнародна діяльність 

університетів стає більш вагомою складовою, яка визначає місце конкретного 

ВНЗ у системі оцінних показників” [477, с. 59–63]. 

В. Зайцев у дослідженні “Інтеграція України у всесвітню наукову спільноту 

шляхом підвищення мобільності” аналізує стан розвитку академічної мобільності 

та міжнародного співробітництва у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка. Автор подає рейтинги мобільності факультетів/інститутів 

університету, виявляє причини, які перешкоджають розвивати міжнародну 

співпрацю в університеті та загалом у системі вищої освіти України [425, с. 11–

16]. 

Досвід міжнародної діяльності КНУ у 1991 – 2001 рр. частково висвітлений 

у статтях Ю. Шемети. Автор розглядає основні напрями міжнародного 

співробітництва, участь у реалізації міжнародних освітніх і навчальних програм 

та проектів, акцентує увагу на навчально-методичній складовій навчального 

процесу як частині міжнародної діяльності університету, відстежує динаміку 

міжнародних зв’язків і співробітництва із закордонними вищими школами [474, 

с. 81–86; 475, с. 126–128]. Проте в наукових розвідках не акцентується увага на 

міжнародній співпраці університету як стратегічному завданні Болонського 

процесу, не розглядається діяльність відділу міжнародних зв’язків, роль органів 

студентського самоврядування у розвитку міжнародної складової, кадрове 
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забезпечення, яке є головною умовою успішної інтеграції провідного 

українського університету. 

Досвід розвитку міжнародних зв’язків КНУ імені Тараса Шевченка в роки 

незалежності України широко висвітлений у колективній монографії “Історія 

Київського університету”. У дослідженні аналізується міжнародне життя 

університету в 1991 – 2013 рр. Праця містить детальну інформацію про розвиток 

міжнародних зв’язків КНУ в умовах реформування системи вищої освіти України 

та приєднання до Болонського процесу. Зокрема, детально висвітлюються такі 

питання міжнародної діяльності: підписання угод про співпрацю, напрями і 

форми міжнародного співробітництва, участь у міжнародних освітніх і наукових 

програмах і проектах, зарубіжні публікації вчених університету, академічна 

мобільність викладачів і студентів, розвиток міжнародних зв’язків структурними 

підрозділами та інші. Також аналізуються причини, які заважають більш активно 

розвивати міжнародне співробітництво та розглядаються шляхи активізації цього 

важливого напряму діяльності провідного українського університету [430, с. 700–

865]. Вивчення цієї важливої праці дало змогу розкрити не лише міжнародні 

зв’язки КНУ, але й багато питань, які входять у предмет цього дослідження. 

Окремі питання міжнародних зв’язків українських ВНЗ знайшли 

висвітлення у наукових статтях авторки дисертації, яка розглядає проблеми 

розвитку міжнародних зв’язків у системі вищої освіти України, аналізує 

конкретний досвід організації і здійснення міжнародної співпраці провідних 

київських університетів та інші питання, що розкривають зміст даного 

дослідження [409, с. 233–236; 405, с. 5–8; 404, с. 35–49; 407, с. 232–245; 408, с. 90–

112]. 

Особлива заслуга у висвітленні проблеми міжнародного співробітництва 

українських ВНЗ в добу незалежності належить періодичним виданням цього часу 

(вони є водночас і джерелом, там же друкувалися й перші історіографічні 

дослідження). До них передовсім зараховуємо часописи: “Вища освіта України”, 

“Вища школа”, “Вісник Національної академії наук України”, “Освіта та 

педагогічні науки”; “Освіта і управління” та інші видання. 
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Починаючи з 90-х рр. ХХ ст. і до сьогодні, значний внесок у вивчення цієї 

проблеми забезпечує часопис “Вища освіта України”, який публікує праці діячів 

вищої освіти періоду незалежності, матеріали з досвіду організації і здійснення 

міжнародної співпраці ВНЗ, статті дослідників з питань міжнародного 

співробітництва тощо [417]. 

Л. Барановська, М. Барановський у своєму дослідженні “Використання 

досвіду роботи в проектах Європейського Союзу Tempus/Tacis з метою 

підвищення якості професійної підготовки студентів” акцентують увагу на 

необхідності міжнародної діяльності ВЗО для підвищення якості професійної 

підготовки як з позиції студента, так і з позиції викладача. Автори розкривають 

досвід участі в проектах за програмами ЄС Темпус/Тасіс, який напрацьовано в 

Національному авіаційному університеті України [411, с. 33–40]. 

Аналізу основних чинників і тенденцій освітньої міграції у ВНЗ України, 

обґрунтуванню її головних принципів присвячена стаття Н. Чаграк, Г. Гритчук 

“Основні тенденції розвитку міграційних процесів у сфері вищої освіти України” 

[471, с. 126–133]. У ній висвітлюється роль освітньої міграції у розвитку 

людського потенціалу та визначені основні географічні напрями міжнародної 

співпраці ВНЗ України. Приєднання України до Болонського процесу створило 

“передумови для поступового входження у цивілізоване русло академічної 

мобільності студентів, викладачів, молодих учених. …Для України участь у 

Болонському процесі можна вважати проміжним кроком держави перед 

інтеграцією до Європейського Співтовариства, який має кінцеву мету – 

реалізацію національного інтересу, проте не лише в освіті… Це також спосіб 

покращення якості освіти за допомогою можливостей, які надає Болонський 

процес”. Автори констатують в Україні активну освітню міграцію серед молоді, 

яка здебільшого виїжджає на магістерські програми, стажування, практику, 

здобуття наукових ступенів [471, с. 127–128]. “…Основною мотивацією виїзду на 

навчання за кордон є якість освіти і освітніх послуг при неістотній відмінності 

вартості навчання, кращі можливості для працевлаштування і подальшого 

кар’єрного росту не тільки в країні походження, але й за кордоном, вищий рівень 
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життя загалом” [471, с. 129]. 

Міжнародні зв’язки ВНЗ та процеси інтеграції вищої освіти в міжнародний 

освітній простір розкривають статті польського дослідника Ф. Андрушкевича. У 

своїх дослідженнях автор з’ясовує основні напрями і форми співпраці у сфері 

вищої освіти, розглядає спільні проекти та програми. Вважає, що глобалізація є 

багатовимірним процесом, а це ставить нові виклики перед національною 

освітньою системою, які “за умов адекватного та компетентного реформування 

освітньої галузі можуть стати можливістю для розвитку держави в цілому, 

посилення її позицій на глобальній арені”. На думку автора, численні переваги 

отримала освітня система, коли Польща стала членом ЄС, “дипломи польських 

вишів автоматично визнаються у всіх країнах Європи, при цьому їхнє додаткове 

підтвердження не потрібно” [393, с. 83–87; 392, с. 54–55; 394, с. 108–113; 391, 

с. 64–69; 395, с. 103–108]. 

Отже, третя група праць представляє дослідження, присвячені питанням 

міжнародної діяльності вищих навчальних закладів та інтеграції системи вищої 

освіти України у міжнародний освітній простір. Їх опрацювання дало змогу 

з’ясувати загальні і конкретні питання кадрових можливостей університетів, 

основних форм і напрямів міжнародної співпраці університетів, участі 

університетів у реалізації міжнародних проектів і програм, загальні питання 

розвитку ОСС у досліджуваний період тощо. 

Таким чином, аналіз історіографії дає змогу зробити деякі висновки щодо 

повноти розробки обраної теми. Фактично відсутні праці, у яких би міжнародні 

зв’язки київських університетів у 1991 – 2012 рр. розглядалися узагальнено як 

цілісний процес міжнародної діяльності в умовах реформування системи вищої 

освіти в Україні та в контексті інтеграції системи вищої освіти у світовий освітній 

простір. Такі аспекти теми, як законодавче забезпечення міжнародної діяльності 

вищих навчальних закладів, становлення відділів міжнародних зв’язків 

університетів, кадровий потенціал університетів як головний ресурс розвитку 

міжнародних зв’язків, участь університетів у реалізації міжнародних освітніх 

програм і проектів, лише частково знайшли висвітлення у працях дослідників. 
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Питання залучення органів студентського самоврядування до розвитку 

міжнародного співробітництва між ВНЗ були лише окреслені й не отримали 

відображення у наукових роботах. Недостатньо висвітлені такі проблеми, як 

діяльність відділів міжнародних зв’язків, їх внесок у активізацію міжнародного 

співробітництва, особливості та результати міжнародної співпраці університетів, 

фактори гальмування інтеграційних процесів та їх активізації. Це дало підстави 

обрати тему дисертаційного дослідження, визначити його структуру, провести 

поглиблене вивчення недосліджених та мало висвітлених проблем. 

 

 

1.2. Аналіз джерельної бази 

 

Джерельну базу з вивчення проблеми міжнародних зв’язків київських 

університетів в умовах незалежності можна виокремити в такі групи: 

неопубліковані архівні документи Міністерства освіти і науки України за 1991 – 

1999 рр.; матеріали поточних архівів вищих навчальних закладів; опубліковані 

збірники документів і матеріалів; інформаційно-аналітичні матеріали діяльності 

Міністерства освіти і науки України; опубліковані звіти ректорів вищих 

навчальних закладів за поточні навчальні роки цього періоду; опубліковані 

матеріали з досвіду роботи окремих вищих навчальних закладів; публікації 

освітянської преси; електронні ресурси. Окрему групу складають енциклопедії, 

глосарії, словники – їх використання дало можливість уточнити використовувані 

ключові поняття і терміни відповідно до міжнародних стандартів. 

Концептуально проблема міжнародних зв’язків висвітлена в законодавчих і 

нормативних документах, що регламентують діяльність вищої школи в Україні, у 

матеріалах МОН України останніх десятиліть, доповідях міністрів освіти і науки 

та їх заступників, ректорів ВНЗ, науковців. Проголосивши незалежність, Україна 

тим самим визнала дієвість для свого подальшого поступу чинних документів у 

галузі освіти, які діють на території Європи. Це, насамперед, загальновизнані 

норми з питань освіти, що містяться в загальновідомих документах [661; 49; 555; 
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47]. 

Ставши членом Ради Європи у 1995 р., Україна будувала стратегію реформ 

у галузі освіти, керуючись документами, які в Європі були пріоритетними для 

розвитку освітньої галузі [46, с. 127–137; 68, с. 9–10; 82, с. 10–15; 45, с. 17–24]. 

За роки незалежності Верховна Рада України прийняла низку законів, що 

створювали правове поле освіти як основи інтелектуального, культурного, 

духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави [53, с. 4–36; 

52, с. 2–30]. Питанням розвитку освіти присвячено низку указів і розпоряджень 

Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, які в 

загальному визначали міжнародне співробітництво в системі вищої освіти як один 

із найважливіших факторів реформування і модернізації вищої школи [48, с. 233–

261; 75, с. 82–89; 76, с. 92–95; 81, с. 113–119; 77, с. 157–158; 67, с. 40–45; 69, 

с. 432–450; 689; 669; 612; 603; 575]. 

Важливим джерелом вивчення цієї проблеми є матеріали ЦДАВО України 

(Центральний державний архів вищих органів влади та управління України) 

(фонд 166 – Міністерство освіти України). Описи 17 і 18 фонду містять звіти 

працівників центрального апарату міністерства про відрядження за кордон, що 

безпосередньо пов’язані з розвитком міжнародного співробітництва в галузі 

вищої освіти, звіти працівників ВНЗ про відрядження та налагодження 

партнерських зв’язків між українськими і закордонними вищими школами з 1988 

по 1999 рр. Серед архівних матеріалів є проекти угод і угоди, плани та інші 

документи про організацію співпраці в галузі вищої освіти. Ці документи 

висвітлюють процеси налагодження прямих двосторонніх і багатосторонніх 

міжнародних зв’язків між українськими та зарубіжними ВЗО. 

Опрацювання і використання архівних матеріалів є цінним для висвітлення 

цієї проблеми, оскільки надає нового рівня науковості й актуальності темі 

дослідження, дає можливість простежити освітню політику держави в питанні 

розвитку міжнародного співробітництва в царині вищої освіти, динаміку розвитку 

міжнародних зв’язків, поступове зростання автономії українських вищих шкіл на 

прикладі активного включення в інтеграційні процеси із закордонними 
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університетами, темпи і результати їх реформування та модернізації [1–17]. 

Архівні документи свідчать, що перші угоди про співробітництво в галузі 

вищої освіти в незалежній Україні базувалися на попередніх домовленостях, 

підписаних ще за часів УРСР [1, арк. 1–2]. 

З фонду Міністерства освіти України використані документи, які дали 

можливість з’ясувати особливості налагодження міжнародних зв’язків і реальної 

співпраці та започаткування участі у реалізації міжнародних програм і проектів як 

на рівні профільного міністерства, так і на рівні окремих ВНЗ. У фонді виявлені 

документи, які висвітлюють географію міжнародних зв’язків окремих київських 

університетів, напрями і форми міжнародного співробітництва у 1991 – 1999 рр. 

Серед архівних матеріалів містяться звіти ВНЗ про результати закордонних 

відряджень до університетів-партнерів та аналіз ефективності впровадження в 

навчально-виховний процес кращого зарубіжного досвіду. Звіти про відрядження 

працівників профільного міністерства та ректорів і їх заступників, викладачів ВЗО 

дали можливість з’ясувати процес поступового розгортання міжнародного 

співробітництва в галузі вищої освіти між українськими і закордонними вищими 

школами шляхом налагодження співпраці між Міністерством освіти України і 

профільними міністерствами зарубіжних країн, з одного боку, та прямих 

контактів між українськими і зарубіжними вищими школами, з другого. 

Аналіз архівних документів дав змогу встановити, що протягом 1991 – 

1999 рр. були підписані угоди про співпрацю та розгорнулося активне 

співробітництво з великою кількістю країн і вищих навчальних закладів на всіх 

континентах. Відрядження до Ради Європи і участь у вирішенні важливих питань 

реформування вищої освіти стали невід’ємною складовою діяльності 

Міністерства освіти і провідних університетів України. 

Багато документів опису 17 і 18 Фонду 166 стосуються налагодження 

контактів між Міністерством освіти України і міжнародними організаціями й 

установами, які в подальшому сприяли встановленню прямих зв’язків між 

українськими і закордонними ВНЗ. 

Документи про організацію співробітництва в галузях науки, освіти, 
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культури між Україною і зарубіжними країнами по лінії міністерства свідчать, що 

у 90-х рр. ХХ ст. активно розвивалося міжнародне співробітництво між 

суб’єктами вищої освіти України та країн, що мають спільний кордон з Україною, 

країнами СНД (Співдружність Незалежних Держав). 

Архівні документи свідчать про активну участь представників України в 

міжнародних освітніх органах, конференціях і різних рівнів заходах, що дало 

змогу розширити інформованість Європейського Співтовариства про нашу 

державу, систему загальної середньої, професійно-технічної, вищої і 

післядипломної освіти, полегшило вирішення проблем взаємного визнання 

освітніх кваліфікацій і документів про вищу освіту. 

Архівні документи містять дані про розгортання київськими університетами 

інформаційних виставок у зарубіжних країнах, що сприяло налагодженню 

співпраці та залученню іноземних громадян для навчання в Україні. 

Невелика кількість документів, але важлива для об’єктивного дослідження 

динаміки розвитку міжнародного співробітництва НАУ (Національний авіаційний 

університет) у 1991 – 2012 рр., зосереджена у фонді НАУ (ф. Р-341, оп. 20), які 

зберігаються у Держархіві м. Києва (Державний архів м. Києва) [18–24]. 

Доцільним було залучення документів і матеріалів поточних архівів 

окремих університетів м. Києва. Вони містять матеріали про організацію і 

здійснення міжнародного співробітництва, становлення відділів міжнародних 

зв’язків, укладання угод про співпрацю, звіти про результати міжнародного 

співробітництва за навчальні роки, інформацію про прийом зарубіжних 

викладачів, науковців і студентів, підготовку іноземних громадян на основних і 

підготовчому факультетах та іншу важливу для висвітлення предмета 

дослідження інформацію. 

Інформація з поточного архіву НАУ містить окремі відомості про історію 

розвитку університету і міжнародних зв’язків до 2006 р. [25–26] 

Матеріали поточного архіву КСУ (Київський славістичний університет) 

дали можливість з’ясувати напрями, форми міжнародної співпраці, географію 

міжнародних зв’язків і шляхи розширення співробітництва в рамках укладених 
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угод [27–44]. 

До опублікованих джерел належать документи і матеріали, у яких 

аналізується стан і розвиток національної освіти за період незалежності України, 

визначаються актуальні проблеми освітньої сфери, виявляються причини їх 

виникнення та пропонуються науково обґрунтовані шляхи модернізації 

вітчизняної освіти в контексті глобалізації, європейської інтеграції та 

національної самоідентифікації. У таких матеріалах прослідковується 

становлення нормативно-правової бази української системи освіти, її адаптація до 

європейських стандартів як головна умова реалізації інтеграційної політики 

держави в галузі вищої освіти, динаміка розвитку вищої освіти України в останні 

десятиріччя. Опубліковані словники термінів і нормативно-правових актів у сфері 

освіти, що стали першим кроком систематизації нормативно-правової бази 

освітньої діяльності в сучасній Україні, містять дефініції, що висвітлюють як 

державну політику в галузі освіти, так і інші питання, що мають відношення до 

діяльності освітніх закладів у сучасних умовах, у тому числі й питання 

міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти. 

Зокрема, такі збірники, як “Законодавство, організація та проведення 

ліцензування і акредитації” [56], “Освіта в Україні. Нормативна база” [72]; “Вища 

освіта. Нормативно-правові акти про організацію освіти у вищих навчальних 

закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації” [479]; “Освіта в Україні: словник термінів 

нормативно-правових актів” [486]; ”Освіта в Україні. Нормативна база (3-є вид., 

змін. та доп.)” [73]; “Освіта в Україні: зб. законодав. і нормат. актів: (відповідає 

офіційному текстові)” [71]; “Освіта Київщини в цифрах і фактах (2011/2012 

навчальний рік): інформаційно-аналітичний збірник” [487]; “Національна 

доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні” [482]; “Енциклопедія 

освіти” [481]; “Освіта України: зб. законів: дов. вид. станом на 1 жовтня 2007 р.” 

[74]; “Освіта України 2005: інформаційно-аналітичні матеріали діяльності 

Міністерства освіти і науки України у 2005 році та головні завдання на 2006 рік” 

[488]; “Освіта України. Інформаційні матеріали до ІІІ Всеукраїнського з’їзду 

працівників освіти” [490]; “Національний освітній глосарій: вища освіта” [483]; 
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“Організація навчального процесу у навчальних закладах” [485] та інші. 

Цінним джерелом, що висвітлює стратегію розвитку освітньої політики 

загалом та досліджуваної нами проблеми зокрема, забезпечує нормативно-

правову основу розвитку міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти, є 

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, що публікував 

офіційні документи міністерства: розпорядження, рішення колегії Міністерства 

освіти і науки України, накази, інформативно-методичні документи, велику увагу 

приділяв питанням міжнародного співробітництва української системи вищої 

освіти, доводив до широкого освітянського загалу інтеграційну політику держави 

в галузі вищої освіти.  

Найвагомішу групу джерел, опрацьованих автором, складають звіти 

ректорів вищих навчальних закладів, де відображено рівень організації 

міжнародного співробітництва конкретного університету, напрями і форми 

співробітництва, результати міжнародної діяльності за кожний навчальний рік, 

роль міжнародного співробітництва для модернізації університету, визначені 

стратегічні й поточні завдання розвитку міжнародної співпраці, проблеми, які 

заважають підвищувати активність у цьому важливому напрямку діяльності, та 

можливі шляхи їх подолання. Щорічні звіти про результати діяльності окремих 

університетів дали змогу з’ясувати такі аспекти теми, як становлення відділів 

міжнародних зв’язків університетів та їх діяльність, кадровий потенціал, участь 

українських університетів у реалізації міжнародних програм і проектів, питання 

залучення органів студентського самоврядування до розвитку міжнародного 

співробітництва між ВНЗ, розвиток академічної мобільності й особливості 

міжнародної співпраці. Звіти містять інформацію про динаміку розвитку 

міжнародних зв’язків, академічної мобільності студентів та викладачів, аналіз 

кадрового забезпечення, конкретні події, факти, явища, що висвітлюють 

міжнародну співпрацю університетів [57–65; 525–527; 549–551; 652–656]. 

З моменту приєднання України до Болонського процесу фактором 

наукового й освітнього життя в Україні стають наукові конференції, присвячені 

багатоаспектному висвітленню організаційно-правових засад мобільності 
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студентів вищих навчальних закладів, проблемам визначення кваліфікацій та 

періодів навчання, принципам ранжування ВНЗ та засобів діагностики освітніх 

результатів, а також шляхам реалізації сучасних підходів до підвищення якості 

вищої освіти та фахової підготовки іноземних громадян в Україні. Матеріали цих 

конференцій є вагомим джерелом для вивчення і висвітлення досліджуваного 

нами питання. Проблеми інтернаціоналізації та глобалізації світового бізнес-

середовища, міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти широко 

висвітлені в опублікованих збірках матеріалів звітно-наукових, науково-

методичних та науково-практичних конференцій ВЗО [83–88]. 

Багато цінної для нашого дослідження інформації знаходиться в часописах 

останніх десятиріч, таких як “Вища освіта України”, “Вища школа”, “Вісник 

Національної академії наук України”, “Освіта та педагогічні науки”; “Освіта і 

управління” тощо. У різних українських журналах запроваджені рубрики: 

“Зарубіжний досвід”, “Міжнародні освітні програми” та інші з подачі джерел з 

питання налагодження міжнародних зв’язків вищих навчальних закладів 90-х рр. 

ХХ ст. – початку ХХІ ст. 

У журналах “Вища освіта України” і “Вища школа” з проблеми дослідження 

надруковано ряд статей, їх вивчення дало можливість в загальному осягнути 

проблеми академічної мобільності [435, с. 98–107], обґрунтувати актуальність 

досліджуваної нами проблеми [431, с. 80–84], усвідомити значення для 

реформування системи вищої освіти участі ВНЗ у міжнародних освітніх 

програмах, проектах та конкурсах [416, с. 7–16], вивчити кращий досвід розвитку 

інтернаціоналізації освіти українськими університетами [477, с. 59–63]. 

Наукові розвідки, подані у часописах, розглядають окремі аспекти розвитку 

системи вищої освіти, частково виявляють аналіз нормативно-правових 

документів, що регламентують міжнародну діяльність ВНЗ, проблеми, що стоять 

на шляху активізації міжнародної діяльності університетів [462, с. 73–79]. 

Опубліковані у часописах праці частково розкривають причини інтеграції 

системи освіти, процеси інтернаціоналізації, послідовне просування від 

національної замкнутості, самоізоляції до взаємодії і співробітництва у світовому 
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освітньому співтоваристві, що є важливою умовою інноваційного розвитку 

університету, країни, людства загалом [468, с. 206–213]. 

Часописи містять наукові праці, в яких автори обґрунтовують український 

контекст реформ у руслі Болонського процесу, розглядають навчання за кордоном 

як важливий стимул для особистісного розвитку і поліпшення мовних навичок, 

гармонізації нормативно-правового забезпечення країн – учасниць Болонського 

процесу та створення високоякісної конкурентоспроможної системи освіти країн 

Європи [449, с. 188–192]. Серед досліджень є присвячені компаративному аналізу 

політики вищої освіти України і зарубіжних країн, ролі сучасного дослідницького 

університету [454, c. 255–259]. 

Важливим джерелом для висвітлення розвитку міжнародного 

співробітництва у сфері вищої освіти є преса (центральна освітянська преса, 

періодичні видання вищих навчальних закладів), яка дала можливість простежити 

географію, динаміку, напрями, форми, результати, перспективи розвитку 

міжнародного співробітництва української вищої школи загалом та київських 

університетів зокрема. Газета “Освіта України” – єдине офіційне періодичне 

видання МОН України, окрім офіційних матеріалів, містить звіти міністра, 

аналітичні статті, рецензії на нові наукові видання в галузі освіти і науки, 

відомості про основні тенденції освітнього і виховного процесу в Україні та за 

кордоном, висвітлює значну кількість інформації з досліджуваної проблеми. 

Зокрема, газета “Освіта України” висвітлює результати реалізації програм і 

проектів, які ініційовані і фінансуються ЄК (Європейська комісія), іншими 

міжнародними організаціями [206]. 

Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик “Освіта” всіляко сприяв 

розгортанню Болонського процесу в Україні. На шпальтах газети регулярно 

друкувалися нормативні документи, присвячені Болонському процесу, матеріали 

про запровадження модульно-рейтингової системи у ВНЗ України, публікувалися 

матеріали, що стосувалися розвитку міжнародного співробітництва в галузі вищої 

освіти, розкривали особливості, проблеми та перспективи вищих навчальних 

закладів. Тижневик “Освіта” містить аналітичні статті, присвячені актуальним 
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проблемам вищої школи, процесам інтеграції української системи вищої освіти в 

європейський і світовий освітній простір. У газеті друкувалися статті про 

конкретні університети, аналізувалася їх діяльність, у тому числі й міжнародні 

зв’язки університетів [95]. З метою обговорення і вирішення проблем 

реформування національної системи освіти редакція тижневика спільно з 

дирекцією Інституту вищої освіти АПН України проводила на своїх сторінках 

круглі столи, зокрема, “Круглий стіл”: “Болонський процес в дії” (травень 2004 р. 

– лютий 2005 р.) [83]. Матеріали “круглих столів” є цінною інформацією для 

висвітлення теми дослідження. 

“Педагогічна газета” – офіційне видання Національної академії наук 

України містить рубрику “Міжнародне наукове співробітництво”. У рубриці 

друкувалися матеріали, які важливі для осягнення проблеми дослідження і 

висвітлення особливостей міжнародного співробітництва вищих педагогічних 

навчальних закладів, поширювався кращий досвід міжнародної співпраці 

українських педагогічних університетів, вищої школи загалом. Особливий акцент 

газета робила на пріоритетах освітньої політики, підсумках реалізації Програми 

спільної діяльності МОН України й НАПНУ України, обговоренні 

найактуальніших проблем усіх рівнів сучасної освіти. 

Багатотиражки київських університетів, зокрема газети: “Київський 

університет”, “Київський політехнік”, ”Університет і час”, “Педагогічні кадри”, 

“Могилянський вісник”, “Економіст”, “Медичні кадри”, “Університетський 

кур’єр”, “Архітектура і будівництво”, “Студентський меридіан” та інші – 

висвітлюють динаміку розвитку міжнародної співпраці, досвід налагодження 

міжнародних зв’язків конкретними університетами, особливості цієї важливої 

складової діяльності університетів міста Києва, розкривають їх участь у освітніх та 

наукових програмах, що фінансуються ЄС, знайомлять з конкретними прикладами 

навчання та стажування студентів за кордоном, обміну студентами і викладачами, 

спільними освітніми проектами університетів м. Києва і зарубіжжя. В окремих 

багатотиражках існує рубрика “Студентська євроінтеграція”, тут традиційно 

студенти розповідають про своє стажування за кордоном [470, с. 92]. 
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Репрезентативними за кількістю інформації, їх змістовним наповненням є 

офіційні сайти університетів. Вони подають історичні довідки про університети, в 

яких відображено історію розвитку міжнародних зв’язків, інформують про 

діяльність відділів міжнародних зв’язків, містять перелік угод про співпрацю, 

напрями і форми співробітництва, подають інформацію про академічну 

мобільність, включене навчання, обмін викладачами і студентами, участь 

університетів у реалізації міжнародних освітніх та наукових програм і проектів, 

участь у міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах, освітніх і 

наукових виставках, конкурсах, висвітлюють щоденні події з розвитку 

міжнародних зв’язків та співробітництва [581; 582; 640; 554; 534]. 

Електронні ресурси містять нормативно-правові документи, звіти та 

матеріали МОН України щодо міжнародного співробітництва закладів вищої 

освіти. Їх вивчення дало змогу краще осягнути проблему, відстежити динаміку 

міжнародної співпраці університетів, системи вищої освіти України в цілому, 

залучити важливу інформацію для розкриття предмета дослідження. Електронні 

ресурси містять також наукові статті, присвячені проблемі міжнародного 

співробітництва й інтеграції [492–493; 546; 654; 657–658]. 

Отже, архівні документи і матеріали, опубліковані документи, матеріали 

конференцій, періодичних видань, нормативно-законодавчі акти, довідкова 

література, електронні ресурси зберігають інформацію системного характеру, яка є 

репрезентативною і цілком достатньою для здійснення науково-історичного 

дослідження, присвяченого міжнародним зв’язкам київських університетів із 

закордонними. Вивчення і використання великого обсягу зазначених джерел та 

літератури дали можливість автору розкрити поставлені в дисертаційному 

дослідженні питання, висвітлити маловивчені або зовсім недосліджені проблеми 

міжнародних зв’язків київських університетів й досвід їх інтеграції в європейський 

і світовий освітній простір. Здійснення комплексного проблемного дослідження 

розвитку міжнародних зв’язків та міжнародного співробітництва провідних 

київських університетів стало проявом головних тенденцій розвитку інтеграції 

національної системи вищої освіти в цілому. 
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1.3. Методологічні засади дослідження 

 

Основним принципом проведення дослідження став принцип історизму. Він 

дав можливість об’єктивно вивчити документи і матеріали про міжнародні 

зв’язки, процес їх налагодження київськими університетами в означений період; 

розглянути, які основні етапи у своєму розвитку пройшов процес міжнародного 

співробітництва окремих університетів й інтеграції системи вищої освіти в цілому 

в європейський і світовий освітній простір та якими є наслідки цього процесу. 

Цей принцип дав можливість відтворити реальну картину розгортання 

міжнародного співробітництва у сфері національної системи вищої освіти й 

об’єктивно його дослідити. 

Дотримання принципу системності сприяло комплексному та інтегральному 

підходу. Цей принцип допоміг проаналізувати й оцінити події, явища і процеси з 

позицій цілісності історичних процесів, які відбувалися в досліджуваний період. 

Його застосування дало можливість з’ясувати роль і місце української системи 

вищої освіти в європейському і світовому освітньому просторі. 

Принцип об’єктивності застеріг від однобічних і упереджених оцінок, 

орієнтував на співставлення різних поглядів і оцінок на певні події та явища, які 

відбувалися у сфері вищої освіти України і в конкретних університетах у 1991 – 

2012 рр. 

Проблемно-хронологічний принцип дав змогу виокремити низку проблем, 

кожна з яких розглядається у хронологічній послідовності історичних фактів і 

розкриває складові компоненти дослідження. Таким чином, у роботі в 

хронологічному порядку визначається стан наукової розробки проблеми, 

висвітлюється державна політика у галузі вищої освіти, законодавче забезпечення 

процесу інтеграції системи вищої освіти України в міжнародний освітній простір, 

аналізується розвиток міжнародних зв’язків університетів міста Києва. 

Принцип усебічності сприяв залученню всіх різновидів джерел, що 

розкривають міжнародні зв’язки та співробітництво у сфері вищої освіти в 

освітньому, науковому та культурному вимірах з урахуванням впливу на цей 
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процес різноманітних об’єктивних і суб’єктивних факторів. 

Принцип наступності допоміг розглянути у взаємозв’язку етапи розвитку 

міжнародних зв’язків у сфері вищої освіти України періоду незалежності. За його 

допомогою вдалося дослідити особливості трансформаційних процесів у сфері 

вищої освіти України та підвищення рівня міжнародної активності ВНЗ у цих 

процесах. 

У ході формування джерельного комплексу і проведення досліджень 

використовувалися такі методи: метод історичного аналізу, який реалізувався 

через виявлення причинно-наслідкових зв’язків та закономірностей розвитку 

явищ і процесів, що відбувалися в міжнародній діяльності українських ВНЗ. 

Нами з’ясовані функціональні й організаційні основи системи вищої освіти 

в налагодженні міжнародних зв’язків, зокрема повноваження університетів, 

відділів міжнародних зв’язків, напрями і форми міжнародних зв’язків. Це стало 

можливим за допомогою використання загальнонаукових методів (індукції, 

дедукції, описовості, типологізації) та історичних (порівняльний, генетичний, 

хронологічний, проблемно-хронологічний, хронологічно-проблемний). 

Компаративістський (порівняльний) метод сприяв виокремленню 

загальноосвітніх тенденцій розвитку міжнародних зв’язків сфери вищої освіти, а 

також їх відображення у реальній діяльності київських університетів, дав змогу 

виявити особливості діяльності українських і закордонних ВНЗ, рівень 

міжнародного співробітництва університетів-партнерів, з’ясувати рівень інтеграції 

української системи вищої освіти в міжнародний освітній простір. Його 

використання забезпечило дослідження взаємодії системи вищої освіти України в 

цілому і окремих ВНЗ, зокрема, у питаннях міжнародного співробітництва та 

інтеграції. 

Генетичний метод дав можливість з’ясувати основні етапи розгортання 

міжнародних зв’язків київськими університетами, які набули виразних 

організаційних форм двостороннього і багатостороннього співробітництва із 

закордонними вищими школами та освітніми й науковими міжнародними 

організаціями. 
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Агрегативний – сприяв збору розрізнених фактів із джерел різних типів і 

видів, як-от: архівних матеріалів, періодичних видань, опублікованої літератури й 

документів, звітів університетів, електронних ресурсів – та допоміг здійснити 

узагальнюючий і цілісний висновок щодо результатів міжнародного 

співробітництва провідних київських університетів, які виявляють головні 

тенденції розвою міжнародних зв’язків ВНЗ України та національної системи 

вищої освіти в цілому. 

Метод реконструкції макро- й мікроструктур дав змогу поєднати 

мікроісторію (індивідуальну сторону, своєрідність внутрішнього освітнього 

середовища конкретного університету, національної системи вищої освіти) з 

макроісторією та визначити вплив конкретного освітнього середовища на 

взаємодію з університетами-партнерами й системами вищої освіти країн-

партнерів. 

Дискурсивний – відкрив можливість висвітлити зв’язки у сфері вищої 

освіти, насамперед освітні й наукові, які складаються у процесі міжнародної 

освітньо-наукової взаємодії та співробітництва. Ретроспективний – допоміг 

вивчити минуле. Ці методи є дуже важливими для розгляду взаємовідносин у 

тому суспільному середовищі, яке склалося у процесі налагодження міжнародних 

зв’язків і розвитку співпраці між українськими й закордонними ВНЗ. 

Метод періодизації створив чітку картину висвітлення важливих подій та 

етапів інтеграційного процесу системи вищої освіти України в міжнародний 

освітній простір всього досліджуваного періоду. 

Історико-хронологічний та історико-ситуаційний методи дали змогу 

виявити причини появи нових подій і явищ, пов’язаних з інтеграцією ВНЗ у 

просторі й часі. Хронологічно-проблемний та проблемно-хронологічний методи 

дали можливість вивчити етапи розвитку міжнародних зв’язків у системі вищої 

освіти України впродовж 1991 – 2012 рр., з’ясувати проблеми, які вирішувалися 

на кожному етапі, дослідити політику держави щодо розвитку міжнародної 

діяльності у вищій освіті, простежити логіку розвитку міжнародних зв’язків 

провідними київськими університетами, вивчити й узагальнити їх практичний 
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досвід. 

Соціологічні методи допомогли проаналізувати і використати у роботі 

різного роду звіти, статистичні дані, довідки, заяви, листи-прохання та інші 

історичні джерела, які прямо або опосередковано торкалися питання інтеграції 

київських університетів і системи вищої освіти в цілому. 

Дотримання названих методологічних принципів та методів дослідження 

дало можливість з’ясувати вироблення і реалізацію освітньої політики української 

влади в питанні розвитку міжнародного співробітництва в 1991 – 2012 рр. 

Науково-освітній аспект міжнародних зв’язків київських університетів із 

закордонними вищими школами враховує їх напрями, форми, результати, а 

проблемно-тематичне вирішення вирізняється новизною, оскільки міжнародні 

зв’язки київських університетів, становлення відділів міжнародних зв’язків 

університетів, роль ОСС (органів студентського самоврядування) в розвитку 

міжнародного співробітництва досліджуваних університетів, участь київських 

університетів у реалізації міжнародних освітніх та наукових програм і проектів, 

кадрове забезпечення університетів у контексті активізації міжнародних зв’язків, 

а також намагання адаптації української системи вищої освіти до вимог 

Болонського процесу є першою спробою узагальненого висвітлення цілісного 

процесу міжнародної діяльності київських університетів у контексті інтеграції 

системи вищої освіти у міжнародний освітній простір протягом 1991 – 2012 рр. 

Виокремлення перерахованих напрямів має фактографічну і методологічну 

складову, тому що вимагає системного узгодження, а головне – поєднання двох 

принципових моментів, які засвідчують поступову інтеграцію системи вищої 

освіти України в міжнародний освітній простір. 

У дослідженні використані методологічні підходи: цивілізаційний, 

модернізації, повсякдення. Модернізаційний підхід спрямований у дослідженні на 

внутрішні характеристики національної системи вищої освіти й освітніх систем 

окремих університетів. Обравши аналіз роботи відділів міжнародних зв’язків як 

предмет дослідження, автор прагне досягти розкриття поступової активізації 

міжнародних зв’язків університетами як головної умови їх входження у світовий 
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освітній простір. Проголошення автономії ВНЗ стимулювало їх до самостійних 

дій у розвитку міжнародної складової діяльності, давало можливість прискорити 

модернізаційні процеси та інноваційний поступ. 

Такий підхід обрано також для вивчення ролі ОСС у розвитку міжнародного 

співробітництва університетів. Водночас у дослідженні підкреслюються фактори 

гальмування інтеграційних процесів у сфері розвитку міжнародних зв’язків і 

співпраці між ВНЗ. Виявляються механізми, що сприяють активізації міжнародної 

складової діяльності університетів та забезпеченню інтеграції вищої школи у 

світовий освітній простір. 

Для розкриття теми дослідження автор послуговувалася такими термінами: 

“міжнародні зв’язки”, “міжнародне співробітництво”, “кадровий потенціал”. 

Термін “міжнародні зв’язки у сфері освіти” – це зв’язки, які виникають та 

існують між людьми з різних країн світу щодо навчання, наукових досліджень, 

участі в наукових заходах, стажування, практичної підготовки, надання і 

отримання освітніх послуг. 

Термін “міжнародне співробітництво в освітній сфері” вживається у 

значенні взаємодії двох або більше суб’єктів освітньо-наукової діяльності, серед 

яких хоча б один є іноземним, при якій здійснюється спільна праця на основі дво- 

чи багатосторонніх угод щодо підготовки фахівців з вищою освітою, спільна 

розробка і реалізація освітньо-наукових проектів, програм, наукових досліджень, 

спільне керування підготовкою бакалаврських, магістерських, докторських 

наукових робіт тощо. 

Для дослідження ми використовуємо термін “кадровий потенціал 

університетів” і розглядаємо його як наявність фахівців певного рівня 

кваліфікації, які володіють необхідними фаховими, комунікативними 

здатностями, виконують якісно свої професійні (посадові) обов’язки, 

забезпечують інноваційний розвиток університетів, розвивають академічну 

мобільність і є мобільними в міжнародному освітньо-науковому просторі. 

Отже, використання названих методологічних принципів дало можливість 

об’єктивно й неупереджено висвітлити розвиток міжнародних зв’язків київських 
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університетів та їх інтеграцію із закордонними ВНЗ. 

* 

Отже, загальна характеристика історіографії та джерельної бази з 

досліджуваної проблеми свідчить, що міжнародні зв’язки ВНЗ України 1991 – 

2012 рр. стали тією суспільно-історичною реальністю, яка впливала на процеси 

реформування і модернізації системи вищої освіти як в Україні, так і в країнах-

партнерах. Досліджуючи ці важливі аспекти, ми прагнули розширити 

проблематику, залучити нові джерела, їх належно структурувати. Завдяки 

активній співпраці із закордонними ВНЗ та міжнародними організаціями 

українська система вищої освіти структурно і змістовно поступово наближалася 

до світових стандартів, з кожним роком підвищувала рівень якості освіти та 

суб’єктність у світовому освітньому просторі. 

У досліджуваний період у розвитку міжнародного співробітництва між ВНЗ 

домінувало партнерство і зацікавленість сторін у його поглибленні та розширенні. 

Спостерігалася тенденція до перетворення міжнародного співробітництва між 

ВНЗ на явище повсякденного життя системи вищої освіти, фактор, що стимулює 

інноваційний розвиток та інтеграцію у світовий освітній простір. 

Важливе значення для розкриття теми мають положення про те, що: 

а) сфера вищої освіти є важливим суб’єктом міжнародної співпраці, 

фактором утвердження України в міжнародному просторі; 

б) міжнародні зв’язки і реальна співпраця вищих навчальних закладів із 

закордонними в сучасних умовах є не чим іншим, як проявом історичного 

тяжіння до відкритості та інноваційного розвитку в тісній взаємодії як з 

європейськими країнами, так і з країнами світу. На цьому етапі міжнародна 

взаємодія в освітньо-науковій сфері є важливим інструментом інтеграції у 

світовий простір та основою сталого розвитку держави Україна в цілому. 

Загальна характеристика історіографії з досліджуваної проблеми свідчить, 

що міжнародні зв’язки київських університетів в умовах незалежності 

недостатньо висвітлені у науковій літературі. Джерельна база є репрезентативною 

для розкриття теми дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

 

 

2.1. Законодавче забезпечення міжнародної діяльності України у сфері 

вищої освіти 

 

Акт проголошення незалежності України (1991 р.) відкрив нові можливості 

для розвитку вищої освіти, започаткував етап її глибокого реформування. В 

умовах переходу від замкненої планово-директивної економіки до ринкової 

виникла потреба широких міжнародних зв’язків між ВНЗ як фактор модернізації 

національної вищої школи і утвердження її на світовому ринку освітніх послуг. 

Оновлення законодавчої бази вимагали глибокі зміни в політиці та освіті, адже в 

нових умовах розвиток вищої освіти в Європі потребував посилення 

співробітництва між усіма європейськими країнами, які мали різні освітні системи 

[418, с. 13–14]. Проблема трансформації вищої освіти набула особливої 

актуальності, передбачала її поступальний розвиток і набуття нових якісних рис зі 

збереженням кращих традицій та надбань вітчизняної освіти і науки, 

національних ознак якості вищої освіти [478, с. 5]. 

Україна, ставши відкритою державою, в основу освітньої діяльності взяла 

напрацьовані в Європі і світі документи, які проголосили освіту необхідною 

умовою дійсної свободи особистості, її активної творчої діяльності та 

скоординували дії держав світу щодо реалізації цього принципу. Це такі 

документи, як Статут ООН, Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт 

про економічні, соціальні та культурні права, Декларація про права дитини та 

інші [661; 49; 555; 47]. 

У нових суспільно-політичних і економічних умовах розвитку освітня 
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політика України була спрямована на актуалізацію принципу загальної 

міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України в 

Європейський простір вищої освіти. Велика увага приділялася питанням аналізу 

існуючої нормативно-правової бази у сфері освіти, що регламентувала 

функціонування європейського освітнього простору. Під час формування 

освітнього законодавства України активізувалося вивчення і застосування таких 

документів, як Конвенція про визнання навчальних курсів, дипломів про вищу 

освіту і вчених ступенів у державах регіону Європи (прийнята 21 грудня 1979 р. в 

Парижі), Європейська конвенція (прийнята 6 листопада 1990 р. в Римі), Загальна 

декларація європейських конвенцій про еквівалентність (прийнята у Страсбурзі в 

1992 р.) [544; 523; 576]. Зазначені документи акцентують увагу на загальній 

еквівалентності періодів університетського навчання, декларують визнання всіма 

договірними державами курсів навчання, свідоцтв, дипломів і ступенів, 

отриманих у будь-якій з держав, сприяють розвитку міжнародної мобільності осіб 

і обміну ідеями, знаннями та науково-технічним досвідом. Згідно з цими 

документами іноземні громадяни, навчаючись у ВНЗ, отримують ті ж самі права, 

що й студенти держав, у яких здійснюється навчання. Також передбачено 

визнання їх курсів навчання і дипломів. 

Отже, головною умовою успішної інтеграції української системи вищої 

освіти в європейський і світовий освітній простір стало її якісне законодавче 

забезпечення. Уважний підхід до загальновизнаних документів і їх опрацювання 

та врахування під час формування національного освітнього законодавства 

загалом давало змогу наблизитися до європейських норм функціонування вищої 

освіти, у певній мірі гармонізувати українську і європейську системи. 

У процесі розвитку міжнародних зв’язків, а отже, і формуванні їх 

законодавчого забезпечення в новітній Україні, логічно виокремити три періоди: 

1) 1991 – 1995 рр. – від проголошення незалежності України і до вступу до Ради 

Європи; 2) 1995 – 2005 рр. – від вступу до Ради Європи до приєднання до 

Болонського процесу; 3) 2005 – 2012 рр. – від приєднання до Болонської 

декларації до початку впровадження НРК (Національна рамка кваліфікацій) – 
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найголовнішого інструмента осучаснення вищої школи, одного з досягнень 

України в рамках Болонського процесу. На кожному етапі відповідно 

формувалася нормативно-законодавча база для функціонування системи вищої 

освіти і забезпечення її стратегічної мети. Значна увага з боку держави 

приділялася формуванню політики для забезпечення мобільності студентів, 

викладачів, усіх суб’єктів вищої освіти, вдосконаленню нормативно-правової бази 

міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти. Вищі навчальні заклади в 

Україні отримали право самостійно виходити на міжнародну арену, вступати до 

міжнародних організацій, розпоряджатися грантами, проводити академічні обміни 

тощо [682]. Серед складових структури законодавства про вищу освіту 

посилювався такий важливий для сучасного етапу розвитку освітньої галузі 

напрям, як “міжнародна і зовнішньополітична діяльність”, який є однією з 

можливостей європейської та світової інтеграції України [427, с. 360]. 

Прагнення до спілкування зі світом, налагодження партнерських зв’язків із 

закордонними ВНЗ та міжнародними організаціями стало своєрідним 

каталізатором запровадження нової прогресивної моделі освітньої політики. Це 

вимагало оновлення і постійного вдосконалення законодавства України у сфері 

освіти, оперативного реагування на еволюційні процеси, що відбувалися в 

українському суспільстві та у світі. Було визнано ключову роль освіти в 

інноваційному суспільно-економічному розвитку України та її окремих регіонів. 

Якісна освіта розглядалася як засіб забезпечення трансформації України в 

сучасну демократичну, соціальну, правову державу [540]. 

Отже, серед пріоритетів державної політики України у сфері вищої освіти 

була інтеграція системи вищої освіти до європейського і світового освітнього 

простору, що потребувало нового законодавчого забезпечення розвитку 

міжнародних зв’язків і міжнародного співробітництва вищими навчальними 

закладами. 

Підготовка законодавчого підґрунтя України щодо вступу до світового 

освітнього співтовариства розпочалася з проголошенням незалежності і значно 

активізувалася після вступу до Ради Європи у жовтні 1995 р. Курс на 
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загальноєвропейський рівень розвитку виявив себе започаткуванням ряду 

прогресивних реформ. У результаті відбулося вдосконалення нормативно-

правового та методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою – 

перехід до гуманістично-інноваційної парадигми освіти, впровадження нових 

освітніх стандартів, уведення рівневої системи підготовки фахівців, оновлення 

змістової частини навчальних програм, запровадження системи контролю якості 

через ліцензування й акредитацію, виборність ректорів, демократизацію через 

розширення прав органів самоврядування, у тому числі студентського [440, с. 91]. 

Міжнародна і зовнішньополітична діяльність – важлива складова структури 

законів про освіту. З 1991 по 1995 рр. в Україні здійснювався перший етап 

освітянської реформи, і хоча наголос у ній було зроблено на загальноосвітній 

школі, вона спричинила помітні зміни й у вищій школі [433, с. 107]. Здійснення 

реформ було спрямоване на адаптацію законодавства в галузі вищої освіти до 

законодавства ЄС, що уможливило налагодження партнерських зв’язків із 

закордонними ВНЗ та міжнародними освітніми організаціями. За цей час була 

напрацьована значна законодавчо-правова база для функціонування вищої школи 

і забезпечення процесів інтеграції національної системи освіти у світовий освітній 

простір. У травні 1991 р. ухвалено Закон Української РСР “Про освіту” та 

підготовлено проект державної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ 

століття”), затвердження якої відбулося у березні 1996 р. і яка визначила 

стратегію розвитку освіти в Україні на найближчі роки та перспективу XXI 

століття. У програмі наголос зроблено на принципі відкритості системи освіти, 

що пов’язана з її орієнтованістю на цілісний неподільний світ та інтеграцією у 

світові освітні структури [71, с. 233–261]. У грудні 1991 р. Верховна Рада України 

прийняла Закон “Про наукову і науково-технічну діяльність”, яким визначалися 

правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-

технічної сфери, створювалися умови для наукової і науково-технічної діяльності, 

забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку. Наукові 

установи отримували можливість самостійно здійснювати міжнародні наукові 

зв’язки [643]. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1977-12
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Позитивні результати у подальшому розвитку освітньої сфери дало 

створення єдиного МОН (Міністерство освіти і науки), АПН (Академія 

педагогічних наук), певні кадрові зміни на рівні керівництва ВНЗ, відкриття 

нових університетів тощо. З навчальних планів вищих закладів освіти було 

вилучено ідеологічні курси, розпочалося активне впровадження державної мови 

[433, с. 107–108]. 

Закон “Про освіту” (1991 р.) виконав важливі функції врегулювання 

суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової, 

загальнокультурної підготовки громадян, визначив основні принципи розвитку 

вищої освіти, закріпив повноваження державних органів управління, навчальних 

закладів щодо реалізації державної політики. Значного реформування зазнав зміст 

освіти, зокрема введено освітні та кваліфікаційні рівні випускників ВНЗ. Закон 

уперше вводив ступені бакалавра (як перший науковий ступінь) та магістра (як 

другий науковий ступінь) [53, с. 4–36]. 

Входження в європейський і світовий освітній простір потребувало 

узгодження нормативно-правового забезпечення функціонування системи вищої 

освіти. З 1991 р. відбувалося нормативно-правове врегулювання розвитку системи 

освіти, зокрема процесів ліцензування та акредитації. Вперше Положення про 

акредитацію ВНЗ затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 

червня 1992 р. № 303. Можливості конкретного ВНЗ здійснювати підготовку 

кадрів певного рівня кваліфікації та набуття ним відповідного статусу, згідно з 

Положенням, мали досягатися шляхом розвитку самоорганізації (автономії) 

вищого навчального закладу [620]. Активізації процесу модернізації вищої школи 

сприяв Указ Президента України Л. Кучми „Про основні напрями реформування 

вищої освіти України” (вересень 1995 р.) [645]. 

Здійснювалося реформування такої важливої складової вищої освіти і 

важливого напряму міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, як 

надання освітніх послуг іноземним громадянам. Було прийнято низку 

нормативно-законодавчих актів, які юридично забезпечили навчання в 

українських ВНЗ іноземних громадян й осіб без громадянства. Це такі документи: 



57 
 

  

постанова Кабінету Міністрів України “Про навчання іноземних громадян в 

Україні” від 26 лютого 1993 р. № 136; Закон України від 04.02.1994 р. № 3929 

“Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, постанова Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074 “Про правила в’їзду іноземців та 

осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її 

територію” [479]. Ці документи сприяли притоку іноземних студентів в Україну 

та посиленню інтернаціоналізації української системи вищої освіти, утвердженню 

її суб’єктності у міжнародному освітньому просторі. 

У 1995 – 1996 рр. були внесені зміни і в нормативні документи, що 

регламентували ліцензування й акредитацію. Поштовхом для таких реформ були 

Укази Президента Л. Кучми від 12 вересня 1995 р. № 832/95 „Про основні 

напрями реформування вищої освіти України” та від 10 жовтня 1995 р. № 942/95 

“Про заходи щодо вдосконалення діяльності органів освіти”. 

Удосконалення освітнього законодавства відбувалося шляхом прийняття 

нових законів та інших нормативно-правових документів. З 1995 по 2005 р. були 

створені передумови для входження національної системи вищої професійної 

освіти в Болонський процес [455, с. 446]. Указ Президента України Л. Кучми 

№ 77/96 від 23.01.1996 р. “Про заходи щодо реформування системи підготовки 

спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів” 

передбачав не лише загальні напрями, а й конкретні кроки, засоби, шляхи їх 

реалізації [639]. 

23 березня 1996 р. Верховна Рада України прийняла Закон України “Про 

внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про освіту”, який за своєю 

суттю, змістом і напрямами став фактично новою редакцією Закону України “Про 

освіту”. У новій редакції Закону України “Про освіту” було внесено зміни та 

визначено освітні рівні й освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, спеціаліста і 

магістра [625]. Ядром законодавчої бази вищої освіти в Україні стала Конституція 

України (1996 р.) [66] і Закон України “Про вищу освіту”, прийнятий Верховною 

Радою України 17 січня 2002 р. [50, с. 7–35]. 

Указом Президента України Л. Кучми від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 був 
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затверджений стратегічний план дій – Національна доктрина розвитку освіти 

України у XXI ст., що започаткувало формування відповідної нормативно-

правової бази, спрямованої на її реалізацію [69, с. 432–450; 517]. 

На цьому етапі активізувалася співпраця освітньої галузі з АПН України, 

позитивні наслідки мало утворення у структурі цієї Академії відділення 

педагогіки та психології вищої школи. Співпраця науковців і педагогічних 

працівників, співробітників профільного міністерства й підрозділів державної 

влади наповнила реформу новим педагогічним і соціальним змістом. 

Протягом другого етапу реформ здійснювалася оптимізація мережі закладів 

освіти; перехід до ступеневої системи навчання; запровадження нової, досить 

ефективної системи контролю якості навчально-виховного процесу; формування 

нормативно-правового поля освіти; створення концепції гуманітарної освіти і 

виховання студентської молоді. Розпочався перехід до підготовки фахівців за 

новими спеціальностями. В системі освіти з’явилися національні університети і 

перші технопарки. На цьому етапі значно активізувалася і стала більш 

ефективною співпраця українських ВНЗ із зарубіжними партнерами. Цьому 

сприяли такі події: у 1995 р. Україна стала членом Ради Європи; у 1997 р. 

Україна, в особі першого заступника Міністра освіти В. Андрущенка, підписала 

Лісабонську конвенцію щодо визнання кваліфікацій у галузі вищої освіти; у 

1999 р. її було ратифіковано Верховною Радою. Україна отримала можливість 

розпочати двосторонні переговорні процеси щодо взаємовизнання документів про 

освіту з низкою зарубіжних країн, зокрема з Великою Британією, Німеччиною, 

Румунією, а також з країнами СНД [433, с. 108]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1238 було 

затверджено “Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на 

навчання до вищих навчальних закладів” [479]. Питанням розвитку освіти 

присвячено низку указів і розпоряджень Президента України Л. Кучми, постанов і 

розпоряджень Кабінету Міністрів України. Зокрема, Положення “Про державний 

вищий навчальний заклад”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 вересня 1996 р. № 1074 [75, с. 82–89]; Положення про освітньо-
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кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 [76, с. 92–95]; Рішення Колегії 

Міністерства освіти і науки України 27.02.2004 № 3/1-4 “Підвищення 

ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника розвитку та інтеграції в 

європейське співтовариство” [81, с. 113–119] та інші. Уведення у дію цих 

нормативно-правових документів забезпечило стабільний характер позитивним 

змінам у системі вищої освіти та відкрило можливості для активізації 

міжнародних зв’язків. 

Закон України “Про освіту” та Закон України “Про вищу освіту” пройшли 

експертизу в Раді Європи і отримали схвальні висновки [422, с. 172–213]. Обидва 

закони гарантували розвиток мобільності студентів і викладачів, автономію ВНЗ, 

передбачали можливість розробляти й реалізувати вищими закладами освіти 

програми взаємообміну та стажування студентів і викладачів у інших ВНЗ 

України та світу. Статті 66, 67, 68 Закону України “Про вищу освіту” розкривають 

зміст державної політики у галузі міжнародного співробітництва, основні 

напрями міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічну діяльність у 

галузі вищої освіти [625; 479, с. 7–35]. 

29 серпня 2003 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1380 

“Про ліцензування освітніх послуг”, якою затверджено порядок ліцензування 

освітніх послуг та Положення про Державну акредитаційну комісію. Завершив 

формування нормативної бази щодо ліцензування освітніх послуг наказ МОН 

України від 24 грудня 2003 р. № 847 “Про затвердження Ліцензійних умов 

надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням 

ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та 

порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про 

регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних 

закладів” [55, с. 3–5]. 

Зазначений комплекс нормативно–правових документів у цілому окреслив 

ідеологію трансформації всієї освітньої галузі. Низка нормативних актів Кабінету 

Міністрів України та МОН України сприяли створенню механізмів реалізації 
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зазначених документів, гуманізації та демократизації вищої освіти, формуванню 

нового змісту вищої освіти, підвищенню якості освітніх послуг, що в значній мірі 

забезпечило можливість входження української системи освіти у світовий 

освітній простір. 

Упродовж досліджуваного періоду здійснювалося напрацювання 

нормативно-правової бази вищої освіти, що мала у своїй основі важливу 

міжнародну компоненту. На рівні МОН України було порушено питання 

адаптації українського законодавства до тих принципів, що взяті за основу 

освітньою системою у Європі [54]. Серед них: повна автономія ВНЗ, їх право 

самостійно розпоряджатися власними коштами, свобода у визначенні академічних 

стратегій та підходів. До проблем, пов’язаних зі стандартизацією освіти, 

належали питання якості освіти, уніфікації та адаптативності освітніх програм, 

зрозумілості їх змісту та можливості практичної реалізації, визнання документів 

про освіту [418, с. 13–14]. Утверджувалася норма, коли будь-який період 

навчання, завершений студентом у ВНЗ іншої держави, визнається як 

еквівалентний аналогічному періоду, проведеному в навчальному закладі 

початкового навчання. Умовами такої практики були попередня угода між ВНЗ 

початкового навчання, з одного боку, і ВНЗ, на території якого проходив період 

навчання, з іншого боку, та наявність у студента довідки, виданої адміністрацією, 

про успішне проходження курсу навчання зазначеної тривалості [418, с. 14]. 

Формування законодавчого забезпечення міжнародного співробітництва у 

сфері вищої освіти здійснювалося за активної паралельної участі українських 

представників освітньої галузі у практичних заходах реформування вищої освіти 

в країнах Європи. У березні 1997 р. у м. Страсбург відбулася пленарна сесія 

Комітету міністрів Ради Європи з питань вищої освіти та досліджень за участю 

експертів від України М. Степка та Г. Крючкова. У центрі уваги було обговорення 

питань, пов’язаних з очікуваною Конвенцією Ради Європи/ЮНЕСКО, про 

визнання кваліфікацій стосовно вищої освіти в Європейському регіоні. Комітет 

висловився за підписання цієї конвенції [13, арк. 36–38]. 

Лісабонська конвенція стала важливим кроком, який активізував міжнародні 
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зв’язки українських університетів та системи вищої освіти в цілому. Сторони, які 

підписали конвенцію, запевнили, що “справедливе визнання кваліфікацій є 

ключовим елементом права на освіту так само, як і обов’язком суспільства”. У 

рамках цієї конвенції було введено поняття “прийняття”, а обов’язок 

підтвердження кваліфікації повністю покладений на відповідальний орган у країні 

місцезнаходження ВНЗ. Ця конвенція давала змогу власнику диплома про вищу 

професійну освіту вивчати за кордоном додаткові університетські курси, а потім 

пройти навчання в аспірантурі чи докторантурі цього ж університету з метою 

підготовки і захисту дисертації [424, с. 10]. 

Продовжувалася розробка нового на заміну чинного Положення про 

освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65 [632] та вимог до державних 

стандартів вищої освіти [648]. Розроблено новий перелік напрямів освіти, проте 

потреба структурної перебудови підготовки фахівців ще зберігалася, адже за 

кількістю напрямів і спеціальностей вона значно відрізнялася від західної вищої 

школи. В українській системі вищої освіти у ВНЗ було 76 напрямів і 584 

спеціальності, в той час як на Заході їх в 2–2,5 рази менше. У 1997 р. Постанова 

Уряду зменшила кількість напрямів до 69, а спеціальностей – до 544 [480, с. 22–

23]. 

Лісабонська конвенція відповідно до Закону України “Про ратифікацію 

Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні” 

набула чинності у 1999 р. Визнання кваліфікацій вищої освіти регулювалося 

Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, постановами Кабінету 

Міністрів України № 1260 “Про документи про освіту та вчені звання” та № 1380 

“Про ліцензування освітніх послуг”, наказом МОН України № 563 “Про 

затвердження Положення про визнання іноземних документів про освіту”, де 

визначалися правові та організаційні основи визнання іноземних освітніх 

документів. Ці нормативні документи встановили централізовану процедуру 

визнання, що входить до компетенції МОН України. Національні критерії 

оцінювання якості іноземних кваліфікацій, отриманих у різних регіонах світу, 



62 
 

  

ґрунтувалися на положеннях Лісабонської конвенції. Реалізацію цих функцій у 

міністерстві здійснював підрозділ управління ліцензування, акредитації та 

нострифікації. Чинне законодавство з визнання іноземних кваліфікацій не 

суперечило положенням і принципам Лісабонської конвенції. Україна укладала 

міжурядові міжнародні угоди про взаємне визнання документів про освіту, 

наукові ступені і вчені звання [651]. 

Отже, підписання Україною Лісабонської конвенції дало новий поштовх для 

формування законодавчої бази міжнародної діяльності у сфері вищої освіти. 

Набуття чинності новими нормативними документами активізувало міжнародні 

зв’язки та розвиток міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти України. 

Каталізатором формування законодавчого забезпечення міжнародної 

діяльності та розвитку міжнародних зв’язків і співробітництва у сфері вищої 

освіти стала Болонська декларація, підписана 19 червня 1999 р. [424, с. 67–70]. 

Україна прагнула стати активним учасником Болонського процесу, тому 

наголосила на необхідності законодавчих змін і подолання кризового стану 

законодавства у сферах науки та освіти, потребі подальшого аналізу відповідності 

законодавства України в галузях освіти і науки, інноваційного розвитку 

міжнародним стандартам, прийнятим у розвинутих країнах світу. Потреба 

узгодження законодавчої бази освітньої та наукової галузей, використання 

законодавчих актів як інструменту опосередкованого регулювання сфери вищої 

освіти стала рушійною силою інтеграції української системи вищої освіти в 

світовий освітній простір. 

Поступове нарощування обсягів державного замовлення, запровадження 

багатоканального фінансування, у тому числі й платного навчання, створення 

ВНЗ недержавної форми власності, постійне оновлення напрямів підготовки, 

спеціальностей і спеціалізацій забезпечили помітні позитивні зміни у вищій школі 

України [427, с. 368]. 

Указ Президента України Л. Кучми про затвердження Стратегії інтеграції 

України до ЄС (1998 р.) особливу увагу приділив культурно-освітньому та 

науково-технічному напрямам. У ньому наголошено, що інтеграційний процес 
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полягає насамперед у впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, науці 

і техніці [668]. 

Цілеспрямоване формування освітнього законодавства відповідно до вимог 

Болонської декларації забезпечило помітні результати в процесах інтеграції вищої 

освіти в міжнародний освітній простір. За інформацією Міністерства освіти, 

станом на 2001 р. було укладено 62 міжурядових і 35 міжвідомчих угод про 

співпрацю у галузі освіти і науки з 48 країнами світу. Тоді ж розроблялися проект 

нового Положення про навчання іноземців в Україні і Програма міжнародного 

співробітництва в галузі освіти. У 2001 р. діяло 9 міжнародних угод про визнання 

і еквівалентність документів про освіту і вчені звання (з Румунією, Угорщиною, 

Словаччиною, Вірменією, Туркменістаном, Молдовою та іншими країнами), але 

вони охоплювали, як правило, країни перехідного періоду. У цей період було 

розроблено і надіслано на узгодження ще 43 проекти міжурядових і міжвідомчих 

угод у галузі освіти і науки та 17 проектів про визнання і еквівалентність 

документів про освіту й наукові ступені. У рамках міждержавних угод та з 

власної ініціативи в Україні станом на 2001 р. навчалося, за різними оцінками, 

близько 15 тисяч іноземних студентів (з них близько 2500 – з європейських країн, 

близько 1000 – з української діаспори, 1200 – з Російської Федерації, решта – з 

країн Азії та Африки). 254 ВНЗ України уклали угоди про співробітництво з 337 

університетами Європи, у 33 ВЗО реалізувалося 36 проектів за програмою 

Темпус. Низка великих українських університетів стали членами EUA 

(Європейська асоціація університетів), ІUA (Міжнародна асоціація університетів) 

та EAIE (Європейська асоціація міжнародної освіти) [682]. 

В Україні розгорнули діяльність десятки міжнародних та іноземних 

організацій, які на конкурсній основі почали надавати стипендії, гранти, 

адмініструвати платні міжнародні стандартизовані екзамени, надавати 

інформаційно-консультативні послуги та сприяти академічним обмінам. Щорічна 

допомога міжнародних організацій у галузі освіти оцінювалася в 30 млн доларів. 

У рамках співпраці з цими організаціями в Україні почали реалізуватися 

різноманітні освітні проекти [682]. 
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За період з 1991 по 2005 р. українська система вищої освіти напрацювала 

низку досягнень, що уможливило її приєднання до Болонського процесу. 

Головним досягненням було створення на основі міжнародних документів з 

питань демократизації, гуманізації в галузі освіти і прав людини нової 

національної нормативно-правової бази вищої освіти України [455, с. 446]. За цей 

період у півтора разу збільшилася чисельність студентів на 10 тис. населення (з 

310 у 1991 р. до 578 у 2005 р.) [427, с. 367]. Традиційна система вищої освіти 

України була оновлена впровадженням сучасних інформаційних технологій, що 

стало основою для забезпечення “освіти протягом усього життя” відповідно до 

умов Болонського процесу. Розпочато напрацювання нормативно-правового 

забезпечення дистанційного навчання як важливого фактора розвитку 

міжнародних зв’язків між українськими і закордонними ВНЗ та входження в 

міжнародний освітній простір. Основні положення системи дистанційного 

навчання в Україні законодавчо та нормативно ґрунтувалися на Законах України 

“Про вищу освіту”, “Про Національну програму інформатизації” [644], постанові 

Верховної Ради України від 06.07.2000 р. № 1851-ІІІ “Про затвердження завдань 

Національної програми інформатизації на 2000–2002 роки” [629], Указі 

Президента України Л. Кучми від 31.07.2000 р. № 928/2000 “Про заходи щодо 

розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та 

забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” [670]. 

Протягом 1991 – 2005 рр. українська система вищої освіти значну увагу 

приділяла питанням формування політики для мобільності студентів, яка 

забезпечує доступ до ефективних міжнародних освітніх програм, курсів і 

дослідницьких можливостей, дає змогу студентам і викладачам повертатися в 

Україну з новим багажем знань, академічного й культурного досвіду [493]. 

МОН України видало наказ “Про проведення педагогічного експерименту з 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу” № 48 від 23 січня 

2004 р.; наказ “Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень 

Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004–2005 рр.” 

№ 49 від 23 січня 2004 р.; Тимчасове положення про організацію навчального 
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процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців; Перелік ВНЗ ІІІ-ІV 

рівнів акредитації – учасників експерименту; Перелік регіональних базових ВНЗ; 

Склад координаційної ради МОН для супроводу та узагальнення результатів 

педагогічного експерименту [460, с. 564]. 

Важливим нормативно-правовим актом став наказ № 414 від 21.05.2004 р. 

“Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни “Вища 

освіта і Болонський процес” [628]. Його реалізація підвищила якість вивчення та 

ознайомлення з вимогами, принципами, структурою Болонського процесу. 

Станом на 2004 р. ЄС інвестував у процес реформування національної вищої 

освіти понад 35 мільйонів євро. Всього було здійснено 126 проектів у 40 ВНЗ. Із 

2003 р. в українських університетах працювало ще 14 проектів. За дев’ять років 

реалізації Програми на конкурс було подано 500 заяв на проекти, які охоплювали 

понад тисячу ВНЗ України і країн – членів ЄС [451, с. 50]. 

З приєднанням України у Бергені (Норвегія) у травні 2005 р. до Болонського 

процесу розпочався третій етап розвитку міжнародних зв’язків, а отже, 

розпочалася робота над розробкою державних стандартів освіти, що стало одним 

з найважливіших завдань для всіх учасників Болонського процесу. Їх підготовка 

була важливою умовою успішної інтеграції національної системи вищої освіти в 

європейський і світовий освітній простір. В Україні цей процес здійснювався 

дуже повільно і суперечливо. 

Освітні стандарти виробляються в освітній системі для забезпечення освіти 

певного рівня (підрівня, етапу, циклу) і присудження відповідних освітніх 

(академічних) кваліфікацій (ступенів) [483, с. 35]. Державні стандарти освіти – це 

сукупність норм, які визначають вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного 

рівня. Вони розробляються для кожного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) 

рівня та напряму підготовки (спеціальності) і затверджуються Кабінетом 

Міністрів України, підлягають перегляду та перезатвердженню не рідше, як один 

раз на десять років. Загальним освітнім стандартом у досліджуваний період була 

оновлена версія Міжнародної стандартної класифікації освіти (1997 р.). Болонська 

декларація 1999 р. визначила двоциклову організацію вищої освіти, що відповідає 
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нормам Міжнародної стандартної класифікації освіти, але розходиться з 

організацією української вищої школи, де визначено такі освітньо-кваліфікаційні 

рівні, як молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр [460, с. 564]. 

Протягом 2005 – 2012 рр. продовжувався процес удосконалення 

нормативно-правового забезпечення міжнародної діяльності як складової 

розвитку вищої освіти. Указ Президента України В. Ющенка від 04.07.2005 р. 

№ 1013/2005 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та 

розвитку освіти в Україні” передбачав “здійснити низку заходів, спрямованих на 

реалізацію в Україні положень Болонської декларації. Зокрема розробити та 

затвердити нові переліки напрямів (спеціальностей), за якими здійснюватиметься 

підготовка фахівців у ВНЗ, державні стандарти вищої освіти, вирішити питання 

щодо вдосконалення мережі вищих навчальних закладів, їх підпорядкування та 

створення в установленому порядку укрупнених регіональних університетів, 

утворити міжвідомчу комісію з підтримки Болонського процесу в Україні” [672]. 

Систему концептуальних ідей та поглядів на подолання проблем, формування 

цілей, розробку та реалізацію базових стратегій визначила Концепція розвитку 

освіти в Україні на 2006 – 2010 рр. [649]. Серед іншого, вона передбачала: 

“зміцнення статусу українця у міжнародному соціокультурному середовищі; 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної освіти в європейському і 

світовому освітньому просторі, захищеності й мобільності людини на ринку праці в 

контексті особистісного, духовно-світоглядного вибору; інтегрування національної 

системи освіти у світовий освітній простір, реалізація основних завдань і заходів, 

визначених Паризьким (1998 р.), Дакарським (1999 р.) і Сеульським (1999 р.) 

всесвітніми форумами та Болонською декларацією (1999 р.), розширення участі у 

міжнародних проектах і програмах; забезпечення подальшого розвитку співпраці з 

міжнародними міжурядовими і неурядовими організаціями, фондами і програмами 

(ООН, ЄС, ЮНЕСКО, Радою Європи, Світовим банком), залучення додаткових 

джерел для підтримки реформування освіти в Україні та створення каналів 

інформаційного обміну з іноземними державами” [649]. 

У 2006 р. МОН України завершило розробку нового переліку 
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спеціальностей і кваліфікацій, у ньому їх залишилося 140 [480, с. 23]. 

Здійснювалися заходи щодо скорочення й упорядкування мережі ВНЗ. 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив для 

людей, а не для політиків”, затверджена постановою Кабінету Міністрів № 14 від 

16 січня 2008 р., серед завдань щодо розвитку освіти визначила адаптацію 

системи української вищої школи до європейських стандартів і вимог 

Болонського процесу із збереженням кращих досягнень національної освіти, 

забезпечення сумісності навчальних планів і програм ВНЗ як у межах України, 

так і з іншими країнами Європи. Розвиток науки згідно з Програмою потребував: 

перетворення провідних університетів на сучасні наукові центри (зокрема шляхом 

утворення нових компактних наукових підрозділів та інститутів з широким 

залученням студентів до проведення наукових досліджень); зближення 

академічної й університетської науки шляхом утворення спільних наукових та 

освітніх підрозділів відповідно до державної цільової програми; подальшу 

інтеграцію вітчизняних наукових установ у міжнародний науковий процес 

шляхом активного залучення України до виконання міжнародних наукових 

програм (зокрема програм ЄС), спрощення механізму залучення вчених до участі 

у виконанні зазначених програм та усунення бюрократичних перешкод, 

посилення інформаційного забезпечення національних наукових центрів [611]. 

Отже, процес формування законодавчого забезпечення міжнародної 

діяльності у сфері вищої освіти був невід’ємною складовою процесу 

реформування освіти в Україні впродовж досліджуваного періоду. Хоча 

напрацювання нормативно-правової бази здійснювалося протягом усіх років 

підготовки до вступу в Болонський процес і продовжувалося після 2005 р., 

законодавча й нормативно-правова база вищої освіти ще потребувала перегляду 

та адаптації до загальноєвропейських освітніх стандартів. В Україні структура 

ступеневої підготовки фахівців з вищою освітою не повністю відповідала 

уніфікованим умовам структури, що діяла у Європейському Співтоваристві. 

Болонська декларація не передбачала, наприклад, освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста. Усвідомлюючи необхідність змін у законодавстві про освіту, 
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міністерство підготувало відповідний пакет змін та доповнень до Законів України 

“Про освіту”, “Про вищу освіту”, який, зокрема, передбачав двоциклову систему 

підготовки фахівців з вищою освітою “бакалавр – магістр”, посилення ролі 

студентського самоврядування у ВНЗ тощо [440, с. 91]. 

Зобов’язання до 2010 р. здійснити всі відповідні зміни у системі вищої освіти 

для забезпечення її якості та інтеграції у світове освітнє співтовариство активізували 

національну систему вищої освіти щодо їх реалізації. З цього моменту розпочався 

новий етап у формуванні необхідного законодавства щодо забезпечення якості 

вищої освіти України, що є гарантією успішної інтеграції та привабливості для 

іноземних студентів. Основні зобов’язання України було відображено у наказі МОН 

України за підписом Міністра С. Ніколаєнка “Про затвердження Плану дій щодо 

забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове 

освітнє співтовариство на період до 2010 р.” № 612 від 13 липня 2007 р. Планом дій, 

насамперед, було передбачено подальше здійснення законодавчих реформ 

(створення нормативно-правової бази вищої освіти) [571]. 

План визначив низку завдань за багатьма напрямами діяльності. Серед 

завдань, зокрема, такі: 

- сприяння мобільності студентів та викладацького складу; 

- сприяння європейському співробітництву в галузі забезпечення якості; 

- сприяння європейському виміру у вищій освіті. 

Реалізація цих завдань у системі вищої освіти України тісно пов’язана зі 

здатністю студентів та викладацького складу виконувати ці завдання на практиці 

в реальному академічному оточенні на відповідному рівні володіння іноземною 

мовою [441, с. 155]. 

Отже, володіння іноземними мовами, а особливо англійською, стало 

розглядатися як один з важливих механізмів реалізації процесів інтеграції 

студентів та викладачів України в світовий науковий, освітній і культурний 

простір. 

Активізація міжнародного співробітництва та інтеграції системи вищої 

освіти до європейського і міжнародного освітнього простору вимагала створення 
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інноваційної інфраструктури університетів України. Потрібно було консолідувати 

зусилля науковців, органів влади, структур з різними формами власності на 

створення інноваційної інфраструктури сучасного університету, розширення 

діяльності щодо комерціалізації результатів наукових розробок і просування їх на 

світові ринки, створення потужної вітчизняної інфраструктури у сфері освіти та 

науки як основи для розвитку економіки України. 

У червні 2009 р. Президент України В. Ющенко підписав ухвалений 

Верховною Радою Закон України “Про наукові парки”. У законі термін “науковий 

парк” визначений як юридична особа, що створюється з ініціативи ВНЗ або 

наукової установи шляхом об’єднання внесків засновників для організації, 

координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового 

парку. Згідно з цим законом, “наукові парки мали стати основним елементом 

інноваційної інфраструктури, що забезпечує виробниче впровадження 

наукомістких розробок, високих технологій вищих навчальних закладів та 

створення конкурентоспроможної продукції” [642]. При поєднанні зусиль 

держави, науки і бізнесу, а також залученні міжнародного досвіду, еліта освіти, 

згідно з цим законом, покликана забезпечувати ефективний розвиток освіти і 

науки. Університети в сучасних умовах – це не тільки храми науки і освіти, а й 

наукові парки, які формують як теоретичне розуміння подальшого розвитку галузі 

освіти та інновацій, так і забезпечують науковий підхід щодо впровадження 

напрацювань, інноваційних розробок. Така діяльність університетів прискорить 

розвиток України в цілому та її поступ в Європу і світ. Отже, в сучасних умовах 

основним завданням кожного університету є необхідність продавати 

інтелектуальний інноваційний продукт у вигляді навчання студентів, а в кращому 

варіанті – у вигляді технологій, розробок, які будуть упроваджені у практику 

[642]. 

На базі провідних українських ВНЗ почали реалізуватися проекти створення 

наукового парку, як приклад ефективного функціонування взаємодії семи 

рівноправних сторін: студентів і студентських об’єднань, батьків і громадських 

об’єднань, наглядової ради і адміністрації ВНЗ, що мають чітко прописані права й 
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обов’язки, професорсько-викладацького складу, бізнесу і роботодавців, місцевої 

влади, МОН та органів державного управління освіти [319]. 

У жовтні 2011 р. було ухвалено Національну стратегію розвитку освіти 

України на 2012 – 2021 рр., в якій окреслено основні напрями подальшого 

розвитку системи освіти. Національна стратегія визначила пріоритети, завдання і 

механізми реалізації державної політики в галузі освіти, кадрову й соціальну 

політику і стала основою для внесення змін та доповнень до чинного 

законодавства України, управління і фінансування, структури та змісту системи 

освіти [575]. 

До 2010 р. Україна, як і всі країни-учасниці Болонського процесу, 

зосередила увагу на розробці основних інструментів Європейського простору 

вищої освіти, основними серед них були такі: національні рамки кваліфікацій, 

сумісні з Рамкою кваліфікацій ЄПВО; ЄКТС (Європейська кредитна трансферно-

накопичувальна система) або їй еквівалентні та сумісні з нею національні 

кредитні системи; Додаток до диплома європейського зразка. Ці інструменти 

давали можливість побудувати національну систему забезпечення якості вищої 

освіти, що для вищої школи України було головним завданням. Отже, станом на 

2012 р. національна практика модернізації вищої школи зробила важливі, але 

лише перші необхідні кроки, що дало підстави сподіватися на подальше успішне 

реформування і досягнення Україною поставленої мети в освітній сфері. 

Одним з досягнень України в рамках Болонського процесу стало 

розроблення і затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 р. № 1341 Національної рамки кваліфікацій. НРК – це найголовніший 

інструмент осучаснення вищої школи в Україні, метою якого є “введення 

європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти з урахуванням 

вимог ринку праці до компетентностей фахівців; забезпечення гармонізації норм 

законодавства у сфері освіти та соціально-трудових відносин; сприяння 

національному і міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні; 

налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці” [79, 

с. 103–111; 264; 188]. 
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НРК – це цілісний міжнародно зрозумілий опис національної шкали 

кваліфікацій у термінах компетентностей, через який усі кваліфікації та інші 

навчальні досягнення, зокрема у вищій освіті, можуть бути виражені й 

співвіднесені між собою в узгоджений спосіб [483, с. 43]. 

Національна рамка кваліфікацій почала діяти з 6 січня 2012 р. і виконувати 

такі функції: розроблення відповідних освітніх стандартів, технологій їх 

забезпечення та діагностування (оцінювання) навчальних досягнень; визначення на 

національному рівні єдиного способу опису результатів освіти (навчальних 

результатів) у термінах компетентностей, набутих особою в процесі освітньої 

діяльності; опис кваліфікаційних рівнів; забезпечення чіткого взаємозв’язку між 

результатами освіти і набутими кваліфікаціями та між освітніми й професійними 

стандартами і кваліфікаціями; забезпечення якості вищої освіти; забезпечення 

реальної мобільності студентів, викладачів, учених у межах ЄПВО; створення умов 

для порівняння і взаємного визнання ступенів і кваліфікацій, що надаються у вищій 

школі європейських країн; забезпечення переходу до циклової побудови вищої 

освіти; заперечення європейської уніфікації та збереження різноманіття освітніх 

систем Європи; конвертація навчальних результатів, отриманих кваліфікацій між 

національними контекстами країн Європи, де подібні рамки утворено і взаємно 

сертифіковано [447, с. 257–265; 79, с. 104–111; 466, с. 328; 209, с. 12–13]. 

Проблема розроблення НРК спонукала до попереднього створення 

національного освітнього глосарію, який системно унормовує поняттєво-

термінологічний апарат, усуває великі розбіжності в інтерпретації та застосуванні 

одних і тих самих ключових понять, узгоджує з міжнародними глосаріями. Він 

значно прискорив роботу над НРК, а після її затвердження сприяв упровадженню 

рамки [483]. 

Мобільність вимагала доповнення НРК іншими двома ключовими 

інструментами ЄПВО – Європейської кредитно-трансферної системи та додатком 

до диплома, що в сукупності забезпечує цілісність Європейського простору вищої 

освіти [483, с. 20, 24]. 

Національна рамка кваліфікацій дала старт великій кваліфікаційній реформі 
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в країні, що охопила вищу освіту та вийшла за її межі. У жовтні 2012 р. Верховна 

Рада прийняла за основу проект Закону України “Про систему професійних 

кваліфікацій”, який розроблено з урахуванням концепції, прийнятої НРК (автор 

законодавчої ініціативи О. Шевчук) [647]. Продовжувалася робота над 

законопроектом “Про національну систему кваліфікацій” (автори якого: 

О. Горшенева, Р. Колишко, О. Мірошніченко, К. Ткаченко) [622]. Належало також 

здійснити самосертифікацію НРК на її сумісність з європейськими метарамками 

кваліфікацій з метою зрозумілості та визнання вітчизняних кваліфікацій у Європі 

та світі [466, с. 342]. 

Значно сприяло активізації міжнародної діяльності у сфері вищої освіти 

України впровадження Національної системи рейтингового оцінювання ВНЗ. 

Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих 

навчальних закладів було затверджене наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України за підписом Міністра Д. Табачника від 20.12.2011 р. 

№ 1475 [631]. Національна система рейтингового оцінювання ВНЗ стала засобом 

допомоги ВЗО у створенні власної культури забезпечення якості освіти та їх 

конкуренції. Розроблено критерії системи рейтингового оцінювання, а також 

проведено апробацію проекту [188]. 

Законодавче забезпечення розвитку системи вищої освіти упродовж 1991 – 

2012 рр. знаходилося в процесі постійного вдосконалення та оновлення. До 

Закону України “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 р. були внесені зміни і 

доповнення, які передбачали сучасні європейські та світові тенденції розвитку 

вищої освіти та напрями діяльності Болонського процесу [608, с. 2]. Було 

прийнято постанови Кабінету Міністрів України щодо запровадження Додатка до 

диплома європейського зразка (постанова Кабінету Міністрів України від 2 

березня 2010 р. № 265 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 12 листопада 1997 р. № 1260”) та ЄКТС (наказ МОН України від 16 

жовтня 2009 р. № 943 “Про запровадження у вищих навчальних закладах України 

Європейської кредитно-трансферної системи”). Починаючи з 2009 – 2010 н. р., у 

вищу освіту України запроваджувалася ЄКТС, Додаток до диплома 
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європейського зразка та інші ключові документи ЄКТС. У Плані дій щодо 

забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове 

освітнє співтовариство також було визначено створення правових і економічних 

основ залучення бізнес-структур до: 1) оновлення навчально-лабораторної і 

матеріально-технічної бази ВНЗ; 2) розробки та розвитку економічних механізмів 

в освіті, удосконалення системи двосторонніх відносин ВНЗ і бізнесу на основі 

принципів стратегічного менеджменту, довготривалого фінансування, 

орієнтованого на кінцевий результат, запровадження прогресивних управлінських 

систем [460, с. 565]. 

Упродовж 1991 – 2012 рр. посилювалася увага до формування 

законодавчого забезпечення розвитку академічної мобільності суб’єктів вищої 

освіти. Кабінет Міністрів України розробив і затвердив цілу низку постанов, а 

профільне міністерство на їх виконання видало накази щодо реалізації бюджетної 

програми навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-

педагогічних працівників у провідних ВНЗ та наукових установах за кордоном. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 411 “Питання навчання 

студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників 

у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном” за 

підписом Прем’єр-міністра України М. Азарова допомагала реалізувати завдання 

підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, 

наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень 

з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми 

унікальними методами, набуття досвіду здійснення науково-дослідної і 

викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну, розширення 

наукових контактів із зарубіжними науковцями [599]. МОН України щороку 

оголошувало конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування 

наукових і науково-педагогічних працівників у провідних ВНЗ та наукових 

установах за кордоном [234]. 

До конкурсної комісії МОН у 2011 р. надійшло 700 пропозицій від 68 

університетів. Було направлено на навчання і стажування до 33 провідних 
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закордонних ВНЗ 275 осіб, з них 106 студентів, 82 аспіранти, 87 науково-

педагогічних працівників [281]. 

Наказом МОН України № 635 від 29.05.2013 р. за підписом першого 

заступника Міністра Є. Суліми затверджено Примірне положення про академічну 

мобільність студентів ВНЗ України, в якому визначено основні завдання 

академічної мобільності [689]. 

Протягом усього періоду реформування національної системи вищої освіти 

постійно вдосконалювалося законодавство щодо навчання іноземних студентів в 

Україні. Процедура в’їзду іноземців на навчання визначалася законодавством 

України, зокрема, дією Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб 

без громадянства” (2011 р.) [646], постановою “Про порядок прийняття іноземних 

студентів та осіб без громадянства на навчання в Україну” № 1238 (1998 р.) [633] і 

постановою “Про правила оформлення віз для в’їзду в Україну” № 567 (2011 р.) 

[636]. Це три основних документи, які визначали порядок в’їзду іноземців на 

навчання в Україну. Підстави для відмови в отриманні візи також були визначені 

законодавством, постановою № 567. В Україні впроваджено європейську 

практику, що дає право особі, якій відмовлено у видачі візи, звернутися з 

апеляцією до керівника тієї установи, що відмовила у візі [370]. Закон України 

“Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства“ спростив і зробив 

більш прозорим процес видачі посвідок на тимчасове проживання, що сприяло 

збільшенню кількості іноземних студентів в українських ВНЗ. Прийом іноземців 

на навчання здійснювався на підставі міжнародних договорів України, 

загальнодержавних програм, договорів, укладених ВЗО з юридичними та 

фізичними особами [508, с. 427]. 

Однак станом на 2012 р. активність у розвитку налагодження партнерських 

зв’язків українськими ВНЗ із закордонними була незадовільною. Серед причин, 

що гальмували розвиток міжнародної діяльності ВНЗ, найголовнішою була 

недосконалість її законодавчого забезпечення [233]. 

МОН України розробило зміни до п’яти постанов Кабінету Міністрів 

України щодо навчання і стажування громадян України за кордоном. Ці зміни 
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було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. 

“Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань 

навчання і стажування громадян України за кордоном” [623]. У них передбачено 

збільшення терміну навчання за кордоном для студентів до двох років, оплата 

проїзду до закордонного ВНЗ, медичної страховки та візового збору, а також 

усунення багатьох перепон щодо тендерних процедур і при розгляді документів 

Державної казначейської служби України, спрощення звітності про закордонне 

навчання чи стажування і ще багато необхідних змін для реалізації відповідної 

бюджетної програми [233]. 

У 2012 р. в кожному ВНЗ, а в провідних ВНЗ і раніше, почала діяти програма 

академічної мобільності “Подвійний диплом”. Відповідно до програми студенти 

українських ВНЗ мали змогу здобувати одночасно вищу освіту в університетах 

України, й у ВНЗ-партнерах. Здійснювалася реалізація спільних магістерських 

програм згідно з наказом МОН України “Про впровадження педагогічного 

експерименту з академічної мобільності студентів” (2012 р.). Українські студенти 

успішно захищали свої магістерські роботи у ВНЗ зарубіжних країн [89]. 

Актуалізувала цей напрям міжнародної співпраці постанова Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 

листопада 1997 р. № 1260” щодо запровадження Додатка до диплома 

європейського зразка, яка набрала чинності з 1 січня 2014 р. [362]. 

Міжнародна співпраця у сфері вищої освіти посилила свої можливості 

завдяки впровадженню дистанційного навчання. Положення про дистанційне 

навчання зареєстроване в Міністерстві юстиції України у квітні 2013 р. У 

провідних університетах України, зокрема в київських, дистанційна форма 

навчання у досліджуваний період вже працювала [139]. 

Передові університети України намагалися змінити підходи до викладання 

іноземних мов. Запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні не 

через директивні рекомендації МОН України, а через залучення викладачами 

мови європейської практики викладання англійської мови, залишалося головним 

завданням українських ВНЗ. У Програмі з англійської мови для професійного 
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спілкування для ВНЗ викладені Рекомендації Ради Європи щодо викладання 

іноземних мов для всіх країн Європи. Основним спільним елементом Програми з 

англійської мови за професійним спрямуванням для усіх спеціальностей, 

відповідно до цілей навчання і контекстів, є комунікативна методика. 

Комунікативна методика метою навчання визначає спілкування іноземною 

мовою. Перевагами комунікативно спрямованих методів навчання є зближення 

навчальної діяльності з практичним користуванням студентами мовою в 

реальному спілкуванні [441, с. 156–158]. 

Окремі закони і нормативно-правові акти щодо розвитку системи вищої 

освіти, які ухвалювалися в перші роки після проголошення незалежності України 

(1991 – 1995 рр.), удосконалювалися або цілковито оновлювалися. Важливим 

завданням упродовж багатьох років, і яке вирішилося лише у 2014 р., була 

розробка і прийняття нового Закону України “Про вищу освіту”. Новий Закон 

України “Про вищу освіту” був підготовлений робочою групою під головуванням 

ректора НТУУ “КПІ” М. Згуровського. Він визначив концептуальні основи 

модернізації вищої освіти. Поміж них: інтеграція вищої освіти України до 

Європейського простору шляхом реалізації положень і принципів Болонського 

процесу; забезпечення якості вищої освіти і науки шляхом розвитку незалежної 

системи забезпечення якості вищої освіти; інтеграція освіти, науки й інновації; 

автономія вищих навчальних закладів; співпраця ВНЗ і бізнесу в сфері вищої 

освіти і науки шляхом впровадження механізмів інноваційного розвитку країни за 

рахунок взаємодії освіти, науки, бізнесу й держави та інші [609]. 

Станом на 2014 р. був розроблений проект Концепції реформування системи 

ліцензування та акредитації у вищій освіті України. Концепція містить 

визначення напрямів якісних змін у ліцензійно-акредитаційному процесі й опис 

алгоритму трансформації цієї системи відповідно до норм нового Закону України 

“Про вищу освіту” [205]. 

У 2014 р. освітянська громадськість обговорювала проект Положення про 

кваліфікації (ступені) вищої освіти, який був оприлюднений МОН України 17 

липня 2013 р. [491]. Положення визначає загальні вимоги до змісту, обсягу та 
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рівня вищої освіти відповідно до кваліфікаційних рівнів НРК та встановлює 

вимоги до результатів навчання, яких має досягнути особа для здобуття 

кваліфікацій вищої освіти. Продовжувалася розробка нового на заміну чинного 

Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65 та вимог до 

державних стандартів вищої освіти [183]. 

Отже, пріоритетом державної політики України в галузі вищої освіти була 

загальна міжнародна інтеграція та інтеграція системи вищої освіти в європейський 

і світовий науково-освітній простір. Тому впродовж 1991 – 2012 рр. здійснювалося 

напрацювання нової нормативно-правової бази вищої освіти України з 

одночасною її адаптацією до тих принципів, що взяті за основу освітньою 

системою у Європі. Органічною складовою структури нового законодавства 

України про вищу освіту була міжнародна діяльність як одна з можливостей 

європейської та світової інтеграції України. 

Розвиток нормативно-правового забезпечення системи вищої освіти у 1991 – 

2012 рр., на нашу думку, пройшов три етапи. На першому етапі (1991 – 1995 рр.) 

було ухвалено важливі закони і нормативно правові документи, які передбачали 

досягнення в перспективі загальноєвропейського рівня розвитку освіти та 

започаткували структурне реформування системи освіти України. Закон УРСР 

“Про освіту” (1991 р.), Закон України “Про наукову і науково-технічну 

діяльність” (1991 р.), постанова Кабінету Міністрів України “Про акредитацію 

вищих навчальних закладів” (1992 р.), Укази Президента України “Про основні 

напрями реформування вищої освіти України” (1995 р.)., “Про заходи щодо 

вдосконалення діяльності органів освіти” (1995 р.) та інші документи засвідчили 

наміри України розвивати систему вищої освіти відповідно до 

загальноєвропейських і світових принципів. Принцип відкритості був в основі 

всіх нормативно-правових документів про вищу освіту і передбачав широкі 

міжнародні зв’язки та співпрацю в освітньо-науковому просторі як основу 

інноваційного розвитку і конкурентоспроможності університетів. 

На другому етапі формування законодавчої бази системи вищої освіти, а 
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отже, й міжнародної діяльності університетів (1995 – 2005 рр.) були ухвалені 

закони прямої дії, які забезпечили приєднання України до Болонського процесу. 

Закон України “Про освіту” (1996 р.), Конституція України (1996 р.), Закон 

України “Про вищу освіту” (2002 р.) утворили законодавчу основу розвитку 

системи вищої освіти України. Активізації міжнародної діяльності університетів 

сприяв Закон України “Про Національну програму інформатизації” (1998 р.), 

постанова Верховної Ради України “Про затвердження завдань Національної 

програми інформатизації на 2000–2002 рр.” (2000 р.), Указ Президента України 

“Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної 

мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” 

(2000 р.). 

Розгортанню міжнародного співробітництва між українськими і 

закордонними університетами сприяло формування нормативної бази щодо 

ліцензування освітніх послуг. Були прийняті такі важливі документи, як 

постанова Кабінету Міністрів України № 1380 “Про ліцензування освітніх послуг 

та Положення про Державну акредитаційну комісію” (2003 р.), наказ МОН 

України № 847 “Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, 

Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх 

послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної 

експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань 

ліцензування та атестації навчальних закладів” (2003 р.). 

На третьому етапі (2005 – 2012 рр.) були ухвалені надзвичайно важливі 

закони і нормативно-правові акти, які наблизили українське законодавство в 

галузі вищої освіти до європейського, сприяли процесу інтеграції системи вищої 

освіти у світовий освітній простір та входженню провідних університетів України 

до престижних світових рейтингів університетів. Постанова Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження національної рамки кваліфікацій” (2011 р.). 

відкривала простір для кваліфікаційної реформи в країні. Активізації міжнародної 

діяльності українських університетів сприяли такі нормативно-правові 

документи, як наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Про 
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затвердження Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні 

документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав” (2011 р.), 

наказ МОН України щодо затвердження Примірного положення про академічну 

мобільність студентів ВНЗ України (2013 р.). Набув чинності новий Закон 

України “Про вищу освіту” (2014 р.). 

Отже, на кожному етапі освітянської реформи розроблялися і 

затверджувалися важливі нормативно-правові документи, які сприяли 

інноваційному розвитку системи вищої освіти та активізації міжнародної 

діяльності українських університетів. Нове законодавство відкрило простір для 

застосування в діяльності системи вищої освіти України ключових інструментів 

Європейського простору вищої освіти, таких як: Національна рамка кваліфікацій, 

Європейська кредитно-трансферна система; Додаток до диплома європейського 

зразка. Ці документи покликані забезпечити реальне входження української 

системи вищої освіти в європейський і світовий освітній простір. 

 

 

2.2. Інституціювання університетських відділів міжнародних зв’язків 

 

У розвитку міжнародної діяльності ВНЗ України досліджуваного періоду 

важливу роль відігравали такі структурні підрозділи, як ВМЗ (відділи 

міжнародних зв’язків). Становлення сучасних ВМЗ київських університетів, як й 

інших українських ВНЗ, започатковано на початку 90-х рр. ХХ ст. Саме в цей час 

посилювалися демократичні тенденції розвитку сфери вищої освіти, 

встановлювалися самостійні наукові й освітні зв’язки із закордонними 

установами. Метою міжнародних зв’язків було проголошено інтеграцію України 

до регіонального й міжнародного освітнього простору. На відміну від фактично 

закритої та ізольованої вищої школи в СРСР, коли всі міжнародні зв’язки 

встановлювалися через загальносоюзні установи і жорстко контролювалися, 

почала формуватися новітня система освіти України, головною ознакою якої 

стала відкритість [7, арк. 114–115; 682]. 
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На початку 90-х рр. ХХ ст. вищі навчальні заклади України деякий час 

працювали над виконанням планів міжнародної співпраці, ухвалених ще 

наприкінці 80-х рр. ХХ  ст., оскільки вони були розраховані на п’ять – десять 

років [1, арк. 9–12; 3, арк. 124–125]. Проте в Програми обмінів у галузі науки та 

культури між СРСР та іншими країнами, які розроблялися в грудні 1990 р. на 

наступний період – 1991 – 1993 рр., Міністерство народної освіти УРСР внесло 

свої пропозиції, де йшлося про доцільність сприяння встановленню прямих 

двосторонніх зв’язків між середніми і вищими навчальними закладами, науково-

дослідними установами та органами управління освітою [7, арк. 138]. 

Помітно активізувалися міжнародні зв’язки у сфері вищої освіти з набуттям 

Україною членства в Раді Європи в 1995 р. Ініціатором міжнародних контактів і 

співпраці стало профільне міністерство, політика якого спонукала ВЗО 

включатися в інтеграційні процеси, налагоджувати прямі контакти із 

закордонними університетами. Управління міжнародного співробітництва МОН 

України у своїй діяльності визначило такі цілі та завдання: 

- сприяння широкій співпраці з навчальними закладами, науковими 

установами, громадськими організаціями, приватними фондами інших країн, 

представлення в установленому порядку інтересів України з питань освіти і науки 

в міжнародних відносинах; 

- укладення та забезпечення реалізації міжнародних угод з питань 

співробітництва в галузі освіти і науки, підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації іноземних громадян у навчальних закладах України; 

- координація роботи міністерств, відомств і навчальних закладів з питань 

підготовки фахівців для зарубіжних країн; 

- створення умов для правового й економічного захисту всіх форм 

зовнішньоекономічної діяльності навчальних закладів, сприяння їм у 

встановленні прямих зв’язків із зарубіжними партнерами [679]. 

Реалізацію політики щодо розвитку міжнародних зв’язків у галузі освіти і 

науки здійснював ДМС (Департамент міжнародного співробітництва) МОН 

України [679]. 
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Директивно МОН України не рекомендувало і не доручало ВНЗ 

здійснювати ті чи інші кроки в розширенні міжнародної діяльності. Розуміючи 

нові можливості законодавчої бази, а саме – законів України про освіту, про вищу 

освіту, про наукову та науково-технічну діяльність, які давали університетам 

значну автономію і право розвивати прямі зв’язки з іноземними партнерами, 

керівництво університетів стало активно шукати нові шляхи виходу на 

міжнародну арену та інтеграції до європейського, міжнародного освітнього, 

наукового та інформаційного простору [318]. 

У розвитку міжнародних зв’язків у сфері вищої освіти простежуються три 

етапи: 1) 1991 – 1995 рр. – від проголошення незалежності України і до вступу 

України до Ради Європи; 2) 1995 – 2005 рр. – підготовка до вступу в Болонський 

процес; 3) 2005 – 2012 рр. – участь України у формуванні Європейського 

освітнього простору і поступова інтеграція до світового простору освіти, яка 

поглибилася з початком імплементації НРК та набуттям чинності нового Закону 

України “Про вищу освіту”. 

З 1991 по 2005 рр. шляхом систематичних візитів до зарубіжних 

університетів і участі в міжнародних освітянських і наукових заходах представники 

української системи вищої освіти отримали інформацію про вищі заклади освіти 

країн світу та ознайомилися з досвідом організації і функціонування закордонних 

вищих шкіл.  

На рівні урядів та на основі попередніх домовленостей протягом 1991 – 

2005 рр. були підписані угоди про взаємне визнання та еквівалентність 

документів про освіту з багатьма країнами світу [598]. Були налагоджені та 

поновлені партнерські зв’язки Міністерства освіти України з профільними 

міністерствами Гвінейської Республіки [11, арк. 2], Китайської Народної 

Республіки [11, арк. 20–36], Держави Ізраїль [14, арк. 136–138], Фінляндської 

Республіки [16, арк. 29] та інших країн. Станом на 1996 р. згідно з Угодою між 

Міністерством освіти України та Міністерством Фламандської спільноти (Бельгія) 

з Гентським університетом співпрацювали такі вищі навчальні заклади, як 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський 
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державний торговельно-економічний університет, Державний технічний 

університет будівництва і архітектури, Національний аграрний університет, 

Київський технікум готельного господарства. До реалізації розробленого проекту 

співробітництва запрошувалися всі зацікавлені українські навчальні заклади [12, 

арк. 1–2, 6]. 

З виникненням в Міністерстві освіти України Міжнародного центру 

“Освіта” у 1996 р. міжнародна діяльність системи вищої освіти України значно 

активізувалася [676]. 

Міжнародний центр “Освіта” розробляв нормативні документи, що 

регламентували порядок видачі запрошень на навчання, облік контрактів, 

контингент іноземців. Ним була розроблена інструкція про порядок прийому 

іноземних громадян до навчальних закладів України та інші нормативні 

документи, які регламентували цей напрям діяльності ВНЗ [527, с. 72]. 

Керівники і працівники центру з початку його діяльності розпочали 

організовувати інформаційні виставки в різних країнах світу з метою пропаганди 

української системи вищої освіти та залучення іноземних студентів до навчання в 

українських ВНЗ. Українські університети поступово ставали учасниками цих 

виставок і тим самим нарощували свою присутність на міжнародному ринку 

освітніх послуг [16, арк. 127, 142–143]. 

Діяльність Міжнародного центру “Освіта” у значній мірі сприяла активізації 

міжнародних зв’язків університетів України. У багатьох ВНЗ новітньої доби 

відділи міжнародних зв’язків виникали на базі підготовчих відділень та 

факультетів підготовки іноземних громадян з метою зміцнення існуючих 

відносин між зарубіжними і вітчизняними ВНЗ та встановлення нових контактів. 

До функціональних обов’язків співробітників цієї служби входило: 

консультування студентів і викладачів щодо можливостей навчання в рамках 

окремих спеціальностей, щодо видів навчальних програм (програма основного 

навчання, програма післядипломного навчання), а також щодо вимог до 

вступників до ВНЗ, інформування про роботу підготовчих відділень, про 

фінансування та планування навчання; допомога іноземним студентам у межах 
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своїх можливостей подолати бюрократичні перешкоди, надавати у разі потреби 

правову допомогу та допомагати у вирішенні побутових проблем [565]. 

Становленню і налагодженню діяльності ВМЗ українських вищих 

навчальних закладів сприяла активна участь ректорів українських університетів у 

міжнародних семінарах, конференціях, тренінгах, виставках. Вивчення кращого 

досвіду організації діяльності закордонних університетів, діяльності ВМЗ 

закордонних ВНЗ позитивно вплинуло на розвиток українських університетів, їх 

модернізацію, налагодження міжнародних зв’язків та виходу на міжнародний 

ринок освітніх послуг [17, арк. 36–37]. 

Нові структурні підрозділи ВНЗ – відділи міжнародних зв’язків у новітніх 

умовах стали дієвими учасниками забезпечення підвищення освітнього і 

наукового рівня кожного окремого вищого навчального закладу, наближення 

освітньої структури України до вимог Болонської декларації. Відділами 

організовувалась і координувалась міжнародна діяльність у контексті 

Лісабонської конвенції (1997 р.), Сорбоннської декларації (1998 р.), а згодом і 

Болонської декларації (1999 р.), що стало вагомою складовою 

загальноуніверситетської стратегії розвитку, спрямованої на повноцінну 

інтеграцію у світовий освітній і науковий простір. 

Хронологія укладення перших угод із закордонними партнерами для 

кожного університету була індивідуальною, так само як і початок діяльності та 

назви нових структурних підрозділів ВНЗ – відділів міжнародних зв’язків. Деякі 

вищі навчальні заклади назвали ці структурні підрозділи “відділ міжнародних 

зв’язків” [500], інші – “центр міжнародних зв’язків” [539], ще інші – “відділ 

міжнародних зв’язків та грантів” [499] тощо. 

Структурний підрозділ ВНЗ, в повноваження якого входило здійснення 

міжнародного співробітництва, організовував свою діяльність на основі чинного 

законодавства України: Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, 

постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів МОН України, 

Статуту вищого навчального закладу, рішень вченої ради та ректорату, локальних 

нормативних актів університету та Положення про міжнародний відділ [602]. 
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Міжнародна діяльність розглядалася адміністраціями університетів як один 

з найважливіших напрямів у плані нарощування якісних показників освітніх 

послуг та конкурентоспроможності випускників. Тому керівництвом провідних 

університетів приділялася велика увага належній організації роботи ВМЗ та його 

підрозділів. У кожному університеті, де функціонував ВМЗ, було розроблено 

Положення про його роботу. З метою координації міжнародної співпраці деякі 

університети об’єднували відділи міжнародних зв’язків та грантової роботи. 

Пріоритет у плануванні роботи відділу – підготовка проектів, участь у грантових 

програмах, сприяння пошуку міжнародних наукових і освітніх грантових 

програм, координація співпраці університету із закордонними організаціями-

грантодавцями, організаційний супровід програм короткотермінового навчання 

студентів за кордоном, стипендіальних програм, навчання студентів та аспірантів 

у літніх школах тощо [593, с. 295]. 

Основою для міжнародного співробітництва були двосторонні або 

багатосторонні угоди між ВНЗ та його зарубіжними партнерами, а також 

міжнародні проекти університету. Укладені угоди й проекти, що реалізувалися за 

участю університету, реєструвалися, їх примірники зберігалися у відділі [498]. 

Відділ міжнародних зв’язків університету працював за багатьма напрямами, 

основними з яких були такі: 

- участь у підготовці й реалізації міжнародних програм, проектів; 

- залучення викладацько-студентського складу до виконання міжнародних 

проектів; 

- пошук і залучення до співпраці нових іноземних партнерів, фондів, 

організацій; 

- розробка і реалізація договорів про співробітництво із закордонними 

партнерами; 

- допомога співробітникам та студентам в оформленні візових документів у 

рамках міжнародної діяльності університету; 

- надання консультацій викладачам та студентам університету, пов’язаних з 

пошуком можливостей фінансування під час поїздки за кордон з метою навчання 
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або стажування. 

У діяльності ВМЗ окремого університету наявні певні особливості, залежно 

від специфіки підготовки кадрів та профілю. Проте напрями та завдання в 

загальному вимірі були спільними для ВМЗ усіх університетів: організація 

співпраці з ВНЗ, науковими установами, громадськими організаціями, агенціями, 

приватними фондами інших країн, а також їх представництвами в Україні; 

підтримання стосунків із зарубіжними університетами-партнерами у галузі обміну 

досвідом роботи, підготовки педагогічних кадрів та здійснення спільних наукових 

і освітніх проектів; пошук та розширення можливих міжнародних контактів, 

необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи 

ВНЗ; організація і супровід процесу укладання угод з міжнародного 

співробітництва; сприяння академічній мобільності професорсько-викладацького 

складу, аспірантів та студентів ВНЗ і надання їм можливості підвищення 

кваліфікації в обраній ними галузі за кордоном; забезпечення структурних 

підрозділів інформаційними матеріалами стосовно умов участі у міжнародних 

проектах, програмах тощо; співробітництво з існуючими міжнародними фондами 

і програмами; консультування іноземних викладачів і студентів з питань 

академічного життя, умов проживання в Україні та сприяння в проведенні 

реєстраційно-візової роботи; оформлення документів та наказів на відрядження 

від’їжджаючих за кордон студентів, викладачів і співробітників університету; 

здійснення активного обміну делегаціями з ВНЗ інших країн для поглиблення та 

розширення партнерської співпраці; ведення міжнародної кореспонденції; 

оформлення та видача додатків до дипломів міжнародного зразка; організація і 

проведення міжнародних наукових заходів [500]. 

Міжнародні відділи окремих університетів заснували практику 

волонтерського руху, залучаючи студентів до міжнародних заходів та до роботи з 

іноземними гостями. Волонтерські програми з проведення літніх шкіл з 

української мови, українознавства, інших напрямів для іноземних студентів 

університетів-партнерів були дуже вдалою практикою для всіх сторін, “це як 

допомога фахівцям міжнародного відділу, як надбання корисного професійного та 
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соціального досвіду для студентів і як приємні враження про перебування в 

Україні та конкретному університеті” [577]. 

Велика увага приділялася мовній підготовці студентів, аспірантів та 

викладачів, тому в багатьох університетах при ВМЗ були створені курси з 

вивчення та підвищення рівня володіння іноземними мовами. Поширеною 

практикою стало створення в університетах, за підтримки міжнародних 

організацій і посольств різних країн, сертифікованих за міжнародними 

стандартами мовних клубів і центрів [327]. 

В університетах відкривалися європейські магістратури з різних 

спеціальностей, започатковувалися програми подвійного диплома для окремих 

спеціальностей. Для забезпечення навчального процесу в європейських 

магістратурах, читання курсів лекцій, проведення семінарів і тренінгів київські 

університети щороку запрошували іноземців, серед яких – учасники 

довгострокових програм академічного обміну від фонду Фулбрайта, програм 

співробітництва від міністерств освіти різних країн та інші [501]. 

Мовні клуби при відділах міжнародних зв’язків у рамках реалізації 

Болонського процесу реально сприяли розвитку програм академічної мобільності, 

а отже, і підвищенню ролі міжкультурної комунікації, якості лінгвістичної і 

країнознавчої освіти [473, с. 44]. 

Провідні університети м. Києва були лідерами розгортання міжнародних 

зв’язків і співпраці із закордонними ВНЗ та міжнародними організаціями. 

Головною метою столичних університетів було всебічне сприяння розвитку та 

процвітанню, встановлення і розвиток міжнародних та міжвузівських зв’язків з 

ВНЗ, державними і недержавними організаціями країн близького та далекого 

зарубіжжя, підвищення іміджу працівників університету на національній та 

міжнародній арені, а також адаптація до європейських та світових стандартів із 

збереженням кращих здобутків національної освіти. 

Стратегічне завдання колективу КНУ (Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка) – рівноправне входження до світового та Європейського 

освітнього простору, що станом на 2012 р. було досягнуто і документально 
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зафіксовано міжнародно визнаним рейтингом вищих навчальних закладів QS 

World University Rankings [238]. 

ВМС (відділ міжнародного співробітництва) КНУ (до 2012 р. – відділ 

міжнародних зв’язків) протягом 1991 – 2012 рр. став своєрідним центром 

міжнародної діяльності університету [500]. Міжнародна співпраця КНУ 

інтенсифікувалася разом зі становленням повноцінної міжнародної діяльності 

країни. У 1993 р. було створено інформаційно-консультаційний центр, який 

зосереджував інформацію з усіх проблем вищої освіти, міжнародних фондів 

сприяння, форумів з проблем розвитку та перспектив освіти і науки, поліпшення 

матеріальної і навчальної бази для іноземних студентів та спеціалістів. Перед 

управлінням міжнародних зв’язків у нових умовах діяльності постали нові 

завдання і проблеми, розв’язання яких потребувало організаційних змін. 

Протягом 1999 – 2000 рр. було створено відділ двостороннього економічного та 

наукового співробітництва й інформаційно-аналітичний відділ [430, с. 721–722]. 

Основними видами міжнародних зв’язків, відповідно до статуту 1999 р. і 

Концепції розвитку міжнародних зв’язків КНУ 2009 р., було визначено такі: 

навчання іноземних студентів, післядипломна підготовка і підвищення 

кваліфікації фахівців, підготовка науковців; організація спільної підготовки і 

стажування студентів; проведення спільних наукових проектів; виконання 

наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав; 

здійснення різних видів зовнішньоекономічної діяльності [430, с. 701]. 

Університет став лідером у формуванні нових традицій міжнародного 

співробітництва, досвід діяльності управління міжнародних зв’язків КНУ вивчали і 

запозичували інші ВНЗ України. Проректор з науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки) П. Бех забезпечував керівництво міжнародною діяльністю 

університету, координував роботу підрозділів у сфері міжнародного 

співробітництва, відповідав за розвиток загальноуніверситетських ініціатив і 

політики стосовно міжнародних досліджень. Співробітники ВМС КНУ проводили 

велику за обсягами роботу: реєстрували угоди, контракти, укладені структурними 

підрозділами з установами освіти зарубіжних країн, створили повну 
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систематизовану інформацію про міжнародні організації, фонди, програми, 

напрацювали договірну основу їх діяльності в університеті [500]. 

Станом на кінець 1993 р. університет підтримував стосунки на підставі 

двосторонніх угод та робочих програм про науково-технічну співпрацю з 37-ма 

університетами і організаціями, і лише за 1992 – 1993 рр. було підписано угоди із 

Уельським (Кардіф, Великобританія), Констанцьким (Німеччина), Віденським 

(Австрія), Мурхедським, Беміджським (Консорціум штату Міннесота, США), 

Цзілінським, Юннанським, Пекінським (КНР) університетами, Університетом 

Преторії (ПАР). На середину 1990-х рр. університет співпрацював уже з 47-ма 

ВНЗ – партнерами з 27 країн, а у 2000 р. мав 90 угод з 42 країнами [474, с. 82, 84]. 

У першій половині – середині 1990-х рр. успішно розвивалися контакти 

практично усіх факультетів із зарубіжними університетами-партнерами 

Угорщини, Польщі, ФРН, Фінляндії, Іспанії, Італії, Болгарії, Чехії, Швейцарії, 

Нідерландів, Росії, Польщі, Молдови, Франції, США, науковими установами 

Польщі, Австрії, Китаю, компаніями Німеччини, Швейцарії, США тощо [474, 

с. 83]. 

Станом на 1995 р. КНУ підтримував зв’язки з 50-ма навчальними закладами 

світу, і лише протягом одного року уклав угоди про співпрацю з університетами 

м. Бразиліа (Бразилія), Національним інститутом астрофізики, оптики та 

електроніки (м. Пуебло, Мексика), Інститутом міжнародних відносин і 

Національним університетом Чао Тунг Тайваню. У 1998 р. було укладено угоду 

про співробітництво ще з одним університетом Тайваню – Тамканським 

(м. Тамшуі). На початок 1999 р. зросли міжнародні зв’язки університету, 

розширилась їхня географія, урізноманітнилися форми міжнародної співпраці. У 

цьому ж році було створено комісію для розгляду участі університету у виконанні 

міжнародних програм, результатом діяльності якої стали матеріали “Участь 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка у міжнародних 

проектах (1993 – 1999 рр.)” [430, с. 703]. 

У структурі відділу функціонували такі підрозділи: група відряджень; група 

договорів і проектів; група інформаційно-аналітичного забезпечення; група 
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прийому і протокольних питань. 

ВМС здійснював політику університету щодо міжнародної співпраці й 

координації міжнародних академічних обмінів, забезпечував прийом іноземних 

громадян, а також закордонні відрядження студентів та співробітників 

університету, запрошував в університет міжнародних експертів, брав участь у 

залученні та приймав студентів, учених та викладачів, координував всю 

логістику, пов’язану з їх навчанням, роботою та проживанням в Україні. ВМС 

залучався до організації міжнародних конференцій і підтримував контакти з 

іноземними університетами, відповідав за просування та координацію зростання 

міжнародних курсів і програм в університеті. Поточна ключова діяльність відділу 

– це двостороннє та багатостороннє співробітництво (партнерство) й обміни, 

членство і співробітництво з міжнародними асоціаціями та інституціями в галузі 

вищої освіти, контакти з дипломатичними представництвами інших країн в 

Україні та України в інших країнах, участь у міжнародних програмах та проектах, 

залучення і прийом іноземних студентів, учених та викладачів в університеті й 

координація забезпечення їх роботи, навчання та перебування в Україні, 

координація забезпечення закордонних відряджень співробітників університету, 

забезпечення протокольних функцій [500]. 

Новою рисою зовнішніх зв’язків університету 90-х рр. ХХ ст. став перехід 

до участі у великомасштабних довгострокових двосторонніх і багатосторонніх 

міжнародних, регіональних, державних і недержавних проектах і програмах. 

Міжнародні зв’язки, що існували на той час, створювали належну регіональну й 

професійно орієнтовану базу для участі університету в різних міжнародних 

проектах [430, с. 706]. 

ВМС КНУ виконував функцію координуючого органу, а налагодження 

контактів і зв’язків було справою всього колективу. Співробітники відділу 

надавали регулярні консультації факультетам та інститутам з приводу подачі 

заявок для участі у конкурсі на отримання грантів програми Темпус і виконанні 

проектів. Університет намагався працювати в рамках різних міжнародних 

проектів і програм. Наприклад, з 1994 р. активно співпрацював зі спеціальною 
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програмою ЄС Tемпус–Тасіс на підтримку вищої освіти в країнах СНД через 

удосконалення навчальних програм та управління у ВНЗ [474, с. 84]. 

Головними напрямами міжнародної діяльності у 1991 – 2007 рр. в КНУ були 

такі: офіційні та протокольні заходи (підписання угод, візити офіційних осіб та 

делегацій, контакти з дипломатичними представництвами, присвоєння почесних 

звань, відзнаки, нагороди та премії); наукова і навчально-методична співпраця; 

публікації в зарубіжних виданнях; відрядження, участь у конференціях та 

стажування; презентація досягнень університету на міжнародній арені [430, 

с. 702–726]. 

ВМС залучив до міжнародної діяльності практично всі структурні 

підрозділи університету [430, с. 726–764]. Найінтенсивнішу міжнародну 

діяльність здійснювали інститути філології та міжнародних відносин. 

Функціонував інститут координаторів – коли за зв’язки з певним ВНЗ чи країною 

відповідав один із викладачів, найкраще обізнаних із ситуацією [93, с. 10]. 

За підтримки відділу міжнародного співробітництва у 2011 р. від 

університету було подано 4 заявки на участь у програмі Темпус. 21 грудня 2011 р. 

ВМЗ університету разом із Національним Темпус-офісом в Україні провів 

Всеукраїнський інформаційний день програми Tемпус в Україні [527, с. 71]. 

До обов’язків ВМС належало своєчасне інформування структурних 

підрозділів університету про навчання в рамках стипендіальних програм, 

міжнародні семінари, оголошення про конкурси освітніх програм ЄС, міжнародні 

заходи, які відбувалися на базі університету та університетів-партнерів. У відділі 

зосереджувалася інформація про відповідальних за міжнародні зв’язки в 

структурних підрозділах університету, проекти, в яких університет брав участь 

(Темпус, Еразмус Мундус, TransStarEuropa та інші), гранти, стипендії, 

міжфакультетські та міжуніверситетські договори. Співробітники відділу 

організовували зустрічі, на яких усі бажаючі могли ознайомитися з відкритими 

можливостями конкурсів, презентаціями стипендіальних програм та навчальних 

можливостей за кордоном, з досвідом навчання та стажування в університетах-

партнерах студентів та аспірантів КНУ [500]. 



91 
 

  

У навчальному закладі визначено ключові факультети та окремі навчальні 

курси, що викликали найбільшу зацікавленість серед іноземних громадян, які 

прибували на навчання до університету, здійснювалася робота щодо забезпечення 

викладання зазначених навчальних курсів іноземними мовами. Постійно 

проводилася робота по розгортанню широкої та багатопрофільної рекламної 

кампанії університету (через засоби масової інформації, видання інформаційно-

довідникових матеріалів про КНУ для студентів з-за кордону іноземними мовами, 

створення промо-фільму про університет і його розповсюдження серед 

партнерів). Щороку визначалися найпріоритетніші освітянські виставки та 

забезпечувалося представлення на них університету, постійно вивчався і все 

ширше використовувався досвід партнерів університету з близького зарубіжжя, 

забезпечувалася участь представників КНУ у щорічних науково-практичних 

семінарах з тематики “Маркетинг навчальних послуг”. Велика увага приділялася 

забезпеченню постійного оновлення та вдосконалення сайту університету, 

продовжувалася наполеглива праця над удосконаленням освітніх, наукових 

показників щодо участі університету в світових рейтингах. Проводилася 

наполеглива робота над удосконаленням володіння іноземними мовами, що було 

не самоціллю, а вмотивованим чинником покращення системи академічної 

мобільності студентів і співробітників [527, с. 72–77]. 

Отже, КНУ довелося стати своєрідним взірцем у формуванні нових традицій 

міжнародного співробітництва для ВНЗ з усієї країни. ВМС впродовж 1991 – 

2012 рр. виконував важливу роль у налагодженні міжнародних зв’язків та 

забезпеченні реального співробітництва провідного університету із закордонними 

вищими школами. Його працівниками вивчено, узагальнено та впроваджено в усі 

сфери діяльності досвід передових навчальних закладів світу, напрацьовано 

цінний власний досвід розвитку міжнародної діяльності. КНУ створив власну 

систему міжнародних зв’язків, налагодив систему договорів, пошуку партнерів, 

напрямів співпраці та грантової підтримки досліджень, упорядкував підготовку 

іноземних фахівців. Досвід КНУ заслуговує всебічного вивчення та творчого 

використання іншими ВНЗ України, що сприятиме активізації міжнародної 
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діяльності системи вищої освіти в цілому. 

Відділення міжнародних зв’язків НТУУ “КПІ” (Національний технічний 

університет України “Київський політехнічний інститут” було створено 

відповідно до наказу по КПІ від 09.04.1992 р. № 1–69 “Про спрощення структури 

управління Київського політехнічного інституту в умовах децентралізації”. 

Атестаційна рада інституту від 21.04.1992 р. підготувала рекомендацію “Про 

порядок організації зовнішньоекономічної діяльності та використання валютних 

коштів КПІ”. У нових умовах діяльності виникла потреба у розширенні прав 

факультетів, науково-дослідних інститутів і окремих кафедр інституту в сфері 

зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародного співробітництва, спрощенні 

існуючої структури управління міжнародною діяльністю. У самостійні підрозділи 

вищого навчального закладу було передано основну за змістом роботу в галузі 

навчально-наукових і комерційних відносин із зарубіжними партнерами та права 

використання своєї частини зароблених валютних коштів. 25 липня 1992 р. 

ліквідовано управління міжнародних зв’язків та всі підрозділи, що входили до 

його складу. На базі управління міжнародних зв’язків та відділу науково-

технічних міжнародних зв’язків центру “Наука” створено відділення міжнародних 

зв’язків інституту. 

У структурі відділення міжнародних зв’язків створено підрозділи з 

відповідними функціями: відділ зовнішньоекономічної діяльності – кінцева 

підготовка та реєстрація контрактів, угод у галузі науково-технічного 

співробітництва, підготовка кадрів з числа іноземних громадян: валютні операції 

з використанням валютного рахунку інституту; ліцензування та декларування 

вантажів, що переміщуються через кордон України при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Відділ підготовки спеціалістів з числа іноземних громадян забезпечував 

довузівську підготовку іноземних громадян, координував роботу факультетів 

щодо зарахування іноземної молоді, підготовки та випуску фахівців для 

зарубіжних країн; підтримував зв’язки з іноземними випускниками КПІ; 

забезпечував паспортно-візовий режим іноземців, які навчаються у ВНЗ. 
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Візово-протокольний відділ здійснював оформлення паспортів та віз для 

виїзду за кордон співробітників інституту; забезпечував програми прийому 

іноземних делегацій на рівні ректорату, паспортно-візового режиму іноземців, які 

прибували до інституту; здійснював інформаційно-тематичне забезпечення 

міжнародної діяльності ВНЗ [107]. 

Отримавши статус дослідницького університету, НТУУ “КПІ” системно, з 

року в рік розбудовував міжнародну діяльність, яка в моделі дослідницького 

університету виступала природним компонентом усіх напрямів та забезпечувала 

вагомий внесок до бюджету університету. В університеті з 2007 р. реалізується 

10-річна Програма розбудови міжнародної діяльності університету як 

дослідницького на період до 2017 р. В ній визначено головне і координуюче 

завдання ДМС (департамент міжнародного співробітництва) – забезпечувати 

взаємодію і розвивати відносини Київської політехніки із зовнішнім світом за 

всіма напрямами, щоб забезпечити – в середньовіддаленій перспективі – вихід 

провідного технічного університету України за основними кількісними і якісними 

параметрами на рівень кращих університетів світу. 

Міжнародна діяльність в університеті була конкретизована за напрямами 

роботи відповідно до функцій усіх департаментів та передбачала взаємодію ДМС 

з ними. З департаментом навчальної роботи ДМС співпрацював щодо інтеграції 

до Європейського освітнього простору, інституціональних проектів 

реформування університету, програм подвійного диплома, створення спільних з 

міжнародними організаціями освітніх структур. З департаментом навчально-

виховної роботи – щодо посилення академічної мобільності, сприяння виходу на 

міжнародні ринки освітніх послуг, підтримки міжнародного співробітництва 

студентських та профспілкових організацій. З департаментом адміністративно-

господарської роботи та соціальної роботи – щодо забезпечення дипломатичної 

підтримки питань, пов’язаних з будівництвом Українсько-японського центру; 

технічним переоснащенням Центру культури і мистецтв (за грантом уряду 

Японії); будівництвом Українсько-корейського освітнього ІТ центру (за проектом 

уряду Кореї та НТУУ “КПІ”) тощо. З департаментом науки та інноватики – щодо 
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виходу на міжнародні ринки науково-технічних послуг; міжнародного трансферу 

технологій, створення спільних з міжнародними організаціями структур науково-

технічного спрямування; співпраці з міжнародними організаціями: ЮНІДО, 

ВОІВ, 7РП ЄС та ін.; міжуніверситетського науково-технічного співробітництва; 

міжнародних проектів університетського рівня: “Сталий розвиток”, “Програма 

ЮНІДО з більш чистих виробництв”, “UKRBRIDGE” та інші [551]. 

Укладання будь-яких міжнародних угод передбачало попередні консультації 

та зустрічі з представниками різних громадських чи урядових організацій. 

Міжнародна діяльність університету в 2008 р. охоплювала всі частини світу, крім 

Австралії, і в цілому характеризувалася подальшим посиленням активності на 

всіх рівнях. Керівники університету та ДМС провели важливі зустрічі та 

переговори зі: спеціальним представником Гендиректора ЮНЕСКО Ватару 

Івамото; координатором ЮНІДО пані Санчес; міністром торгівлі США 

паном Карлосом Гутієрресом; відомим державним діячем, мером Нью-Йорка в 

1993 – 2001 рр. Рудольфом Джуліані; президентом Румунії в 1996 – 2000 рр. 

професором Емілем Константинеску; спеціальним представником президента 

Румунії професором Мірче Мікле та державним секретарем Міносвіти Румунії 

Ремусом Прокопіє; головою Комісії Сейму Польщі з питань освіти, науки і молоді 

А. Смірновим; з Надзвичайними і Повноважними Послами в Україні багатьох 

держав. Це забезпечило формування сприятливих для факультетів і кафедр 

можливостей розширити або розпочати активну міжнародну діяльність за 

найважливішими та проривними напрямами [653]. Важливим інструментом 

міжнародного співробітництва НТУУ “КПІ” стала мережа спільних міжнародних 

структур, що діяли як інтегрований акселератор розвитку співробітництва із 

зарубіжжям. У 2011 р. запрацювали: Центр технологічного передбачення ЮНІДО 

на базі ІПСА (Інститут прикладного системного аналізу); Центр японської мови; 

Українсько-китайський центр; Міжнародний центр розвитку ділової етики на базі 

факультету соціології права; Українсько-корейський навчальний ІТ центр на базі 

факультету інформатики та обчислювальної техніки; Лабораторія 

геоінформаційних технологій США на базі факультету авіаційних і космічних 
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систем; Навчально-тренінговий центр HAAS на базі машинобудівного інституту. 

При деканах факультетів, директорах інститутів створена мережа 

міжнародних офісів як організаційно-методичний інструмент розвитку 

міжнародних зв’язків та результативного співробітництва. Департамент 

міжнародного співробітництва НТУУ “КПІ” постійно тримав у полі зору питання 

розбудови інформаційного простору спільних міжнародних структур і 

міжнародних офісів. Зокрема, через уніфікацію структури сайтів та запуск їх 

англомовних версій, через встановлення – спільно з департаментом науки та 

інноватики – стандартів, визнаних у світі, покращено віддзеркалення міжнародної 

діяльності підрозділів. Університет став більш відкритим для світу і піднімався в 

рейтингу Webomеtrics [549]. 

Разом з тим ДМС НТУУ “КПІ” мав достатньо сигналів для більш активної й 

плідної діяльності. Наприклад, у конкурсі Tемпус від університетів-партнерів 

НТУУ “КПІ” у 2011 р. надійшло 20 запрошень до участі, проте від факультетів й 

інститутів університету відгукнулися одиниці. Це свідчило про відстороненість 

професорсько-викладацького складу окремих підрозділів від здійснення 

міжнародного співробітництва та вимагало необхідності додаткових зусиль з боку 

адміністрації для їх активізації. 

Хоча НТУУ “КПІ” впродовж 2008 – 2011 рр. зберігав першість у рейтингу 

ТОП-200 (щорічний академічний рейтинг, який з 2007 р. представляє Центр 

міжнародних проектів “Євроосвіта” у партнерстві з міжнародною групою 

експертів – Т. А.), проте з кожним роком посилювалися позиції провідних 

університетів України, розрив між НТУУ “КПІ” й університетами першої п’ятірки 

скорочувався. До першої п’ятірки рейтингу у 2012 р. входили: НТУУ “КПІ”, КНУ 

імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені В. Каразіна, 

НаУКМА, НМУ імені О. О. Богомольця. Університети України, акумулюючи 

досвід лідера, посилювали активність за окремими складовими. Наприклад, КНУ 

імені Тараса Шевченка мав 6 проектів Українського науково-технологічного 

центру (УНТЦ), а зарубіжні партнери НТУУ “КПІ”, такі, як Варшавська 

політехніка, Берлінський технологічний університет, Стокгольмський 
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Королівський технологічний університет, таких проектів мали по кілька десятків. 

У вересні 2011 р. була затверджена нова Програма розвитку міжнародної 

діяльності університету. Затвердженню програми передував аналіз проблем, які 

гальмували виконання попередньої програми. Попередня програма не була 

виконана в частині досягнення параметрів підготовки кадрів для зарубіжних 

країн, не повною мірою виконані завдання розвитку матеріально-технічної бази 

міжнародного співробітництва, співпраця з випускниками – громадянами 

іноземних держав вимагала більш системного підходу й участі всіх випускових 

кафедр тощо. Отже, ці проблеми в найближчій перспективі керівництво 

університету планувало вирішити [549]. 

Департамент міжнародного співробітництва вирішував цілий ряд важливих 

завдань. Відповідно до нової “Стратегії розвитку міжнародної діяльності” ДМС 

сконцентрувався на таких завданнях: здійснення інституціональних змін на основі 

міжнародного досвіду; розбудова мережі спільних міжнародних структур; 

посилення міжнародної освітньої і наукової проектної діяльності; збільшення 

надходжень за всіма формами міжнародної співпраці. 

У 2012 р. розбудова міжнародної діяльності університету відбувалася на 

фоні зростаючої загальної активності. Загальна активність порівняно з 2011 р. 

зросла в 1,5 раза. Кількість фахівців у складі прийнятих офіційних іноземних 

делегацій досягла майже 1000 осіб [533]. 

Як основні “географічні напрями” співробітництва університету було 

визначено контакти з 10-ма розвинутими країнами: на американському 

континенті – із США, Канадою, Бразилією і Аргентиною; в Європі – з Польщею, 

Росією, Німеччиною, Францією; в Азії – з Японією й Китаєм. Проведено зустрічі з 

послами цих країн, урядовими делегаціями, ректорами університетів-партнерів, 

делегаціями професійної сфери і бізнесу тощо. Усього на рівні університету з 

представниками цих країн було проведено понад сотню зустрічей, переговорів, 

інших заходів [533]. 

Отже, діяльність департаменту міжнародного співробітництва НТУУ “КПІ” 

у досліджуваний період була націлена на вдосконалення роботи щодо розвитку 



97 
 

  

міжнародної діяльності провідного технічного університету України, на 

досягнення таких показників у цьому напрямі діяльності, який характерний для 

європейських університетів – партнерів НТУУ “КПІ”. 

Становлення відділу міжнародних зв’язків НАУ (Національний авіаційний 

університет) здійснювалося в період з 1991 по 2003 рр. Наказом ректора від 03 

грудня 1991 р. № 206 був розформований відділ по роботі з іноземними 

спеціалістами – випускниками тодішнього Київського інституту інженерів 

цивільної авіації, який був переданий у загальноінститутський деканат по роботі з 

іноземними студентами і в міжнародний відділ інституту [22, арк. 150]. 

Відповідно до наказу МОН України від 05.05.2000 р. № 119 та рішення вченої 

ради університету від 29 березня 2000 р. та з метою вдосконалення системи 

навчання іноземних студентів наказом ректора від 24 травня 2000 р. № 66 був 

ліквідований деканат по роботі з іноземними студентами та створений 

департамент міжнародних зв’язків у складі: факультету по роботі з іноземними 

громадянами; центру ІСАО; міжнародного відділу. Відповідно до рішення вченої 

ради університету від 21 грудня 2002 р. наказом ректора від 23 січня 2003 р. № 6 

факультет по роботі з іноземними громадянами був перейменований на факультет 

по роботі з іноземними студентами [23, арк. 204; 24, арк. 13]. 

Діяльність ВМЗ Національного авіаційного університету спрямовувалася на 

встановлення й розвиток міжнародних зв’язків та міжнародного співробітництва 

університету в науковій, освітянській та інших галузях шляхом здійснення 

організаційних заходів щодо формування кола іноземних партнерів, додаткових 

джерел фінансування НАУ, створення умов для співробітництва з іноземними 

громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними 

організаціями, фондами. ВМЗ забезпечував членство НАУ в міжнародних 

асоціаціях [498]. 

Основні види міжнародного співробітництва університету, що реалізувалися 

за участю відділу міжнародних зв’язків НАУ, а також функції, які він виконував, 

були аналогічні ВМЗ інших університетів Києва [498; 685]. 

Відділ міжнародних зв’язків НМУ (Національний медичний університет 
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імені О. О. Богомольця) забезпечував різноаспектний характер міжнародної 

діяльності вищого навчального закладу, спрямовував її на встановлення й 

розвиток міжнародних зв’язків та міжнародного співробітництва в науково-

практичній, освітянській та інших галузях. Упродовж 1991 – 2012 рр. постійно 

здійснювалися організаційні заходи щодо формування кола іноземних партнерів, 

додаткових джерел фінансування, створення умов для співробітництва з 

іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, 

міжнародними організаціями, фондами [334]. 

Відділ спрямовував міжнародну діяльність університету на досягнення 

таких цілей: прискорення процесу інтеграції у міжнародний академічний простір 

зі збереженням і подальшим розвитком наукових напрацювань та їх 

застосуванням у міжнародних програмах та проектах; створення умов для 

подальшого розвитку і широкого впровадження принципів та стандартів 

Болонського процесу; зміцнення позицій на світовому та національному ринках 

навчальних послуг; забезпечення доступу до інформаційних джерел кращого 

світового досвіду в галузі організації навчальної, дослідницької роботи, розвитку 

студентського самоврядування, встановлення ефективних взаємозв’язків зі 

світовими досягненнями у сфері медицини та фармації, їх ефективного 

використання в навчально-науковій діяльності та практиці; залучення 

університету до міжнародних навчальних і науково-дослідницьких проектів; 

використання міжнародних ресурсів для реалізації університетських навчальних і 

науково-дослідних програм та інші. 

ВМЗ і деканат по роботі з іноземними студентами спільно з кафедрами 

здійснювали активну підготовку до впровадження навчання на післядипломному 

рівні – магістрів та клінічних ординаторів. Щосеместрово перекладався 

англійською розклад занять студентів англомовної форми навчання з урахуванням 

кадрового та матеріального забезпечення кафедр. На початку навчального року 

відділом міжнародних зв’язків спільно з деканатом по роботі з іноземними 

студентами англійською мовою перекладався та видавався навчальний план для 

студентів. ВМЗ здійснювалася методична робота з кафедрами, контролювалася 
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наявність та якість навчально-методичної літератури, заохочувалося видання 

підручників та посібників англійською мовою. Протягом 2008 – 2012 рр. у НМУ 

створено для ВМНЗ (вищі медичні навчальні заклади) України трьома мовами – 

українською, англійською та російською – 182 підручники та 547 навчальних 

посібників нового покоління. Інноваційна видавнича діяльність університету 

сприяла активізації міжнародної діяльності, зокрема притоку іноземних студентів, 

а також якіснішій підготовці українських студентів до навчання та стажування в 

закордонних ВНЗ [554]. 

Постійно тривала робота, спрямована на забезпечення високого рівня 

англомовного навчання в НМУ. Напрямами цієї роботи був контроль за 

виконанням положень регламентуючих документів, підготовка і підтримання 

сталого рівня якості й кількості професорсько-викладацького англомовного 

корпусу, курування навчально-методичної роботи кафедр, забезпечення 

матеріально-технічної бази навчального процесу англійською мовою, моніторинг 

успішності студентів та координація дій структурних підрозділів НМУ, 

причетних до подальшого впровадження англомовного навчання. Англомовна 

форма навчання надала можливість професорсько-викладацькому складу НМУ 

вдосконалити свій науково-педагогічний рівень, спілкуватися із закордонними 

колегами, а також привабила студентів з різних куточків світу, сприяла 

піднесенню рівня медицини у тих країнах, які цього потребували, та пожвавила 

обмін важливим професійним досвідом. 

У контексті міжнародного співробітництва здійснювалася легалізація 

документів про освіту. Випускникам університету відділом міжнародних зв’язків 

оформлялися документи про освіту, необхідні для легалізації за кордоном. НМУ, 

як і всі інші провідні ВНЗ в Україні, готував такі документи про освіту: Додаток 

до диплома українською та англійською мовами з переліком годин і оцінок з 

кожної дисципліни та виробничої практики; довідку, що підтверджує навчання та 

видачу диплома, в якій зазначено роки вступу та закінчення ВМНЗ, отримана 

спеціальність, серія і номер диплома; довідку, що підтверджує навчання в 

інтернатурі та видачу сертифіката спеціаліста, в якій вказані роки навчання в 
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інтернатурі, термін очної частини навчання на відповідній кафедрі НМУ, номер 

наказу про присвоєння кваліфікації лікаря або провізора за рівнями підготовки 

“Спеціаліст”, “Магістр”, номер сертифіката та назва отриманої спеціальності; 

відповіді на запити, що надходять з країн, де навчалися чи працювали випускники 

НМУ. Відповіді оформлялися лише за особистим зверненням випускника чи його 

довіреної особи. За запитами МОН України Національним медичним 

університетом проводилися нострифікаційні експертизи і готувалися висновки 

щодо проставлення апостиля [554]. 

КНТЕУ (Київський національний торговельно-економічний університет) в 

1991 р. розпочав масштабні перетворення в організації підготовки фахівців у 

контексті реформування вищої школи України, зорієнтованому на інтеграцію в 

європейський освітянський простір. Відділ міжнародних зв’язків було створено у 

цьому ж році з метою координації роботи з розроблення і реалізації міжнародних 

проектів як у рамках програм ЄС, так і у співпраці з університетами-партнерами, 

державними установами багатьох країн світу. Однією з важливих повсякденних 

функцій відділу було забезпечення паспортно-візового та правового режимів 

перебування в Україні іноземних студентів та представників делегацій 

закордонних навчальних закладів [429, с. 147]. 

З метою поширення інформації про університет відділ регулярно надавав 

рекламно-довідкові матеріали до різноманітних довідників, які видавалися як в 

Україні, так і за кордоном [429, с. 148]. 

Діяльність відділу сприяла налагодженню міжнародних зв’язків й 

активізації міжнародного співробітництва. Усе більше закордонних партнерів 

брали участь у міжнародних конференціях і семінарах, які проводились 

університетом. До навчального процесу КНТЕУ залучалися відомі іноземні 

науковці та викладачі провідних навчальних закладів світу [211]. 

У 2002 р. КНТЕУ плідно співпрацював з 52 навчальними закладами 22 

країн, діяли 43 довгострокові угоди з різних напрямів співробітництва [343]. У 

цей час університет підтримував дружні зв’язки з Бургаським інститутом туризму 

“Алеко Константинов”, Варненським університетом (Болгарія), Кільським 
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інститутом комерційної освіти, Лейпцизькою вищою торговельною школою 

(Німеччина), Лодзинським університетом (Польща), Ханойським торговельним 

інститутом (В’єтнам), Хейлунцзянським торговельним інститутом (Китай) [123]. 

У рамках укладених договорів про партнерство та співробітництво відбувався 

обмін професорсько-викладацьким складом і студентами з метою інформування 

про організацію навчання, розроблення спільних навчальних програм і методик з 

таких напрямів, як економіка, бізнес, менеджмент, бухгалтерський облік, 

маркетинг, банківська справа тощо [429, с. 148]. 

Міжнародні зв’язки КНТЕУ будувалися на принципах партнерства, 

паритетності, постійного розвитку, взаємовпливу і взаємопроникнення. 

У 2000 р. створено Французько-Український інститут управління. Цій події 

передувало успішне навчання студентів КНТЕУ у Клермон-Феррані, добре 

організоване стажування французьких студентів на провідних торговельних 

підприємствах Києва – ВАТ “ЦУМ”, “Дитячий світ”, “Киянка”, які стали 

основними партнерами КНТЕУ у справі підготовки сучасних спеціалістів [379]. 

Відкриття інституту інтенсифікувало міжнародну співпрацю та дало 

реальну можливість здобути європейську освіту в Києві, зокрема отримати 

державний диплом Франції. 

Розвитку міжнародних зв’язків КНТЕУ сприяло створення у 1999 р. на базі 

університету нової структури – ІМС (Інститут міжнародного співробітництва), 

який, крім відповідних завдань щодо організації у наборі іноземних громадян на 

навчання в університеті, виконував місію зміцнення міжнародної співпраці ВНЗ 

України в галузі освіти, поліпшення оперативного управління щодо залучення 

іноземних громадян до здобуття освіти в Україні. У 2001 р. з метою вивчення 

проблем організації набору та підготовки фахівців для закордонних країн ІМС 

ініціював робочу зустріч за “круглим столом“, у якій взяли участь представники 

багатьох організацій і служб України – ВНЗ, що готували студентів з числа 

іноземних громадян, АПН, міністерств освіти і науки, закордонних справ, 

внутрішніх справ, охорони здоров’я, Держкомкордону, СБУ, голови асоціацій 

іноземних студентів в Україні. Однією з головних причин слабкого використання 
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потенціалу української вищої школи іноземними державами учасники зустрічі 

назвали передачу справи організації навчання іноземних громадян до 

посередницьких комерційних структур. Ухвалено рішення про створення виїзних 

консультаційних пунктів ІМС за кордоном з метою організації кваліфікованого 

набору іноземних громадян для навчання у ВНЗ України [307]. ІМС провів освітні 

виставки в Тунісі, Об’єднаних Арабських Еміратах, Греції, інших країнах. 

Завдяки пропозиціям його працівників державними органами України вжито 

низку заходів щодо запобігання нелегальної міграції, упорядкування видачі 

запрошень. Розроблено і затверджено для всіх іноземних студентів єдиний зразок 

студентського квитка [429, с. 152]. 

Отже, в перше десятиріччя незалежності України КНТЕУ заявив про себе на 

міжнародній арені, активно вивчаючи світовий досвід організації вищої 

економічної освіти, та виробив орієнтири і критерії магістрального розвитку. У 

подальшій діяльності університет інтенсифікував співробітництво, зокрема у 

напрямах удосконалення управління якістю навчання, активного пошуку, участі й 

реалізації міжнародних програм і проектів, проведення спільних наукових 

досліджень. 

Відділ міжнародних зв’язків КНЛУ (Київський національний лінгвістичний 

університет) здійснював діяльність за такими напрямами: інформаційно-

аналітична робота; міжнародна співпраця з посольствами, фондами, асоціаціями, 

освітньо-культурними та науковими центрами; міжнародне університетське 

співробітництво; програми академічної мобільності для студентів, аспірантів та 

викладачів КНЛУ; програми для іноземних студентів; міжнародні конкурси, 

конференції та літні школи; стипендії та гранти [497]. 

КНУТД (Київський національний університет технологій та дизайну) у 

здійсненні міжнародних зв’язків та співробітництва керувався Програмою 

міжнародної діяльності університету на 2008 – 2012 рр. [536]. Організовував і 

координував роботу з міжнародних зв’язків та співробітництва НЦМС 

(Навчальний центр міжнародного співробітництва) відповідно до Положення про 

його діяльність. [535]. Організацію і контроль міжнародної діяльності 
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університету в секторі освіти здійснював проректор з науково-педагогічної 

роботи (виховна робота і міжнародні зв’язки) В. Чабан. Організацію міжнародної 

діяльності у науково-дослідному секторі здійснював проректор з наукової роботи 

В. Каплун. Міжнародну співпрацю університету в досліджуваний період 

координував директор НЦМС С. Арабулі [536]. 

Результати міжнародного співробітництва позитивно позначилися на іміджі 

університету в міжнародному академічному просторі й ринку освітніх послуг, 

сприяли його привабливості та зростанню ділової репутації серед закордонних 

партнерських організацій, студентів і науковців. 

Відділи міжнародних зв’язків з’явилися також у приватних університетах 

міста Києва, що свідчило про їх прагнення утвердитися на українському ринку 

освітніх послуг та просуватися на за його межі [502; 456, с. 70; 548; 35, арк. 2–3]. 

За понад двадцять років діяльності ВМЗ у київських університетах географія 

міжнародних зв’язків університетів суттєво розширилася і станом на 2012 р. 

охоплювала країни всіх континентів. МОН України координувало роботу відділів 

міжнародного співробітництва ВНЗ, надавало організаційну й методичну допомогу 

щодо активізації міжнародних зв’язків і академічної мобільності суб’єктів вищої 

освіти. Організовувалися програми підвищення кваліфікації ректорів і проректорів 

ВНЗ. Організаторами виступали НАПН України, МОН України, Університет 

менеджменту освіти НАПН, Інститут вищої освіти НАПН, ІМС КНТЕУ, 

Національний Темпус-офіс в Україні. Програма сесій включала актуальні для 

розгортання міжнародного співробітництва теми: розвиток вищої освіти в 

контексті європейської інтеграції, академічна мобільність, наука в університетах, 

якість вищої освіти, економіка вищої школи. Проректори як представники топ-

менеджменту навчальних закладів на таких заходах знайомилися з усіма аспектами 

функціонування сучасного ВНЗ. 

Активізації діяльності відділів міжнародних зв’язків університетів сприяла 

створена у жовтні 2011 р. Асоціація ВНЗ-партнерів, основною метою якої було 

сприяння багатоформатному співробітництву між установами вищої освіти в 

Україні й Росії. Асоціація стала постійно діючим об’єднанням ВНЗ двох країн та 
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охоплювала розроблення й реалізацію спільних міжнародних дослідницьких 

проектів і освітніх програм [339]. 

З 2011 р. ВМЗ київських університетів забезпечували виконання бюджетної 

програми з навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-

педагогічних працівників у провідних закордонних ВЗО. Державна підтримка й 

фінансування навчання і стажування за кордоном у найкращих ВНЗ США, 

Великобританії, Франції, Німеччини, Японії та інших економічно розвинутих 

країн надавалася студентам, аспірантам і фахівцям природничого й інженерно-

технічного напрямів, які найбільше потрібні в державі [389]. 

МОН систематично проводило наради з керівниками і начальниками 

міжнародних відділів ВЗО щодо навчання студентів та стажування аспірантів, 

наукових і науково-педагогічних працівників у провідних закордонних ВНЗ і 

наукових установах. У нарадах зазвичай брали участь представники посольств 

зарубіжних країн [233]. 

Провідні університети направляли своїх студентів навчатися у передових 

університетах Західної Європи та США за бюджетною програмою, 

налагоджувалися контакти для майбутнього співробітництва з такими вагомими 

структурами, як Бюро науки та культури держдепартаменту США, Асоціацією 

американських університетів тощо [287]. 

Через географічні та історичні причини університети м. Києва набагато 

активніше співпрацювали з партнерами з країн ЄС та СНД, ніж з ВНЗ Нового світу. 

Розширення співпраці українських освітян з американськими колегами залежало від 

активності української сторони [230]. 

Відділи міжнародних зв’язків забезпечували участь суб’єктів вищої освіти 

своїх університетів у реалізації міжнародних освітніх програм і проектів, 

започаткованих ЄС на підтримку реформування системи освіти [198]. 

Посиленню діяльності відділів міжнародних зв’язків ВНЗ та участі 

українських університетів у міжнародних і регіональних програмах і проектах 

сприяли заходи Уряду України та МОН України, які спрямовували делегації на 

міжнародні конференції, форуми, зустрічі тощо. На форумах ректорів 
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розглядалися нагальні питання у сфері освіти, досягалися домовленості щодо 

впровадження наукових грантів для спільних досліджень учених університетів-

партнерів, проведення Днів освіти, створення асоціацій ректорів ВНЗ країн-

партнерів [279; 359]. 

ВМЗ забезпечували участь університетів у щорічних міжнародних 

виставках, які у досліджуваний період стали важливим напрямом інтеграції 

національної системи вищої освіти, посилення її позицій у міжнародному 

освітньому просторі [384]. 

У 2002 р. в МОН розпочало діяльність ДП УДЦМОУ (Державне 

підприємство “Український державний центр міжнародної освіти України”). 

Метою діяльності ДП УДЦМОУ було визначено підвищення якості та 

конкурентоспроможності національної освітньої системи, подальше розширення 

участі України на міжнародному ринку освітніх послуг. Центр надавав своєчасну 

підтримку ВНЗ України у вирішенні нагальних питань прибуття до України, 

перебування та безпеки на її території, захисту прав кожного окремого іноземного 

студента. З 2004 р. постійно діяв консультативний пункт ДП УДЦМОУ, ним 

щорічно надавалася допомога понад 100 ВНЗ, спільно з якими здійснювалася 

зустріч майже 3000 кандидатів на навчання [595]. 

Отже, у 1991 – 2012 рр. державна освітня політика у сфері вищої освіти була 

спрямована на входження українських університетів до міжнародного науково-

освітнього простору. Засобом інтеграції системи вищої освіти України став 

Болонський процес, він дав можливість українським університетам долучитися до 

участі у створенні ЄПВО. 

Головними інституціями у забезпеченні розвитку міжнародних зв’язків та 

науково-освітньої інтеграції університетів стали їх нові структурні підрозділи – 

відділи міжнародних зв’язків. Особливістю становлення ВМЗ було те, що вони 

виникали з ініціативи самих університетів, як результат їх діяльності у нових 

умовах. Лідерами щодо організації відділів міжнародних зв’язків і налагодження 

результативної міжнародної співпраці стали провідні університети України, які 

мали добре налагоджену систему підготовчих відділень для іноземних 
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абітурієнтів. У досліджуваний період міжнародна діяльність розглядалася 

адміністрацією провідних університетів як один з найважливіших напрямів щодо 

забезпечення якості освітніх послуг та конкурентоспроможності випускників. У 

провідних університетах діяльність ВМЗ здійснювалася відповідно до Положення 

про їх роботу, де були визначені мета, завдання, функціональні обов’язки 

працівників. Відділи здійснювали аналітичну діяльність, яка забезпечувала 

розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків й авторитету 

університетів у науково-освітньому світовому співтоваристві. 

Відділи міжнародних зв’язків таких столичних університетів, як КНУ імені 

Тараса Шевченка, НТУУ “КПІ”, НМУ імені О. О. Богомольця, КНТЕУ та інших 

забезпечили лідируючі позиції у розвитку міжнародних зв’язків та 

співробітництва своїм університетам. У досліджуваний період відділ 

міжнародного співробітництва КНУ став своєрідним взірцем у формуванні нових 

традицій міжнародного співробітництва для ВНЗ з усієї країни. Ним створено 

власну систему міжнародних зв’язків, налагоджено систему договорів, пошуку 

партнерів, напрямів співпраці та грантової підтримки досліджень, упорядковано 

підготовку іноземних фахівців. На середину 1990-х рр. ВМС КНУ співпрацював з 

47-ма ВНЗ-партнерами з 27 країн, а у 2000 р. мав 90 угод із 42 країнами. 

Відділення міжнародних зв’язків НТУУ “КПІ” своєю діяльністю сприяло 

розширенню прав структурних підрозділів у сфері зовнішньоекономічних зв’язків 

та міжнародного співробітництва. Міжнародна діяльність в університеті була 

конкретизована за напрямами роботи відповідно до функцій усіх департаментів та 

передбачала взаємодію Департаменту міжнародного співробітництва з ними. 

ДМС забезпечив формування сприятливих для факультетів і кафедр можливостей 

розширити або розпочати активну міжнародну діяльність за найважливішими та 

проривними напрямами, працював над залученням професорсько-викладацького 

складу підрозділів до здійснення міжнародного співробітництва, забезпеченням 

входження університету до світових рейтингів.  

Діяльність ВМЗ НАУ забезпечила формування кола іноземних партнерів, 

додаткових джерел фінансування, створення умов для співробітництва з 
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іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, 

міжнародними організаціями, фондами. Велику увагу ВМЗ приділяв 

співробітництву університету з Міжнародною організацією цивільної авіації, 

забезпечував членство НАУ в міжнародних асоціаціях. 

Відділ міжнародних зв’язків Київського національного торговельно-

економічного університету упевнено просував університет у міжнародний 

науковий і освітній простір. Створення у 1999 р. на базі КНТЕУ Інституту 

міжнародного співробітництва забезпечило набір іноземних громадян на навчання 

в університеті, зміцнило міжнародну співпрацю ВНЗ України в галузі освіти, 

поліпшило оперативне управління процесом залучення іноземних громадян до 

здобуття освіти в Україні. 

Завдяки діяльності ВМЗ, провідні університети м. Києва розширили 

географію науково-навчальної діяльності й почали утверджуватися на ринку 

освітніх послуг, а найпотужніші – увійшли до міжнародних рейтингів. Важливим 

напрямом діяльності ВМЗ була розробка перспективних планів міжнародного 

співробітництва. Кожен університет здійснював міжнародне співробітництво з 

певною кількістю партнерів з різних країн, кількість яких була індивідуальною 

для кожного університету. Університети м. Києва, залежно від специфіки 

підготовки кадрів та профілю, партнерами обирали споріднені навчальні заклади, 

де зацікавленість у співпраці обох сторін була визначальним мотивом. Кожен 

університет мав серед десятків і сотень договорів найактуальніші. Одним з 

найпомітніших результатів міжнародної діяльності ВМЗ було створення і 

діяльність у структурі університетів спеціалізованих підрозділів – дослідницьких, 

культурних, мовних центрів, лабораторій тощо. 

Співробітництво із зарубіжними ВЗО у досліджуваний період вийшло на 

новий рівень завдяки виграним у різні роки грантам. ВМЗ забезпечували за кошти 

грантів реалізацію одного із болонських принципів – мобільність викладачів і 

студентів університетів, які гідно представляли за кордоном державу і 

створювали передумови для майбутньої співпраці. 
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2.3. Кадровий потенціал київських університетів як головний ресурс 

розвитку міжнародного співробітництва та освітньо-наукової інтеграції 

 

З проголошенням незалежності України відбулися кардинальні зміни 

принципів взаємодії із зовнішнім світом, а це вимагало від ВНЗ прийняти і 

розробити нову концепцію сучасного світового університету з універсальною, 

широко орієнтованою підготовкою відповідно до нових потреб суспільства і 

нових глобальних викликів світу. Підготовка кадрів для надання професійної 

освіти і наукових досліджень – найвідповідальніша функція вищої школи у 

країнах, які претендують на гідне місце у суспільстві знань. Цю функцію здатні 

виконувати лише ті університети, які мають серйозні наукові школи і проводять 

дослідження на світовому рівні [492] 

Серед стратегічних завдань колективів ВНЗ м. Києва одним із 

найпріоритетніших стало входження до світового та європейського освітнього 

простору. Досягнення такої мети можливе лише завдяки забезпеченню високої 

якості освіти й наукових досліджень, їх нерозривної інтеграції та поєднання з 

інноваційною діяльністю. Саме в цьому й полягає місія класичного університету 

дослідницького типу, модель якого намагалися вибудовувати провідні 

університети м. Києва. 

Університети як головні інституції вищої освіти суспільства знань покликані 

діяти водночас у трьох прагматиках навчання – утилітарній, дослідницькій і 

ціннісній, що потребує парадигмальних змін, насамперед – зміни традиційної ролі 

й функцій викладача [92]. Від якості професорсько-викладацького складу 

університетів залежить якість підготовки фахівців, імідж університету та 

конкурентоспроможність на світовому ринку освітніх послуг, а отже, й 

міжнародне співробітництво та інтеграція в світовий освітній простір. Кадри, їх 

кваліфікація і компетентністні характеристики – це головний ресурс розвитку 

міжнародного співробітництва українських ВНЗ, головна умова досягнення 

статусу світового університету. 
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Державна кадрова політика у сфері освіти в умовах, коли процеси 

інтернаціоналізації освіти стали фактором її інноваційного розвитку і 

конкурентоспроможності, потребувала особливої уваги. Кожний провідний ВНЗ 

розглядав кадрове забезпечення як головну умову напрацювання позитивного 

іміджу та утвердження на міжнародному ринку освітніх послуг. Тому держава 

приділяла велику увагу кадровій політиці ВЗО, а Указ Президента України 

№ 45/2012 “Про Стратегію державної кадрової політики на 2012–2020 роки” – ще 

одне підтвердження важливості кадрового забезпечення для інноваційного 

розвитку суспільства. Стратегія спрямована на організацію людських ресурсів з 

метою забезпечення цілісності та стійкості розвитку системи освіти ВНЗ у 

відповідності з державними цільовими установками [516, с. 36]. 

Питання кадрового забезпечення ВНЗ у контексті міжнародного 

співробітництва були предметом обговорення в ході візитів українських делегацій 

до країн-партнерів та науково-практичних заходів на базі українських 

університетів [257; 90]. 

Лідерські позиції в міжнародному співробітництві посіли ті університети, 

які постійно працювали над зміцненням кадрового потенціалу своїх науково-

педагогічних колективів. Вони організували й динамічно розвивали міжнародне 

співробітництво із закордонними вищими школами та успішно інтегрувалися в 

європейський і світовий освітній простір. Постійне вдосконалення 

компетентністних характеристик професорсько-викладацького складу стало 

умовою підвищення результативності міжнародної діяльності університетів та 

входження до міжнародних рейтингів. 

КНУ (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) як 

найбільш рейтинговий університет України, що мав досить високий імідж у 

царині фундаментальної підготовки фахівців, упевнено входив у європейську і 

світову систему вищої освіти. КНУ – багатогалузевий навчальний комплекс, у 

якому навчалося близько 25 тисяч студентів за 75 спеціальностями і 175 

спеціалізаціями. За показником співвідношення студентів і професорсько-

викладацького складу університет випереджав провідні світові університети. 
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Отримавши статус Національного дослідницького центру України з підготовки 

педагогічних і наукових кадрів найвищої кваліфікації, університет отримав значні 

преференції та привілеї щодо фінансування наукових досліджень, організації 

стажування науково-педагогічних і наукових співробітників, студентів і 

аспірантів у провідних закордонних науково-навчальних центрах [589; 638; 148]. 

Такий статус підвищив вимоги й відповідальність професорсько-

викладацьких кадрів, усіх працівників університету, мотивував необхідність 

відстоювати високий статус і нарощування найвищих показників за всіма 

напрямами діяльності. Ефективно функціонував механізм періодичної атестації 

щодо відповідності реальних результатів діяльності статусу дослідного 

університету. Науково-дослідна частина та ректорат уже домоглися зрушень у 

цьому напрямку: у 2008 р. бюджетне фінансування фундаментальних досліджень 

збільшилось з 36 до майже 47 млн грн; у 2012 р. на наукову діяльність від держави 

виділено понад 68 млн грн, у тому числі на виконання фундаментальних 

досліджень – понад 61 млн грн; матеріально-фінансові та інтелектуальні ресурси 

зосереджувалися на перспективних науково-технологічних напрямах на основі 

застосування механізмів державно-правового партнерства, зокрема за рахунок 

замовлень приватного бізнесу; активізувалася робота щодо комерціалізації 

перспективних технологій і результатів фундаментальних та прикладних 

досліджень; університет був лідером міжнародного співробітництва, колектив КНУ 

розділяв думку, що лише спільними зусиллями міжнародного співтовариства 

можна протистояти тим непростим викликам, які постали перед глобалізованим 

світом [526, с. 79]. 

В університеті створено науковий парк та Інститут високих технологій, 

метою діяльності яких стало поєднання можливостей освіти, науки, виробництва і 

бізнесу шляхом координації виконання інноваційних проектів. Це дало змогу 

об’єднати зусилля науково-педагогічних кадрів університету, особливо 

природничих факультетів, для розв’язання найактуальніших науково-технічних 

проблем. Інститут високих технологій – це навчально-науковий підрозділ для 

підготовки спеціалістів у пріоритетних наукових напрямах, зокрема в галузі 



111 
 

  

нанотехнологій. Навчалися в інституті студенти хімічного, фізичного, біологічного 

факультетів, а також факультету кібернетики, які виявили здібності до наукової 

праці, володіли іноземними мовами. Їх відбір здійснювався після другого курсу – 

не більше 30–40 осіб. Це підготовка справжньої наукової еліти України. Лекції в 

цьому інституті читали провідні професори, відомі вчені, зокрема й зарубіжні. 

Студенти Інституту високих технологій стажувалися у провідних закордонних 

університетах і наукових центрах [419, с. 11; 243, с. 3; 220, с. 2]. 

Університетські кадри розробляли і впроваджували у виробництво 

наукоємну високотехнологічну продукцію, яка користувалася попитом на 

внутрішньому і зовнішньому ринку. Підписано низку договорів, виконання яких у 

2012 – 2013 н. р. забезпечило прибуток у сумі 860 000 грн. Проведена 

Міжнародна науково-практична конференція “Основні моделі участі України в 

інтеграційних процесах на теренах СНД” [133, с. 1, 4]. 

Реалізація Болонських домовленостей стала джерелом активізації 

міжнародної діяльності університету. КНУ впродовж 1991 – 2012 рр. був одним з 

лідерів забезпечення інтеграції української системи вищої освіти в європейську і 

світову. Кадрова політика КНУ спрямовувалася на реалізацію завдань 

формування високоякісного професорсько-викладацького складу, який 

забезпечував лідерський статус університету в підготовці кадрів через надання 

максимально широкого спектру освітніх послуг. У 1991 – 2012 рр. університет 

забезпечував конкурентоспроможність завдяки високій гарантованій якості 

освіти, запровадженню міжнародних стандартів викладання іноземних мов і 

вимог до мовних кваліфікацій, що підвищило попит іноземних громадян на 

освітні послуги, зацікавленість закордонних університетів у налагодженні 

партнерських зв’язків і реальної співпраці. 

За якістю професорсько-викладацького складу КНУ залишався одним із 

кращих в Україні. У 1993 р. професорсько-викладацький склад становив 1881 

особу, з них: професорів, докторів наук – 323; доцентів, кандидатів наук – 1086 

осіб. У 2001 р. загальна кількість науково-педагогічних працівників становила 

1756 осіб. З них: професорів, докторів наук – 311; академіків, членів-
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кореспондентів державних академій наук – 19; доцентів, кандидатів наук – 905. У 

2007 р. професорсько-викладацький склад нараховував 2058 осіб, з них: 390 

професорів, докторів наук; 165 – академіків, членів-кореспондентів державних 

академій наук; 1286 – доцентів, кандидатів наук [470, с. 37]. 

Станом на 1 листопада 2012 р. навчальний процес в університеті 

забезпечували за всіма формами роботи та оплати 2813 викладачів, з них докторів 

наук – 602, кандидатів наук – 1573, професорів – 490, доцентів – 944. На 190 

кафедрах завідувачами були 161 доктор наук, професор та 29 – кандидатів наук, 

доцентів. Базова освіта науково-педагогічних працівників в основному 

відповідала профілю дисциплін, які вони викладали. На початок 2012 – 2013 н. р. 

понад 76 % штатних викладачів університету мали науковий ступінь доктора чи 

кандидата наук, понад 51 % – вчене звання професора чи доцента. Серед науково-

педагогічних працівників університету за всіма формами роботи та оплати праці 

налічувалося 104 академіки і члени-кореспонденти академій наук України [526, 

с. 157–158]. 

Висока якість кадрового потенціалу кожного структурного підрозділу дала 

можливість утвердити університет в цілому не лише як навчальний, але й 

науковий центр. Зокрема, у науково-дослідній частині університету штатними 

працівниками станом на грудень 2011 р. було 70 докторів, 512 кандидатів наук і 

579 інженерів (техніків), лаборантів – усього 1161 особа. З них 15 докторів, 28 

кандидатів, 39 наукових співробітників без ступеня, 50 інженерів, 10 техніків, 9 

лаборантів Кримської астрофізичної обсерваторії – загалом 326 осіб [527]. 

Співробітники університету проводили наукові дослідження за 

міжнародними грантами та за кошти міжнародних фондів, фірм і організацій. 

Спостерігалася тенденція до збільшення обсягів фінансування наукової діяльності 

за рахунок міжнародних грантів. У 2000 р. виконувалися три спільні європейські 

проекти за програмою Tемпус-Tасіс. Їх виконавцями були ІМВ (Інститут 

міжнародних відносин), факультети іноземної філології, соціології та психології. 

У 2001 – 2002 н. р. виконувалися 28 проектів за програмами ІНТАС, Фонду 

цивільних досліджень і розвитку США (CRDF), Tемпус-Tасіс, Науково-
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технологічного центру України, Ради міжнародних наукових досліджень, НАТО, 

різних міжнародних фондів. Тоді ж активізувалась і участь окремих дослідників у 

персональних грантах, що виявилося в наукових стажуваннях, публікації 

монографій та навчальних посібників, участі в конференціях за рахунок 

приймаючих сторін. У 2002 – 2003 н. р. продовжувалося виконання 25 тем за 

міжнародними грантами на загальну суму 3,5 млн грн у межах програм ІНТАС, 

НАТО, Tемпус-Tасіс, УНТЦ (Український науково-технологічний центр) [430, 

с. 717]. 

Загальний обсяг фінансування наукових досліджень КНУ у 2004 р. становив 

понад 38,5 млн грн, з них за рахунок загального фонду державного бюджету – 

майже 14 млн грн, міжнародних грантів – понад 13 млн грн, а від УНТЦ 

структурної підтримки грантів – 89,6 тис. грн. У 2005 р. в університеті 

виконувалися 16 договорів за Програмами міжнародного науково-технічного 

співробітництва України з Росією, Білоруссю, Литвою, Польщею, Францією, 

КНР, В’єтнамом, Кубою, НАТО, ІНТАС. У 2006 р. – 16 договорів, а в 2007 р. – 18 

договорів. У 2007 р. вартість міжнародних грантів, отриманих КНУ для 

проведення наукових досліджень, дорівнювала понад 16,5 млн грн, що на понад 

2,5 млн грн більше від показників попереднього 2006 р., і становила 40,9 % від 

суми, яка виділялася із загального фонду державного бюджету на фінансування 

науково-дослідних програм КНУ. У 2007 р. КНУ був безперечним лідером щодо 

залучення міжнародних грантів [430, с. 718–719]. 

У 2009 р. підрозділи КНУ отримали для фундаментальних дослідницьких 

робіт 17 грантів від міжнародних фондів (УНТЦ, ІНТАС, Tемпус-Tасіс, НАТО, 

CRDF тощо) на загальну суму понад 2,5 млн грн та ще 62 гранти для спільних 

наукових проектів за участю науковців університету та на закордонні 

відрядження на суму понад 4,5 млн грн. У 2009 р. науковці університету 

одержали також гранти для наукового стажування, участі в міжнародних 

наукових конференціях та іменні наукові стипендії на суму понад 1 млн грн [430, 

с. 782–783]. 

Серед принципів кадрової політики університету: добір викладачів на 
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конкурсній основі; розумне поєднання досвіду й молодості; підготовка кадрів 

вищої кваліфікації шляхом дослідження. Щоб зберегти кадровий потенціал, в 

університеті запроваджено інститут професорів-консультантів, існувала практика 

запрошення закордонних викладачів, деякі з них працювали в університеті 

тривалий час, на постійній основі, значно більше приїжджало читати лекції 

періодично. У 2010 – 2011 н. р. в університеті, головним чином в Інституті 

філології, працювали 20 іноземних викладачів-носіїв мов із 12 країн світу. У 

2009 – 2010 н. р. – 22 викладачі з 15 країн. В університеті працювали іноземні 

професори за запрошенням. За фінансової підтримки DAAD (Німецька служба 

академічних обмінів) три роки поспіль продовжував свою викладацьку діяльність 

професор філософії Мірко Вішке. У 2010 – 2011 н. р. почав викладацьку 

діяльність на українсько-німецькій кафедрі екологічного менеджменту німецький 

професор Вільфрід Нойман. Викладачів КНУ також часто запрошували у провідні 

ВНЗ Європи [527]. 

Кадрові питання були найбільш пріоритетними для вченої ради та 

керівництва університету. Зокрема, прийнято рішення про посилення вимог до 

знання іноземних мов при проходженні конкурсів на заміщення вакантних посад 

професорсько-викладацького складу. При проходженні конкурсів на заміщення 

вакантних посад доцентів і професорів у КНУ висувалися аналогічні вимоги, що й 

при присудженні відповідних учених звань. Усі структурні підрозділи 

університету ретельно ставилися до відбору кандидатур, що й забезпечувало 

ефективність при вирішенні кадрових проблем [419, с. 12]. 

Потужний кадровий потенціал університету знаходив реалізацію своїх 

професійних компетентностей у міжнародних освітніх проектах і програмах, які 

фінансувалися ЄС, таких як: Еразмус Мундус, Темпус, Жан Моне, Taciс та інші. 

Університет був партнером багатьох консорціумів ВНЗ. У міжнародних проектах 

2006 р. взяли участь дев’ять факультетів та два інститути КНУ, зокрема: хімічний, 

фізичний, радіофізичний, механіко-математичний, біологічний, геологічний, 

географічний факультети, факультети кібернетики та соціології й психології, ІМВ 

та Інститут журналістики. У 2011 р. в ІМВ було успішно завершено спільний 
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проект у межах програми Темпус ІV “Засоби забезпечення якості управління 

інтернаціоналізацією” за участю 12 університетів з 9 країн [430, с. 719, 798]. 

Студенти, аспіранти, викладачі активно брали участь у важливих суспільно-

освітніх проектах разом з німецькими університетами-партнерами, які 

фінансувалися DAAD за окремою програмою “Підтримка демократії в Україні”, – 

це проект з Констанцським університетом “Студентське самоврядування у 

порівнянні” та з Регенсбурзьким університетом “Розбудова громадянського 

суспільства заради зміцнення демократії та підвищення якості життя” [160, с. 3, 6; 

185, с. 1]. 

Якість науково-освітнього потенціалу працівників забезпечував не лише 

підбір кадрів, але й налагоджена чітка система підготовки й підвищення 

кваліфікації кадрів [212, с. 3]. Основні напрями міжнародного співробітництва 

кафедр: навчання та підвищення кваліфікації викладачів; стажування та обмін 

викладачами; участь у міжнародних конференціях та семінарах; спільне 

проведення наукових досліджень із зарубіжними колегами; публікація наукових 

статей; участь у міжнародних програмах та проектах [525, с. 139]. 

КНУ долучився до підготовки кадрів вищої кваліфікації в межах 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 р. Дисертаційні 

дослідження докторантів і аспірантів виконувалися в межах 11 комплексних 

наукових програм за підтримки координаційних рад. Ефективність діяльності 

докторантури та аспірантури в КНУ була вдвічі вища (62 % і 60 %) порівняно із 

середньою ефективністю роботи докторантури та аспірантури у ВНЗ України. 

Ефективність ад’юнктури – 100 %. Підготовка наукових і науково-педагогічних 

кадрів у докторантурі, аспірантурі та ад’юнктурі КНУ здійснювалася в галузі 20 

наук на 186 кафедрах 6 інститутів та 13 факультетів за 166 науковими 

спеціальностями. У 2012 р. 288 штатних науково-педагогічних працівників 

підвищили кваліфікацію шляхом захисту дисертацій та отримання вчених звань. 

238 штатних науково-педагогічних працівників пройшли стажування, у тому 

числі 148 осіб з відривом від навчального процесу. Усі наукові спеціальності, за 

якими проводилася підготовка кадрів вищої кваліфікації, забезпечені 
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високопрофесійним науковим і науково-педагогічним потенціалом, сучасною 

науково-дослідною експериментальною та матеріально-технічною базами, 

підкріплені науковими школами й потужними науковими дослідженнями [525, 

с. 139–140]. 

Роль кафедр у підготовці кадрів була визначальною. Наявність потужного 

інтелектуального потенціалу зобов’язувала кафедри факультетів та інститутів 

університету підтримувати нові форми і методи в системі підготовки кадрів вищої 

кваліфікації, а також удосконалювати традиційні та забезпечувати єдність 

наукової і навчальної підготовки аспірантів, ад’юнктів, докторантів, якість їх 

підготовки та вагомий внесок у національну науку, соціально-економічний ефект 

від впровадження досліджень [158, с. 1, 3]. 

Якісний кадровий потенціал університету викликав довіру зарубіжних 

партнерів і забезпечував вагому підтримку входження у міжнародний 

інформаційний науковий і освітянський простір [94, с. 2; 254, с. 7]. 

Знання іноземних мов давало можливість підвищувати рівень академічної 

мобільності професорсько-викладацького складу. У 2012 р. у зарубіжні 

відрядження для викладацької роботи виїжджали 22 викладачі університету. 

Якісну підготовку кадрів вищої кваліфікації забезпечували інтеграційні процеси 

науки й освіти, проведення міждисциплінарних наукових досліджень, взаємодія 

фундаментальних і прикладних напрямів дослідження [323, с. 4]. 

Позитивна динаміка зарубіжних відряджень викладачів, аспірантів і 

студентів у досліджуваний період стала вагомим аргументом високих 

компетентністних характеристик університетської еліти та напрямом 

міжнародного співробітництва, якості його кадрового забезпечення. З 2000 по 

2007 р. кількість зарубіжних відряджень зростала щороку на 10–15 % і в 2008 – 

2010 рр. стабілізувалась на рівні щорічних 940–950 відряджень. У 2010 – 

2011 н. р. цей показник уперше сягнув 1047 осіб, а за неповний календарний 

2011 р. – зріс до 1161 особи. Більше половини відряджених – 683 особи – 

викладачі та наукові співробітники, які виїжджали за кордон переважно з 

науковою метою (участь у конференціях, стажування, проведення досліджень). 
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Це означає, що кожен четвертий викладач брав участь у міжнародній науковій 

співпраці [525, с. 193–194]. 

Якісне кадрове забезпечення виявило ще одну позитивну тенденцію в 

інтеграційних процесах університету – зростання рівня міжнародної мобільності 

студентів і аспірантів. У 2011 р. за кордон для часткового навчання, мовного 

стажування, практики, участі в освітніх проектах було направлено 428 студентів 

(в 2009 р. – 374). Щорічно зростала участь студентів у міжнародних олімпіадах та 

конкурсах: у 2011 р. – 53 учасники проти 34 учасників у 2009 р. [527, с. 67]. 

У 2012 р. за кордон до 59 країн світу від’їжджали 1927 викладачів, 

співробітників, студентів та аспірантів. З них: 651 – на конференції, симпозіуми, 

семінари; 157 – для наукової роботи; 56 – на наукове стажування; 13 – для 

довгострокової наукової роботи та наукового стажування; 22 – для викладацької 

роботи, 304 студенти й аспіранти – на навчання; 86 студентів – для мовного 

стажування; 93 студенти – на міжнародні олімпіади та змагання [525, с. 193]. 

Кадровий потенціал структурних підрозділів став основою забезпечення 

позитивної динаміки розвитку міжнародних зв’язків і співробітництва 

університету в цілому. В 1995 р. КНУ підписав угоди з тридцятьма вісьма 

університетами світу. Обмін студентами з того часу постійно зростав. За 2010 – 

2011 н. р. було укладено угоди з 20 новими зарубіжними партнерами, а також 

продовжено дію ще 6 угод. У 2008 р. університет мав 90 партнерів у 42 країнах 

світу. Більше третини зарубіжних відряджень викладачів і близько половини 

відряджень студентів були спрямовані якраз до університетів-партнерів. 

На кінець 2012 р. університет мав 196 партнерських угод з 159 ВНЗ і з 15 

міжнародними організаціями і фондами в 55 країнах світу. Розвивалася співпраця 

інститутів і факультетів із зарубіжними партнерами у напрямку започаткування 

програм подвійного дипломування [678; 284, с. 5; 239, с. 4; 248, с. 3]. 

Крім того, існувало більше 60 угод (меморандумів) про співпрацю між 

факультетами університету і зарубіжними навчальними закладами або їхніми 

підрозділами [525, с. 87]. 

Висока якість науково-дослідного потенціалу університету дала можливість 



118 
 

  

виконувати складні науково-технічні завдання. Плідна співпраця розгорнулася в 

рамках гранту Уряду Норвегії NCPEA-2010/10117 CPEurasia 2010 – 2015 

“Norwegian – Ukrainian and Research Cooperation in the field of Sustainable 

Mаnagement” для реалізації мобільності та обміну студентами між Університетом 

Нурланда (м. Буде) та КНУ на 2011 – 2014 рр. У співпраці задіяні факультет 

кібернетики, економічний факультет, ІМВ [159, с. 1, 4; 101, с. 7; 124, с. 2; 271, с. 2; 

340, с. 2; 118, с. 2; 263, с. 1, 3; 310, с. 6]. 

Управління міжнародних зв’язків КНУ запрошувало зарубіжних викладачів, 

науковців, студентів, делегації, фахівців з університетів-партнерів для участі в 

тематичних міжнародних заходах. У 2012 р. було прийнято 7 зарубіжних 

делегацій з Росії, Німеччини, Норвегії, Люксембургу, Кореї, Мексики, США. 

Працівники Управління брали участь у підготовці публікацій, навчальних 

посібників, підручників, списків праць тощо по наукових розробках. 

Висококваліфіковані кадри забезпечували позитивну динаміку результатів 

патентно-ліцензійної діяльності. У розпорядженні університету було майже 60 % 

патентів України з двадцятирічним терміном дії, а частка об’єктів права 

інтелектуальної власності, які відносяться до промислової власності, становила 

більше 90 %. Університет створив власний Центр трансферу технологій з метою 

розвитку своєї власної системи передачі (трансферу, комерціалізації) у реальний 

сектор економіки результатів науково-технічної діяльності та отримання доходу 

від використання результатів науково-дослідних робіт. 

У червні 2011 р. КНУ став членом Консорціуму EEN-Україна – найбільшого 

торговельного майданчика для розміщення науково-технічної інформації та 

розробок з метою їх комерціалізації. У мережі EEN університет розмістив 24 

проекти, 14 із них перебували на етапі зовнішньої експертизи. 25 співробітників 

КНУ отримали сертифікати на право працювати в мережі [256, с. 2]. 

Високий рівень науково-технічних кадрів КНУ дав можливість налагодити 

плідне науково-технічне та інноваційне співробітництво з компанією “Samsung”. 

У листопаді 2012 р. в університеті відбулася зустріч проректора з науково-

педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) П. Беха, декана факультету кібернетики 
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А. Анісімова з делегацією компанії “Samsung” (Корея) на чолі з віце-президентом 

Сеунггуном Парком. Член-кореспондент НАН України А. Анісімов розповів про 

наукову діяльність лабораторії “Samsung”, ознайомив з новими науковими 

розробками. Обговорювалися питання подальшої співпраці факультету з 

компанією [173]. 

Планування наукових досліджень у КНУ до 2015 р. пов’язане з 

пріоритетними напрямами, окресленими в Законі України “Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки“ від 9 вересня 2010 р. Вчені ради факультетів та 

інститутів розробили тематичний план наукової роботи на 2011 – 2015 рр. і 

запропонували 75 тем [419, с. 8]. Удосконаленню якості наукових досліджень 

сприяв конкурс проектів науково-дослідних робіт, який проводився на основі 

нового “Положення про порядок проведення конкурсу проектів науково-

дослідних робіт“. Сформовано рейтинг-листи на кожну тему на основі 

загальноприйнятих у світових рейтингах університетів показників присутності в 

наукометричних базах даних. Науково-дослідна робота здійснювалася відповідно 

до “Положення про науково-дослідну роботу в КНУ імені Тараса Шевченка”, яке 

регламентує наукову, науково-технічну діяльність та забезпечує інтеграцію освіти 

та науки. Активізації наукової діяльності сприяло “Положення про стимулювання 

співробітників КНУ” за результатами наукової діяльності, а саме публікації у 

наукометричних базах даних. 

Оцінка ефективності наукової роботи визначалася показником 

наукометричної бази даних Scopus, де вівся облік публікацій науковців і установ, 

у яких вони працювали, та статистика їх цитованості. Станом на 15 жовтня 

2013 р. наукометричні показники КНУ фіксували 11377 публікацій у Scopus, 

44050 цитувань у Scopus, індекс Гірша складав 66, що порівняно з іншими 

університетами України були кращими, проте значно поступалися показникам 

провідних закордонних ВНЗ. Зокрема, Варшавський державний університет мав 

27734 публікації у Scopus, а індекс Гірша складав 181 [525, с. 109]. За період 2010 

– 2013 рр. кількість публікацій співробітників університету в Scopus станом на 13 

листопада 2013 р. становила 2634. У Scopus представлено 48 публікацій на 
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соціально-гуманітарну тематику за період 2010 – 2013 рр., а також два журнали, 

які видавав університет: “Algebra аnd Discrete Mathematics”, “Теорія ймовірностей 

та математична статистика”. Серед українських ВНЗ КНУ вийшов на 1-ше місце у 

рейтингу “Webometrics” [365, с. 5; 203, с. 4]. 

Якісна кадрова політика університету дала змогу зберігати, засновувати і 

розвивати нові наукові школи, які ставали всесвітньо відомими, встановлювати 

тісні міжнародні контакти, здійснювати результативну співпрацю з науковими 

школами провідних зарубіжних університетів. Виконано значну роботу щодо 

формування нових наукових шкіл, що пов’язане з розвитком нових перспективних 

напрямів у науковій та інноваційній діяльності. Цьому сприяє Програма 

інноваційного розвитку до 2020 р., затверджена на вченій раді університету в 

грудні 2013 р. [513]. Зокрема, на економічному факультеті КНУ створено 

українсько-німецьку кафедру екологічного менеджменту та підприємництва. Це 

перша в Україні кафедра зі статусом українсько-німецької, яку створено з метою 

підготовки студентів економіко-екологічного профілю. Її особливістю був 

інтернаціональний, українсько-німецький викладацький колектив. Наявність таких 

шкіл давала змогу найбільш продуктивно поєднати в університеті освітній і 

науково-дослідний процеси [430, с. 811]. 

Підвищення професійних компетентностей забезпечувалося завдяки участі 

професорсько-викладацького складу в наукових конференціях різного рівня та 

інших науково-освітніх заходах. Університет був головним в Україні ініціатором і 

організатором міжнародних науково-методичних семінарів та конференцій, що 

забезпечувало підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, їх 

компетентністних характеристик. На базі університету постійно відбувалися 

всеукраїнські й міжнародні заходи, які виробляли стратегію і тактику розвитку 

сучасної національної вищої школи та сприяли формуванню кадрового 

потенціалу ВНЗ. Делегації КНУ активно співпрацювали з університетами 

зарубіжжя, виїжджаючи за кордон для участі у важливих наукових заходах. У 

1999 р. на базі КНУ відбувся другий семінар у серії “Політична роль держави у 

вищій освіті”, зініційований Радою Європи. Семінар був присвячений управлінню 
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й фінансуванню вищої освіти. Організували семінар Рада Європи й Міністерство 

освіти України. У роботі семінару взяв участь Міністр освіти В. Зайчук, ректори 

українських університетів, науковці, викладачі і студенти [308]. 

Підвищенню кваліфікації професорсько-викладацького складу сприяла 

участь у конференціях, що систематично проводилися з університетами-

партнерами. Відповідно до Угоди про співробітництво між КНУ і Радомським 

технічним університетом (Республіка Польща) першу таку конференцію 

організували в Радомі завідувач кафедри хімії високомолекулярних сполук КНУ 

професор В. Сиромятников і завідувач кафедри пластмас Радомського технічного 

університету професор Томаш Прот. У листопаді 2012 р. в м. Свента Катажина 

проходила 7-ма польсько-українська наукова конференція “Полімери 

спеціального призначення” [367, с. 4]. 

Наявність висококваліфікованих кадрів забезпечила можливість тісно 

співпрацювати з вченими Технічного університету Ільменау (ФРН) протягом 

останніх тринадцяти років. У вересні 2012 р. в Технічному університеті 

м. Ільменау відбувся черговий четвертий Українсько-німецький симпозіум з 

фізики й хімії наноструктур та нанобіотехнології. У ньому взяли участь понад 100 

учасників з різних університетів та академічних інститутів України, ФРН, Латвії і 

Росії. Ґрунтовні доповіді щодо останніх досягнень у галузі нанонаук виголосили 

відомі українські та іноземні фахівці. Більшість представлених робіт були 

результатом спільних досліджень українських та німецьких учених [106; 231, 

с. 2]. У листопаді 2009 р. в університеті створено також Українсько-німецький 

науково-освітній центр з нанобіотехнологій. 

Активно попрацювали студенти й аспіранти КНУ у ХІ Міжнародній 

конференції “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, організованій 

EAGE (Європейська організація геоінженерів і науковців) та ВАГ (Всеукраїнська 

асоціація геоінформатики) у 2012 р. У роботі конференції взяли участь близько 

250 представників з 11 країн, серед яких Росія, Великобританія, Данія, США, 

Азербайджан та ін. [117, с. 4]. 

Протягом 2009 р. на базі КНУ було проведено загалом 62 конференції, з них 
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36 міжнародних. У 2010 р. – 47 наукових конференцій, з них статус міжнародних 

мали 28 конференцій. У 2011 р. було проведено 51 наукову конференцію, 28 з них 

мали статус міжнародних [430, с. 796]. 

КНУ за ініціативою навчально-наукового центру радіаційної безпеки у 

листопаді 2012 р. провів Другий міжнародний семінар “Медична фізика – 

сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології”. У його роботі 

взяли участь фахівці з провідних навчальних, медичних, наукових та 

регулювальних установ країн ЄС, Білорусі, Росії, України. Семінар проводився за 

підтримки Шведського регулювального органу (SSM) у рамках міжнародного 

проекту “Система забезпечення й контроль якості в медичній радіології в Україні” 

[149]. 

У листопаді 2012 р. делегація КНУ на чолі з ректором, академіком 

Л. Губерським взяла участь у ІІ Бакинському міжнародному гуманітарному форумі 

(Азербайджан). Учасниками цієї вагомої події були 694 особи, які представляли 70 

країн світу і сім авторитетних міжнародних організацій. У ході форуму відбувся 

круглий стіл “Нові методологічні підходи до процесів глобалізації в ХХІ столітті”, 

де виступили з доповідями ректор КНУ Л. Губерський та директор ІМВ професор 

В. Копійка [134]. 

Інноваційна кадрова політика університету забезпечувала розвиток 

важливого напряму у межах Болонського процесу – мобільності студентів, 

викладачів, науковців. Актуальним завданням для університету і на перспективу 

залишалися рішучі зрушення у викладанні іноземних мов, передусім англійської, 

на всіх факультетах і в інститутах, причому не лише вивчення мов студентами, а й 

викладачами та науковими співробітниками. Цього потребував систематичний 

обмін студентами та викладачами із зарубіжними університетами-партнерами, 

регулярне ознайомлення з новими досягненнями науки й техніки, з методикою 

організації навчально-наукового процесу в зарубіжних університетах і центрах, 

для участі в міжнародних наукових конференціях. З метою забезпечення 

підвищення мовленнєвої компетенції студентів, розроблена і затверджена вченою 

радою університету нова концепція вивчення іноземних мов студентами 
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“неперекладацьких спеціальностей”. Упродовж п’яти років до вивчення 

іноземних мов за цією концепцією планувалося перевести усі інші факультети та 

інститути. 

Якісне кадрове забезпечення університету відкрило можливості для 

отримання технічної допомоги від зарубіжних установ, організацій і фондів. Це 

інституції ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, ЄС, міжнародні освітні асоціації (ESNA 

– Асоціація керівників шкіл Європи, ATEE – Європейська асоціація підготовки та 

навчання вчителів, EAVE – Асоціація керівників професійної освіти, EPA – 

Європейська асоціація батьків, ICP – Міжнародна конфедерація керівників шкіл), 

Британська Рада, інститут імені Гете, програми Teмпус, Taciс та інші. Технічна 

допомога університету від міжнародних організацій і програм зосереджувалася в 

основному в наданні стипендій для навчання, стажування, наданні грантової 

підтримки вченим та проведення науково-дослідних робіт, участі у міжнародних 

конференціях, спільному фінансуванні науково-дослідних робіт. Науковці, 

викладачі, студенти, аспіранти мали можливість брати безпосередню участь у 

розробці та впровадженні відповідних науково-освітніх проектів і програм, на 

дво- та багатосторонній основі, обмінюватися делегаціями, проходити стажування 

у провідних міжнародних та європейських науково-дослідних центрах. 

У 2010 – 2011 н. р. університет виконував наукові дослідження за 

міжнародними грантами на загальну суму близько 8 млн грн (у рамках програм 

ІНТАС, НАТО, Teмпус-Тaciс, УНТЦ, CRDF тощо). Активну позицію в цій роботі 

займали біологічний, географічний, фізичний та хімічний факультети. Практично 

всі структурні підрозділи університету налагодили і розвивали результативну 

співпрацю з багатьма спорідненими підрозділами закордонних ВНЗ-партнерів 

[430, с. 797–862]. 

Спостерігалося нарощування показників міжнародного співробітництва, 

використання його результатів для вдосконалення освітньої і наукової системи. 

Професорсько-викладацький склад історичного факультету розробив і розпочав 

виконання спільного з МОН України, Паризьким університетом Сорбонна та 

Ліонським університетом проекту “Дніпро”. У ході його виконання за підтримки 
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Посольства Франції було проведено виставку за результатами спільних 

археологічних підводних досліджень. Факультет продовжував розвивати наукові 

контакти з німецькими, фінляндськими, шведськими, сербськими, польськими та 

хорватськими університетами, науковими центрами та посольствами. За 

підтримки Посольства Фінляндії в Україні було проведено ІV Українсько-

фінський симпозіум “Національні меншини в сучасному світі”. Реалізувалися 

програми співробітництва між історичним факультетом та Інститутом історії 

Варшавського університету та філософським факультетом Загребського 

університету [311, с. 5; 652]. 

Історичний факультет узяв участь у розробці і реалізації проекту “Мюнхен – 

Київ 1941/45: два міста – одна історія”, в рамках якого українські й німецькі 

студенти дискутували теми, спільні для обох народів. Керівниками проекту 

виступили доктор Андреас Гойслер та доцент історичного факультету КНУ 

О. Іванов [345]. 

Філософський факультет підтримував наукові зв’язки з 32 закордонними 

навчальними та науковими центрами. Тісні наукові контакти склались у галузі 

міжнародного співробітництва з класичним університетом Людвіга Максиміліана 

(Мюнхен, Німеччина), Латеранським університетом, з університетами м. Бохум, 

м. Констанц (Німеччина) та іншими. Наукове товариство студентів та аспірантів 

(НТСА) факультету виступило співзасновником Міжнародної гуманітарної 

асоціації молодих дослідників, а його голова – С. Руденко обраний президентом 

асоціації [573]. 

Колектив кафедри міжнародної економіки та маркетингу підтримував тісні 

наукові зв’язки з національними та зарубіжними установами і закладами. 

Викладачі кафедри проходили стажування, читали лекції, брали участь у 

наукових конференціях в університетах США, Німеччини, Італії, Росії, Білорусі, 

Чехії, Південної Кореї та багатьох інших. Високий рівень наукових досліджень 

викладачів кафедри визнаний за кордоном: професори та доценти кафедри мали 

понад 50 публікацій у зарубіжних професійних виданнях, виступали з доповідями 

на міжнародних наукових конференціях за кордоном (США, Велика Британія, 
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Італія, Чехія тощо). 

До науково-дослідної діяльності широко залучалися студенти, зокрема, 

виконувалися курсові та випускні роботи англійською мовою з урахуванням 

останніх зарубіжних наукових досліджень, брали участь у міжнародних 

студентських конференціях [96, с. 3; 522]. 

Кафедра історії та стилістики української мови активно співпрацювала з 

науковими й культурно-освітніми центрами зарубіжжя. Результати співпраці 

представлені в численних наукових виданнях з проблем функціонального статусу 

української мови в слов’янському, європейському та світовому просторі. Вчені 

кафедри постійно підтримували фахові контакти з колегами багатьох країн. 

Результатами плідної співпраці стали спільні наукові видання, підготовка та 

успішний захист прецедентних для україністики кандидатських дисертацій зі 

спеціальності 10.02.01 – українська мова, авторами яких були аспіранти з Польщі 

та Південної Кореї [182, с. 6]. 

Високоякісний професорсько-викладацький склад університету мав 

практично необмежені компетентності. У березні 2012 р. відбулося відкриття 

авторизованої Мережевої академії Huawei в КНУ. Ця подія відкрила українським 

студентам доступ до сучасного телекомунікаційного обладнання під час 

лабораторних робіт. Окрім того, фахівці Huawei розробили власні матеріали, 

запропонували нові навчальні програми [114; 352, с. 1]. 

Якість кадрів структурних підрозділів виявила себе у розробці й 

запровадженні навчальних програм, які відповідають міжнародним стандартам. 

На кафедрі фінансів економічного факультету в 2011 р. серед інших нових 

магістерських програм напряму підготовки “Фінанси і кредит” запроваджена 

магістерська програма “Корпоративні фінанси” (напрям підготовки “Фінанси і 

кредит”), яка перша в Україні набула членства в програмі визнання CFA Institute 

(the CFA Institute University Recognition Program). Такий статус став свідченням 

визнання КНУ світовою спільнотою фінансових професіоналів як навчального 

закладу, що забезпечує найвищі стандарти професійної освіти. 

КНУ брав участь в одному з найпрестижніших студентських конкурсів – 
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світовому конкурсі інвестиційних досліджень. Команди КНУ двічі перемагали в 

національному фіналі конкурсу та представляли Україну на європейських 

регіональних конкурсах у Мадриді (2011 р.) та Лондоні (2012 р.) [223, с. 2]. 

Кадровий склад ВІКНУ (Військовий інститут Київського національного 

університету) співпрацював з Північноатлантичним альянсом. У рамках 

проведення “Днів НАТО” ВІКНУ відвідала делегація НАТО на чолі з генералом 

Мечиславом Б’єнеком. Проведено брифінги, семінари з питань структури НАТО, 

завдань та викликів, які існують нині у сфері політики безпеки. З лекціями перед 

особовим складом ВІКНУ виступили генерал-майор Джон Лілланд, підполковник 

Вілма Вайчелюне, експерт майор Ян Хельге Дале [210, с. 5; 199, с. 6]. 

Фактично кожний структурний підрозділ університету розвинув плідну 

співпрацю із закордонними партнерами, що свідчить про зрілість кадрового 

складу ВНЗ, психологічну готовність розвивати міжнародне співробітництво та 

забезпечувати реальну інтеграцію в міжнародний освітній простір. 

Якісне кадрове забезпечення ВНЗ притягувало увагу зарубіжних науковців, 

які приїжджали з метою проведення наукової роботи, короткотермінового 

читання лекцій, участі у конференціях та інших заходах. Із робочими візитами 

університет відвідували численні зарубіжні делегації [430, с. 708–709, 778–779]. 

У рамках двосторонніх партнерських угод із зарубіжними освітніми та 

науковими закладами, міжурядових угод України з урядами деяких зарубіжних країн 

(Польщі, Чехії, Словаччини, КНР) університет прийняв на часткове навчання 213 

іноземних студентів та аспірантів із 17 країн світу, з них – 170 осіб на короткий 

термін (до 1 місяця), 43 особи – на період від кількох місяців до одного року. Це 

рекордна кількість порівняно з усіма попередніми роками. У 2009 – 2010 н. р. в 

університеті за дво- і багатосторонніми програмами обміну було прийнято на 

навчання та проходження практики 108 студентів з 17 країн світу [527, с. 58]. 

Важливим показником якості професорсько-викладацького складу в КНУ 

було збільшення з кожним наступним навчальним роком контингенту іноземних 

студентів. У рамках двосторонніх партнерських угод із зарубіжними освітніми та 

науковими закладами, а також міжурядових угод України та деяких зарубіжних 
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країн університет щороку приймав на часткове навчання від 100 до 170 іноземних 

студентів, що представляли 46 університетів із 22 країн світу. На контрактній 

основі повний курс навчання в університеті з отриманням дипломів про вищу 

освіту в 2011 р. закінчили 129 іноземних громадян із 18 країн світу. Це трохи 

більше ніж у попередньому (2010 р.) – 112 осіб, але помітно менше ніж у 2007 р. – 

175 осіб. У 2012 – 2013 н. р. на підготовчому факультеті навчалося 195 іноземних 

громадян із 32 країн світу [525, с. 197–198]. 

Свідченням якісної освіти, яка надавалася в КНУ, а отже, й 

висококваліфікованих кадрів, є відгуки про студентів КНУ, які за різними 

програмами навчалися в університетах інших країн, та студентів-іноземців про 

навчання в аlma mater [99; 174, с. 4]. 

Позитивна динаміка участі студентів у міжнародних олімпіадах і рівень 

досягнень у них – ще один важливий показник якості професорсько-

викладацького складу університету та якості освітніх послуг. Студенти КНУ 

постійно брали участь і перемагали у міжнародних олімпіадах [430, с. 767–769, 

859–862]. Зокрема, у вересні 2012 р. в Італійській Республіці (м. Сірміоне) 

відбулася 24 Міжнародна учнівська олімпіада з інформатики. У ній узяли участь 

324 учасники з 86 країни світу. Україну в змаганнях гідно представляли учні та 

студенти КНУ [164, с. 3; 276, с. 2; 102, с. 2; 112, с. 1; 368, с. 4; 277, с. 1]. 

Кадрове забезпечення університету залишалося і на перспективу 

найголовнішим питанням. Потребували більш якісного кадрового забезпечення 

окремі кафедри, нагальним питанням було підвищення ефективності програм з 

підвищення кваліфікації, зберігалася необхідність забезпечення попиту іноземних 

громадян на освітні послуги природничих факультетів, активізації випускових 

кафедр природничих, математичних, інженерних, інформаційно-комунікативних 

напрямів у започаткуванні програм подвійного дипломування, підвищення якості 

методичного забезпечення навчального процесу, удосконалення змісту та якості 

магістерської освіти через запровадження конкурентних програм. 

НТУУ “КПІ” (Національний технічний університет України “Київський 

політехнічний інститут”) займав провідні позиції у всіх напрямах діяльності. 
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Значних успіхів вдалося досягнути завдяки кадровому забезпеченню та вагомим 

результатам наукової й освітньої діяльності. Упродовж 1991 – 2012 рр. 

керівництво університету велику увагу приділяло зміцненню кадрового 

потенціалу, що сприяло зростанню чисельності студентів, посиленню 

міжнародних зв’язків та іміджу університету. У 1993 р. в університеті навчалося 

25952 студенти, професорсько-викладацький склад становив 1957 осіб. Із них: 

професорів, докторів наук – 178; доцентів, кандидатів наук – 1161. У 2001 р. в 

університеті навчалося 37039 студентів, із них 6982 на контракті. Викладацький 

склад становив 2168 осіб: професорів, докторів наук – 218, з-поміж них 42 

академіки, члени-кореспонденти державних академій наук; доцентів, кандидатів 

наук – 913. Станом на 2007 р. в НТУУ “КПІ” навчалося 33665 студентів, із них 

7592 контрактники. Професорсько-викладацький склад збільшився до 2951 особи. 

Із них: 398 професорів, докторів наук, 11 академіків, членів-кореспондентів 

державних академій наук та 1276 доцентів, кандидатів наук [470, с. 37]. 

Станом на січень 2011 р. в НТУУ “КПІ” працювало 2764 особи науково-

педагогічного складу. Серед них 289 докторів та 1308 кандидатів наук. Загальна 

кількість штатних працівників наукових підрозділів університету становила 719 

осіб. Серед них 31 доктор наук, 146 кандидатів наук, які працювали у 26 

навчально-наукових інститутах і факультетах, 10 науково-дослідних інститутах та 

10 навчально-наукових та інженерних центрах. До виконання держбюджетних і 

господарських науково-дослідних та конструкторських робіт було залучено 1122 

особи на умовах сумісництва. У 2010 р. відбулося поповнення кадрового складу 

випускниками університету. Після закінчення аспірантури залишилися працювати 

в університеті 32 аспіранти та 43 молодих випускники університету [242, с. 2]. 

У 2010 р. до аспірантури та ад’юнктури зараховано 326 осіб, у тому числі за 

денною формою підготовки – 269 осіб, до докторантури – 12 осіб. Станом на 1 

січня 2011 р. в аспірантурі та ад’юнктурі університету навчалося 793 особи (630 – 

денна форма, 163 – заочна), а також 149 здобувачів. У докторантурі проходили 

підготовку 32 докторанти. 

У 2010 р. аспірантуру (ад’юнктуру) університету закінчили 105 осіб, у тому 
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числі 85 – за денною формою підготовки. Співробітниками, здобувачами та 

випускниками аспірантури та докторантури університету захищено 20 

докторських і 87 кандидатських дисертацій. Функціонувало 28 спеціалізованих 

вчених рад, з них: 21 – докторська та 7 – кандидатських. На докторських 

спецрадах захисти проводилися за 50 науковими спеціальностями, на 

кандидатських – за 17 [242, с. 1]. 

З 2007 р. НТУУ “КПІ” набув статус дослідницького університету, що 

вимагало значного посилення наукової діяльності. Керівництво університету 

значну увагу приділяло розвитку молодіжної науки завдяки щорічному 

проведенню конкурсів у номінаціях “Викладач-дослідник” і “Молодий викладач-

дослідник”. У межах цих конкурсів започатковано номінацію “Лідер року”. У 

конкурсах щороку брали участь десятки науковців, серед них велика кількість 

молодих науковців віком до 35 років [382, с. 2; 242, с. 2]. 

У НТУУ “КПІ” працювали 1100 молодих учених, у тому числі на штатних 

посадах наукових підрозділів 5 докторів і 277 кандидатів наук віком до 35 років. 

Молоді вчені брали активну участь у міжнародних конференціях, виставках, де 

презентували результати власних досліджень і актуальних проблем сучасної 

науки, а також практичні розробки у сфері технічних, освітніх, економічних 

науково-дослідних інновацій, виконували актуальні наукові дослідження та 

інноваційні проекти. Загалом з 2007 р. лауреатами премій Президента України для 

молодих учених стали 14 науковців університету віком до 35 років. 

В університеті впроваджені нові форми організації і заохочення молодіжної 

науки. Зокрема, створено інноваційне середовище на базі наукового парку 

університету, проводилися щорічні конкурси інноваційних проектів, авторами 

яких були молоді вчені, студентська молодь і школярі – члени Малої академії 

наук України. Молоді науковці університету мали необхідну англомовну та 

професійну підготовку, що дало можливість активізувати участь у конкурсах і 

отримувати гранти різних міжнародних програм і проектів, зокрема “Горизонт 

2020”. 

Якісний кадровий склад дав можливість перейти до програмно-цільового 
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формування наукової тематики в рамках 8 науково-технічних програм 

університету, які охоплювали дослідження з проблем сталого розвитку, 

інформаційних технологій, енергоефективності, матеріалознавства, 

водоочищення, медичної інженерії, створення систем подвійного та спеціального 

застосування, космічних технологій. В університеті створено Раду молодих 

учених, метою якої було сприяння науковій, інноваційній та іншій творчій 

діяльності молодих учених, представництво, захист і реалізація професійних, 

інтелектуальних прав, сприяння міжуніверситетській інтеграції молодих учених 

[382, с. 2]. 

Теоретичні і практичні результати, отримані при виконанні наукових робіт, 

використовувалися для вдосконалення навчально-наукового процесу. 

Впроваджено в навчальний процес 93 нових курси та оновлено 178 дисциплін. 

Результати наукових досліджень знайшли застосування у циклах лабораторних і 

практичних робіт з більш як 79 дисциплін, розроблено 168 нових лабораторних 

робіт. У 2010 р. з використанням результатів наукових досліджень опубліковано 

116 монографій, 211 навчальних посібників і 31 підручник, з грифом МОН 

України – 61 і 26 відповідно [242, с. 1]. 

Формування наукової тематики університету здійснювалося на засадах її 

фінансування з різних джерел. Основним із них було виконання науково-

дослідних робіт згідно з тематичним планом, затвердженим МОН України, за 

кошти загального фонду державного бюджету. У 2010 р. за цим планом 

університет виконував 169 науково-дослідних робіт, у тому числі з 

фундаментальних досліджень – 68; з прикладних розробок – 101. Виконувалось 

також 134 госпдоговірні науково-технічні роботи та понад 500 договорів на 

послуги. Зокрема, під керівництвом В. Батуркіна була виконана й успішно 

впроваджена в Німеччині розробка конструкцій мікросупутника “Bird” на 

теплових трубах [242, с. 2]. 

У 2007 р. в НТУУ “КПІ” почав працювати науковий парк “Київська 

політехніка” [641]. Його діяльність посилила інноваційну складову в органічній 

єдності освіти, наукових досліджень та інновацій, подальше використання 
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інтелектуального потенціалу науково-педагогічних кадрів. У 2009 р. науковим 

парком було укладено 9 договорів про партнерство з високотехнологічними 

організаціями. Серед них ВАТ “Науково-виробниче підприємство “Більшовик” 

(м. Київ), Науково-технологічний парк “Євро-Центрум” (м. Катовіце, Польща), ДП 

“Український центр трансферу технологій” (Національна мережа трансферу 

технологій) тощо. У 2010 р. науковим парком виконувалося 9 проектів з річним 

обсягом фінансування майже 2 млн грн. Активізували взаємодію з науковим 

парком факультети й інститути, кожен з яких був представлений на виставці 

наукових та інноваційних розробок університету. Науковим парком організовано і 

проведено понад 50 нарад, конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей з 

представниками бізнесу для розгляду питань удосконалення механізму 

комерціалізації розробок учених, практики трансферу технологій [242, с. 2]. 

Вагомою була патентна діяльність університету. У 2010 р. співробітниками 

створено та подано від університету 174 заявки в Укрпатент на видачу патентів на 

винаходи і корисні моделі, з них 21 заявка – на винаходи. У цьому ж році 

університетом було отримано 152 патенти на винаходи і корисні моделі, у тому 

числі на винаходи було отримано 21 патент. Науковцями університету було 

отримано 12 реєстраційних свідоцтв авторського права. З 2005 по 2009 рр. 

кількість поданих заявок на видачу патентів зростала у такій послідовності: 93–

122–234–260–266, а отриманих патентів: 112–134–142–252–275. З 2011 р. в 

університеті проводився конкурс на кращий винахід року та здійснювалося 

подальше просування розробок з метою їх комерціалізації [242, с. 2]. 

НТУУ “КПІ” першим серед університетів України був прийнятий до 

членства в Програмі “Академічне сприяння ООН” – глобальній ініціативі ООН із 

залученням університетів до реалізації – саме через можливості освіти – десяти 

всесвітньо визнаних принципів: сталого розвитку, прав людини і свободи слова, 

сприяння діалогу культур, подолання нетерпимості тощо [653]. 

Університет виступав з міжнародними ініціативами. Зокрема, запропонував 

впроваджувати у світі курс “Магістерська та PhD програма зі сталого розвитку” та 

проекти з відновлюваної енергетики [653]. 
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Не меншу значущість мало міжнародне визнання учених університету. 

Науковці університету були активними учасниками багатьох міжнародних проектів 

інституціонального рівня: професори ІПСА Н. Панкратова і А. Петренко; професор 

хіміко-технологічного факультету І. Астрелін; професор факультету авіаційних і 

космічних систем О. Збруцький; професор Інституту енергозбереження та 

енергоменеджменту А. Праховник.  

У 2011 р. почесний професор Чжецзянського університету В. Коваленко був 

відзначений “Орденом Дружби” КНР. Вихованців чотирьохразового переможця 

рейтингу “Викладач-дослідник” професора інженерно-фізичного факультету 

С. Волошко в 2011 р. було запрошено до участі у двох міжнародних проектах (із 

Швецією та США), також вони виграли 12 грантів на наукове стажування і 

читання лекцій у Швеції, Угорщині, Швейцарії, Японії, Польщі, Греції та Росії, 

вибороли призові місця на Всеросійській олімпіаді з матеріалознавства. Це 

засвідчило високу якість освітніх послуг, що забезпечували науково-педагогічні 

кадри провідного технічного університету України [653]. 

У НТУУ “КПІ” видавалося 28 періодичних видань, тематична спрямованість 

яких відповідала основним напрямам роботи його структурних підрозділів. За 

кількістю публікацій і цитування праць науковців університету за показниками 

бази Scopus станом на 22 грудня 2010 р. НТУУ “КПІ” займав п’яте місце серед 

українських університетів. Університет мав 3268 публікацій у Scopus, кількість 

цитувань становила 4692, індекс Гірша – 27. В індивідуальному заліку кращі 

значення індексу Гірша, за даними Web of Science (в дужках – дані Scopus), мали 

А. Фокін – 22 (14), С. Пересада – 12 (12), Т. Шубіна – 11 (10), В. Чумак – 11 (1), 

Ю. Поплавко – 8 (3), В. Коваленко – 7 (2), Б. Корнілович – 6 (7), В. Єрошенко – 5 

(6) та ін. У списку 100 найбільш цитованих у Scopus учених України, які мали 

найвищий індекс Гірша, професор НТУУ “КПІ” А. Фокін займав 54 позицію (81 

публікація, 929 цитувань, індекс Гірша 14) [242, с. 3]. 

Головним завданням з підготовки наукових кадрів на 2011 р. було визначено 

посилення уваги керівників підрозділів і керівників аспірантів до якості й 

ефективності роботи молоді та використання резервів. Резервом на той час була 
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відсутність аспірантів і докторантів у 109 докторів наук (34 % від їх загальної 

кількості) та лише п’яте місце серед українських університетів за показниками 

бази Scopus. Ректор М. Згуровський своїм розпорядженням № 3-116 від 

3 листопада 2010 р. визначив заходи щодо вдосконалення роботи наукових 

журналів і стану сайтів структурних підрозділів університету [242, с. 1, 3]. 

Кадровий потенціал НПУ (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова) забезпечував лідерський статус педагогічного ВНЗ в Україні, 

авторитет серед європейських університетів. У 2012 р. в НПУ працювало більше 

1600 викладацьких кадрів, серед яких 280 докторів наук, професорів, 702 

кандидати наук, доценти, 38 дійсних членів і 6 членів-кореспондентів НАН 

України, НАПН України, галузевих академій, 78 заслужених працівників освіти 

України, заслужених діячів науки і техніки України, заслужених працівників 

культури України, 12 народних і 7 заслужених артистів України [63, с. 3]. 

В університеті навчалося близько 18 тис. осіб денної, вечірньої, заочної 

форми, функціонувало 120 кафедр. Найвищі показники за питомою вагою 

спеціалістів вищої кваліфікації мали Інститут історичної освіти (88,9 %), 

загальноуніверситетські кафедри (88 %), Фізико-математичний інститут (83,6 %), 

Інститут магістратури, аспірантури і докторантури (83,4 %), Інститут 

філософської освіти і науки (82,1 %). Проте зберігалася досить висока частка 

викладачів, особливо вищої кваліфікації, поважного віку, що актуалізувало 

проблему омолодження коллективу [507]. 

Упродовж 1991 – 2012 рр. керівництво університету наполегливо формувало 

кадровий потенціал для забезпечення інноваційного розвитку та успішної 

інтеграції у європейський і світовий освітній простір. У 1993 р. в університеті 

працювало 799 науково-педагогічних працівників. Із них 57 професорів, докторів 

наук, 379 доцентів, кандидатів наук. У 2001 р. професорсько-викладацький склад 

становив 781 особу. Із них: 67 професорів, докторів наук, у тому числі 18 

академіків, членів-кореспондентів державних академій наук; 361 доцент, кандидат 

наук. У 2007 р. усього в університеті працювало 985 осіб науково-педагогічного 

персоналу. Із них: 110 професорів, докторів наук, у тому числі 35 академіків, 
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членів-кореспондентів державних академій наук; 450 доцентів, кандидатів наук 

[470, с. 37]. 

Одна з цілей міжнародної співпраці НПУ – підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу. У 2012 р. понад 120 викладачів пройшли 

стажування в зарубіжних партнерських ВНЗ, освітніх і дослідницьких центрах 

[63, с. 63]. Завдяки якісному підбору кадрів студенти демонстрували високий 

рівень підготовки. Неодноразово ставали переможцями міжнародних і 

всеукраїнських олімпіад, а також конкурсів з базових навчальних дисциплін. 

“Людиною року 2004” визнали професора кафедри російської мови НПУ в 

американському бібліографічному інституті (США) Л. Іванову. Професорсько-

викладацький склад університету брав активну участь у конференціях різного 

рівня, симпозіумах, конгресах, наукових читаннях – це 132 заходи, зокрема, 

протягом 2004 – 2005 н. р. Серед учасників цих заходів 396 викладачів, у тому 

числі і представники різних країн. У 2004 р. університет брав участь у 

Міжнародній виставці навчальних закладів “Освіта-2004”, Міжнародному 

конкурсі-фестивалі “Music World” (Італія м. Фівізано) [59, с. 84–86]. 

Науково-педагогічні кадри у 2012 р. увели у навчальний обіг 110 нових та 

оновлених курсів і спецкурсів; студентам запропонували близько 150 нових 

підручників і навчальних посібників. Створено Інститут економіки освіти та 

управління, який очолив перший проректор В. Бех. В університеті з’явилось 9 

нових кафедр та 10 навчально-наукових лабораторій. Університет потужно 

готував кадри вищої кваліфікації. У 2012 р. вчене звання професора отримали 11 

осіб. Вчене звання доцента – 44 кандидати наук. Такий поступ у підготовці кадрів 

був необхідний для розвитку університету та наукової співпраці з міжнародними 

партнерами. Найбільш ефективно вона проводилася Фізико-математичним 

інститутом (директор М. Працьовитий), Інститутом корекційної педагогіки та 

психології (директор В. Синьов), Інститутом української філології та літературної 

творчості імені Андрія Малишка (директор А. Висоцький), Інститутом історичної 

освіти (директор О. Сушко) [507]. 

Проведена міжнародна наукова конференція, своєрідний науковий лекторій 
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за участю таких вчених-математиків, як академік О. Кришталь (Україна) та 

професор Ю. Кондратьєв (Білефельдський університет, Німеччина), що 

засвідчило високий авторитет учених-драгоманівців серед європейської і світової 

математичної спільноти, відкрило нові горизонти міжнародної наукової співпраці. 

Заступник проректора професор В. Сергієнко організував і координував 

міжнародний проект з освітніх вимірювань. Підтвердженням легітимності 

наукових розробок вчених університету, їх значення для вітчизняної і 

європейської педагогічної справи була участь у проекті вчених з Італії, Швеції, 

Німеччини, Росії та інших країн європейського простору. За матеріалами 

досліджень у межах проекту підготовлені наукові та методичні видання, 

розроблена програма і введено ліцензований курс “Освітні вимірювання”. Такий 

курс розроблено і введено в Україні вперше. 

Розроблено і легітимовано дослідницький проект за напрямом “Екологія”. 

Цей проект здійснювався під керівництвом співголови Наглядової ради 

університету академіка А. Толстоухова за участю вчених і педагогів Інституту 

природо-географічної освіти (директор В. Покась), Інституту філософської освіти 

і науки (директор І. Дробот), відокремленого підрозділу “Інститут економіки 

екології та права” (директор О. Биковська). 

Науково-дослідницька діяльність успішно здійснювалася вченими Інституту 

соціальної роботи та управління (директор А. Ярошенко), Інституту розвитку 

дитини (директор І. Загарницька), Інституту педагогіки та психології (директор – 

академік В. Бондар), іншими підрозділами. 

Університет прагнув стати дослідницьким, отже, кадровій політиці 

приділялася велика увага. Ставилося завдання поглиблювати і розширювати 

наукову складову, залучати до неї, насамперед, талановиту молодь, учених 

академічних інститутів, бізнесові структури, а також зарубіжних партнерів, 

розвивати й зміцнювати наукові школи, що діяли в університеті. З 2012 р. 

розпочала свою діяльність наукова школа академіка В. Євтуха. Проведені 

засідання в містах Києві, Ялті, Ризі та Варшаві започаткували етносоціологічні 

пошуки не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Такий же резонанс мала 
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діяльність наукових шкіл академіків В. Бондаря і В. Синьова, Л. Мацько і 

М. Шута, професорів Г. Волинки та В. Беха, М. Працьовитого і багатьох інших 

науковців університету [507]. 

У НПУ станом на 2012 р. уже з’явилися часописи нового формату, зокрема 

часопис “Міждисциплінарні дослідження складних систем”, у редколегії якого 

були вчені з Італії, Німеччини, України, Росії, інших країн Європи і світу. 

Започатковане видання “Європейські педагогічні студії”, членами редколегії яких 

стали вчені з Німеччини, Литви, Чехії, Польщі, Росії [507]. 

Кадрове забезпечення НМУ (Національний медичний університет імені 

О. О. Богомольця) – найбільшого в Україні інноваційного центру вищої медичної і 

фармацевтичної освіти, медичної науки – було основою помітної в національній 

системі вищої освіти інтеграції до європейського і світового освітнього простору. 

НМУ – головний ВМНЗ (вищий медичний навчальний заклад) серед ВМНЗ 

України з навчально-методичної роботи; базовий ВМНЗ з координації робіт по 

впровадженню засад Болонської декларації в систему реформування вищої 

медичної освіти України. У його структурі 12 факультетів, 7 інститутів та центрів, 

серед них – Український тренінговий центр сімейної медицини, 78 кафедр, 30 

відділів і лабораторій, 10 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та 

кандидатських дисертацій за 21 спеціальністю [334; 130]. 

В університеті сформовано високопрофесійний науково-педагогічний 

колектив, один із найпотужніших у вищій медичній школі України, який 

забезпечував, згідно з рейтингом за проектом ЮНЕСКО “ТОП-200 Україна” в 

2007 – 2011 рр., ІІІ–V місця та І місце серед ВМ(Ф)НЗ (вищі медичні 

(фармацевтичні) навчальні заклади) України [303]. 

Важливим пріоритетом діяльності колективу НМУ впродовж 1991 – 

2012 рр. була підготовка науково-педагогічних кадрів та формування резерву, що 

підтверджено практикою. У закладі станом на вересень 2011 р. працювало понад 

1200 викладачів, з яких: 33 – дійсні члени та члени-кореспонденти державних 

академій наук України, 34 – громадських академій наук України, 39 – зарубіжних 

академій, 43 – міжнародних наукових організацій та асоціацій, 71 – лауреат 
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Державної премії України та іменних премій, 101 – заслужений діяч науки і 

техніки, заслужений працівник освіти, охорони здоров’я, заслужений лікар 

України, 1 – член постійного комітету ВООЗ (Всесвітня організація охорони 

здоров’я). Викладання вели 137 професорів, 189 докторів наук, 338 доцентів та 

720 кандидатів наук. Кадровий потенціал університету забезпечував розвиток 

інноваційних технологій та досягнення, які давали змогу в сучасних умовах 

навчати близько 14 тис. студентів, аспірантів, клінічних ординаторів, магістрів, 

лікарів (провізорів)-інтернів, у тому числі понад 1400 іноземних громадян із 72 

країн світу [306; 130]. 

Нарощування кадрового потенціалу здійснювалося впродовж 1991 – 

2012 рр. У 1993 р. професорсько-викладацький склад НМУ нараховував 914 осіб. 

Із них: професорів, докторів наук – 119; доцентів, кандидатів наук – 553. У 2001 р. 

навчальну і наукову діяльність університету забезпечували 1053 викладачі. Серед 

них: 143 професори, доктори наук, 19 академіків, членів-кореспондентів 

державних академій наук; 275 доцентів, кандидатів наук. У 2007 р. професорсько-

викладацький склад становив 1205 осіб, із них 134 професори, доктори наук та 

1056 доцентів, кандидатів наук [470, с. 37]. 

Якісне кадрове забезпечення університету дало можливість відкрити 

англомовне відділення, Український медичний ліцей, сформувати систему 

доуніверситетської підготовки, яка мала більш як сорокарічний досвід роботи, 

аспірантуру з 43-х спеціальностей. Диплом НМУ імені О. О. Богомольця був 

одним із найпрестижніших серед ВМ(Ф)НЗ України і визнавався у більшості 

держав світу [306]. 

З 2004 р. в університеті започатковано англомовну форму навчання, а в 

2005 р. університет першим у державі перейшов на підготовку лікарів за новою 

міжнародною методологією – ECTS (Європейська кредитно-трансферна система). 

У багатьох напрямах освітньо-наукової діяльності університет проявляв ініціативу: 

з 2005 р. створений та успішно працював Волонтерський центр; з 2006 р. в 

університеті започатковано інноваційну програму “Старший лаборант” для 

найкращих молодих науковців. Програма передбачала їх зарахування до складу 
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університетських кафедр і клінік на посади старших лаборантів із проходженням 

інтернатури [130]. У 2008 р. вперше в Оксфордському університеті (Велика 

Британія) та Каролінському університеті (Швеція) було прочитано лекцію 

“Система охорони здоров’я в Україні”. На 58-й сесії Європейського регіонального 

комітету ВООЗ ректора університету В. Москаленка було обрано представником 

Європи до Комітету з політики та координації Спеціальної програми наукових 

досліджень, розробок і підготовки наукових кадрів у сфері відтворення населення 

[334]. 

З 2008 р. вперше серед ВНЗ України підписувалися угоди про співпрацю 

між студентським парламентом і адміністрацією університету, які успішно 

реалізувалися. У 2011 р. випускники закладу отримали унікальний міжнародний 

освітній документ – Diploma Supplement – Додаток до диплома європейського 

зразка. Станом на 2012 р. таких осіб понад 1000. 

Профільні кафедри проводили фундаментальні та прикладні наукові й 

клінічні дослідження, використовували прогресивні форми навчання і технології 

на основі міжнародних стандартів. У 2011 р. університет відзначив 170-річчя від 

дня заснування, 130-річчя з дня народження академіка О. О. Богомольця та з часу 

створення СНТ (Студентське наукове товариство) імені О. А. Киселя, 120-річчя з 

дня народження М. Булгакова та 200-річчя з дня народження професора 

В. Караваєва. Ці події сприяли активізації міжнародного співробітництва, дали 

можливість професорсько-викладацькому складу проявити свої компетентності у 

численних науково-освітніх заходах міжнародного рівня. 

Щорічно в результаті інноваційної наукової та винахідницької діяльності 

професорсько-викладацького колективу отримувалося понад 230 патентів, 

проводилося близько 60 наукових форумів різного рівня, видавалося понад 60 

монографій та 40 наукових періодичних видань. 

Вчені університету активно проявляли себе у підготовці наукових 

досліджень. У 2012 р. було підготовлено понад 10 тис. доповідей, у тому числі 

більше 3,5 тис. – на міжнародних форумах, опубліковано близько 10 тис. статей, у 

тому числі понад 2 тис. – у найпрестижніших зарубіжних фахових виданнях. 



139 
 

  

Університет – єдиний серед ВМ(Ф)НЗ України, який став партнером у програмі 

ЄС Еразмус Мундус, що забезпечувала мобільність студентів і викладачів. 

Спільно з Каролінським інститутом (м. Стокгольм, Швеція) реалізувалася 

унікальна в державі навчально-наукова програма з підготовки молодих учених. 

Університет активно співпрацював з ВООЗ та ЄРБ (Європейське регіональне 

бюро) ВООЗ. Заклад був партнером Консорціуму європейських університетів. У 

вересні 2011 р. він приєднався до Великої хартії університетів (Magna Charta 

Universitatum) [306]. 

Якісне кадрове забезпечення та сучасна матеріально-технічна база 

університету стали основою для налагодження міжнародних зв’язків і реальної 

співпраці із закордонними медичними університетами та міжнародними 

організаціями, нарощування притоку іноземних студентів. Університет мав понад 

70 угод з міжнародними організаціями та інститутами, 62 наукові проекти і 

гранти [334]. 

Університет був співзасновником Міжнародного університетського центру 

науки та співробітництва країн Південної і Південно-Східної Європи (Італія), 

Східноєвропейської мережі університетів (Польща). Серед рекордної кількості 

зарахованих у 2012 р. студентів близько 2530 осіб: 750 студентів за державним 

замовленням і 1400 громадян України на контрактній основі, а також понад 370 

іноземних громадян, які представляли 39 країн світу. Високий рівень підготовки 

студентів вимагав від професорсько-викладацького складу постійного пошуку 

новітніх технологій навчання, вдосконалення професійної майстерності, 

необхідності активного залучення студентів до наукової діяльності. У 2010 р. 

вперше в історії закладу відбувся випуск студентів з 24 країн світу, які навчалися 

за англомовною формою [130]. 

Кадровий склад університету проявляв свої компетентності різнобічно. 

Університет був багаторазовим переможцем Всеукраїнського рейтингу ВМ(Ф)НЗ 

України, Міжнародних освітніх виставок, на яких отримано 27 золотих медалей 

(2005 – 2011 рр.). Закладу присвоєно почесні звання “Лідер сучасної освіти” 

(2005 – 2011 рр.), “Лідер у створенні сучасних засобів навчання” (2009 р.), “Лідер 
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освіти” (2007 – 2011 рр.) [130]. 

Отже, упродовж 1991 – 2012 рр. у провідних київських університетах 

спостерігалася позитивна динаміка їх кадрового забезпечення. На початок 2012 – 

2013 н. р. понад 76 % штатних викладачів Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка мали науковий ступінь доктора чи кандидата наук, понад 

51 % – вчене звання професора чи доцента. У КНУ спостерігалася тенденція до 

збільшення обсягів фінансування наукової діяльності за рахунок міжнародних 

грантів. Міжнародні заходи стали дієвим фактором підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу.  

Якісне кадрове забезпечення дало змогу досягнути значних успіхів у 

розвитку міжнародних зв’язків та співпраці Національному технічному 

університету України “Київський політехнічний інститут”. З початком діяльності 

у 2007 р. наукового парку “Київська політехніка” посилилося використання 

інтелектуального потенціалу науково-педагогічних кадрів в органічній єдності 

освіти, наукових досліджень та інновацій. У 2009 р. науковим парком було 

укладено 9 договорів про партнерство з високотехнологічними організаціями. 

НТУУ “КПІ” запропонував упроваджувати у світі курс “Магістерська та PhD 

програма зі сталого розвитку” та проекти з відновлюваної енергетики. Щорічно в 

результаті інноваційної наукової та винахідницької діяльності професорсько-

викладацького колективу НМУ імені О. О. Богомольця отримувалося понад 230 

патентів, проводилося близько 60 наукових форумів різного рівня, видавалося 

понад 60 монографій та 40 наукових періодичних видань. 

Потужно готував кадри вищої кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова. У 

2012 р. отримали вчене звання професора 11 осіб, вчене звання доцента – 44 

кандидати наук. Прагнення отримати статус дослідницького університету 

спонукало керівництво до вдосконалення кадрової політики. Поглиблювалася і 

розширювалася наукова діяльність, залучалася до неї талановита молодь, учені 

академічних інститутів, бізнесові структури, а також зарубіжні партнери, 

розвивалися й зміцнювалися наукові школи. 

Отже, університети прагнули не тільки домінувати в Україні, а й 
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утвердитися на міжнародному ринку освітніх послуг. Протягом 1991 – 2012 рр. 

вони не зупиняли пошуки механізмів активізації наукової діяльності молодих 

учених, шляхів удосконалення якісного забезпечення своїх структурних 

підрозділів висококваліфікованими фахівцями нового типу. Якість науково-

педагогічних кадрів стала головним ресурсом розвитку міжнародної діяльності 

ВНЗ, основою сталого розвитку й суб’єктності університетів у світовому 

освітньо-науковому просторі. 

* 

Таким чином, серед пріоритетів освітньої політики України досліджуваного 

періоду були законодавче забезпечення, посилення міжнародної діяльності ВНЗ 

та якісне кадрове забезпечення як фактор реформування вищої школи та 

головна умова їх інтеграції в міжнародний науково-освітній простір. 

Розвиток нормативно-правового забезпечення системи вищої освіти у 1991 – 

2012 рр., на нашу думку, пройшов три етапи. На першому етапі (1991 – 1995 рр.) 

були ухвалені важливі закони і нормативно правові документи, які передбачали 

досягнення в перспективі загальноєвропейського рівня розвитку освіти та 

започаткували структурне реформування системи освіти України. 

На другому етапі (1995 – 2005 рр.) набули чинності закони прямої дії: Закон 

України “Про освіту” (1996 р.) та Закон України “Про вищу освіту” (2002 р.), які 

розкрили зміст державної політики у галузі міжнародного співробітництва, 

основні напрями міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічну 

діяльність у галузі вищої освіти. Було ухвалено Положення “Про державний 

вищий навчальний заклад” (1996 р.), постанову Кабінету Міністрів України “Про 

документи про освіту та вчені звання” (1997 р.), постанову КМУ “Про перелік 

напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” 

(1997 р.), Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) 

(1998 р.) та інші важливі документи, які забезпечували якісні зміни у вищій освіті 

й готували українські університети до вступу в Болонський процес.  

На третьому етапі (2005 – 2012 рр.) розпочалася робота над розробкою 
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державних стандартів освіти. Указ Президента України В. Ющенка “Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в 

Україні” (2005 р.) передбачив розробку концепції реформування освіти в Україні 

на 2006 – 2010 рр. та здійснення конкретних кроків щодо модернізації системи 

освіти України. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260 “Про 

документи про освіту та вчені звання” (2010 р.). запроваджувала Додаток до 

диплома європейського зразка як один із ключових інструментів Європейського 

простору вищої освіти. 

Проте у досліджуваний період не були ухвалені важливі закони, які б 

посилювали суб’єктність вищої освіти України в міжнародному науково-

освітньому просторі: Закони України “Про систему професійних кваліфікацій”, 

“Про національну систему кваліфікацій”. Потребували розробки й ухвалення 

Концепція реформування системи ліцензування та акредитації у вищій освіті 

України, нове на заміну чинного Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні 

(ступеневу освіту) тощо. Зберігалася потреба у розробці вимог до державних 

стандартів вищої освіти. Імплементація нового Закону “Про вищу освіту” 

(2014 р.) прискорить вирішення проблем у законодавстві про вищу освіту та 

сприятиме утвердженню українських ВНЗ у міжнародному науково-освітньому 

просторі. 

У досліджуваний період дієвим інструментом забезпечення інтеграції 

університетів України у міжнародний науково-освітній простір стали нові 

структурні підрозділи університетів – відділи міжнародних зв’язків. Реалізацію 

політики щодо розвитку міжнародних зв’язків у галузі освіти і науки на 

загальноукраїнському рівні здійснював Департамент міжнародного 

співробітництва МОН України. Активізації міжнародної діяльності університетів 

України сприяла діяльність Міжнародного центру “Освіта” та Державного 

підприємства “Український державний центр міжнародної освіти України”. 

У діяльності відділів міжнародних зв’язків київських університетів 

простежуються три етапи: 1) 1991 – 1995 рр. – становлення відділів міжнародних 
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зв’язків провідних університетів, пошук партнерів та налагодження співпраці; 2) 

1995 – 2005 рр. – підготовка освітніх систем університетів до участі у формуванні 

ЄПВО, розширення і поглиблення співробітництва; 3) 2005 – 2012 рр. – участь 

університетів у формуванні Європейського освітнього простору і поступова 

інтеграція до світового простору освіти, яка активізувалася з початком 

імплементації НРК та нового Закону України “Про вищу освіту”. 

Відділ міжнародного співробітництва КНУ імені Тараса Шевченка залучив 

до участі у міжнародній діяльності практично всі структурні підрозділи, 

забезпечував участь університету в рамках різних міжнародних проектів і 

програм, на базі університету організовував проведення Всеукраїнських 

інформаційних днів різних міжнародних програм тощо. 

Департамент міжнародного співробітництва НТУУ “КПІ” у тісній взаємодії 

з іншими підрозділами створив мережу спільних міжнародних структур, що діяли 

як інтегрований акселератор розвитку співробітництва із зарубіжжям. 

Відділ міжнародних зв’язків Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця впродовж 1991 – 2012 рр. забезпечував різноаспектний характер 

міжнародної діяльності та налагодження ефективних взаємозв’язків зі світовими 

досягненнями у сфері медицини й фармації, їх ефективного використання в 

навчально-науковій діяльності та практиці. Постійно тривала робота, спрямована 

на забезпечення високого рівня англомовного навчання в НМУ, яка надала 

можливість професорсько-викладацькому складу вдосконалити свій науково-

педагогічний рівень, спілкуватися із закордонними колегами, привабила 

іноземних студентів. 

Відділ міжнародних зв’язків Київського національного торговельно-

економічного університету уже в 2002 р. забезпечив плідну співпрацю з 52 

навчальними закладами 22 країн, реалізував 43 довгострокові угоди з різних 

напрямів співробітництва, підтримував дружні зв’язки з багатьма закордонними 

ВНЗ. 

Діяльність ВМЗ київських університетів суттєво розширила географію їх 

міжнародної діяльності. Станом на 2012 р. міжнародні зв’язки провідних 
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київських університетів охоплювали країни всіх континентів. Через географічні та 

історичні причини університети м.  Києва активніше співпрацювали з партнерами з 

країн ЄС та СНД, ніж з ВНЗ США. 

У досліджуваний період провідні столичні університети виявили пряму 

залежність рівня міжнародної активності від якості кадрового забезпечення. 

Кадрові питання були найбільш пріоритетними для вчених рад та керівництва 

університетів, які отримали статус дослідницьких. Посилювалися вимоги до 

знання іноземних мов при проходженні конкурсів на заміщення вакантних посад 

професорсько-викладацького складу. 

Висококваліфіковані кадри у КНУ імені Тараса Шевченка забезпечували 

проведення важливих фундаментальних досліджень, бюджетне фінансування яких 

збільшувалося з року в рік: у 2008 р. з 36 до майже 47 млн грн; у 2012 р. до понад 

61 млн грн. Завдяки належному кадровому забезпеченню було створено науковий 

парк та Інститут високих технологій, що об’єднало зусилля науково-педагогічних 

кадрів університету для розв’язання найактуальніших науково-технічних проблем 

та підготовки справжньої наукової еліти України. Розвивалася співпраця 

інститутів і факультетів із зарубіжними партнерами у напрямку започаткування 

програм подвійного дипломування.  

Оцінка ефективності наукової роботи визначалася показником 

наукометричної бази даних Scopus, де вівся облік публікацій науковців і установ, 

у яких вони працювали, та статистика їх цитованості. 

Якісне кадрове забезпечення університету відкрило можливості для 

отримання технічної допомоги від зарубіжних установ, організацій і фондів. У 

2010 – 2011 н. р. університет виконував наукові дослідження за міжнародними 

грантами на загальну суму близько 8 млн грн.  

Керівництво НТУУ “КПІ” велику увагу приділяло розвитку молодіжної 

науки завдяки щорічному проведенню конкурсів у номінаціях “Викладач-

дослідник” і “Молодий викладач-дослідник”. У конкурсах щороку брали участь 

десятки науковців, серед них велика кількість молодих науковців віком до 35 

років. Молоді науковці університету мали необхідну англомовну та професійну 
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підготовку, що дало можливість активізувати участь у конкурсах і отримувати 

гранти різних міжнародних програм і проектів, зокрема “Горизонт 2020”. У 

2010 р. науковим парком “Київська політехніка” виконувалося 9 проектів з 

річним обсягом фінансування майже 2 млн грн. У 2010 р. університетом було 

отримано 152 патенти на винаходи і корисні моделі, у тому числі на винаходи 

було отримано 21 патент. 

Велику увагу кадровим питанням приділяло керівництво НМУ імені 

О. О. Богомольця, НПУ імені М. П. Драгоманова, КНТЕУ та інших університетів. 

НМУ забезпечив у 2010 р. вперше в історії закладу випуск студентів з 24 країн 

світу, які навчалися за англомовною формою, у 2011 р. випускники НМУ 

отримали Додаток до диплома європейського зразка. У 2012 р. було підготовлено 

понад 10 тис. доповідей, у тому числі більше 3,5 тис. – на міжнародних форумах, 

опубліковано близько 10 тис. статей, у тому числі понад 2 тис. – у 

найпрестижніших зарубіжних фахових виданнях. 

Таким чином, удосконалення законодавчого забезпечення, посилення 

діяльності відділів міжнародних зв’язків як прояв розширення автономії 

університетів та кадрові питання і надалі залишалися найголовнішими 

пріоритетами в освітній політиці України. Їх успішна реалізація наближала 

кожний провідний університет до статусу світового університету. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ, ФОРМИ ТА 

РЕЗУЛЬТАТИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ 

КИЇВСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

 

 

3.1. Основні форми та результати міжнародного співробітництва 

київських університетів 

 

Провідні київські університети вже в перше десятиліття незалежності 

розпочали активно налагоджувати міжуніверситетські зв’язки та реальну 

співпрацю із закордонними партнерами. Міжнародна діяльність найуспішніше 

здійснювалася в таких університетах, як Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Національний університет “Києво-Могилянська 

академія”, Національний технічний університет України “Київський 

політехнічний інститут”, Національний університет біоресурсів і 

природокористування, Національний авіаційний університет, Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний медичний 

університет імені О. О. Богомольця, Київський національний торговельно-

економічний університет, Київський національний лінгвістичний університет та 

інших [387]. Кожний університет напрацював досвід розвитку міжнародної 

діяльності, що надало змогу впевнено інтегруватися в європейський і світовий 

освітній простір та підвищувати показники вітчизняних рейтингів. 

Активну позицію в здійсненні міжнародного співробітництва займав КНУ 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). КНУ визначив 

міжнародну діяльність як один із пріоритетних напрямів розвитку за всіма 

формами: обмін викладачами, науковими співробітниками, аспірантами, 

докторантами, студентами, спільні дослідження, академічні обміни, науково-

технічне співробітництво [470, с. 86]. 
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Протягом 1991 – 2012 рр. університет наполегливо працював над 

реалізацією поставлених завдань, що й забезпечило йому підвищення 

міжнародного статусу та визнання. Ставши найбільш високорейтинговим ВНЗ 

України, КНУ визначив головні орієнтири на найближчі кілька років: робота над 

інтернаціоналізацією університетської освіти, залучення професорсько-

викладацького складу, подвійне дипломування та підвищення індексу цитування 

[238; 361]. 

Тісні зв’язки із закордоном університет мав з моменту свого заснування 

[428, с. 82–86]. У 1991 – 2012 рр. міжнародне співробітництво КНУ здійснював за 

такими напрямами: підписання і реалізація двосторонніх партнерських угод; 

співпраця з посольствами та міжнародними організаціями, акредитованими в 

Україні; участь у міжнародних освітніх проектах і програмах; зарубіжні 

відрядження; прийом зарубіжних викладачів, науковців і студентів; навчання 

іноземних громадян; підготовка іноземних громадян на підготовчому факультеті. 

На середину 1990-х рр. університет співпрацював з 47 ВНЗ-партнерами з 27 

країн, причому з більшою частиною їх зв’язки було налагоджено саме в роки 

незалежності. У 2008 р. університет мав 90 партнерів у 42 країнах світу. Протягом 

2010 – 2011 н. р. університетом було укладено угоди з 20 новими зарубіжними 

партнерами, а також продовжено дію ще 6 угод. Станом на 30 червня 2011 р. КНУ 

мав 145 партнерських угод (128 – з вищими навчальними закладами та 17 – з 

іншими організаціями) у 51 країні світу. Існували також і угоди про співпрацю 

між факультетами КНУ та університетів світу [430, с. 776–778]. 

Двосторонні партнерські угоди із зарубіжними освітніми та науковими 

закладами станом на 2012 р. були укладені зі 175 партнерами у 55 країнах світу. 

Протягом 2011 – 2012 н. р. університет підписав угоди з 20 новими зарубіжними 

університетами і поновив дію ще 10 угод про співпрацю. Серед партнерів 

налічувалося 160 ВНЗ та 15 міжнародних організацій і фундацій [526, с. 91]. 

У вересні 2011 р. КНУ приєднався до Великої хартії університетів і брав 

участь у діяльності Наглядової ради Великої хартії університетів. Крім того, він 

підтримував членство та участь у діяльності Міжнародної асоціації університетів, 
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Європейської асоціації університетів, Євразійської асоціації університетів. 

Співпраця з посольствами та міжнародними організаціями, акредитованими 

в Україні, – важливий напрям міжнародного співробітництва, який забезпечувався 

шляхом періодичних контактів і діалогу. Перед студентами та викладачами 

університету систематично виступали видатні діячі і вчені з різних країн світу. 

Під час приїзду французького Президента Жака Ширака у вересні 1998 р. було 

підписано Угоду про співпрацю між Університетом Нансі 2 і КНУ. Згідно з 

Угодою, співпраця розгорнулася у таких галузях: європейське право, європейська 

політична наука, історія будівництва Європи, європейська економіка, міжнародна 

інформація [184]. 

Системного характеру набули зустрічі з послами зарубіжних країн. У 2010 – 

2011 н. р. відбулися зустрічі ректора з послами 16 країн. З грудня 2011 р. по 

грудень 2012 р. відбулися зустрічі ректора з послами 21 країни. Серед іноземних 

гостей світового рівня, які відвідали університет та виступили перед студентами і 

викладачами, лауреати Нобелівської премії та інші відомі постаті [430, с. 778–

779]. 

Одним із результатів співпраці з представництвами зарубіжних країн у 

Києві стало створення та діяльність у КНУ мовно-культурних центрів. Станом на 

2010 – 2011 н. р. в університеті функціонувало 17 мовних і культурних центрів 

різних країн світу, переважно на базі Інституту філології, у 2011 – 2012 н. р. 

нараховувалося майже 30 мовно-культурних центрів. У 2012 р. була досягнута 

домовленість про відкриття Центру азербайджанської культури, Центру 

болгарської культури тощо. Протягом 2010 – 2012 рр. було створено чотири 

мовних і культурних центри за підтримки посольств відповідних країн та на 

підставі угод із навчальними закладами [430, с. 779]. 

Протягом вересня – листопада 2012 р. відбулися робочі зустрічі з 

представниками Британської Ради, DAAD та Фонду імені Александра фон 

Гумбольдта. З Фондом Гумбольдта підписано протокол про намір співпраці щодо 

проведення міжнародних конференцій, колоквіумів і семінарів на базі 

університету за участю міжнародних стипендіатів Фонду, серед яких нобелiвські 
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лауреати та визнані світовою спільнотою вчені [526, с. 99]. 

Університет брав участь у міжнародних проектах і програмах, які 

фінансувалися ЄС, НАТО, Німецьким науковим товариством (DFG), науковими 

центрами Великої Британії, Франції, Швеції та інших країн. 

З метою отримання грантів та стипендій студентами, аспірантами, 

викладачами й науковцями університет тісно співпрацював з DAAD та Офісом 

австрійських стипендіальних програм (OEAD). Також виконувалися освітні й 

наукові програми за підтримки фондів Фулбрайта (освіта у США) і Александра 

фон Гумбольдта [525, с. 123]. 

Одним з пріоритетних завдань університету було виконання бюджетної 

програми МОН України “Навчання, стажування, підвищення кваліфікації 

студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за 

кордоном” (“100+100+100”) [525, с. 182]. 

У рамках міжуніверситетського партнерства створені та діяли дві спільні 

магістерські програми в галузі хімії: з Університетом ім. Поля Сабатьє (м. Тулуза) 

та з Університетом в м. Анже (Франція), – які дали можливість випускникам-

хімікам отримувати подвійні дипломи. Подібна франко-українська магістерська 

програма для фізиків і хіміків за спеціальностями “Конденсований стан у 

нанофізиці” та “Інструменти й методи аналізу у фізичній хімії” спільно з 

Університетом м. Страсбург (Франція) почала діяти з 2010 – 2011 н. р. 

Підготовлено також спільну магістерську програму у сфері германістики 

“Німецька мова як іноземна” разом з Інститутом ім. Гердера Лейпцизького 

університету [527, с. 79]. 

Спільно з Університетом м. Констанц та Лейпцизьким університетом 

(Німеччина), Вроцлавським, Варшавським і Ягеллонським університетами 

(Польща), Нанкайським і Цзілінським університетами (Китай), Університетом 

Вонкванг, Корейським університетом іноземних мов Ханкук і Корейським 

університетом (Південна Корея), Університетом м. Тампере (Фінляндія), 

Гранадським університетом (Іспанія), Університетом Тенрі (Японія) КНУ 

реалізував програми подвійного дипломування. Щорічно для студентів-юристів 
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КНУ спільно з Вільнюським університетом проводилася Міжнародна літня 

школа. Термін навчання студентів за кордоном тривав від одного семестру до 

року. Зокрема, це стосувалося загальної магістерської програми в галузі 

молекулярної хімії з Університетом ім. Поля Сабатьє м. Тулуза і в галузі хімії – з 

Університетом м. Анже [541]. 

Функціонування програм подвійного дипломування було однією із вимог 

щодо участі ВНЗ у міжнародних рейтингових програмах. Вони мотивували 

факультети та інститути до розробки і щонайкращого методичного забезпечення 

англомовних магістерських програм, давали змогу певній кількості випускників 

отримати визнані в межах ЄС дипломи та сприяли впровадженню основних 

принципів ЄС у сфері вищої освіти стосовно організації навчального процесу, 

системи гарантування якості, академічної мобільності [525, с. 192]. 

З вересня 2013 р. на географічному факультеті розпочалося навчання 

магістрів за програмою подвійного дипломування “Управління туристично-

рекреаційними системами”. Університетом-партнером виступив Університет 

міста Мачерата – один із провідних ВЗО Італії, флагман наукових досліджень у 

сфері педагогіки, політичних та соціальних наук. Навчальна магістерська 

програма “Управління туристично-рекреаційними системами” вимагала від 

студентів не тільки високоякісних професійних знань і вмінь, а й серйозної 

лінгвістичної підготовки: досконалого знання англійської мови та досягнення 

високого рівня комунікативної компетенції в італійській [252]. 

Зростав рівень міжнародної мобільності студентів і аспірантів КНУ. У 

2011 р. за кордон для часткового навчання, мовного стажування, практики, участі 

в освітніх проектах було направлено 428 студентів (у 2009 р. – 374) [430, с. 794–

796]. Участь студентів у міжнародних конкурсах, олімпіадах, змаганнях – 

важливий напрям міжнародної діяльності університету. Щорічно зростала участь 

студентів у міжнародних олімпіадах та конкурсах: у 2011 р. – 53 учасники проти 

34 учасників у 2009 р. З початку 1990-х рр. участь студентських команд 

університету в міжнародних наукових олімпіадах і змаганнях мала позитивну 

динаміку і результативність. Особливо активними й успішними були студенти-
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фізики, -радіофізики, -кібернетики, -математики, -хіміки та інші [430, с. 767–769, 

859–862]. На Міжнародній студентській математичній олімпіаді у 2012 р. в 

м. Благоєвграді (Болгарія) ядро української команди склали студенти механіко-

математичного факультету КНУ. Українська збірна посіла третє місце у 

командному заліку, здобула гран-прі (абсолютний перший результат), два десятки 

учасників отримали призи. Достойно проявив себе КНУ на олімпіадах у 2010, 

2011 рр. Якщо традиційно студенти-іноземці йшли навчатися на бакалаврат до 

ІМВ, юридичний чи економічний факультети, то з 2012 р. почали вступати до 

магістратури на факультети кібернетики, радіофізики, хімії [127]. 

Важливим напрямом міжнародної діяльності університету було навчання 

українських студентів за кордоном, хоча цей напрям міжнародної діяльності 

потребував удосконалення, оскільки зарахування оцінок з предметів ще не було 

остаточно відпрацьоване [266]. 

Протягом 2012 р. за кордон виїжджало 263 студенти й аспіранти, для 

мовного стажування направлено 76 студентів, у міжнародних олімпіадах і 

змаганнях взяли участь 89 студентів. Німеччина, Росія, Польща, Франція, Чехія, 

Італія – це країни, які найчастіше відвідували викладачі, науковці та студенти 

університету. Університети цих країн були найефективнішими партнерами КНУ і 

в попередні роки, і, завдяки плідній співпраці, у 2012 р. Країнами-“відкриттями” 

2012  р., до яких суттєво збільшилася кількість виїздів, стали Норвегія й Алжир. 

Цьому сприяло тісне співробітництво між науковцями КНУ й університетами 

країн, підтримка співробітництва з боку посольств, високий рівень освітніх і 

наукових послуг, які пропонувалися норвезькими та алжирськими ВНЗ.  

Однією з найважливіших сторін інтернаціоналізації університетської освіти 

був такий вид діяльності, як прийом зарубіжних викладачів, науковців і студентів. 

Зокрема, робота у ВНЗ іноземних професорів була важливим показником для 

просування в міжнародних рейтингах. У 1999 – 2000 н. р. КНУ відвідали 85 

іноземних громадян. Протягом вересня 2010 – грудня 2011 рр. для участі у 

наукових конференціях до університету приїздили 236 іноземців з 20 країн світу 

[430, с. 723, 795]. Загалом у 2010 – 2011 н. р. університет відвідали понад 450 
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зарубіжних гостей із 29 країн світу, із них 215 студентів і аспірантів, решта – 

викладачі, науковці, члени різноманітних делегацій. Для проведення наукової 

роботи, участі у конференціях, короткотермінового читання лекцій університет 

відвідали 97 зарубіжних вчених і викладачів з 20 країн світу. З робочими візитами 

було прийнято 14 зарубіжних делегацій (загалом 72 особи) [527, с. 87]. 

У 2011 – 2012 н. р. в університеті перебували 367 осіб з 28 країн світу, з них 

190 студентів, решта – викладачі, науковці, члени різноманітних делегацій. В 

університеті спостерігалася тенденція до збільшення кількості іноземних 

лекторів, що прибували з короткотерміновими візитами на природничі 

факультети. Університет намагався забезпечувати такі візити на паритетних 

фінансових засадах із ВНЗ-партнерами. Станом на грудень 2012 р. в університеті 

працювали 22 іноземні викладачі із 14 країн світу, в основному вони викладали в 

Інституті філології. Це пояснюється підтримкою відповідними посольствами 

вивчення мов та культур своїх країн. Протягом 2012 р. для проведення наукової 

роботи, участі у конференціях, короткотермінового читання лекцій університет 

відвідали 83 зарубіжні вчені й викладачі із 28 країн світу. З робочим візитом було 

прийнято 25 зарубіжних делегацій [526, с. 79]. 

Навчання в університеті іноземних громадян – важливий напрям 

міжнародної співпраці, який дієво утверджував позитивний імідж у світі 

університету, національної системи вищої освіти в цілому. Підготовчий факультет 

КНУ впродовж 1991 – 2012 рр. був важливим центром інтернаціоналізації вищої 

освіти і розвитку міжнародних зв’язків. З другої половини 1990-х років діяльність 

факультету активізувалася, зростала кількість іноземців, які бажали підготуватися 

до вступу в українські ВНЗ на його базі. Якщо в 1998 р. на факультеті навчався 

лише 41 іноземець, то у 1999 – 2000 н. р. – 105, у 2006 р. – 544 [430, с. 770–771]. 

На підготовчому факультеті здійснювалася цілеспрямована мовна 

підготовка іноземних громадян з метою забезпечення успішного навчання на 

основних факультетах КНУ та в інших ВНЗ України [430, с. 772, 850–852]. 

Велику роботу щодо реалізації міжнародних зв’язків і співпраці здійснювала 

НБ (Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ). Географія зв’язків НБ у 
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2005 р. охоплювала національні й наукові бібліотеки країн СНД та країн Балтії 

(11), Східної Європи (54 установи), Західної Європи і Північної Америки, 

Австралії і країн Азії (47 організацій). Здійснювався обмін документами з 

бібліотеками університетів, інститутів та національними бібліотеками багатьох 

країн світу [430, с. 764–766]. У 2012 р. бібліотека здійснювала документообмін зі 

111 організаціями (бібліотеки університетів, інститутів і національні бібліотеки 

країн світу) [525, с. 173–174]. 

Співпраця університету із закордонними ВНЗ розвивалася і в культурній 

площині. Університетські колективи художньої самодіяльності були активно задіяні 

у міжнародних культурних обмінах [527]. 

Важливим напрямом міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки 

КНУ та органічного входження його в міжнародний освітній простір була участь 

у міжнародних науково-освітніх заходах та поширення друкованої наукової 

продукції у закордонних виданнях. У 2005 р. науковцями та викладачами КНУ 

було опубліковано 6116 наукових статей, причому 656 із них побачили світ у 

закордонних виданнях. У 2006 р. відбулося зростання кількості публікацій, 

виданих співробітниками університету за кордоном. Вона збільшилась на 3,6 % і 

становила 14,3 % від загальної кількості наукових статей, опублікованих у цьому 

році. Станом на 2010 – 2011 рр. загальна кількість публікацій порівняно з 2009 р. 

збільшилася, так само як і кількість зарубіжних публікацій. Усього було 

опубліковано 6747 статей, у тому числі 898 у зарубіжних виданнях. Серед 

підрозділів КНУ лідерство за кількістю закордонних публікацій утримували 

природничі факультети [430, с. 720, 790–793]. 

Отже, зберігалася тенденція попередніх років, відповідно до якої кількість 

статей у зарубіжних виданнях не була значною у відсотковому еквіваленті 

порівняно із загальною кількістю публікацій. Як наслідок, закордонна наукова 

громадськість ще недостатньою мірою була ознайомлена з розвитком науки у 

КНУ [430, с. 791]. Щоб прискорити ці процеси, КНУ докладав багато зусиль для 

підвищення ефективності від укладених угод, здійснював системний моніторинг 

результатів їх дії. В університеті велася постійна робота щодо вдосконалення 
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міжнародної співпраці. 

У 2011 – 2012 н. р. науковцями університету у вітчизняних і закордонних 

виданнях опубліковано монографій, підручників та навчальних посібників – 351, 

наукових публікацій – 7917. Проведено 45 міжнародних конференцій. 

Важливою ланкою для цілеспрямованого та ефективного розвитку 

міжнародної наукової, науково-технічної співпраці, інноваційної діяльності, 

трансферу технологій і освіти в університеті було Управління міжнародного 

науково-технічного співробітництва й інноваційних технологій, створене у 

2010 р. Здійснювалася наукова співпраця з посольствами та міжнародними 

організаціями і фондами. Виконувалися наукові і методичні розробки у рамках 

міжнародної, науково-технічної та інноваційної діяльності на замовлення 

університетів-партнерів й інших організацій. З ініціативи та за підтримки 

посольства Королівства Норвегії в Україні у вересні 2012 р. проведено 

конференцію “Україна в Європі – Європа в Україні”, у якій взяли участь 138 осіб, 

з них 26 учасників з 8 країн світу [526, с. 77]. 

У науковій роботі університету значна роль належала фундаментальним 

дослідженням, результати яких є основою для прикладних досліджень та 

розробок, які, у свою чергу, реалізувалися в договірних темах, грантах, розробках 

тощо. 

За кількістю університетів-партнерів, з якими КНУ мав двосторонні 

партнерські угоди, Франція – на одному з перших місць: 18 ВНЗ. З університетом 

Страсбурга КНУ пов’язувала плідна співпраця, особливо в галузі фізики й хімії. 

Наукова група професорів хімічного факультету В. Пивоваренка мала з 

університетом Страсбурга ряд спільних публікацій. Було розпочато співкерівництво 

кандидатською дисертацією М. Шолох (2012 – 2015 рр.), наукові керівники – 

професор О. Запорожець (Україна), професор, почесний доктор КНУ Ів Мелі 

(Університет Страсбурга). Підписано Міжнародну угоду про співпрацю між 

Університетом Страсбурга і КНУ, завдяки якій перед студентами та науковцями 

обох університетів відкрилося чимало нових перспектив [270; 357; 186]. 

Співпраця КНУ з японськими вченими зосереджувалася здебільшого на 
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мовній практиці. Обидві сторони планували перенесення співпраці між Україною 

і Японією зі сфери вивчення мов до природничих наук [350]. Значно посилило 

науково-технічну діяльність університету створення патентів, вирішення 

проблемних питань упровадження патентів за кордоном, налагодження 

співробітництва з компанією “Samsung” (Корея) [173]. 

Міжнародні форуми, конференції, семінари й інші важливі в науковому і 

навчальному вимірі заходи постійно здійснювалися на базі університету та 

університетів-партнерів. У міжнародних симпозіумах та конференціях у 1995 р. 

брали участь 438, у 1996 р. – 584, у 1997 р. – 436 осіб. За статистикою наступних 

років, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, як у межах 

партнерських угод, міжнародних проектів і програм, так і на основі персональних 

контактів, брали щорічно близько 500 викладачів і науковців, тобто близько 20 %. 

За один лише 2006 – 2007 н. р. у відрядження до 48 країн світу від’їжджали 930 

викладачів, співробітників, студентів та аспірантів КНУ, які брали участь у 

науковому стажуванні, конференціях, симпозіумах, семінарах тощо [430, с. 723]. 

Упродовж 1991 – 2012 рр. університет представляв українську науку, 

знайомив з новітніми досягненнями науковців із-за кордону, повідомляв світ про 

власні здобутки. У 1995 р. викладачі та студенти фізичного, радіофізичного, 

факультету кібернетики взяли участь у Міжнародному семінарі НАТО, 

присвяченому підготовці фахівців у галузі глобальних комп’ютерних мереж. У 

серпні 1995 р. за фінансової та інформаційної підтримки наукового комітету 

НАТО радіофізичний факультет провів Міжнародну школу-семінар з фізики і 

технології надпровідників наноструктур. У 2003 р. викладачі університету брали 

участь в організованій ЮНЕСКО міжнародній конференції, присвяченій 

визначенню основних напрямів міжнародного політичного діалогу в добу 

глобалізації, місця освіти у формуванні культури миру та багатьох інших [430, 

с. 724–725]. Відбувалися також міжнародні заходи, організовані Радою Європи та 

іншими важливими міжнародними організаціями [308]. Делегації університету 

активно співпрацювали з університетами зарубіжжя, виїжджаючи за кордон для 

участі у важливих наукових форумах. Київських учених зацікавили розробки 
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польських колег, були визначені напрями спільних досліджень, зокрема за 

міжнародними грантами [367, с. 4]. 

У 2012 р. науковці, аспіранти і студенти КНУ взяли участь у четвертому 

Українсько-німецькому симпозіумі з фізики й хімії наноструктур та 

нанобіотехнологій, який відбувся у Технічному університеті м. Ільменау (ФРН). 

На симпозіумі обговорювалися одержані результати із синтезу наноструктур, 

дослідження їхніх фізико-хімічних властивостей та біосумісності, практичного 

використання в різноманітних нанотехнологіях, відбувся обмін знаннями і 

творчими ідеями [106]. 

На базі КНУ постійно відбувалися важливі міжнародні науково-освітні 

заходи, зустрічі делегацій ВНЗ-партнерів. У 2012 р. в університеті відбулося 

відкриття Міжнародної науково-практичної конференції “Європейська інтеграція 

вищої освіти України в контексті Болонського процесу”, яка зібрала у стінах 

університету 350 учасників, серед яких представники різних верств академічної 

спільноти: 93 ректори ВНЗ, представники всіх ВНЗ України, гості з ЄС. Вітав 

учасників конференції посол ЄС в Україні Ян Томбінський [91]. 

У листопаді 2012 р. університет відвідала делегація Чжецзянського 

педагогічного університету (КНР) на чолі з ректором університету У Фенмінем. У 

результаті зустрічі визначені перспективи навчання китайських студентів у КНУ, 

а українських – у Чжецзянському педагогічному університеті за магістерськими 

програмами [165]. У роботі дводенного міжнародного семінару “Партнерські 

зв’язки між університетами України та Великої Британії” взяли участь посол 

Великої Британії в Україні Саймон Сміт, директор Британської Ради в Україні 

Мартін Даул, ректор КНУ академік Л. Губерський та інші вчені [271, с. 2]. 

Постійно в університеті проводилися зустрічі, майстер-класи, дискусії з 

відомими зарубіжними науковцями. В ІМВ відомий американський консультант 

Роберт Маккі провів майстер-клас “Мистецтво сторителлінгу або історія на 

мільйон” [215]. 

Кожний структурний підрозділ університету виступав суб’єктом 

міжнародної діяльності. Університет тісно співпрацював з міжнародними 
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організаціями, зокрема використовував іноземні гранти, що дало реальну 

можливість університетові оновити матеріальну базу, комп’ютерну техніку, 

навчальні плани, забезпечити сучасними підручниками та іншою методичною 

літературою бібліотеки [527, с. 83]. 

Отже, міжнародну діяльність КНУ у 1991 – 2012 рр. вирізняла широка 

географія, різноманітність форм, всеохоплюваність нею переважної більшості 

структурних підрозділів. Університет активно співпрацював з класичними, 

технічними, технологічними та іншого профілю університетами, міжнародними 

освітніми і науковими організаціями. 

У досліджуваний період КНУ у значній мірі забезпечував інтеграцію 

національної системи вищої освіти в міжнародний освітній простір та прагнув 

набути статусу елітного вищого освітнього закладу світового рівня. Проте 

зберігалася необхідність підвищення рівня міжнародної мобільності науковців, 

особливо студентів, адже станом на 2012 р. він був ще помітно нижчий, ніж у 

країнах Центрально-Східної Європи. Ставилося завдання задіяти у міжнародному 

співробітництві всі без винятку структурні підрозділи, щоб вони активно залучали 

іноземних викладачів і здійснювали результативну міжнародну співпрацю як 

основу інноваційного розвитку та конкурентоспроможності університету. 

НаУКМА (Національний університет України “Києво-Могилянська 

академія”) відродився 19 вересня 1991 р. як інноваційний університет у 

незалежній Україні і за період 1991 – 2012 рр. перетворився на сучасний 

університет, набувши в 1994 р. статус національного і найвищий рівень 

акредитації. 

Стрімкий розвиток міжнародних зв’язків і співпраці в новітній період 

НаУКМА став можливим завдяки високому рівню навчання, авторитету 

професорів, поширенню їх наукових праць в інших країнах, пропаганді НаУКМА 

за кордоном силами її вихованців. Особливістю міжнародних зв’язків НаУКМА у 

досліджуваний період було те, що на практиці міжнародні контакти 

встановлювалися завдяки: співробітництву вчених у здійсненні науково-дослідної 

роботи в межах виконання спільних міжнародних проектів; науковому, 
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викладацькому і студентському обмінам; публікаціям результатів досліджень у 

міжнародних журналах та видавничих серіях. Цьому сприяли потужні 

комунікативні навички співробітників і студентів, а також бажання 

вдосконалення й пошуку нових міжнародних контактів. 

НаУКМА утвердився як суб’єкт світової академічної спільноти, здатний 

конкурувати із системами навчання провідних університетів світу. Невід’ємна 

частина майбутнього бачення Національного університету “Києво-Могилянська 

академія” – посилення і розвиток міжнародного співробітництва [698]. 

Міжнародна діяльність НаУКМА була спрямована на підтримку якісного 

рівня навчання і дослідницької діяльності з використанням міжнародного 

співробітництва та на сприяння мобільності науковців, викладачів і студентів за 

рахунок укладання дво- та багатосторонніх договорів про співпрацю. Пошук 

можливостей якісного й ефективного навчання і стажування студентів та 

викладачів НаУКМА у закордонних інституціях, становлення міжнародного 

співробітництва в галузі досліджень і пошук фінансування, зокрема 

міжнародного, для здійснення таких досліджень, розробка й викладання програм і 

курсів з українознавства та регіональних студій для іноземних дослідників і 

студентів, використання всіх можливостей для поширення у світі інформації та 

знань про НаУКМА, українську культуру і досягнення у галузі науки й освіти, 

сприяння розвитку міжкультурних, мовних та комунікативних навичок, 

виховання поваги до культур інших народів – все це входило у компетенцію ВМС 

університету. 

Важливою передумовою міжнародної діяльності НаУКМА була двомовність 

викладання курсів – українською й англійською мовами. За період з 1992 – 

2000 рр. НаУКМА укладено 51 договір з університетами та міжнародними 

організаціями 17 країн світу. Крім того, НаУКМА реалізував двосторонні наміри 

про науковий і студентський обмін без укладання угод ще з 30 навчальними 

закладами й науковими центрами світу. Результатами міжнародної співпраці 

стало створення в НаУКМА магістерської програми з економічної теорії, Школи 

соціальної роботи, магістерської програми з охорони громадського здоров’я, які 
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відповідали усім міжнародним стандартам і які не мали аналогів в Україні. 

НаУКМА виступив співзасновником низки міжнародних освітянських організацій 

– CIVITAS International, Artes Liberales, Мережі університетів країн 

Чорноморського регіону, Консорціуму університетів Центрально-Східної Європи, 

Мережі європейських університетів післядипломної освіти, Міжнародної асоціації 

президентів університетів, Євразійської мережі політичних досліджень (Eurasian 

Political Studies Network), Технічного європейського юридичного факультету 

(ELFA – European Law Faculty Association) та інших – і був активним їх 

учасником. Особливе місце займала діяльність НаУКМА у заснуванні 

Європейського колегіуму українських і польських університетів у Любліні. 

Одним із результатів участі у цих освітянських об’єднаннях було прагнення 

прискорити процес інтеграції України до європейської та світової спільноти, 

розуміння важливості співпраці у світовому контексті, ефективність об’єднаних 

зусиль і можливостей, вироблення особливих критеріїв і показників якості 

викладання, запозичення нових методик та концепцій і їх впровадження в 

НаУКМА. У травні 2011 р. Європейський колегіум українських і польських 

університетів трансформувався у Центр Східної Європи [698]. 

НаУКМА мав численних партнерів серед іноземних університетів. Серед 

спільних ініціатив було впровадження німецькомовної магістерської програми з 

європейських та німецьких студій разом з Єнським університетом (Німеччина). У 

травні 2004 р. за сприяння НаУКМА було відкрито колегіум у Тбілісі, де 

викладання провадилося українською і грузинською мовами. Між Центром 

європейських, російських та євразійських студій Торонтського університету, 

Аллеґенійським коледжем та НаУКМА працювала програма обміну студентами. У 

НаУКМА щорічно проводилася літня школа з українознавства, розрахована на 

іноземних студентів, діяло кілька міжнародних культурних інституцій: Британська 

рада, Інститут Гете й Американська бібліотека [494]. 

НаУКМА брав участь у європейській програмі обміну студентами Еразмус 

Мундус. В університеті часто відбувалися публічні лекції відомих світових і 

українських політиків та культурних діячів. Серед гостей НаУКМА були Яап де 

http://uk.wikipedia.org/wiki/2004
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Хооп Схеффер, Алехандро Толедо, Девід Кілґур та Жан Кретьєн [494]. 

Протягом 1992 – 2012 рр. НаУКМА та його підрозділи підписали і 

реалізували понад 200 угод із зарубіжними університетами й інституціями. 

2005 р. НаУКМА підписав Велику хартію університетів про визнання і підтримку 

основоположних принципів діяльності: самостійності університету, 

нероздільності викладання й дослідницької роботи, свободи в дослідницькій і 

викладацькій діяльності. Університет брав активну участь у реалізації проекту 

університетської автономії [583]. 

Головною характерною особливістю університету була інноваційність. 

Національний університет “Києво-Могилянська академія” вперше в Україні 

запровадив: бакалаврські програми (1992 р.); вільну траєкторію навчання – 

формування студентом власного навчального плану (Liberal Arts Education – 

1992 р.); 100-бальну кредитно-рейтингову систему оцінювання знань (1992 р.); 

триместрову систему організації навчального процесу (1992 р.); власний 

університетський диплом (1995 р.); можливість вступу на дві спеціальності 

(1995 р.); магістерські дворічні програми (1996 р.); докторські програми західного 

зразка (станом на 2009 р. це перші п’ять PhD-програм у рамках першої в Україні 

чотирирічної Докторської школи, без державного фінансування) (2008 р.); 

спеціальності та унікальні школи, у співпраці з провідними західними 

університетами: соціальна робота, екологія, охорона громадського здоров’я, 

бізнес-школа, школа журналістики; єдині в Україні Центр мембранних 

технологій, Лабораторія генетики та клітинної біології [583]. 

Активну участь у реалізації проекту університетської автономії 

університету брали члени 140 професійних експертних груп. НаУКМА – член 47 

міжнародних наукових і професійних асоціацій. Університет здобув перше 

індивідуальне членство з України в Асоціації європейських університетів [583]. 

Розширенню зв’язків НаУКМА з іншими університетами світу сприяла 

Міжнародна консультаційна рада НаУКМА – представницький орган НаУКМА за 

кордоном, до складу якого входили визначні діячі науки, культури, релігії, а 

також державні діячі (за згодою) [584]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B0%D0%BF_%D0%B4%D0%B5_%D0%A5%D0%BE%D0%BE%D0%BF_%D0%A1%D1%85%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D1%96%D0%BB%D2%91%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%94%D0%BD
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about/upravlinnya-diyalnistyu-naukma/89-about-us/201-konsultacijna-rada
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Університет співпрацював з міжнародними фондами, програмами, 

організаціями, які на конкурсній основі надавали гранти для наукових 

досліджень. Щороку проводився конкурс проектів на грант Андрія Сивоконя. У 

2011 р. в університеті реалізований проект “Опис архівного фонду Омеляна 

Пріцака – історико-культурного надбання світової і української науки” [586]. 

В університеті реалізувалися проекти відділу міжнародного 

співробітництва: 

1) ”ЕMERGE – Ersamus Mundud European Mobility with Neighbouring ReGion 

in the East: Ukraine, Moldova, Belarus”, Erasmus Mundus Action 2, Srand 1, Lot 8. 

2)”Літня (осіння) школа для іноземних студентів: “Ukraine Today: Social, 

Political and Cultural Change before and after the Orange Revolution”. 

3) “Нелінійна реакція степових екосистем України на зміни кількості 

опадів”. 

4) “Центр академічної якості ім. Жана Моне з європейських студій в 

НаУКМА”. 

5) “Створення моделі докторських шкіл на основі кращого досвіду для 

впровадження структурованої програми докторської підготовки (PhD) в Україні 

та Грузії”. 

6) “Участь команди факультету правничих наук (ФПвН) НаУКМА у 

змаганнях з міжнародного публічного права ім. Філіпа Джессапа”. 

7) “Журналістика цифрового майбутнього” [586]. 

У 2012 р. НаУКМА підписав 5 нових міжнародних угод з ВЗО: Гіссенським 

університетом імені Юстуса Лібіха (Німеччина); Університетом Джорджа 

Мейсона (США); Університетом Париж Східний (Франція); Університетом 

Париж Дофін (Франція); Коледжем екології та лісництва Університету штату 

Нью-Йорк (США) [515, с. 3]. 

Плідна співпраця в галузі археології налагоджена з Інститутом класичної 

археології Техаського університету (США). Щороку шестеро студентів програми 

проходили археологічну практику в експедиції Техаського університету в 

Херсонесі (Крим). Практику фінансували американські колеги. Керівник 

http://j-school.kiev.ua/dfj/about/
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американської експедиції професор Джозеф Коулмен Картер запровадив три 

щорічні стипендії по 300 доларів США для оплати навчання найкращих студентів 

МП (магістерська програма) “Археологія та давня історія України”. 

Започатковано українсько-американське видання українською та англійською 

мовами “Археологія в Україні”, яке готують до друку на МП “Археологія та давня 

історія України” і видають коштом американських колег [585]. 

Отже, міжнародні зв’язки Національного університету України “Києво-

Могилянська академія” упродовж 1991 – 2012 рр. були фактором інноваційного 

розвитку, міжнародне співробітництво спрямовувалося на підтримку якісного 

рівня навчання та науково-дослідницької діяльності, підвищення мобільності всіх 

суб’єктів освітньо-наукового процесу, поширення у світі інформації і знань про 

НаУКМА й Україну. Високий рівень активізації міжнародної діяльності 

університету забезпечувала впроваджена в університеті двомовність викладання 

курсів та інноваційний поступ. Результати міжнародної співпраці ВНЗ такі: 

створення магістерських програм з окремих спеціальностей, які відповідають 

міжнародним стандартам і які не мають аналогів в Україні; участь у численних 

освітянських об’єднаннях, міжнародних програмах і проектах; реалізація проекту 

університетської автономії; співпраця з міжнародними фондами, програмами, 

організаціями та багато інших реальних досягнень, що прискорювали процес 

інтеграції України до європейської і світової спільноти. 

Міжнародні зв’язки НТУУ “КПІ” (Національний технічний університет 

України “Київський політехнічний інститут”) вирізнялися багатовекторністю за 

змістом та географічною направленістю. Основні географічні вектори співпраці: 

європейська інтеграція; співпраця з університетами країн Причорномор’я в 

рамках BSUN; співпраця з освітньо-науковою сферою РФ; співпраця зі США. 

Університет виконував Програму розбудови міжнародної діяльності до 2017 р. і 

цим самим наближався до європейських і світових цінностей, акумулював досвід 

провідних університетів світу, щоб забезпечити вихід за основними параметрами 

на рівень провідних університетів світу дослідницького типу [653]. 

Протягом 1991 – 2012 рр. університет налагодив успішну співпрацю з 112 
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технічними університетами з 36 країн світу, великою кількістю міжнародних 

організацій, багатьма відомими фірмами. Здійснювалася співпраця щодо 

виконання великих міжнародних освітніх, наукових проектів і програм. 

Університет був учасником ряду проектів BSUN (Мережа університетів країн 

Чорного моря). BSUN об’єднувала 115 ВНЗ з 11 країн Причорномор’я: 

Азербайджану, Албанії, Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Молдови, Російської 

Федерації, Румунії, Туреччини та України. 

Одним з перших в Україні НТУУ “КПІ” у вересні 2003 р. приєднався до 

співдружності університетів, які підписали “Велику хартію університетів 

Європи”, активно сприяв тому, щоб у травні 2005 р. Україна офіційно 

приєдналась до Болонського процесу [470, с. 86]. 

У 2003 р. в НТУУ “КПІ” було створено осередок Асоціації сприяння ООН в 

Україні. До складу наглядової ради увійшли відомі вчені: професори А. Петренко, 

П. Киричок, М. Гомеля, Л. Шинкаренко, В. Коваленко та інші. За цей час 

громадське об’єднання здійснило багато важливих заходів, щоб співпраця 

університету зі структурами ООН була підкріплена зусиллями і сприянням 

освітньо-наукової спільноти [653]. 

У КПІ підтримувалися важливі традиції співробітництва зі світовими і 

регіональними міжнародними організаціями – ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНІДО, 

НАТО, УНТЦ, BSUN, КОДАТА, МРНС (Міжнародна рада наукових союзів), 

Українською Радою Миру; традиції членства в міжнародних об’єднаннях 

університетів; традиції присудження звання “Почеcний доктор КПІ” видатним 

діячам і вченим та співпраці з ними у справах реформування університету [568]. 

Університет співпрацював з ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної 

власності). З Генеральним директором ВОІВ, заступником Генерального 

секретаря ООН Камілом Ідрісом було підписано угоду про співпрацю з цією 

організацією, яка допомагає країнам у розвитку охорони прав власності, 

юридичному забезпеченні прав авторів при трансфері технологій. У Механіко-

машинобудівному інституті та на факультеті приладобудування вперше в Україні 

було розпочато підготовку фахівців з інтелектуальної власності. Університет 
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виступав ініціатором міжнародних наукових проектів. Ректор університету 

академік М. Згуровський був обраний делегатом України в ICSU (Міжнародна 

рада наукових союзів). За участю НТУУ “КПІ” у травні 2005 р. відбулася робоча 

зустріч керівників національних академій наук України, Білорусі, Молдови, Росії 

з виконавчим директором цієї організації професором Томасом Россуелом. За 

підсумками наради в Києві було створено регіональний комітет ICSU, до складу 

якого увійшов ректор М. Згуровський. 

Університет виявляв громадські ініціативи в міжнародному співробітництві. 

З ініціативи вчених університету на громадських засадах було укладено 

Меморандум про співробітництво з Програмою розвитку ООН (ПРООН), яка 

реалізує програми розвитку ООН. Одна з них – Програма рівних можливостей 

ПРООН. У НТУУ “КПІ” було створено Український центр гендерної освіти, який 

уже здійснив чимало міжнародних заходів. Велика увага приділялася Програмі 

розвитку рівних можливостей, адже університет має технічне спрямування. 

Ініціативи співпраці з організаціями ООН приносили відчутну віддачу. Розвиток 

міжнародного співробітництва НТУУ “КПІ” мав інноваційний характер, 

створювалася нова якість для освітніх і наукових напрямів діяльності [318]. 

У жовтні 2008 р. спільно з CODATA – Міждисциплінарним комітетом з баз 

даних для науки і технологій Міжнародної ради з науки ICSU – було проведено 

конференцію “Наукова інформація для суспільства – від сьогодення у майбутнє”. 

Вперше конференцію такого рівня було доручено провести країні 

пострадянського простору, що стало випробуванням для університету. У роботі 

конференції взяли участь понад 400 науковців з 32 країн світу. Особливістю, 

порівняно з попередніми конференціями CODATA, стала тема передачі досвіду 

сучасного покоління науковців молодій генерації вчених. 

У НТУУ “КПІ” до практичного менеджменту міжнародних заходів активно 

залучалася молодь. Близько 200 студентів у складі студентських сервісних загонів 

набули цінного досвіду організації та проведення міжнародних конференцій. 

НТУУ “КПІ” був представлений всьому світу, що прискорило вихід українських 

учених на нові наукові й освітні обрії та ринки. Важливим результатом стало 
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запрошення України, Національного технічного університету “КПІ” до участі в 

керівних органах CODATA та ICSU. 

Співпраця зі світовими й регіональними міжнародними організаціями 

спиралася на мережу центрів, створених у структурі КПІ спільно з цими 

організаціями. У 2008 р. розпочато роботу 11 спільних структур, серед них такі: 

Українсько-німецький центр; Національний офіс BSUN в Україні; Академія 

підприємництва CISCO; Інформаційний центр Естонії та Талліннського 

технологічного університету. За останні 10 років КПІ представляв Україну в 62 

країнах на всіх континентах та прийняв делегації з 97 країн світу. У 2009 р. 

кількість міжнародних конференцій та інших протокольних заходів збільшилася в 

10 разів. За програмою VISBY (Програма обмінів Шведського інституту регіону 

Балтійського моря) виконано інституціональні проекти, які сприяли модернізації 

навчального процесу за європейськими і світовими стандартами [653]. 

В університеті стартували програми подвійної магістратури й аспірантури з 

провідними ВНЗ Європи: вищим технічним навчальним закладом Франції – Еколь 

Політекнік, подвійного диплома в галузі хімії з Університетом м. Ле Ман, 

подвійного диплома – з Дрезденським технологічним університетом. За сприяння 

партнера НТУУ “КПІ” – Талліннського університету технологій – на якісно новий 

рівень європейського співробітництва вийшла співпраця з університетами Швеції. 

Динамічно розвивалися зв’язки університету з освітньо-науковою сферою 

Польщі. У 2008 р. спільно з Польською освітянською фундацією “Perspektywy” 

створено і розпочато діяльність Українсько-польського центру. Прийнято рішення 

про заснування Фонду сприяння академічній мобільності студентів і викладачів 

Варшавської та Київської політехнік. Розпочато реальну співпрацю між 

студентськими і профспілковими організаціями університетів-партнерів [653]. 

На базі ІПСА створено міжнародну навчальну магістерську та PhD програму 

“Сталий розвиток та державне управління: глобальний та регіональний 

контексти” і розпочато навчання за спеціальністю “Адміністративний 

менеджмент”. Програму запропоновано в Європі (через “Платформу 

співробітництва 10 провідних технічних університетів Європи”) та Всесвітньому 
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університету ООН в Токіо як міжнародну магістерську програму навчання і 

наукових досліджень у цій сфері. 

В НТУУ “КПІ” створено спільні міжнародні структури з фірмами Hewlett 

Packard (на базі ІТС), BOSCH (на базі теплоенергетичного факультету), 

NetCracker (на базі факультету інформатики та обчислювальної техніки). 

Розпочато пілотний проект із всесвітньо відомим видавництвом наукової 

літератури Elsevier з доступом до глобальної бібліографічної системи Scopus, 

завдяки чому вчені університету збільшили кількість публікацій у журналах з 

високим імпакт-фактором і підвищили індекс наукового цитування [653]. 

Університет брав участь у виконанні масштабної спеціальної програми ЄС 

“Синергія Причорноморського регіону – нова регіональна ініціатива зі 

співробітництва”, мета якої – посилення реального впливу на країни 

Причорномор’я. У НТУУ “КПІ” започатковано навчання за магістерською 

програмою зі сталого розвитку. Розпочав діяльність Український світовий центр 

даних “Геоінформатика і сталий розвиток”, засновано Центрально-Східно-

Європейський інститут сталого розвитку, сформовано Консорціум університетів і 

наукових центрів України, Росії, Польщі, Білорусі для наукової і навчальної 

діяльності в цій галузі, до якого були залучені університети Німеччини, США та 

Японії [653]. 

Розвивалися зв’язки з науково-освітніми сферами Німеччини, Румунії, 

Фінляндії, Словаччини та інших європейських країн. Розпочалося формування 

концепції створення у структурі університету Українсько-британського, 

Українсько-румунського, Українсько-словацького центрів за прикладом діючих 

Українсько-японського та Українсько-польського центрів [653]. 

Посилилось співробітництво вчених України і Росії у сфері геоінформатики, 

плани розвитку якого схвалили Президія НАН України та Президія РАН. За 

участю світових центрів даних Росії та України організовано Східно-

Європейський регіональний кластер Світової системи даних, що є важливим 

кроком до єдиного інформаційного простору даних для наукових досліджень 

[371]. Результативно розвивалася співпраця НТУУ “КПІ” із Сибірським 
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державним індустріальним університетом та науково-методичним об’єднанням з 

освіти в галузі металургії [137]. 

У 2008 р. активізувалася співпраця зі США [230]. Важливою подією стало 

відкриття на хіміко-технологічному факультеті Навчально-науково-

демонстраційного центру сучасних технологій компанії Dow Chemical. У НТУУ 

“КПІ” відкрито перший у СНД Інститут підприємництва компанії CISCO, що 

передбачав співпрацю з американським бізнесом за кордоном [653]. 

Налагоджено співробітництво між Науково-методичним комплексом 

“Національний технічний університет України “КПІ” – Міжнародний університет 

фінансів”, Вищою комерційною школою Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі РФ та Huron University USA in London. Згідно з протоколом передбачені 

можливості створення умов з обміну студентами, адміністративними 

працівниками і науково-педагогічним складом Сторін [247]. 

Плідна співпраця налагоджена між Механіко-машинобудівним інститутом, 

зокрема кафедрою прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки НТУУ “КПІ” та 

Талліннським технологічним університетом. Організована практика для студентів 

ВНЗ-партнерів на підприємствах Таллінна та Києва. Такі обміни стали традицією, 

мостом у спілкуванні двох університетів [295]. 

Поглибились зв’язки університету з ВНЗ та науковими установами Швеції: 

інтенсифікувалися обміни фахівцями, виконувалися спільні наукові проекти в 

різних галузях. Авторитет НТУУ “КПІ” в цій країні був досить високим [322]. 

У 2009 р. в результаті візитів і переговорів підписано важливі угоди з 

десятьма провідними технічними університетами Центральної та Східної Європи 

– Декларацію про “Платформу співробітництва”, згідно з якою університети-

члени Платформи спільно вирішували регіональні питання щодо науки, освіти, 

технологій та фінансування вищої освіти, зміцнювали позиції університетів-

членів Платформи в міжнародних рейтингах. Підписано угоду про спільний 

проект з Кіотським університетом у галузі сталого розвитку – на грант уряду 

Японії; прийнято рішення про підтримку пропозиції UNESCO-CEPES заснувати 

Міжнародну премію І. Сікорського за досягнення в інженерії [653]. 
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У 2009 р. було проведено важливі зустрічі на високому рівні та переговори: 

в ОЧЕС (Організація Чорноморського економічного співробітництва); 

Національній асамблеї Держави Кувейт; з УНТЦ (Український науково-

технологічний центр); з делегаціями ЮНІДО (з питань заснування в Україні 

Національного центру з більш чистих виробництв); з міністром абсорбції 

Держави Ізраїль та радником прем’єр-міністра Ізраїлю; з урядовими делегаціями 

Японії, Німеччини, Франції, Китаю, Росії, Туреччини. В університеті проведено 

майже 200 важливих міжнародних заходів. Помітною євроінтеграційною 

складовою міжнародного життя університету є Українсько-польський 

академічний форум, який пройшов на базі Українсько-польського центру НТУУ 

“КПІ”. Учасники форуму підтримали ініціативу Варшавської політехніки, НТУУ 

“КПІ” та Польської освітянської фундації “Perspektywy” стосовно заснування при 

Українсько-польському центрі НТУУ “КПІ” Центральної польської науково-

технічної бібліотеки в Україні [653]. 

У 2010 р. ухвалені нові угоди і перспективні рішення, важливі не тільки для 

НТУУ “КПІ”, а й для України в цілому. Секретаріат ЮНІДО схвалив проект 

створення на базі університету Центру технологічного передбачення України. На 

базі ВНЗ стартував і проект Українського науково-технологічного центру 

“Міжнародна система підвищення кваліфікації науковців у сфері менеджменту 

трансферу технологій”; підписано договори про співпрацю з університетами 

США: Массачусетським, Міссурі, Гарвардом, Індіанаполісу, Північно-Східним та 

іншими; з Московським інститутом сталі і сплавів підписано договори про 

посилення мобільності та про спільну магістерську підготовку; КПІ прийнятий до 

Асоціації франкофонних університетів [653]. 

Активна діяльність ДМС і нові фактори сприяли поглибленню співпраці з 

окремими державами. Зокрема, увага до університету з боку послів США, Канади, 

Куби, Франції, Німеччини та багатьох інших держав. Зацікавленість у співпраці з 

НТУУ “КПІ” закордонних вищих шкіл стимулювала до ефективної взаємодії і 

якісних змін в академічній спільноті [656]. 

За підтримки Посольства Республіки Корея в НТУУ “КПІ” побудовано 
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Українсько-корейський навчальний центр інформаційних технологій, який 

передавав корейський досвід і знання через розробки навчальних програм і 

матеріалів у галузі інформаційних технологій, підтримку системи розвитку 

людських ресурсів для задоволення потреб промисловості України [189]. 

Позитивна динаміка міжнародної діяльності НТУУ “КПІ” стала фактором 

інноваційного розвитку й помітної інтеграції у світовий освітній простір. У 

2013 р. порівняно з 1999 р. кількість міжнародних заходів збільшилась у 8 разів. 

Університет представляв Україну в 38 країнах, а в НТУУ “КПІ” побували 

делегації з 43 країн світу. Серед тих, хто відвідав провідний технічний 

університет України, були видатні особистості Європи і світу. Університет 

активно співпрацював з послами США, Канади, Бразилії, Аргентини, Німеччини, 

Франції, Польщі, Росії, Японії, Китаю та інших країн. Лише на рівні університету 

з цими країнами було здійснено 118 переговорів, зустрічей, заходів [550]. 

Міжнародні зв’язки та співпраця із закордонними вищими школами НТУУ 

“КПІ” здійснювалася через підписання і реалізацію двосторонніх партнерських 

угод. Партнерами НТУУ ”КПІ” були близько двохсот закордонних ВНЗ і науково-

освітніх організацій [660]. Серед ВНЗ-партнерів НТУУ “КПІ”: Технічний 

університет м. Будапешт (Угорщина); Вища технічна школа Аахена, Технічний 

університет м. Дрезден, Технічний університет м. Ільменау, Технічний 

університет м. Хемніц (Німеччина) та багато інших [509]. 

НТУУ “КПІ” співпрацював з Центральноєвропейським університетом 

м. Скалиця (Словацька Республіка), розширено контакти з Університетом 

м. Кошице. Започатковано підготовку фахівців за програмою подвійного диплома 

(паралельного навчання). Процес навчання передбачав використання новітніх 

телекомунікаційних технологій, що давало змогу забезпечувати дистанційне 

навчання [653]. 

У досліджуваний період НТУУ “КПІ” посилив співпрацю з Польщею. 

Відбулося відкриття пам’ятника видатному вихованцю КПІ, всесвітньо відомому 

фізико-хіміку професору Войцеху Свєнтославському, проведено круглий стіл за 

участю державних, політичних, громадських діячів України і Польщі “Войцех 
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Свєнтославський – людина, яка зближує народи України і Польщі” [550]. 

Між НТУУ “КПІ” та Токійським університетом сільського господарства і 

технологій підписано угоду про академічні обміни між двома університетами 

[666]. Велику роль у розгортанні співпраці з Японією відігравав УЯЦ 

(Українсько-японський центр). За 2012 р. центром було проведено 114 заходів, 

зокрема традиційний ярмарок “Study in JAPAN Fair”, міжнародний семінар 

“Уроки Чорнобиля для Фукусіми”; “Вогні скорботи” на вшанування пам’яті 

жертв землетрусу і цунамі в Японії; від Японії до КПІ було передано засоби 

енергоаудиту на суму 1 000 $. НТУУ “КПІ” відвідали Нобелівський лауреат 

доктор Ріоджі Нойорі; президент STS-форуму (Science and Technology for Society) 

– щорічного світового зібрання організаторів науки і видатних учених світу, так 

званого “наукового Давосу”, – Кодзі Омі; віце-президент Токійського 

університету професор Йоіширо Мацумото; директор найпотужнішого 

синхронного центру світу – японського SPring-8, сучасного світового лідера 

переходу до пікотехнологій, – професор Тетсуя Ішікава. Університет відвідали 

342 громадяни Японії, а всього в заходах УЯЦ взяли участь більше 13 000 осіб. У 

2013 р. завдяки підтримці посла Японії Тоічі Саката підписано нові угоди про 

співпрацю з 7 університетами Японії. Протягом 12 останніх років НТУУ “КПІ” 

мав лише угоду з японським університетом Тохоку. Готувалися ще 3 угоди. 

Укладено в тому числі й 3 угоди про студентську мобільність [550]. Щороку 

проводилися в університеті Дні Японії, що сприяло поглибленню співпраці [326]. 

Університет посилював співпрацю з китайськими ВНЗ. На рівні 

представників уряду КНР підтримувалися нові ініціативи НТУУ “КПІ” щодо 

розвитку співробітництва з цією країною. “Програма 4-х принципів” передбачала 

створення спільних науково-інноваційних і освітніх центрів НТУУ “КПІ” в КНР, 

розширення підготовки кадрів для КНР, контактів у людському вимірі. На її 

виконання створено опорний пункт Наукового парку НТУУ “КПІ” у провінції 

Ляонін та Українсько-китайський центр КПІ у структурі Шеньянського 

аерокосмічного університету, діяльність яких успішно розвивалася. Підписано 

угоду про створення спільного Українсько-китайського університету з Народним 
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урядом м. Хейчжоу провінції Гуандун. Реалізація цього проекту передбачала 

виведення всієї системи міжнародної діяльності університету на якісно новий 

рівень і принесення прибутку. За підтримки посла Китаю в Україні Чжан Сіюня 

велися переговори щодо відкриття в КПІ Інституту Конфуція і викладання 

китайської мови для цільової підготовки інженерів для спільних українсько-

китайських підприємств [550]. 

НТУУ “КПІ” активно співпрацював з міжнародними організаціями, що 

стало важливим механізмом розширення міжнародного співробітництва та 

формування позитивного іміджу ВНЗ у світі. З 1999 р. функціонувала кафедра 

ЮНЕСКО, ідея створення якої зародилася під час святкування 100-річчя 

університету. Генеральний директор ЮНЕСКО Федеріко Майор і ректор НТУУ 

“КПІ” М. Згуровський підписали угоду про створення на базі університету та 

ІПСА кафедри ЮНЕСКО “Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та 

інформатика”. 

Систематично на базі університету проводилися міжнародні конференції, 

семінари та інші заходи. У 2001 р. Міжнародна конференція ЮНЕСКО ректорів 

технічних університетів Центральної і Східної Європи підвела вітчизняну вищу 

технічну освіту до розуміння Болонських ініціатив. Серед найважливіших заходів 

– V Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні моделі освіти та 

здоров’я: шляхи духовного розвитку людини і суспільства” [302], візит 

представницької делегації американської компанії Ignites Learning System на чолі 

з головою ради директорів Нілом Бушем [108], засідання методради університету 

за участю декана інженерного факультету професора механіки Хольма 

Альгенбаха з Університету ім. Мартіна Лютера м. Халле (Німеччина) [100], візит 

ректора Вільнюського технічного університету ім. Гедімінаса професора, доктора 

Ромуальдаса Гінявічуса [109], Міжнародний симпозіум “Актуальні проблеми 

біомедичної інженерії” [225], візит делегації Шведської королівської академії 

інженерних наук на чолі з членом академії проф. Міхаілом Тендлером [247], 

урочистості з нагоди відкриття координаційного центру CEEVU [503], 

Міжнародна науково-практична конференція “Інтеграція вищої освіти України в 
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Європейський освітній простір: досвід академічної мобільності між Україною і 

Європейським Союзом” [673] та багато інших. 

З 2001 р. розпочалася співпраця НТУУ “КПІ” з ЮНІДО. Під егідою ЮНІДО 

на базі університету було проведено Міжнародний семінар “Методи 

технологічного передбачення та практичне застосування для України” за участю 

Генерального директора ЮНІДО, заступника Генерального секретаря ООН 

Карлоса Альфредо Магаріноса – почесного доктора НТУУ “КПІ”. Університет 

брав участь у програмах ЮНІДО.  

З приєднанням України до Болонського процесу НТУУ “КПІ” визначено 

базовим для відпрацювання європейських новацій в освіті. Університет став 

піонером у долученні до ЄПВО. За участю кафедри ЮНЕСКО було створено 

віртуальний кампус електронного навчання для університетів Центральної і 

Східної Європи. До його складу ввійшли 12 ВНЗ із 8 країн [318]. 

Важливим напрямом міжнародної співпраці університету була участь у 

міжнародних освітніх проектах і програмах. З 1997 р. в НТУУ “КПІ” за підтримки 

МОН України та НАН України виконувався український проект “Уран”, який 

передбачав створення регіональної комп’ютерної мережі з виходом в Інтернет з 

потужними вузлами в обласних центрах України. Презентація українського 

проекту “Уран” відбулася на засіданні Наукового комітету НАТО у форматі 

РЄАП (Рада євроатлантичного партнерства) у червні 1999 р. у Штаб-квартирі 

НАТО [16, арк. 96]. Станом на 2006 р. реалізація проекту забезпечувала 

вирішення проблеми впровадження дистанційного навчання в Україні. На базі 

вузлів освітньо-наукової комп’ютерної мережі “Уран” була створена мережа 

центрів дистанційної освіти у 20 регіонах України [427, с. 391–392]. У 2006 р. 

Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа “Уран” була приєднана до 

пан’європейської наукової мережі GEANT, а в травні 2009 р. зроблено наступний 

крок – розширено доступ університетів і наукових установ України до світових 

інформаційних ресурсів. У 2010 р. удесятеро збільшено швидкості передачі даних 

між мережами “УРАН” та GEANT [342]. 

НТУУ “КПІ” реалізував проекти за програмою Tемпус-Tасіс [568], проекти 
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НАТО: створення української філії EDNES (Міжнародна асоціація “Мережа баз 

даних про Землю для освіти та наукових обмінів”, Страсбург, Франція), 1999 р.; 

Міжнародний семінар “Сучасний стан та розвиток українських науково-

просвітницьких мереж”, 2003 р. та багато інших важливих проектів [470, с. 86–

88]. 

Серед найважливіших проектів міжнародних організацій, які виконувалися 

в НТУУ “КПІ”, проекти за програмою ЄК, програмою для університетів країн 

Балтії та їх партнерів, Британської Ради в Україні, Ради європейських 

професійних товариств інформатики, ЮНЕСКО, ООН з промислового розвитку 

ЮНІДО, ВОІВ, ПРООН: проекти відповідно до положень Меморандуму 

програми “Сприяння гендерній рівності” ПРООН в Україні та Українського 

центру гендерної освіти при НТУУ “КПІ”, Зальцбурзький семінар [568]. 

З 1996 р. КПІ брав участь у реалізації проекту СТАКСІС “Підтримка 

співробітництва з країнами СНД у галузі прикладних мережевих технологій”. 

Одним з етапів реалізації проекту СТАКСІС в Україні в 1998 – 1999 рр. став 

розвиток мережі інформаційно-демонстраційних центрів, основу яких складали 

Інтернет, веб-сторінки та проведення Демонстраційної наради ЮНЕСКО 

“Використання прикладних мережевих технологій для наукових досліджень та 

захисту навколишнього середовища” в м. Києві [16, арк. 2]. 

Університет брав участь у проекті ЮНЕСКО “База даних для осіб, що 

приймають рішення у сфері відкритої та дистанційної освіти”. У рамках цього 

проекту в НТУУ “КПІ” щороку відбувалися міжнародні семінари “Дистанційна 

освіта: організація, підготовка кадрів, технології навчання та інформаційно-

аналітична підтримка”. Семінари проходили на території ІІТО (Інститут 

інформаційних технологій в освіті), який МОН України визначило як головну 

організацію з розвитку системи дистанційного навчання в Україні. У роботі 

семінару брали участь представники Національної комісії України у справах 

ЮНЕСКО, представники дипломатичного корпусу, іноземні гості, керівники та 

фахівці НТУУ “КПІ” та інших ВНЗ, які обговорювали питання розвитку 

дистанційного навчання у країнах СНД та Балтії [317]. 
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НТУУ “КПІ” брав участь у проекті “Центрально-східно-європейський 

віртуальний університет CEEVU”. У 2004 р. 12 європейських університетів, у 

тому числі п’ять українських, об’єднали свої зусилля і на базі НТУУ “КПІ” 

створили (за підтримки ЮНЕСКО) міжнародне громадське об’єднання 

“Центрально-східно-європейський віртуальний університет – CEEVU” [240]. 

В університеті здійснювалися проекти, що забезпечили видання спільних 

підручників ВНЗ-партнерів. Упроваджувався проект “Передача інформаційних 

технологій в Україну” за Програмою розвитку ООН. На базі кафедри 

спеціалізованих комп’ютерних систем факультету прикладної математики 

створено Центр електронної освіти НТУУ “КПІ”, метою діяльності якого 

визначено вдосконалення підготовки спеціалістів з інформаційних технологій 

шляхом використання сучасних методик і технічних засобів дистанційного 

навчання, а також розвиток співробітництва між НТУУ “КПІ” та Польсько-

японським інститутом інформаційних технологій (м. Варшава, Польща) в 

освітянській і науково-технічній сферах [283]. 

Університет успішно здійснював одну з найважливіших складових 

інтеграції в ЄПВО – розширення мобільності студентів, викладачів і науковців за 

програмою мобільності Уряду України “100+100+100”, за 11 програмами типу 

“Подвійний диплом” з університетами-партнерами, реалізував 5 європейських 

проектів, що дало можливість щороку виїжджати за кордон більш як 100 

студентам НТУУ “КПІ” [550]. 

Важливим напрямом міжнародного співробітництва був прийом зарубіжних 

викладачів, науковців і студентів, які постійно приїжджали до НТУУ “КПІ” для 

участі у різноманітних науково-освітніх заходах, читання лекцій, навчання. 

Університет також приймав зарубіжних митців, відбувалося живе спілкування їх 

зі студентами і працівниками [166]. Картинна галерея НТУУ “КПІ” постійно 

приймала зарубіжних гостей, представників ВНЗ-партнерів, видатних діячів 

науки, освіти тощо [181]. 

У 2010 р. НТУУ “КПІ” відвідали 143 делегації з 37 країн світу; 152 вчені 

представляли університет й Україну в 23 країнах на всіх континентах (окрім 
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Антарктиди). У 2011 р. університет відвідали 144 делегації з 33 країн світу; 143 

вчені представляли НТУУ “КПІ” й Україну в 31 країні [550]. 

Систематично проводилися щорічні ярмарки закордонних університетів, 

організаторами яких виступали створені в НТУУ “КПІ” центри за сприяння МОН 

України, Посольства закордонних держав в Україні, агентства міжнародного 

співробітництва та організації допомоги студентам. Відбувся ярмарок “Освіта 

Японії”, у відкритті якого взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол 

Японії в Україні Тоічі Саката. Ярмарок проводився в Науково-технічній 

бібліотеці КПІ, його відвідали, окрім студентів і аспірантів НТУУ “КПІ”, 

студенти КНУ, НаУКМА, КНЕУ, НПУ та інших київських університетів [653]. 

Університет брав участь у виставках наукових розробок українських учених 

у різних країнах світу. Проводилися виставки наукових розробок українських 

учених у контексті Днів науки і техніки України в країнах-партнерах [145]. 

Станом на 2010 р. зросла кількість білатеральних міжнародних проектів у 

рамках міжурядових угод про науково-технічне співробітництво України з 

Китаєм, Росією, Польщею, Угорщиною, Білоруссю, Німеччиною, Словаччиною, 

Литвою, Болгарією, Індією [657]. 

Працівники НТУУ “КПІ” розпочали роботу над важливим проектом 

ЮНІДО щодо створення Національної мережі для енергоефективного та чистого 

виробництва з бюджетом понад 3,5 млн євро [653]. Проект ЮНІДО “Сприяння 

адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва 

шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні” 

започатковано у 2012 р. за фінансової підтримки урядів Швейцарської 

Конфедерації і Республіки Австрія. Він розрахований на п’ять років. Реалізацію 

основної місії проекту забезпечував Центр ресурсоефективного та більш чистого 

виробництва, засновниками якого виступили НТУУ “КПІ”, Науковий парк 

“Київська політехніка” й Український союз промисловців та підприємців. 

Цей проект став продовженням пілотного проекту ”Започаткування та 

функціонування програми більш чистого виробництва в Україні”, який стартував 

улітку 2007 р. Проект забезпечив проведення серії семінарів для фахівців, які 
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після проходження навчання за відповідними програмами отримали статус 

сертифікованих національних експертів ЮНІДО з чистого виробництва [617]. 

Співпраця приладобудівного факультету університету і німецької компанії 

Impex HighTech GmbH у рамках проекту “Державно-приватне партнерство” 

здійснювалася з метою допомогти українським компаніям і науковим установам 

довести якість своєї продукції в галузі медичного приладобудування й оптичної 

техніки до вимог міжнародних стандартів [315]. 

З кожним наступним роком в НТУУ “КПІ” зростала кількість освітніх 

міжнародних проектів і грантів. Серед 29 заявок, поданих від університету в 

2013 р., більшість складали заявки за фаховими напрямами від підрозділів, 6 з них 

виграли. Станом на 2013 р. університет був учасником 10 проектів за програмою 

Tемпус, що було найкращим результатом серед університетів України, та трьох 

проектів за програмою EURASIA. Завдяки освітнім проектам розширилася 

мережа спільних міжнародних структур. Запрацювали ще 5 спільних центрів з 

партнерами із США, КНР, Польщі, Норвегії, Словаччини. Загальна їх кількість 

наближалася до 50 [550]. 

В університеті продовжувалися важливі традиції співпраці зі світовими й 

регіональними міжнародними організаціями. Було проведено важливі переговори 

та зустрічі на високому рівні: з держсекретарем США Хілларі Клінтон і послом з 

особливих доручень Президента США з глобальних проблем жінок Мелані 

Вервер; проведено п’ять раундів переговорів з делегаціями ЮНІДО з питань 

заснування в Україні на базі НТУУ “КПІ” Національного центру з більш чистих 

виробництв; відбулася зустріч з керівництвом Європейської економічної комісії 

ООН під час проведення Міжнародної конференції “Від прикладних досліджень 

до підприємництва”; з представниками Української Ради Миру та делегацією 

Асоціації китайського народу за мир і роззброєння; з членами Президентської 

трійки BSUN в Києві; з генеральним директором Microsoft Стівом Балмером та ін. 

Велике значення для подальшого розвитку міжнародних зв’язків і співпраці 

мало міжнародне визнання видатних і провідних учених, серед яких можна 

назвати В. Бар’яхтара, Н. Панкратову, В. Максименка, А. Праховника, 
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О. Збруцького, В. Костюка, А. Петренка, А. Фокіна, а також керівників 

університету: М. Згуровського, Ю. Якименка, М. Ільченка. Визнання досягнуто 

завдяки перемогам у конкурсах за фінансування з міжнародних джерел, високим 

наукометричним показникам, підготовці аспірантів для зарубіжних країн [550]. 

Результативним напрямом міжнародного співробітництва, який з кожним 

роком розширював географію і кількісні та якісні показники, було навчання 

іноземних громадян. Протягом 1991 – 2012 рр. керівництво університету 

здійснювало ефективні заходи для вдосконалення роботи щодо залучення на 

навчання іноземних студентів. За три роки майже вдвічі збільшився контингент 

іноземних студентів – до 1715 осіб у 2005 р. проти 950 у 2002 р. У 2005 р. для 

зарубіжних країн університет випустив 273 фахівці. Дипломи про закінчення 

навчання в НТУУ “КПІ” отримали громадяни 20 країн світу, в тому числі: 83 

магістри, 4 спеціалісти та 186 бакалаврів. Станом на 2012 – 2013 н. р. у НТУУ 

“КПІ” навчалося 497 студентів-іноземців із 39 країн світу. Спостерігалася 

позитивна динаміка прийому іноземних громадян до ВНЗ: 2010 р. – 121; 2011 р. – 

172; 2012 р. – 210; 2013 р. – 272 [249; 372]. 

Результати міжнародної діяльності стали суттєвим внеском у розвиток 

матеріальної бази НТУУ “КПІ”, зокрема до 10 % – у бюджет університету. 

Вперше за роки незалежності університет удостоєно державної нагороди за 

діяльність у міжнародній сфері (орден Дружби Соціалістичної Республіки 

В’єтнам) [653]. 

Разом з тим у розбудові міжнародної діяльності НТУУ “КПІ” було багато 

проблем і резервів. Помітною залишалася поки що слабкість КПІ в міжнародно-

проектній діяльності, що підтверджують такі дані: від контрактних студентів – 

громадян України університет у 2008 р. отримав 76,5 млн грн, від науково-

технічних госпдоговорів – 30,9 млн грн, а від основних міжнародних проектів – 

лише 14 млн грн [653]. 

Отже, протягом 1991 – 2012 рр. НТУУ “КПІ” налагодив широкі міжнародні 

зв’язки і реальну співпрацю зі спорідненими вищими школами зарубіжжя, 

великою кількістю міжнародних організацій і фондів, наростив кількісні й якісні 
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показники участі у міжнародних програмах і проектах, привернув увагу все 

більшої кількості іноземних студентів. Напрацьовано багато прикладів 

позитивних вимірів міжнародної діяльності університету в досліджуваний період. 

Міжнародна співпраця університету сприяла посиленню конкурентоспроможності 

ВНЗ на внутрішньому і зовнішньому ринку освітніх послуг. Міжнародне 

співробітництво НТУУ “КПІ” сприяло підвищенню його авторитету на 

міжнародній арені, підвищило рейтинг закладу у світі. Проте зберігалися фактори, 

які гальмували успішну інтеграцію провідного технічного ВНЗ у світовий простір. 

Серед аграрних ВНЗ України НУБіП (Національний університет біоресурсів 

і природокористування) у 1991 – 2012 рр. вирізнявся завдяки досить високому 

показникові міжнародної активності, що поряд з іншими критеріями 

забезпечувало помітне місце в рейтингах ВНЗ України. 

З проголошенням незалежності України розпочався новий етап розвитку 

НУБіП. У 1992 р. Українська сільськогосподарська академія була перейменована 

в Український державний аграрний університет, а в 1994 р. університет отримав 

статус національного, що відповідало рівню і масштабам університету нового 

тисячоліття. 30 жовтня 2008 р. університет перейменовано на Національний 

університет біоресурсів і природокористування України. Провідний аграрний 

ВНЗ дослідницького типу став лідером реформування наукової, навчально-

виховної системи, модернізації освітньої індустрії в нерозривному зв’язку з 

нарощуванням міжнародної діяльності та вдосконаленням якісних показників за 

всіма напрямами [470, с. 18]. 

Активне міжнародне співробітництво стало важливим ресурсом розбудови 

сучасного аграрного університету України. Пріоритети міжнародної діяльності 

були спрямовані на досягнення стратегічних цілей НУБіП України, реалізація 

яких потребувала від викладачів, студентів та науковців активного розвитку 

міжнародної співпраці [640]. 

Географія міжнародних зв’язків НУБіП у досліджуваний період була 

надзвичайно широкою, охоплювала всі частини світу і нараховувала сотні 

університетів. Лише у 2010 р. було підписано та пролонговано 54 угоди про 
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співпрацю [561]. 

Тісна співпраця згідно з підписаними угодами пов’язувала НУБіП з двома 

університетами США (штатів Айова – 1996 р. і Луїзіана – 1998 р.), Університетом 

м. Гент (Бельгія, 2002 р.) і Університетом ім. Гумбольдта (Німеччина, 2002 р.), які 

визнали систему освіти НУБіП України як таку, що відповідає їх вимогам. 

Плідною була співпраця між НУБіП та факультетом лісництва та екологічних 

досліджень Єльського університету (США) [230]. 

У 1998 р. Національний аграрний університет святкував 100-річний ювілей, 

що сприяло активізації міжнародної діяльності та посиленню інтеграційних 

процесів ВНЗ. До цієї важливої дати була приурочена Міжнародна конференція 

“Глобалізація системи вищої аграрної освіти та науки: відповіді на потреби 21 

століття”. Конференція об’єднала делегатів із 40 країн світу та засвідчила 

визнання міжнародною спільнотою вагомих досягнень української вищої аграрної 

освіти. З ініціативи Університету штату Айова (США), НУБіП України та 

Університету ім. Гумбольдта (Німеччина), на цій конференції було створено 

Глобальний консорціум вищої сільськогосподарської освіти і досліджень (Global 

Consortium of Agricultural Universities). Першим президентом консорціуму обрано 

президента Університету штату Айова (США) – професора Мартіна Жишке, 

президентом-електом – академіка Д. Мельничука, ректора Національного 

аграрного університету України. Основним завданням консорціуму стало 

реформування світової системи вищої освіти і науки на базі новітніх досягнень 

фундаментальних і прикладних наук та інформаційних технологій, а також 

адаптація її до відповідних економічних, національних і релігійних особливостей 

регіонів. 

Першу конференцію консорціуму було проведено в м. Амстердам в 1999 р. 

У ній взяли участь представники понад 400 університетів та науково-дослідних 

установ із 136 країн світу. Під час цієї конференції академік Д. Мельничук був 

обраний наступним президентом консорціуму. Змінено назву організації на 

“Глобальний консорціум вищої освіти і досліджень у сільському господарстві” 

(Global Consortium of Higher Education and Research for Agriculture – GCHERA). 
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Основним видом діяльності асоціації було визнано врегулювання найважливіших 

міжнародних проблем вищої аграрної освіти і досліджень, відпрацювання 

міжнародних стандартів у цих питаннях та організація стажування аспірантів і 

молодих учених у провідних навчальних закладах і лабораторіях світу. Проведено 

7 всесвітніх конференцій GCHERA [640]. 

НУБіП України в досліджуваний період брав участь у більш ніж 50 проектах 

і програмах. Це проекти за програмою Tемпус, Tасіс, проекти 6-ї і 7-ї Рамкових 

програм ЄС, проекти низки іноземних фірм тощо [564]. 

Участь у проектах і програмах передбачала постійні робочі зустрічі, участь 

у тренінгах, воркшопах (воркшоп – навчальний захід, на якому учасники 

отримують знання самостійно – Т. А.), проведення конференцій, семінарів, обмін 

думками і напрацюваннями. Університет брав участь у реалізації Міжнародної 

програми МВА in Agriculture. Програма акредитована Міжнародною радою 

AGRIMBA (Міжнародна організація аграрних ВНЗ Європи) та затверджена ІСА 

(Європейська асоціація університетів наук про життя). До складу AGRIMBA 

входили: Чеський університет наук про життя, м. Прага, факультет сільського 

господарства Белградського університету, факультет сільського господарства 

Загребського університету, Національний університет біоресурсів та 

природокористування України, Університет м. Дебрецен, Варшавський 

університет наук про життя. Мережа мала власний журнал Apstract. 

Університет брав участь у реалізації міжнародного стратегічного проекту 

Вишеградського фонду “Сталий розвиток в аграрному секторі країн 

Вишеградської четвірки та співпрацюючих регіонів”. У рамках проекту засновано 

Вишеградську асоціацію університетів (листопад 2011 р.) як спільну 

дослідницьку й освітню платформу, що забезпечило вивчення та реалізацію 

питання сталого розвитку в аграрному секторі країн Вишеградської групи і 

співпрацюючих регіонів (Словенія, Україна, Болгарія, Австрія, Киргизька 

Республіка, Російська Федерація, Хорватія). Основні завдання проекту – 

проведення різних освітянських та наукових заходів у країнах-партнерах з метою 

диверсифікації джерел знань і практичного досвіду для студентів та дослідників. 
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Пріоритетним було також співробітництво в галузі спільних наукових ступенів і 

подвійних дипломів в університетах, які брали участь в асоціації. Координатором 

проекту був ректор Словацького аграрного університету (Нітра) професор Петер 

Бєлік. Тривалість реалізації проекту: 15 серпня 2011 р. – 31 липня 2014 р. Перша 

установча зустріч цього проекту відбулася у листопаді 2011 р. у Словацькому 

аграрному університеті (м. Нітра) [687]. 

Окремі програми співпраці в університеті отримали спонсорську підтримку 

сімей української діаспори в США С. Двояка, О. Воскобійника, Б. Лехмана, 

В. Головатого, М. Яцика. Кожного року близько 300 викладачів і науковців 

НУБіП України брали участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, 

семінарах, воркшопах, деякі з них запрошувалися ВНЗ-партнерами для читання 

лекцій; здійснювалися культурно-виховні поїздки студентів і викладачів, зокрема 

до Бельгії, Німеччини, Польщі, США. Щорічно на базі університету проводилося 

близько 50 міжнародних конференцій, семінарів і воркшопів. Близько 100 

студентів і аспірантів НУБіП України проходили навчання та стажування у 

провідних університетах США і країн Західної Європи [564]. 

Університет активно співпрацював з ФАО ООН (Продовольча і 

сільськогосподарська організація ООН). Співробітництво з ФАО ООН НУБіП 

розпочав ще до вступу України до цієї організації наприкінці 90-х рр. ХХ ст. 

Спільно з ФАО ООН було проведено кілька успішних конференцій з проблем 

інформаційного та консультативного забезпечення АПК (Агропромисловий 

комплекс). Із вступом до ФАО ООН 29 листопада 2003 р. перед Україною 

відкрились нові можливості співпраці зі світовим співтовариством у питаннях 

формування стратегії розвитку сільського і лісового господарства, рибництва, 

всього продовольчого комплексу, ветеринарної медицини, створення нормативів 

якості та безпеки продукції, а також її міжнародної сертифікації й стандартизації. 

Широкі можливості у цьому плані відкривали програми технічної допомоги ФАО 

ООН (ТСР Projects), розроблені з метою реагування на невідкладні потреби країн-

членів [659]. 

З жовтня 2004 по грудень 2007 р. в УЛЯБП АПК (Українська лабораторія 



182 
 

  

якості і безпеки продукції) впроваджувався проект “Розбудова Української 

лабораторії якості й безпеки харчової і сільськогосподарської продукції”. Проект 

спрямовувався на доведення практики роботи УЛЯБП АПК до рівня вимог 

стандартів серії ISO 17025, а також на покращення та узгодження роботи з 

інфраструктурою, яка необхідна для належної стабільної роботи цієї лабораторії, 

та її кадровим забезпеченням. У рамках проекту “Формулювання стратегії та 

підвищення рівня обслуговування Національної агро-інформаційної системи” 

(2005 – 2007 рр.) розроблено Стратегію розвитку інформаційного забезпечення 

АПК і сільського населення України до 2015 р. Стратегія була схвалена рішенням 

Колегії Міністерства аграрної політики і рекомендована для практичної реалізації. 

За активної підтримки інформаційних спеціалістів ФАО ООН співробітниками 

НУБіП України згідно з планом проекту було адаптовано на російську мову 

потужний інструментарій для дистанційного навчання інформаційним 

технологіям – модуль IMARK “Управління електронними документами”, що дало 

змогу проводити відповідне навчання та готувати спеціалістів для подальшої 

реалізації результатів проекту [659]. 

Участь у міжнародних проектах дала можливість модернізувати окремі 

підрозділи університету. За результатами проекту “Створення депозитарної 

бібліотеки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН на базі 

наукової бібліотеки НУБіП України” з 2006 р. бібліотека НУБіП України 

отримала статус національної депозитарної бібліотеки ФАО ООН в Україні. Фонд 

складався з близько 500 документів, які FAO надсилав безкоштовно. Створено 

базу даних для літератури FAO в електронному каталозі бібліотеки [659]. 

У рамках проекту AGORA – “Доступ до глобальних он-лайн досліджень 

сільського господарства у Східній Європі, на Кавказі та у Центральній Азії” 

НУБіП України мав право безкоштовного доступу до порталу електронних 

наукових публікацій провідних зарубіжних видавництв (1900 наукових журналів). 

У рамках співпраці з Групою спеціалістів з лісових пожеж ФАО ООН, Центром 

глобального моніторингу пожеж (GFMC)/Університетом ООН (UNU) разом з 

Європейською економічною комісією ООН (UN ECE), Регіональною мережею 

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u72/%20img310.jpg
http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u72/%20img310.jpg
http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u72/%20img312.jpg
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природних пожеж Південно-Східної Європи/Кавказу, членами Глобальної мережі 

природних пожеж Міжнародної стратегії зі зменшення катастроф ООН (UNISDR), 

Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (OSCE)/Ініціативою з безпеки 

довкілля та Європейським центром з лісових пожеж (EFFC) проводився 

Міжнародний науково-практичний семінар “Природні пожежі і безпека людини: 

управління пожежами на територіях, забруднених радіонуклідами, боєприпасами, 

що не розірвалися, і мінними полями” (Київ/Чорнобиль) 6–8 жовтня 2009 р. [659]. 

На базі навчального й наукового інституту лісового і садово-паркового 

господарства НУБіП України функціонував Регіональний Східноєвропейський 

центр моніторингу пожеж (REFFMC), який координував наукові дослідження у 

галузі природних пожеж і сприяв інформаційному обміну у цій сфері. Відкриття 

центру моніторингу пожеж на базі НУБіП – це результат багаторічної співпраці 

науковців інституту з Глобальним центром моніторингу пожеж (GFMC), штаб-

квартира якого знаходилася у Німеччині, та групою фахівців з лісових пожеж 

Європейської економічної комісії ООН/ФАО. Як результат співпраці, 

сформульовано узгоджений план дій з управління пожежами, вироблено спільне 

бачення вирішення проблем, що стало вагомим внеском України та країн Східної 

Європи у підготовку форуму ЄЕК (Європейська економічна комісія) ООН/ФАО з 

управління транскордонними пожежами [201]. 

Співпраця НУБіП України з ФАО ОНН була досить результативною. За 

вагомий внесок у розвиток співробітництва з ФАО ООН ректора НУБіП України 

академіка Д. Мельничука у 2006 р. було обрано радником Генерального 

директора ФАО ООН. За вагомий внесок у розвиток матеріально-технічної бази, 

підготовку кадрів, виконання спільних наукових проектів, сприяння зміцненню 

міжнародних зв’язків були присвоєні звання: “Почесний доктор НУБіП України” 

Жаку Діуфу, генеральному директору ФАО ООН, М. Кадлечиковій, директору 

Регіонального офісу для Європи і Центральної Азії ФАО ООН, “Почесний 

професор НУБіП України” Антону Мангстлу, директору дивізіону ФАО ООН з 

інформатизації світового сільськогосподарського інформаційного центру і 

бібліотеки, Міхалу Демешу, спеціалісту інформаційного менеджменту 
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субрегіонального офісу ФАО ООН для Центральної і Східної Європи, Будапешт. 

За час співробітництва з ФАО ООН на базі НУБіП України проведено низку 

міжнародних семінарів та воркшопів. Університет постійно відвідували офіційні 

делегації з багатьох країн світу. Представники університетів-партнерів виступали 

з лекціями перед студентами НУБіП України [659]. 

Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах та інших 

науково-освітніх заходах, які проводилися на базі НУБіП та ВНЗ-партнерів, була 

однією з дієвих форм реалізації міжнародного співробітництва. Університет 

організував Міжнародний семінар у рамках спільного проекту з Варшавським 

університетом наук про життя у вересні 2010 р. в Ялтинському навчально-науковому 

центрі біології і екології субтропічних рослин та ландшафтознавства [640]. 

25 червня – 1 липня 2011 р. у Політехнічному інституті Ла-Саль Бове 

(Франція) відбулася 7-ма Міжнародна конференція GCHERA на тему: 

“Університети сільського господарства і наук про життя: підприємці для сталого 

розвитку сільських територій”. Ректор НУБіП України академік Д. Мельничук 

узяв участь у засіданні керівного комітету Всесвітнього консорціуму установ 

вищої аграрної освіти та досліджень 7-ої Міжнародної конференції GCHERA. 

Рішенням конференції GCHERA як колишній консорціум трансформовано у 

Глобальну конфедерацію асоціацій установ вищої освіти наук про життя та 

аграрних наук (GCHERA), залишивши цій організації попередній бренд 

“GCHERA”. В об’єднання увійшли більше 20 асоціацій світу, куди входило понад 

500 університетів відповідних профілів. НУБіП брав участь у підготовці низки 

проектів офіційних документів про трансформацію GCHERA. Розроблено 

проекти статуту і структуру конфедерації, визначено її основні завдання, 

узгоджено попередні документи про створення штаб-квартири GCHERA при 

ФАО ООН (Рим, Італія) та взаємодію ФАО ООН і GCHERA на наступні 5 років. 

Міжнародна конференція розробляла пропозиції з таких глобальних проблем, як 

сталий розвиток сільськогосподарського виробництва і сільських територій, 

якість і безпека кормів і харчів, ремедіація еконебезпечних екосистем і 

навколишнього середовища, здоров’я і харчування людей і тварин, 
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відновлювальні джерела енергії, економічна стабільність екобезпечних систем 

харчування (органічна продукція) [640]. 

Університет успішно співпрацював у напрямі отримання подвійного 

диплома. У період 2005 – 2008 рр. були підписані меморандуми про можливість 

отримання подвійного диплома НУБіП України й університетами: Університет 

Вагенінген (Нідерланди) – у галузі науки про навколишнє середовище, 

біоекономіка, біотехнологія; Університет ім. Гумбольдта – за магістерською 

програмою “Управління процесами та менеджмент якості”; Токійський аграрний 

університет – за програмою “Міжнародний біобізнес”, Університет прикладних 

наук Вайєнштефан (ФРН) – за програмою МВА та Університет прикладних наук 

Ангальт (ФРН) – за програмою МFА і МВА. У 2010 р. понад 700 студентів НУБіП 

України відвідали закордонні установи з метою навчання, стажування, навчально-

виробничої практики, а також представили навчальний заклад та країну в деяких 

міжнародних заходах (Німеччина, Польща, США, Швеція, Японія, Росія, 

Білорусь). 41 студент навчався за магістерськими програмами з можливістю 

отримати подвійний диплом, а понад 100 іноземних громадян з 17 країн світу 

здобували освіту в НУБіП та пройшли різні програми стажування [560]. 

Розвиток академічної мобільності був одним із пріоритетів міжнародної 

діяльності НУБіП. У 2010 р. понад 1000 викладачів, студентів та науковців взяли 

участь у різноманітних міжнародних заходах: візити українських делегацій до 

Національного центру продовольчої і сільськогосподарської політики США, 

університетів-партнерів НУБіП України й інших установ США; участь у ІІ 

Воркшопі молодих науковців в університеті ім. Гумбольдта (м. Берлін); 

акредитація міжнародного курсу МВА; цикл міжнародних семінарів у рамках 

співпраці зі Словацьким аграрним університетом, Вишеградським фондом та 

Фондом “Центральноєвропейська ініціатива”; членство в ІСА, CASEE та ін. На 

базі університету було організовано та проведено 235 міжнародних заходів [640]. 

Важливий напрям міжнародного співробітництва університету – організація 

і проведення виробничих практик за кордоном відповідно до Положення про 

проведення практики студентів ВНЗ України [635; 495]. Практичне навчання за 
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кордоном сприяло інтеграції національної аграрної освіти до світового освітнього 

простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та вивчення 

практичного досвіду ведення сучасного сільського господарства за новітніми 

технологіями у країнах з розвиненим аграрним сектором економіки [634]. 

В університеті напрацьований досвід у рамках угоди про співпрацю між 

НУБіП та Асоціацією АПК “Дружба без кордонів” (Франція) щодо відбору 

українських студентів на стажування у французьких сільськогосподарських 

виробничих підприємствах. Між УЛЯБП АПК, кафедрою державного управління 

НУБіП України та Асоціацією АПК “Дружба без кордонів” підписано додаткову 

угоду щодо розширення співпраці [236]. 

Навчання іноземних громадян у НУБіП України здійснювалося на підставі 

міжнародних договорів України, загальнодержавних програм, договорів, 

укладених з юридичними та фізичними особами. В університеті іноземні 

громадяни мали можливість навчатися трьома мовами: українською, російською, 

англійською [567]. 

Отже, характерною особливістю міжнародного співробітництва НУБіП 

України у 1991 – 2012 рр. була активна позиція у Федерації аграрної освіти ООН, 

Глобальному консорціумі вищої сільськогосподарської освіти і досліджень, де 

університет виконував спільно з провідними університетами світу важливі 

наукові проекти і брав участь у значній кількості програм.  

Широкою була географія міжнародного співробітництва університету, 

практично на всіх континентах світу він мав ВНЗ, з якими плідно співпрацював і 

забезпечував інтенсивну інтеграцію української вищої аграрної освіти у світовий 

освітній простір. Університети-партнери НУБіП мали високий рівень 

зацікавленості у співпраці, їх об’єднували специфіка підготовки кадрів, бажання 

досягнути вагомих результатів у наукових дослідженнях, активізація академічної 

мобільності суб’єктів вищої аграрної освіти та вдосконалення матеріально-

технічної бази університетів. Плідна співпраця з провідними університетами світу 

сприяла реформуванню системи освіти НУБіП України відповідно до ринкових 

відносин і адаптації її до вимог провідних університетів світу. 
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НАУ (Національний авіаційний університет) з моменту проголошення 

незалежності України значно розширив географію і напрями співробітництва із 

закордонними ВНЗ. Партнерами НАУ станом на 2010 р. були більше сотні 

університетів і організацій майже 40 країн світу [470, с. 20; 597]. НАУ всіляко 

сприяв Україні вливатися у світове співтовариство через ICAO – Міжнародну 

організацію авіації – міжурядову спеціалізовану установу ООН, що створена з 

метою забезпечення ефективного розвитку світової повітряної транспортної 

системи, а також для розробки основ регулювання безпеки в авіації. НАУ 

забезпечував зростання авторитету і міжнародного визнання України й 

університету завдяки внеску в розвиток авіаційної науки і техніки, підготовку і 

перепідготовку висококваліфікованих авіаційних спеціалістів більш ніж для 150 

країн світу. У 1996 р. в університеті заснований Європейський регіональний 

навчальний центр ICAO з авіаційної безпеки, який у 2003 р. трансформувався в 

Інститут ICAO з підрозділами: кафедра ICAO, Європейський навчальний центр 

ICAO з підготовки державних інспекторів з безпеки польотів і льотної 

придатності повітряних суден, а також національні навчальні центри: центр з 

управління безпекою авіації, центр з розслідування та попередження авіаційних 

подій, центр з державного регулювання діяльності цивільної авіації, центр з 

Aviation English.  

За роки існування Інституту ICAO налагоджені зв’язки з авіаційними 

підприємствами й організаціями багатьох європейських держав з підготовки і 

перепідготовки авіаційних спеціалістів, а також з удосконалення і регіоналізації 

навчальних матеріалів. У 2010 р. університет виконував угоди з університетами, 

інститутами і авіакомпаніями 23 держав світу [470, с. 89–90; 528]. 

НАУ в 1991 – 2012 рр. залишався найбільшим ВНЗ в Україні, що готував 

фахівців з експлуатації, дослідження, ремонту авіаційної техніки та керування 

повітряним рухом для авіатранспортної галузі, для багатьох країн світу, а також 

фахівців для багатьох інших галузей економіки. 

Важливим напрямом міжнародної діяльності НАУ залишалася підготовка 

іноземних фахівців з 44 напрямів та 69 спеціальностей різних освітньо-
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кваліфікаційних рівнів. Станом на 2012 р. в університеті навчалося 1200 

іноземних студентів із 49 країн світу. Мовами навчання утвердилися українська, 

російська й англійська. Іноземні громадяни, які не розмовляли мовою навчання, 

зараховувалися на підготовчий факультет з терміном навчання – 1 рік. Іноземці 

також мали можливість вступити до аспірантури або докторантури, якщо вони 

успішно закінчили університет і продемонстрували здатність до наукової та 

дослідницької діяльності [519]. 

Структурні підрозділи НАУ були активно включені в міжнародні зв’язки та 

співпрацю. Особливо активно міжнародні зв’язки і співпрацю розвивав 

Аерокосмічний інститут, його кафедри плідно співпрацювали у багатьох 

напрямах. Аерокосмічний інститут мав договірні відносини із закордонними 

авіаційними навчальними закладами: Дрезденським технічним університетом, 

Інститутом металоріжучих станків Штутгартського університету (Німеччина), 

Bangalor Intergrated System Solution (Індія), Ульяновським вищим авіаційним 

училищем (Росія), Державною вищою школою професіоналів у Хелмі (Польща), 

Краківським інститутом пілотів (Польща), Вроцлавською політехнікою (Польща), 

Міжнародним авіаційним центром підготовки. Конструкторські бюро НАУ мали 

16 договорів про міжнародну співпрацю; інститути НАН України – 8; авіаційні 

серійні заводи – 6; авіаційні ремонтні заводи – 9; експлуатанти авіаційної техніки 

– 82; аеропорти України – 2; асоціації спеціалістів – 2 договори. Міжнародні 

зв’язки кафедри аеродинаміки і льотної експлуатації Аерокосмічного інституту 

пов’язані з договором про співпрацю № 18/ЕЕ/2005/ВD від 18.07.2005 р. у галузі 

наукових і технологічних процесів між НАУ (Україна) та Інститутом авіації 

(Польща) [553]. 

Кафедра машинознавства Аерокосмічного інституту в 2004 р. розпочала 

проведення теоретичних і експериментальних робіт за участю вітчизняних 

(Інститут проблем матеріалознавства та Інститут металофізики НАН України) та 

закордонних наукових установ (Польща, Німеччина) щодо зміцнення металевих 

систем за рахунок реалізації фізичних механізмів на наноструктурному та 

субмікроскопічному рівнях. Роботи велися в межах міжнародних проектів 
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науково-технічного співробітництва Україна-Польща: 2004 – 2005 рр. – “Розробка 

наукових основ формування дифузійно-легованих та евтектично-оплавлених 

покриттів, отриманих з використанням концентрованих джерел енергії з 

нанокомпозиційною структурою градієнтного типу”; 2006 – 2008 рр. – 

“Створення покриттів триботехнічного призначення з макро- і 

нанонаповнювачами”. 

Кафедра теоретичної фізики Аерокосмічного інституту НАУ міжнародні 

зв’язки здійснювала силами наукової школи проф. В. Куліша з такими 

партнерами: Інститутом фізики та електроніки ВАНТ (В’єтнамська академія наук 

і технологій); В’єтнамським національним центром лазерних технологій; 

В’єтнамсько-українським центром з передачі технологій ВАНТ [553]. 

НАУ – член Міжнародного клубу ректорів (CRE) [17, арк. 4]. Він брав 

активну участь у таких міжнародних програмах: Українська стипендіальна 

програма в Університеті Кембриджу (DAAD); Програма обміну для вчителів 

Teacher’s Scheme; Стипендіальна програма ім. Хьюберта Хамфрі; Стипендіальна 

програма Меморіального фонду Джона Сміта; Програми транскордонної 

співпраці “Польща-Білорусь-Україна 2007 – 2013”; Спільна операційна програма 

“Резервуар Чорного моря 2007 – 2013”; Стипендіальна програми ім. Лейна 

Кіркланда; Fulbright Faculty Development Program; Міжнародна організація 

AIESEC; Інститут англійської мови коледжу Стейтен Айленда (College of Staten 

Island) в Нью-Йорку; програми Австрії; програми Англії та інших [615]. 

Університет був учасником багатьох проектів: Європейський досвід 

університетського фандрайзингу для України, 2005 р.; Всеукраїнська мережа 

регіональних консультаційних центрів з європейської кредитно-модульної 

системи (EСTS), 2005 р.; Комп’ютерний дизайн для інженерів з України, 2006 р.; 

Розвиток стратегії міжнародної мобільності українських студентів, зокрема 

використання можливостей Європейської кредитно-модульної системи, 2006 р.; 

Набір засобів для моделювання навколишнього середовища та економіки в авіації 

для аналізу політики компанії, 2010 р.; Дослідницька мережа та управління 

авіаційним шумом, 2010 р. [619]. 

http://interdep.nau.edu.ua/uk/component/content/article/3-2011-11-22-12-34-31/69-----teachers-scheme.html
http://interdep.nau.edu.ua/uk/component/content/article/3-2011-11-22-12-34-31/69-----teachers-scheme.html
http://interdep.nau.edu.ua/uk/component/content/article/3-2011-11-22-12-34-31/67-2011-12-12-11-38-26.html
http://www.pl-by-ua.eu/
http://www.pl-by-ua.eu/
http://blacksea-cbc.net/index.php/eng
http://blacksea-cbc.net/index.php/eng
http://interdep.nau.edu.ua/uk/component/content/article/3-2011-11-22-12-34-31/92-2012-01-26-14-53-15.html
http://interdep.nau.edu.ua/uk/component/content/article/3-2011-11-22-12-34-31/92-2012-01-26-14-53-15.html
http://interdep.nau.edu.ua/uk/component/content/article/3-2011-11-22-12-34-31/365-aeisec.html
http://interdep.nau.edu.ua/uk/component/content/article/3-2011-11-22-12-34-31/365-aeisec.html
http://interdep.nau.edu.ua/uk/component/content/article/3-2011-11-22-12-34-31/126-------college-of-staten-island----.html
http://interdep.nau.edu.ua/uk/component/content/article/3-2011-11-22-12-34-31/126-------college-of-staten-island----.html
http://interdep.nau.edu.ua/uk/component/content/article/3-2011-11-22-12-34-31/165-2012-06-22-10-06-06.html
http://interdep.nau.edu.ua/uk/component/content/article/3-2011-11-22-12-34-31/172-2012-06-22-11-15-36.html
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Тісна співпраця здійснювалася з фондами, які фінансували навчання 

студентів у провідних університетах світу, наукові дослідження, сприяли 

зміцненню демократії, громадянського суспільства. Це такі фонди: OFID (Фонд 

OPEC/ОПЕК для міжнародного розвитку); ПАФС (Польсько-Американський 

фонд свободи); ІVF (Міжнародний вишеградський фонд); Науково-технічна 

програма EUREKA; НЦНД (Національний центр наукових досліджень) Франції 

CNRS; Фонд Аристотеля Онассіса; Європейський центр розвитку наукових 

досліджень в економіці та статистиці ECARES; Німецьке науково-дослідне 

товариство Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) та багато інших [684]. 

Отже, досвід організації міжнародних зв’язків та міжнародного 

співробітництва НАУ виявив загальні тенденції інтеграції української системи 

вищої освіти в світовий освітній простір та особливості, притаманні одному з 

найпотужніших авіаційних ВНЗ світу. Особливістю міжнародних зв’язків і 

співпраці НАУ в досліджуваний період була спрямованість на співпрацю зі 

спорідненими вищими школами й участь у головних міжнародних організаціях 

авіаційного профілю, що й забезпечувало вагомі результати діяльності, які стали 

основою інноваційного розвитку, реформування і модернізації, а отже, й помітної 

інтеграції в міжнародний освітній і авіаційний простір. Завдяки співпраці з ІСАО 

налагоджені численні зв’язки з авіаційними підприємствами й організаціями 

багатьох країн світу, здійснювалася підготовка і перепідготовка авіаційних 

спеціалістів. Вагомим внеском НАУ в інтернаціоналізацію та інтеграцію вищої 

освіти була підготовка іноземних громадян, чисельність яких з кожним роком 

збільшувалася, а географія їх залучення на навчання до провідного авіаційного 

університету України розширювалася. Досягненням НАУ стало активне 

включення у міжнародні зв’язки і реальну співпрацю більшості структурних 

підрозділів, їх участь у багатьох програмах і проектах, співпраця з фондами та 

міжнародними організаціями.  

НПУ (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) у 

1991 – 2012 рр. значно розширив географію, напрями і форми співробітництва з 

партнерами за кордоном. Налагоджено розгалужену систему співробітництва з 
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провідними навчальними закладами більше ніж 50 країн світу, активно 

розгорталася співпраця із зарубіжними партнерами в межах понад 80 відповідних 

угод. Станом на січень 2013 р. в університеті навчалися студенти-іноземці з 26 

країн [63, с. 3–4].  

Університет співпрацював у науковому напрямі з провідними ВНЗ і 

науковими установами США, Швеції, Франції, Польщі, Словаччини, Болгарії, 

Китаю, Росії, Білорусі, Казахстану та інших країн близького зарубіжжя. Активно 

розвивалася співпраця із зарубіжними науковими асоціаціями і фондами, що 

забезпечило перетворення університету на центр міжнародного науково-

педагогічного співробітництва в галузі вищої педагогічної освіти в Україні [63, 

с. 3]. До складу університету входив спільний УАГІ ВМУУ (Українсько-

американський гуманітарний інститут “Вісконсинський міжнародний університет 

(США) в Україні”) з підготовки бакалаврів-менеджерів у сфері національної та 

зовнішньоекономічної діяльності [57, с. 8]. 

Підписання і реалізація двосторонніх партнерських угод НПУ в умовах 

незалежності була одним з найважливіших напрямів міжнародного 

співробітництва. У 2002 – 2003 н. р. університет уже мав 60 міжнародних угод 

про співробітництво з провідними ВНЗ і науковими центрами [57, с. 53]. 

Починаючи з 2002 – 2003 н. р., університет співпрацював з Краківською 

педагогічною академією, для якої готував науково-педагогічні кадри, студенти 

факультету іноземної філології виїжджали на семестрове включене стажування за 

стипендіями Педагогічної академії у Кракові за спеціальністю “Польська мова”. 

Постійно відбувався обмін студентськими групами з Пряшівським педагогічним 

факультетом Кошицького університету (Словаччина). 

У 2004 – 2005 н. р. університет налагодив систему співробітництва з 

провідними ВНЗ і науковими установами США, Швеції, Франції, Польщі, 

Словаччини, Болгарії, Китаю, Росії, Білорусії, Казахстану та інших країн 

близького зарубіжжя [58, с. 8]. 

Головні напрями міжнародного співробітництва університету в 2004 – 

2005 н. р. були зосереджені на таких пріоритетах: 
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- асиміляція та використання міжнародного досвіду педагогів; 

- організація та реалізація спільних міжнародних науково-дослідних 

проектів; 

- гуманітарно-культурне співробітництво; 

- підготовка фахівців для зарубіжних країн. 

У 2004 – 2005 н. р. НПУ здійснював співробітництво з більш ніж 

тридцятьма партнерами. На стажування було прийнято делегації: Сегедського 

наукового університету (Республіка Угорщина); Ягеллонського університету 

(Республіка Польща); Пряшівського університету факультету філософії 

(Словаччина). 

До Московського лінгвістичного університету на стажування виїжджала 

працівник кафедри зарубіжної літератури С. Чернєцова. З Університету м. Брно 

(Чехія) в НПУ стажування проходила професор Карла Новотнова [61, с. 91]. 

У 2007 – 2008 н. р. у рамках підписаних угод з Вищою школою імені 

Богдана Янського (Польща) та Університетом Альберти (Канада) на базі НПУ 

були створені Польсько-український центр європейських студій – з Вищою 

школою імені Богдана Янського (Польща), Українсько-канадський навчальний 

центр – з університетом Альберти (Канада). Завдяки роботі центрів студенти 

університету прослухали цикл лекцій провідних учених та викладачів Європи, а 

викладачі – запозичили нові методики викладання і впровадили їх у практику 

своєї роботи. Улітку 2008 р. Інститут української філології організував 

проведення літньої школи для студентів Університету Альберти (Канада) з 

поглибленим вивченням української мови. 

На кінець 2008 – 2009 н. р. університетом було підписано понад 40 угод про 

співпрацю із зарубіжними партнерами 19 країн світу. Укладено нові угоди про 

співпрацю з Московським державним педагогічним університетом, 

Університетом імені Констянтина Преславського в Шумені (Болгарія), 

Гродненським державним університетом імені Янкі Купали (Білорусь), 

Казахським національним педагогічним університетом імені Абая (Казахстан), 

Університетом Граді Кралове (Чехія) [61, с. 91]. 



193 
 

  

Протягом 2012 р. підписано угоди про співпрацю з навчальними закладами: 

Нижнєновгородським державним педагогічним університетом ім. Кузьми Мініна 

(Росія), Педагогічним університетом суспільних знань у Варшаві, Вищою 

лінгвістичною школою у м. Ченстохова (Польща), Талліннським університетом 

(Естонія), Латвійським університетом (Латвія), Українським вільним 

університетом (Німеччина) [63, с. 62]. 

Університет активно розгорнув співпрацю з посольствами та міжнародними 

організаціями, акредитованими в Україні. Присуджував почесні звання науковцям 

університетів-партнерів, а також видатним діячам і політикам, які сприяли 

освітній, науковій та культурній співпраці. Серед них: президент Словаччини 

Рудольф Шустер, письменник, заслужений діяч Казахстану Мухтар Шаханов, 

ректор Українського вільного університету в м. Мюнхені Л. Рудницький та інші 

визначні особистості [57, с. 54; 58, с. 82; 484]. 

Святкування 170-річного ювілею університету у 2005 р. перетворилося на 

святкування і міжнародних контактів університету. 20 квітня 2005 р. на 

урочистості з нагоди 170-річчя НПУ зібралися всі причетні до діяльності ВНЗ 

гості з країн-партнерів: президент Словаччини, почесний доктор НПУ Рудольф 

Шустер, Повноважний Посол Фінляндії в Україні Лаура Рейніль, другий секретар 

Посольства КНР в Україні Лі Шуньзінь, ректор Пряшівського університету 

Франтішек Мігін, ректор Педагогічної академії імені Едукації Народової 

м. Кракова (Польща) Міхал Сліва, посол Словаччини в Україні Урбан Руснак та 

інші [484]. 

НПУ прийнятий до Європейської асоціації університетів та Євразійської 

асоціації університетів, а ректор університету академік В. Андрущенко обраний 

віце-президентом Клубу ректорів Європи та отримав звання “Почесний 

професор” Міжнародного університету м. Відня, інших провідних університетів 

Росії, Словаччини, Білорусі, Польщі. Університет нагороджено міжнародною 

відзнакою “Європейська якість” згідно з рішенням вченої ради Міжнародного 

університету м. Відня (Австрія) спільно з Номінаційним комітетом Європейської 

бізнес-асамблеї (м. Оксфорд, Велика Британія). У вересні 2011 р. на базі НПУ 
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відбувся Європейський форум ректорів педагогічних університетів, який зібрав до 

столиці України делегації з 11 європейських країн і понад 30 керівників 

українських педагогічних університетів. У результаті ефективної роботи 

учасників форуму створено Асоціацію ректорів педагогічних університетів 

Європи та засновано науково-педагогічний часопис “Європейські педагогічні 

студії”. Президентом Асоціації обрано ректора НПУ імені М. П. Драгоманова 

В. Андрущенка [484]. 

У жовтні 2012 р. у м. Празі (Чехія) проведено засідання Правління Асоціації 

ректорів педагогічних університетів Європи, на якому презентовано і схвалено 

проект Педагогічної Конституції Європи, підготовлений колективом професорів 

(В. Андрущенко, М. Гунцінгер, А. Гайжутіс). Ця Конституція має стратегічний 

характер і покликана встановити принципи узгодженої транс-університетської 

політики, регламентувати педагогічну діяльність та визначати загальний механізм 

підготовки педагогічних кадрів [63, с. 62]. 

Університет зайняв активну позицію щодо сприяння вивченню української 

мови студентами й викладачами закордонних партнерів, зокрема, взяв участь у 

створенні Центру україністики при Московському державному лінгвістичному 

університеті (Росія). Підписана важлива угода з Лісабонським університетом 

(Португалія) про участь викладачів університету в створенні та роботі Курсу 

слов’янських студій [61, с. 91]. У грудні 2012 р. делегація університету на чолі з 

першим проректором В. Бехом відвідала Федеративну Республіку Бразилія з 

метою виконання доручення Президента України про організацію дистанційного 

викладання української мови для представників української громади у Бразилії. 

Підписано угоду з Центрально-Західним університетом (Штат Парана, Бразилія) 

про започаткування дистанційної освіти у Бразилії [63, с. 62]. 

НПУ налагодив зв’язки з ЄК і отримав відповідні матеріали для участі у 

конкурсах європейських проектів. Здійснювалися проекти у межах програми 

Темпус за фінансової допомоги Вишеградського фонду, VISBY, UNESCO, 

Американського бюро освіти і культури, Міжнародного фонду “Відродження”, 

Канадської агенції. Одним з найпотужніших був проект за програмою ЄС Tемпус 
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“Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС”, що виконувався Інститутом 

інформатики. У рамках проекту створено консорціум університетів, до якого 

ввійшли: Малардаленський і Стокгольмський університети (Швеція), 

Гельсінський технологічний університет (Фінляндія), Римський університет “La 

Sapienza” (Італія), Кельнський університет (Німеччина) [484]. 

Університет започаткував 18 міжнародних проектів, більшість яких 

виконувалися 3 – 5 років [63, с. 63]. 

Упродовж багатьох років здійснювалася підготовка на отримання грантів з 

програми Темпус для педагогічно-індустріального факультету та Інституту 

корекційної педагогіки і психології. Зокрема, у 2004 – 2005 н. р. отримано грант 

Teмпус-Taciс в Інституті корекційної педагогіки і психології. НПУ взяв участь у 

презентації книги та компакт-диску “На шляху до вдосконалення освітньої 

співпраці: Україна та США”, організованій інформаційним центром освіти США 

“American Councils”, де було розглянуто можливості інформаційного центру 

освіти США і ресурсного центру для випускників програм, спонсорованих урядом 

США, та презентації програми ім.  Фулбрайта для викладачів ВНЗ і науковців [59, 

с. 84–86]. 

Започатковано і реалізовано цілу серію міжнародних програм і проектів, які 

дали вагомі результати в науковій і навчальній діяльності. Спільно з Інститутом 

математики НАН України створено науковий відділ фрактального аналізу, 

Українсько-німецький центр міждисциплінарних досліджень та освіти, 

лабораторію складних систем, відкрито Центр іноземних культур та навчально-

консультативні курси іноземних мов, Міжнародний центр розвитку освіти. До 

науково-навчально-виробничого комплексу входили ВНЗ: Кримський державний 

гуманітарний інститут; УАГІ ВМУУ; Гуманітарний інститут “Артек”; Навчально-

консультативний центр НПУ імені М. П. Драгоманова в м. Олександрія. Серед 

філій університету була філія НПУ імені М. П. Драгоманова в м. Прага. Коледжі, 

гімназії, ліцеї, інститути, філіали в містах Прага (Чехія), Таллінн (Естонія), 

Євпаторія, Гурзуф та інші – це складові єдиного комплексу університету. 

Серед кафедр університету з 2003 р. функціонувала кафедра соціології, 
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управління та євроінтеграції (завідувач – доктор філософських наук, професор 

В. Бех). Стараннями її працівників університет розвинув розгалужену систему 

співробітництва з провідними ВНЗ і науковими установами США, Швеції, Франції, 

Польщі, Словаччини, Болгарії, Китаю, Росії, Білорусії, Казахстану та інших країн 

близького зарубіжжя.  

Важливим напрямом міжнародної діяльності НПУ було науково-технічне 

співробітництво із закордонними організаціями. Викладачі та співробітники 

університету в 2006 – 2007 н. р. взяли активну участь у понад 20 міжнародних 

науково-практичних конференціях за різною науковою тематикою, що проходили 

в Україні, Польщі, Росії, Естонії, Німеччині, Словаччині, Угорщині та інших 

країнах. Продовжено виконання 12 міжнародних проектів. Зокрема, проект 

“Вдосконалення багатогалузевих підходів до профілактики ВІЛ/СНІД серед 

молоді України” спільно з представництвом Британського видавництва “Експрес 

Паблішінг” в Україні (Велика Британія), проект з організації методичних 

семінарів для викладачів англійської мови з представництвом “Пірсон 

Едюкейшн” в Україні, проект розвитку дистанційної освіти спільно з 

Університетом м. Умса (Швеція), проект з інтеграції до Східноєвропейської 

мережі університетів з Університетом Марії Склодовської-Кюрі у Любліні 

(Польща). Спільно з Центром вивчення демократії Університету Квінт (Канада) 

університет брав участь у канадсько-українському проекті “Розбудова демократії” 

[59, с. 84–86]. 

У 2008 – 2009 н. р. в університеті продовжувалася робота над міжнародними 

науковими проектами: “Сингулярні розподіли ймовірностей та перетворень, що 

зберігають фрактальну розмірність”, “Структура спектральних мір та сингулярно 

неперервні спектри операторів Шредінгеревського типу”, загальноєвропейський 

проект INTASOO-257 Бонн, Берлін, Рим, Київ, Москва, Санкт-Петербург (Фізико-

математичний інститут, кафедра вищої математики, проф. М. Працьовитий). 

Започатковано співпрацю над проектом Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку спільно з МОН України “Рівний доступ до якості освіти в Україні” 

(кафедра педагогіки і методики початкового навчання, академік В. Бондар, 
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професор І. Шапошнікова) [59, с. 85]. 

Помітною була активізація участі університету в міжнародних програмах і 

проектах. Якщо у 2005 р. в університеті було започатковано 7 міжнародних 

проектів; у 2006 р. їх було 11, то протягом 2007 – 2008 н. р. представники НПУ 

брали участь вже у 20 міжнародних освітніх організаціях, програмах та грантах. 

Станом на 2008 р. в університеті започатковано 26 міжнародних проектів [60, 

с. 70; 484]. Особливу активність у сфері міжнародної співпраці демонстрував 

Інститут корекційної педагогіки і психології, завдяки його зусиллям університет 

виграв у 2007 – 2008 н. р. три гранти міжнародних фондів і організацій, зокрема 

на реалізацію спільного проекту з Університетом Едмонтона (Канада) 

“Інклюзивна освіта для дітей з вадами розвитку в Україні” терміном на 5 років. 

Університет виступив співзасновником низки міжнародних освітянських 

організацій, зокрема Академічної мережі Центральної і Східної Європи. У червні 

2007 р. в університеті відбулося засідання Президії Академічної мережі 

Центральної і Східної Європи. У жовтні 2008 р. Асамблея цієї поважної 

міжнародної організації була проведена в НПУ імені М. П. Драгоманова [60, 

с. 70]. 

У міжнародну діяльність включилися всі структурні підрозділи 

університету. У 2007 – 2008 н. р. на базі вечірнього факультету був проведений 

круглий стіл “Перспективні напрями об’єднаних наукових досліджень в області 

психології” за участю викладачів кафедри психології університету, наукових 

співробітників Інституту психології АПН України імені Г. С. Костюка і 

викладачів Люблінського університету Марії Склодовської-Кюрі (Польща). 

Протягом 2007 – 2012 рр. вечірній факультет (декан професор Л. Зінченко) та 

Університет Марії Склодовської-Кюрі активно реалізували спільні наукові, 

навчальні і дослідницькі проекти, проводили наукові конференції та семінари за 

участю провідних спеціалістів у галузі психології, а також здійснювали наукове 

стажування спеціалістів кожної зі сторін, обмін науковими доробками та 

спеціалізованою літературою [60, с. 70]. 

Викладачі кафедри хімії співпрацювали з ВЕГО (Всеукраїнська екологічна 
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громадська організація) “МАМА-86” у напрямку дослідження стратегічних 

підходів міжнародного регулювання хімічних речовин у рамках проектів 

“Міжнародного хімічного секретаріату (СhemSec)”, Шведської агенції з охорони 

навколишнього середовища (Swedisn EPA), Шведського хімічного товариства, 

неурядової організації “Жінки у Європі за спільне майбутнє” [61, с. 91]. 

Важливе місце у програмах міжнародної співпраці НПУ в досліджуваний 

період займала участь у діяльності різних міжнародних об’єднань у галузі 

досліджень, вивчення і викладання педагогічних дисциплін, а саме: Європейської 

асоціаціії університетів, Євразійської асоціації університетів, Клубу ректорів 

Європи. У 2012 р. університет було прийнято членом Міжнародної асоціації 

університетів [63, с. 62]. 

Важливий напрям міжнародного співробітництва університету – розвиток 

академічної мобільності суб’єктів освітнього процесу. Викладачі й науковці 

університету постійно виїжджали у відрядження, зокрема, у 2011 – 2012 н. р. до 

університетів Тулони і Вари (Франція), до Пряшівського педагогічного 

факультету (Словаччина), на наукову конференцію до Педагогічної академії імені 

Комісії Едукації Народової у Кракові (Польща), до Цаньчжоуського професійно-

технічного інституту (КНР) [103]. Академічна мобільність здійснювалася шляхом 

організації й участі у міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах, 

інших науково-освітніх заходах як на базі університету, так і на базі закордонних 

ВНЗ-партнерів. В університеті постійно відбувалися спільні з Педагогічною 

академією Кракова міжнародні конференції, у яких брали участь кафедри 

слов’янських народів та політології, видавалися спільні наукові збірники. 

У рамках проекту “Deaf Workforce education in Ukraine” – Лойола Коледж 

(США), NDBI (Національний бізнес-інститут нечуючих) (США), УТОГ 

(Українське товариство глухих) (Україна), Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова (Україна) пройшли терміном один місяць 

стажування тьюторів (викладачів електронних дистанційних курсів – Т. А.) у 

комп’ютерному центрі Університету Лойола Коледж (штат Меріленд, США) 

чотири викладачі: доц. С. Федоренко, Л. Марченко, Ю. Свистун, Г. Жабєєв. 
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Постійною була участь студентів у проектах ЄС, зокрема “Всходная школа” 

(Польща), “Мовне стажування” (Словаччина). Починаючи з 2005 р., університет 

виступав організатором проведення міжнародної студентської науково-

практичної конференції “Майбутнє ЄС та перспективи європейської інтеграції 

України”. Зберігалася тенденція щорічного збільшення кількісних і якісних 

показників діяльності університету у плані міжнародної співпраці та 

міжнародного визнання. У першому півріччі 2009 р. університетом організовано і 

проведено 53 конференції, з них 15 наукових. Професорсько-викладацький склад 

університету брав активну участь у різного рівня наукових заходах в Україні та за 

її межами (симпозіуми, конгреси, конференції, наукові читання). Загальна 

кількість наукових заходів – 307, з них 114 – міжнародних. Кількість осіб, що 

були учасниками, – 371, країни – Польща, Швеція, Австрія, Білорусь, Литва, 

Російська Федерація, Болгарія, Греція, Словаччина, Канада та інші [61, с. 91]. 

НПУ імені М. П. Драгоманова був міжнародним творчим майданчиком для 

обговорення та опрацювання новітніх освітніх методик. У 2012 р. університет 

організував і провів 24 міжнародні конференції, що сприяло піднесенню іміджу 

української науки, координуванню наукових досліджень і налагодженню 

наукових зв’язків викладачів університету з провідними вченими світу [63, с. 62]. 

Нарощувалася мобільність студентів та викладачів через такий механізм, як 

організація стажування у провідних ВНЗ Європи і світу, обмін делегаціями з 

метою ознайомлення з ВНЗ-партнерами. Якщо у 90-х рр. ХХ ст. закордонні 

відрядження здійснювали переважно керівний склад університету з метою 

детального ознайомлення з європейською системою освіти, з роботою 

департаментів освіти, з діяльністю окремих найбільш відомих університетів 

Європи, то в 2005 – 2012 рр. все більше у відрядженнях були задіяні науковці, 

викладачі, студенти [15, арк. 163–164; 63, с. 67]. 

У кінці березня – на початку квітня 2009 р. відбувся візит групи студентів-

відмінників навчання до Італії на запрошення 1-го Римського університету “Ла 

Сапієнца”. У червні 2009 р. завершилося семестрове стажування групи студентів 

Інституту іноземної філології у Педагогічному університеті імені Комісії народної 
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освіти (Краків, Польща) [61, с. 91]. 

Щороку понад 200 студентів університету відвідували ВНЗ країн-партнерів. 

Традицією стали заохочувальні поїздки студентів-відмінників на навчання до 

ВНЗ-партнерів [63, с. 63]. 

Відповідно до угоди про співпрацю між НПУ і Педагогічною академією імені 

Комісії Едукації Народової в Кракові (Польща), студенти 3-го та 4-го курсу 

Інституту іноземної філології протягом одного семестру навчалися в Педагогічній 

академії [578]. Згідно з угодою з Університетом імені Костянтина Преславського в 

Шумені (Болгарія), студенти і викладачі університету вивчали досвід своїх 

болгарських колег. Понад 500 викладачів і студентів університету щорічно брали 

активну участь у різноманітних міжнародних конференціях, симпозіумах, круглих 

столах та інших заходах [61, с. 91]. 

Плідна співпраця була налагоджена з ВНЗ КНР. У 2002 – 2003 н. р. 

делегація НПУ відвідала Цаньчжоуський професійно-технологічний інститут, 

провідний навчальний заклад провінції Хубей, де й було підписано довгострокову 

угоду про співробітництво, центр мистецтв у Вото, столицю КНР Пекін [57, с. 54]. 

Поглибилося співробітництво з Державним педагогічним університетом 

імені Іона Крянге в Кишиневі (Молдова). На базі кишинівського університету 

відбувалися міжнародні заходи, в яких брали участь науковці трьох країн – 

України, Молдови й Румунії. Здійснювалися спільні заходи щодо спрямування 

сучасної освітньої системи в гуманістичному, миролюбному векторі [200]. 

Навчання іноземних громадян – важливий напрям міжнародного 

співробітництва університету, який був показником іміджу ВНЗ за кордоном. За 

останні роки динаміка прийому іноземних студентів постійно зростала: якщо у 

2004 р. в університеті навчалися 52 іноземні студенти, то в 2008 – 2009 н. р. вже 

навчалися 263 іноземні студенти й аспіранти із 26 країн світу [61, с. 91], у 2011 р. 

навчалося понад 400 студентів з 26 країн світу [484]. Станом на січень 2013 р. в 

університеті різними формами навчання було охоплено понад 350 іноземних 

студентів із 28 країн світу [63, c. 63]. 

Консультування іноземних абітурієнтів, студентів, магістрів, які хотіли 
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навчатися в університеті, аспірантурі, агітаційна робота у країнах Близького і 

Середнього Сходу, Африки, Південно-Східної Азії здійснювалися з метою 

нарощування обсягів і результативності міжнародного співробітництва. 

Важливим напрямом роботи університету було листування з ВНЗ-партнерами, 

підготовка договорів, відповідної супутньої документації для роботи з ВНЗ-

партнерами НПУ [58, с. 82]. 

Станом на січень 2013 р. в НПУ ім. М. П. Драгоманова на стаціонарному, 

заочному і підготовчому відділеннях навчалися студенти з Китаю, Туреччини, 

Ірану, Грузії, Росії, Киргизстану, Туркменістану та інших країн [579]. 

Отже, НПУ імені М. П. Драгоманова у 1991 – 2012 рр. був активним 

суб’єктом європейського і світового простору вищої освіти. Це стало можливим 

завдяки глибокому усвідомленню керівництвом університету принципу 

інтенсивного міжнародного співробітництва й інтеграції у глобальний освітній і 

науково-дослідний простір. Упродовж досліджуваного періоду, особливо 

протягом 2003 – 2012 рр., цей принцип успішно реалізувався, що й забезпечило 

університету лідерство в міжнародному напрямку серед педагогічних ВНЗ 

України. Основою успіху в справі міжнародного співробітництва є уважне 

ставлення керівництва до цієї складової діяльності, високий професіоналізм 

кадрового складу і якісно організована робота відділу міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції. Особливістю університету було те, що 

він співпрацював переважно зі спорідненими ВНЗ педагогічного і гуманітарного 

профілю, із зарубіжними центрами україністики. Це сприяло поглибленню 

співпраці в усіх аспектах діяльності (навчальна, науково-дослідна, видавнича, 

виховна, культурна) та стимулювало бажання об’єднувати зусилля та 

інтелектуальні, матеріальні й адміністративні можливості всіх зацікавлених 

суб’єктів співпраці. 

НМУ (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця) серед 

ВНЗ України з охорони здоров’я вирізняв досить високий показник міжнародної 

активності. На Двадцятій міжнародній спеціалізованій виставці “Освіта та 

кар’єра-2011” НМУ у листопаді 2011 р. отримав Гран-прі та разом з Українським 
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медичним ліцеєм золоті медалі й дипломи у номінації “Міжнародне 

співробітництво в галузі освіти і науки” [275]. 

За період з 1991 по 2012 рр. здійснено великий обсяг роботи у сфері 

міжнародного співробітництва, що забезпечило подальший розвиток і 

реформування системи медичної освіти й модернізації всіх складових діяльності 

ВНЗ. Одним із стратегічних напрямів розвитку НМУ впродовж досліджуваного 

періоду було досягнення міжнародних стандартів підготовки медичних і науково-

педагогічних кадрів та інтеграції до європейського освітнього і наукового 

простору на засадах Болонської декларації [554]. 

Університет розвивав різні форми і напрями міжнародного співробітництва. 

Головними його напрямами були такі: встановлення зв’язків з іноземними та 

міжнародними освітніми й науковими організаціями; створення і реалізація 

мульти- та двосторонніх проектів у сферах, що становили взаємний інтерес; 

прагнення до визнання НМУ за кордоном через акредитацію на державному рівні 

та членство у відомих міжнародних об’єднаннях, асоціаціях; підготовка медичних 

кадрів для зарубіжних країн. До найбільш дієвих форм міжнародного 

співробітництва, які реалізувалися в НМУ, належали: членство в міжнародних 

організаціях; розробка і виконання партнерських двосторонніх програм 

співробітництва із зарубіжними університетами; укладання та реалізація угод про 

співпрацю; участь у міжнародних освітніх і наукових проектах; розробка та 

здійснення міжнародних наукових і освітніх проектів у сфері медицини; 

співпраця з міжнародними організаціями, посольствами зарубіжних держав в 

Україні та дипломатичними представництвами України за кордоном; співпраця з 

науковими закладами Європи і світу; участь у міжнародних виставках, наукових і 

освітніх форумах; стажування викладачів і студентів за кордоном; організація і 

проведення міжнародних семінарів, конференцій; співпраця із зарубіжними 

освітніми агенціями щодо легалізації документів про медичну освіту, отриману в 

НМУ; участь у нострифікації документів про медичну освіту, отриману за 

кордоном; організація нострифікаційних експертиз; підготовка медичних кадрів 

для зарубіжних країн [554]. 
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Серед важливих результатів усебічної діяльності у сфері міжнародного 

визнання університету та його видатних учених стало входження до Комітету з 

політики та координації Спеціальної програми наукових досліджень, розробок і 

підготовки наукових кадрів у сфері відтворення населення. Вагомими кроками у 

цьому напрямі роботи було укладання і реалізація угод про співпрацю НМУ з 

провідними науково-освітніми закладами світу – Каролінським інститутом 

(Королівство Швеція), Оксфордським університетом (Велика Британія), 

Університетом Гумбольдта (Федеративна Республіка Німеччина), Університетом 

Аристотеля у Тесалоніках (Республіка Греція), la FEHAP – Федерація закладів 

охорони здоров’я Франції [554]. 

Університет став центром з вивчення іноземних мов, що є головною умовою 

активного міжнародного співробітництва. З 1 листопада 2011 р. в Українському 

медичному ліцеї НМУ імені О. О. Богомольця розпочалося вивчення китайської 

мови, що посилило міжнародне співробітництво у галузі медицини. В НМУ 

успішну діяльність розгорнув English-Speaking Club [274; 228]. 

Підписання і реалізація двосторонніх партнерських угод – основа розвитку і 

поглиблення міжнародної співпраці університету. Станом на 2012 р. міжнародне 

співробітництво НМУ здійснювалося зі 101 зарубіжним медичним та освітніми 

закладом, організацією, асоціацією, у тому числі з 79 іноземними освітніми 

закладами. У 2011 р. було подовжено багатосторонні угоди з Університетом 

Турку (Фінляндія), Університетом Аристотеля в Салоніках (Греція), 

Університетом де Усто (Іспанія), Університетом Гумбольдта (Німеччина) [306]. У 

2012 р. університет мав 37 угод з провідними міжнародними організаціями і 

закладами, був учасником 27 освітніх та 49 наукових міжнародних проектів, 

співзасновником Міжнародного університетського центру науки та 

співробітництва країн Південної і Південно-Східної Європи (Італія), 

Східноєвропейської мережі університетів (Польща) [130]. Постійно 

розширювалися межі міжнародного співробітництва і сфери взаємодії: участь 

викладачів, наукових співробітників і студентів у міжнародних конференціях, 

конгресах, обмін студентами і викладачами тощо. Держави-партнери НМУ: США, 
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Велика Британія, Канада, Франція, Росія, Німеччина, Греція та ін. [470, с. 88–89]. 

У 2010 – 2011 рр. НМУ відвідали представники Посольства Королівства 

Саудівської Аравії [224], радник з питань культури Посольства Йорданії [217], 

Надзвичайний і Повноважний Посол Сирійської Арабської Республіки в Україні 

професор Мохамед Саїд Акіль, Надзвичайний і Повноважний Посол 

Туркменістану пан Нурберди Аманмурадович Аманмурадов та зарубіжна 

делегація Посольства Республіки Ірак [554]. У ході зустрічей обговорювалися 

питання щодо організації співробітництва в галузі освіти та науки, розширення 

співробітництва з посольствами у сфері організації навчання студентів, наукових 

досліджень та обміну досвідом, а також післядипломного навчання. 

Розвитку, реформуванню та модернізації ВНЗ сприяла співпраця з 

міжнародними організаціями: ВООЗ, ЄРБ ВООЗ, Європейським регіональним 

комітетом ВООЗ з політики та координації Спеціальної програми наукових 

досліджень, розробок і підготовки наукових кадрів у сфері відтворення населення, 

Постійним комітетом Європейського регіонального комітету ВООЗ, АМН 

Білорусі, АМН Бразилії, РАМН, РАПН, Всесвітнім, Європейським та 

Американським товариством урологів, Всесвітньою академією медицини 

Альберта Швейцера, Всесвітньою академією патології та багатьма іншими [554]. 

НМУ співпрацював з такими міжнародними освітніми організаціями, як: 

Програма академічних обмінів ім. Фулбрайта (США), Програма міжнародних 

досліджень та стажування з питань навколишнього середовища і здоров’я Фонду 

Фогарті (США), Агентство з міжнародного розвитку (США), Європейська 

асоціація шкіл охорони здоров’я, Міжуніверситетський центр науки і 

співробітництва Східної та Південно-Східної Європи (Італія), до якого входили 33 

університети з 14 країн, та Східноєвропейська мережа університетів, яку 

утворювали 35 університетів. Європейська асоціація громадського здоров’я, 

Східноєвропейська мережа університетів (Польща), Асоціація медичних шкіл 

Європи, Німецька служба DAAD, Федерація закладів охорони здоров’я, 

Федерація сфери охорони здоров’я, соціальної та медико-соціальної сфер, 

Консорціум європейських університетів, Федерація закладів охорони здоров’я 
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Франції La FEHAP та інші [554]. 

НМУ імені О. О. Богомольця у 2003 р. став співзасновником 

Міжуніверситетського центру науки та співробітництва країн Південної і 

Південно-Східної Європи (Італія), Східноєвропейської мережі університетів 

(Польща), учасником 17 освітніх та 56 наукових міжнародних проектів. Серед 

форм міжнародного співробітництва були: участь у міжнародних освітніх і 

наукових проектах, членство у міжнародних організаціях, участь у міжнародних 

виставках, конкурсах, наукових і освітніх форумах тощо [470, с. 88–89]. Заклад 

став партнером Консорціуму європейських університетів: у вересні 2011 р. 

приєднався до асоціації підписантів Великої хартії університетів (Magna Charta 

Universitatum) [334]. 

З 2004 – 2005 н. р. університет співпрацював з ПРООН (Програма розвитку 

ООН в Україні). Проводилися різнобічні наукові соціологічні дослідження в 

медичному середовищі (студенти-медики, викладачі) з питань СНІДу, 

розроблялися на їх основі рекомендації. Університет зацікавився проблемою 

реалізації багатосекторального проекту ЄС з профілактики СНІДу у військових 

відомствах, а саме розробкою та проведенням тренінгу персоналу. У рамках цього 

співробітництва створено мережу студентських лідерів. Підписано Угоду про 

наукове, освітнє і практичне співробітництво з Азербайджанським медичним 

університетом. Розпочалася реалізація міжнародного наукового проекту 

„Оксидантний стрес, окис азоту та антиоксидантний статус хворих на легеневу 

артеріальну гіпертонію”, підготовленого колективами кафедр у рамках 

міждержавної угоди про міжнародну співпрацю України й Італії. З 2008 р. спільно 

з Каролінським інститутом (м. Стокгольм, Швеція) реалізувалася унікальна в 

державі навчально-наукова програма з підготовки молодих учених [344]. 

Виконувався спільний проект післядипломної підготовки лікарів у сфері 

загальної хірургії між НМУ та Академічною клінікою Вестфальського 

університету (м. Мюнстер, Німеччина). Згідно з угодою старший лаборант 

кафедри хірургії № 1 О. Степаненко виконував програму однорічного навчання. 

Відповідно до спільного проекту підготовки науково-педагогічних кадрів з 
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Інститутом Ясси (Румунія) здійснювалася підготовка аспіранта кафедри 

терапевтичної стоматології С. Паламарчука [554]. 

У рамках Угоди про співробітництво між Медичним університетом м. Лодзь 

(Польща) та НМУ здійснювався спільний міжуніверситетський науковий проект, 

присвячений проблемам здорового способу життя та хвороб цивілізованого світу. 

У листопаді 2011 р. делегація від Медичного університету м. Лодзь у складі 

студентів і молодих учених, які працювали у наукових гуртках кафедр 

громадського здоров’я та епідеміології медичного університету м. Лодзь, провела 

анкетування студентів кафедри внутрішньої медицини № 3 НМУ, яке полягало у 

визначенні рівня знань щодо здорового способу життя і хвороб цивілізованого 

світу, таких як ожиріння, алергія та цукровий діабет. Були заслухані доповіді від 

студентів і молодих вчених Університету м. Лодзь та НМУ [309]. 

У НМУ реалізувалася програма професійних обмінів Міжнародної федерації 

асоціацій студентів-медиків. Щорічно близько 30 студентів університету в рамках 

двосторонніх домовленостей та за зазначеною програмою проходили літню 

практику за кордоном у багатьох країнах світу. Також щороку понад 20 студентів-

іноземців з Великої Британії, Латвії, Чехії, Монтенегро, Бразилії, Канади, 

Хорватії, Німеччини, Данії, Італії, Литви, Польщі, Сербії, Іспанії, Швеції, 

Швейцарії, Туреччини, Франції та США проходили літню практику на клінічних 

кафедрах НМУ. 

Університет мав гранти, виконувалися міжнародні наукові й освітні проекти 

у сфері медицини та фармації. НМУ брав участь у виконанні 114 грантових 

науково-дослідних робіт на суму близько 20 млн грн. Наукові гранти 

виконувалися спільно з 14 країнами світу, зокрема з Австрією, Великобританією, 

Данією, Нідерландами, Німеччиною, Росією, США, Францією, Швейцарією, 

Швецією [554]. 

Щорічно в НМУ відбувалося близько 100 відряджень співробітників до 

більш ніж 20 країн світу. Також для участі у наукових форумах відряджалися за 

кордон щорічно 7 – 10 студентів НМУ до 5 – 8 країн світу [554]. 

Набула широкого розвитку така важлива форма співробітництва, як участь у 
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міжнародних наукових конференціях на базі НМУ та на базі університетів-

партнерів. Серед заходів такого рівня відбулися: наукова конференція “Актуальні 

питання естетичної та реконструктивної хірургії молочної залози” [163]; зустріч 

ректорів національних вищих навчальних закладів Росії, України, Білорусі, 

Польщі у Варшаві для обговорення практичних заходів стосовно розширення 

академічного співробітництва між вищезазначеними країнами в контексті 

Болонського процесу [204]; VI Науково-практична конференція з міжнародною 

участю “Санкт-Петербурзькі наукові читання”, яка проходила на початку грудня 

2004 р. на базі Санкт-Петербурзького державного медичного університету 

ім. акад. І. Павлова [338]; курс післядипломного навчання лікарів „Супутня 

патологія у кардіологічних пацієнтів – виклик інтегрованого лікування”, який 

проходив на базі НМУ імені О. О. Богомольця і об’єднав близько 200 лікарів з 

України, Білорусі, Латвії [218]; I-ий Міжнародний конгрес молодих учених і 

студентів (м. Каєтани, Польща) [378]; VI Форум творчої та наукової інтелігенції 

країн СНД на тему “Історико-культурна спадщина країн-учасниць СНД: загальне 

надбання і ресурс стійкого розвитку”, який відбувся у жовтні 2011 р. у м. Києві 

[125]; друга нарада Європейського форуму з політики охорони здоров’я для 

державних посадовців вищої ланки з 53-х держав-членів ВООЗ, яка відбулася у 

листопаді 2011 р. у місті Єрусалимі (Ізраїль) щодо узгодження нової європейської 

політики “Здоров’я-2020” [377]; Міжнародна науково-практична конференція 

“Медичне страхування у країнах Центральної та Східної Європи. Вибір шляхів 

розвитку” та багато інших [178]. 

На базі структурних підрозділів університету проводилися важливі 

міжнародні заходи. ІІІ Міжнародний брейн-ринг з хірургії “Актуальні питання 

сучасної хірургії” проведено у листопаді 2011 р. на базі кафедри хірургії № 4. 

Організаторами брейн-рингу стали професорсько-викладацький склад кафедри 

хірургії № 4 (завідувач кафедри, д.м.н., професор В. Мішалов) та члени 

студентського наукового гуртка кафедри хірургії № 4. У грі взяли участь 6 

команд: з Москви, Санкт-Петербурга, Гомеля, Києва, Дніпропетровська та Львова 

[232]. На базі кафедр відповідно до угод про співробітництво проходили 
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стажування студенти і науковці закордонних ВНЗ-партнерів [554]. 

Університет виступав ініціатором багатьох міжнародних заходів: VII 

Конгресу педіатрів України “Актуальні проблеми педіатрії”, який об’єднав понад 

1700 учасників з України, Росії, Білорусії; міжгалузевого круглого столу з 

міжнародною участю у рамках щорічної акції “16 днів проти гендерного 

насильства”; щорічних міжнародних науково-практичних конференцій, 

присвячених Всесвітньому дню здоров’я, які збирали у стінах університету 

велику кількість науковців, гостей з ВНЗ-партнерів, міжнародних організацій; 

щорічних міжнародних студентських олімпіад та інших [214; 122; 313; 366]. 

Університет щороку приймав закордонні делегації, які прибували задля 

обговорення питань співробітництва в галузі освіти і науки. Зокрема, делегацію 

мерії міста Бівона (Сицилія, Італійська Республіка) у квітні 2011 р. [353], делегацію 

Університету Майямі (Флорида, США) у лютому 2012 р. Було обговорено рамкову 

угоду про науково-освітнє співробітництво між університетами. Прочитано 2 лекції 

фахівцями з Університету Майямі (Флорида, США) [554]. 

На базі університету постійно проводилися міжнародні тренінги з 

актуальних проблем охорони здоров’я. У квітні 2011 р. було проведено 

міжнародний тренінг “Актуальні питання резистентності до протимікробних 

препаратів”. Захід відбувся у рамках двосторонньої Угоди про співробітництво 

між НМУ та Каролінським (Королівство Швеція) – закладом, який номінує 

лауреатів на здобуття Нобелівської премії у галузі медицини та фізіології [376]. За 

сприянням Бюро ВООЗ в Україні на базі НМУ у квітні 2012 р. відбувся майстер-

клас Каролінського інституту та НМУ “Побічні ефекти лікарських засобів: роль 

клінічної фармакології у подоланні розбіжностей між теорією та практикою” за 

участю координатора Каролінського інституту професора Томмі Лінне [554]. 

Важливим показником рівня міжнародного співробітництва НМУ було 

навчання іноземних громадян. З кожним роком все більше іноземних студентів 

обирали НМУ імені О. О. Богомольця для здобуття вищої медичної освіти. НМУ 

навчав іноземних студентів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів з 54 

країн світу. Найбільш представленими на всіх етапах підготовки кадрів для 
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зарубіжних країн були Іран, Сирія, Йорданія, Індія, Ізраїль, Греція, Китай, 

Марокко, Польща [470, с. 88]. Іноземні громадяни отримували ґрунтовні знання, 

набуті на кафедрах університету, були задоволені своєю освітою, гарно 

працевлаштовувалися у своїх країнах [154]. В університеті навчалися іноземні 

студенти з Тунісу, Демократичної Республіки Конго, Туреччини, Туркменістану, 

Саудівської Аравії та інших держав [202]. 

У вересні 2010 р. вперше університет прийняв на навчання групу студентів-

іноземців, що обрала мовою навчання українську. Кафедра україністики на чолі з 

професором А. Гуляком створила всі найсприятливіші умови для оволодіння 

українською мовою іноземних студентів [194]. 

У 2011 р. університет випустив 10 тисяч іноземних спеціалістів та здійснив 

підготовку другого випуску фахівців англомовної форми навчання. У 2012 р. до 

університету на навчання було зараховано понад 370 іноземних громадян, які 

представляли 39 країн світу [130]. 

Задля вдосконалення володіння англійською при кафедрі іноземних мов 

НМУ у 2003 р. було організовано курси для науково-педагогічних працівників 

університету. В результаті за вісім років курси закінчили понад 350 осіб, усі вони 

отримали сертифікат, яким засвідчується високий рівень володіння англійською 

мовою та право викладати у групах англомовної форми навчання. 

Станом на 2012 – 2013 н. р. студентами англомовної форми навчання в НМУ 

було понад 250 осіб – це громадяни США, Швеції, Польщі, Туреччини, Індії, 

Ірану, Іраку, Лівану, Кувейту, Чаду, Нігерії, Гани та інших країн світу. 

Викладання навчальних дисциплін англійською мовою провадилося за 

спеціальностями: “Лікувальна справа”, “Стоматологія” та “Фармація” [554]. 

Навчання іноземців у НМУ починалося з підготовчого відділення, яке існує 

з 1992 р. Станом на грудень 2011 р. на підготовчому відділенні НМУ навчалося 

майже 50 слухачів з 15 країн світу [195]. 

Отже, міжнародне визнання НМУ імені О. О. Богомольця в досліджуваний 

період стало реальністю. Свідченням реалізації іміджевої політики в усіх сферах 

діяльності, яка розвивала досягнутий рівень представлення університету світовій 
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громадськості, було його сприйняття як навчального закладу нової формації, що 

всебічно віддзеркалює всі інноваційні зміни, здобутки й надбання університету і 

його колективу. Широка і змістовна міжнародна діяльність спрямовувалася на 

позиціонування НМУ як лідера на ринку освітніх та медичних послуг у межах 

України, європейського науково-освітнього простору, а в недалекому 

майбутньому і світового. Над формуванням позитивного інноваційного іміджу 

університету наполегливо працювали всі структурні підрозділи. Здійснювалося 

інформування всіх цільових груп зарубіжної громадськості щодо його місії, 

довготривалих цілей, політики, програм і завдань. Велика увага приділялася 

популяризації бренду університету на національному, регіональному та 

міжнародному рівнях, активно використовувалася мережа Інтернету як 

ефективного інформаційно-комунікаційного каналу. Постійно здійснювався 

розвиток і супровід сайту університету, інститутів, факультетів, кафедр та інших 

наукових підрозділів у контексті висвітлення міжнародної діяльності у 

глобальному інформаційному середовищі. А отже, з року в рік розширювалася 

географія країн, зростала чисельність контингенту іноземних студентів, що є 

переконливим свідченням інноваційного поступу університету та утвердження 

його на міжнародному ринку освітніх послуг. 

КНТЕУ (Київський національний торговельно-економічний університет) у 

1991 – 2012 рр. мав велику кількість угод про співпрацю й ефективно працював 

над їх реалізацією [557; 506]. На початку 1990-х рр. КТЕІ (Київський торговельно-

економічний інститут) підтримував дружні зв’язки з багатьма закордонними ВНЗ. 

У 1994 р. на базі КТЕІ створено КДТЕУ (Київський державний торговельно-

економічний університет), якому у 2000 р. надано статус національного [470, 

с. 21]. У рамках укладених договорів про партнерство та співробітництво 

відбувався обмін професорсько-викладацьким складом і студентами з метою 

інформування про організацію навчання, розроблення спільних навчальних 

програм і методик з таких напрямів, як економіка, бізнес, менеджмент, 

бухгалтерський облік, маркетинг, банківська справа тощо. У 2002 р. університет 

плідно співпрацював з 52 навчальними закладами 22 країн, діяли 43 довгострокові 
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угоди з різних напрямів співробітництва [429, с. 148]. 

Університет активно співпрацював у важливих міжнародних програмах і 

проектах, цим самим забезпечуючи зростання присутності на ринку міжнародних 

освітніх послуг, підвищення статусу провідного торговельно-економічного ВЗО 

України. У 1998 р. спільно з Університетом Хяме Політехніка (Фінляндія) 

працював над проектом “ЄС-Росія/Україна. Вдосконалення досвіду в сфері 

бізнесу та володіння іноземними мовами”. Участь у проекті відкрила перспективи 

навчання студентів університету за новими програмами, викладачі долучилися до 

участі в навчальному процесі Університету Хяме Політехніка, були встановлені 

зв’язки з університетами Швеції та Данії [15, арк. 39]. 

З 1998 р. КДТЕУ розпочав реалізацію пілотного проекту дистанційної 

системи навчання за напрямом “Менеджмент”. Реалізація цього спільного 

проекту КДТЕУ і МЕСІ (Московський державний університет економіки, 

статистики та інформатики) вимагала узгодження навчальних планів КДТЕУ і 

МЕСІ, ліквідації академічної різниці в нормативних дисциплінах за напрямом 

“Менеджмент” [15, арк. 140–141]. Як результат співпраці, на базі КДТЕУ було 

створено Міжвузівський центр дистанційної освіти Міністерства освіти України з 

метою розвитку інноваційних технологій навчання, діагностики знань у 

дистанційній системі освіти, методики навчання і сертифікації викладачів 

(тьюторів), розробки стандартів дистанційного навчання. У КДТЕУ було 

розроблено програму дистанційної системи навчання, обґрунтовано етапи 

здійснення напряму “Менеджмент” з наступним поширенням на інші 

спеціальності. Відпрацьовувалися технології франчайзингу (спільної діяльності 

навчальних закладів щодо формування пропозиції, виробництва (надання) та 

просування освітніх і супутніх їм послуг і продуктів на ринок – Т. А.) освітніх 

послуг за дистанційною системою [15, арк. 142]. 

У досліджуваний період університет включився у реалізацію магістерської 

програми “Менеджмент великих проектів і програм”, акредитованої в Сент-Етьєні 

у Вищій інженерній школі. Ця програма з 1996 р. реалізувалася в університетах 

Вроцлава і Штетина (Польща). Система магістерської підготовки в умовах 
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ступеневої освіти України і програми магістеріуму в КДТЕУ дали змогу 

приєднатися до участі в цій програмі. КДТЕУ взяв участь у підготовці спільного 

українсько-французького Меморандуму про створення мережі менеджменту 

великих проектів та програм між Вищою інженерною школою Сент-Етьєну 

(Франція) та українськими навчальними закладами: Львівською комерційною 

академією, Національним технічним університетом “КПІ”, КДТЕУ, Київським 

міжнародним технологічним університетом і Київським міжнародним 

університетом цивільної авіації [17, арк. 41–43]. 

КДТЕУ співпрацював з Вищою морською школою (м. Гдиня), у 1999 р. брав 

участь у міжнародних туристичних виставках, а також у конференціях у м. Гдиня, 

м. Познань (Польща). У процесі участі у заходах узгоджувалися робочі програми 

співробітництва на найближчу перспективу з Вищою морською школою 

(м. Гдиня), обмін інформацією про хід реформування освіти ВНЗ-партнерів [17, 

арк. 65–67]. 

Великого значення у КДТЕУ було надано програмам стажування в 

закордонних ВНЗ і установах. Стажування, розробка плану професійної 

початкової підготовки кадрів для державного казначейства України згідно з 

договором здійснювалися у Державному казначействі Міністерства економіки, 

фінансів і промисловості Франції та Національній школі Держказначейства 

Франції. Відповідно до Програми співробітництва Державних казначейств 

України та Франції (розділ “Підготовка та перепідготовка кадрів”), Національна 

школа казначейства Франції організовувала семінари для викладачів КДТЕУ, які 

передбачали вивчення методики проведення занять із спеціальних дисциплін, 

контролю знань і опанування практичних навичок. Запозичений досвід й отримані 

знання дали змогу здійснити багато якісних змін в КДТЕУ [15, арк. 147, 150; 17, 

арк. 31–32]. На базі університету було створено навчально-методичний центр з 

підготовки і перепідготовки казначеїв. У лютому 2001 р. відбувся перший випуск 

фахівців зі спеціальності “Казначейська справа”. У 2000 р. на базі університету 

був створений Французько-Український інститут управління, що інтенсифікувало 

співпрацю з французькими партнерами, дало реальну можливість одержання 
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європейської освіти у Києві, зокрема отримати державний диплом Франції. Лекції 

та практичні заняття в інституті проводили французькі викладачі за навчальними 

програмами Профільного інституту управління Університету Овернь-Клермон-1. 

Студенти проходили практику на підприємствах Франції та у філіях і 

представництвах французьких підприємств в Україні. Станом на 1 вересня 2005 р. 

студентський контингент інституту становив 256 осіб. Дипломи одержали 32 

випускники, у тому числі 1 диплом магістра [429, с. 150–152]. 

За підтримки Державного департаменту США здійснювався проект “Якісні 

методи вдосконалення бізнесу і навчальна розробка для КНТЕУ”. В його рамках 

відбувався обмін викладачами, удосконалювалися навчальні плани та програми, 

американські професори прочитали цикл лекцій. За результатами навчання 16 

студентів КНТЕУ отримали сертифікати Університету Маямі. КНТЕУ 

підтримував ділові зв’язки з Консорціумом з удосконалення менеджмент-освіти в 

Україні (СЕUМЕ), який разом з Українською асоціацією розвитку менеджменту 

та бізнес-освіти працював над розробленням навчальних програм, розвитком 

партнерства між бізнесовими колами і навчальними закладами, організовував 

круглі столи, тренінги й семінари, конференції для викладачів ВНЗ. Університет 

за результатами конкурсу 2001 р. став партнером проекту “Бізнес-менеджмент 

освіта в Україні” (BMEU), що здійснювався за фінансової підтримки Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID). Університет потрапив до числа ВНЗ 

України, які мали можливість скористатися технічною допомогою у рамках 

проекту BMEU.  

Результатом активної співпраці університету з грецькими ВНЗ стало 

створення Українсько-Грецького наукового форуму. У 2001 – 2002 рр. спільно з 

Університетом економічних і соціальних наук Македонії (м. Салоніки, Греція) був 

розроблений проект “Греція – Україна. Торговельно-економічні відносини на 

порозі ХХІ сторіччя” [429, с. 149–150]. 

За участю університету реалізувалася програма підготовки фахівців 

“Магістр бізнес-адміністрування” (СеМВА, Берлін – Париж – Лондон – Мадрид – 

Турин), а також підготовка та перепідготовка кадрів для Державного казначейства 



214 
 

  

з питань європейської інтеграції (Університет Лондон Метрополітен). В 

університеті здійснювалася підготовка іноземних громадян з Китаю, Ірану, Іраку, 

Нігерії, Росії, Молдови, Польщі. Заняття проводили іноземні викладачі з Японії, 

Франції, Китаю. Університет був членом 10 авторитетних міжнародних 

організацій, зокрема Великої хартії університетів, Європейської асоціації 

міжнародної освіти та інших [470, с. 91]. 

Міжнародні наукові конференції стали однією з постійно діючих форм 

реалізації міжнародної співпраці. З середини 1990-х років в університеті питома 

вага зібрань міжнародного рівня переважала. Усього за 1993 – 2003 рр. в КНТЕУ 

було проведено 65 конференцій, з них 26 міжнародного рівня [15, арк. 73]. 20–24 

травня 1998 р. університет взяв участь у ІV щорічній Міжнародній конференції 

“Державний та приватний сектори співробітництва: сприяння підприємництву” у 

м. Любляна (Словенія) [15, арк. 79–80]. У жовтні 1999 р. університет був 

активним учасником 11-го Конгресу Європейської асоціації рекреації і 

відпочинку (ELRA) [15, арк. 57–58]; у листопаді 2002 р. в КНТЕУ відбулась 

науково-практична конференція “Економічна теорія: сучасні проблеми розвитку 

сфери товарного обігу”, проведення якої ініціював університет спільно з 

Міжнародною асоціацією торговельно-економічної освіти; 30 квітня – 6 травня 

2012 р. в м. Тейджон (Південна Корея) – 35-го Конгресу Всесвітньої асоціації 

кулінарних союзів тощо [557]. 

Багато заходів міжнародного характеру відбулося на базі університету 

впродовж 2011 – 2012 н. р. [545]. Університет постійно відвідували зарубіжні 

делегації з метою знайомства і встановлення співпраці, відбувалися прийоми 

іноземних делегацій та інші зустрічі за участю представників ВНЗ-партнерів і 

організацій. У січні 2012 р. КНТЕУ приймав делегацію Познанської академії 

готельного господарства та гастрономії у складі ректора Романа Давіда Таубера і 

менеджера з міжнародних зв’язків Східної Європи Олени Яніної. Під час візиту 

обговорювалися питання проходження практики студентів факультету 

ресторанно-готельного господарства у Франції, Іспанії, Греції. Йшлося про 

можливості отримання студентами університету подвійного диплома – КНТЕУ й 



215 
 

  

Познанської академії готельного господарства та гастрономії, акредитованого у 

країнах ЄС [557]. У листопаді 2012 р. у КНТЕУ перебував представник асоціації 

підприємців Ізраїлю, віце-президент з розвитку бізнесу компанії Gtherm Global 

LLC. У вересні 2011 р. – делегація Посольства Республіки Болгарія в Україні у 

складі Надзвичайного і Повноважного Посла Дімітара Владімірова і консула 

Христо Недева, а також делегація Варненського вільного університету 

ім. Чорноризця Храбра (5 осіб) [506]. Університет постійно співпрацював з 

посольствами країн. На урочистостях з нагоди вручення дипломів збиралося 

багато поважних гостей – представників Посольства Франції в Україні, керівники 

французьких підприємств, директори ВНЗ – партнерів КНТЕУ [618]. 

Традиційно в університеті проводилися церемонії вручення почесних 

відзнак університету “Почесний доктор КНТЕУ”, що також сприяло активізації 

міжнародної діяльності закладу. Щорічні церемонії вручення дипломів студентам 

Французько-Українського інституту управління, зокрема його філіалів, стали в 

КНТЕУ гарною традицією. У церемоніях брали участь делегації Університету 

Овернь-Клермон-1, представники МОН, викладачі, студенти. У 2012 р. вручено 

100 французьких державних дипломів. Водночас відбулось вручення перших 17 

європейських державних дипломів рівня Licence (Бакалавр) [557]. 

Важливий напрям міжнародного співробітництва – навчання за кордоном 

студентів КНТЕУ. В університеті виконувалися спільні з іноземними ВНЗ 

програми навчання [566]. Окрім цього, у КНТЕУ існували спільні програми 

навчання від одного семестру і більше у ВНЗ-партнерах, а саме: Краківському 

економічному університеті і Познанському економічному університеті (Польща), 

Будапештському економічному інституті й Університеті м. Печ (Угорщина), 

Університеті Ніколаса Ромеріса (Литва), Вищій школі управління бізнесом 

(Латвія), Університеті Коменського у Братиславі (Словаччина), практика у 

Технологічному освітньому інституті (Греція). 

Студентам КНТЕУ стало доступним навчання в найпрестижнішому 

навчальному закладі – Європейській школі менеджменту; у Центральному 

китайському педагогічному університеті (м. Ухань), Пекінському мовному і 
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культурному університеті (м. Пекін) та Технологічному університеті (м. Ухань); у 

Афінському університеті економіки та бізнесу (Греція) за англомовною 

магістерською програмою з бухгалтерського обліку і фінансів та інших 

закордонних ВНЗ [15, арк. 94–96; 566]. 

Традиційно студенти факультету ресторанно-готельного бізнесу щорічно 

виїздили на виробничу практику до Греції, Словаччини, Угорщини на провідні 

підприємства готельно-ресторанного бізнесу [566]. 

КНТЕУ був членом таких міжнародних організацій: Європейського центру 

публічного права (EPLO); Великої хартії університетів; Університетського 

агентства Франкофонії; Міжнародного товариства товарознавців і технологів; 

Російської асоціації бізнес-освіти та інших [686]. Плідна співпраця з 

міжнародними організаціями забезпечила університету визнання і реальну 

інтеграцію у світовий освітній простір, дала можливість досягти значних 

результатів у справі реформування й модернізації. 

Університет проявив себе у такому напрямі міжнародної діяльності, як 

участь у міжнародних ярмарках та виставках з вищої освіти. Активно рекламував 

свої освітні програми, матеріально-технічні та викладацькі можливості для їх 

реалізації в багатьох країнах світу [15, арк. 60–61, 138–139, 143–144; 17, арк. 12–

13]. 

Отже, міжнародні зв’язки та співробітництво КНТЕУ в 1991 – 2012 рр. були 

результативними, їх реальні здобутки сприяли забезпеченню сталого розвитку й 

інтеграції у світовий освітній простір. Вагомим результатом, напрацьованим 

упродовж досліджуваного періоду, було впровадження програм подвійного 

дипломування, нарощування мобільності суб’єктів вищої торговельно-

економічної освіти, спільні проекти з провідними європейськими університетами 

в рамках програм, що фінансувалися ЄС. Посилення міжнародної складової 

діяльності залишалося стратегічною метою університету і на перспективу. 

Міжнародне співробітництво КНЛУ (Київський національний лінгвістичний 

університет) із закордонними партнерами базувалося на проведенні спільних 

науково-практичних конференцій, написанні спільних наукових і науково-



217 
 

  

методичних праць, підручників, словників, посібників. Угоди про партнерство 

укладено з профільними університетами Росії, Франції, Швейцарії, Німеччини, 

Китаю, Польщі, США, Єгипту, Туреччини, Кореї та інших країн [470, с. 92]. 

Традиційним був обмін студентами й викладачами. Університет ще в перше 

десятиріччя незалежності України активно розширював міжнародні зв’язки. 15 

січня 1998 р. був підписаний договір про співробітництво між Київським 

державним лінгвістичним університетом та Університетом ім. Блеза Паскаля 

м. Клермон Феран (Франція) на 5 років, який передбачав обміни студентами та 

викладачами, у перспективі – відкриття відділення української мови і літератури 

на кафедрі слов’янських мов університету ім. Блеза Паскаля. Була започаткована 

співпраця згідно з програмою Темпус між двома університетами [15, арк. 36]. 

У досліджуваний період КНЛУ був одним з провідних центрів України з 

філологічної і перекладацької підготовки фахівців з 20 іноземних мов. У 2005 р. 

КНЛУ прийнятий до Міжнародної асоціації університетів (IAU), що свідчить про 

визнання його здобутків усесвітнім університетським співтовариством. 

Міжнародна діяльність університету спрямовувалася на здійснення заходів щодо 

забезпечення його інтеграції у світовий освітянський простір. Це здійснювалося 

через активне міжнародне партнерство, підвищення міжнародного авторитету 

диплома КНЛУ, інтернаціоналізацію навчального процесу за рахунок 

упровадження програм міжнародної академічної мобільності. Університет сприяв 

обміну студентами, аспірантами, професорсько-викладацькими кадрами, брав 

участь у міжнародних зустрічах, лінгвістичних та освітніх програмах, культурних 

заходах, наукових конференціях. Постійно запрошував на навчання та стажування 

іноземних студентів, аспірантів, викладачів. Ефективно працювало підготовче 

відділення для іноземних громадян, а також факультет слов’янської філології, на 

якому навчалися громадяни з різних країн світу. Станом на 2013 р. партнерами 

КНЛУ були 68 ВНЗ (організацій) Європи, Близького та Далекого Сходу, Північної 

Америки [552]. 

В університеті відкрито Інститут Конфуція, прийнято рішення про активізацію 

українсько-китайської співпраці у галузі освіти і науки, доцільність відкриття у 
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КНЛУ факультету китайської мови. Університет відвідали генеральний директор 

Штаб-квартири Інститутів Конфуція, керівник Державної канцелярії Ханьбань 

(КНР) Сюй Лінь та ректор Танцзінського університету іноземних мов Сю Ган [282]. 

Університет брав активну участь у реалізації міжнародних програм, що 

забезпечувало його інтеграцію в європейський і світовий освітній простір. 

Проводився щорічний конкурс за Програмою ім. Фулбрайта для студентів 

старших курсів та випускників ВНЗ/Fulbright Graduate Student Program [690]. 

Навчальний заклад розгорнув активну співпрацю з відомими фондами і 

організаціями, які надавали студентам гранти та стипендії на навчання. Це, 

зокрема, такі: Програма стипендій Едмунда Маскі (Muskie); стипендії Євросоюзу 

Еразмус Мундус; Рада з міжнародних досліджень та обмінів IREX; Програма 

студентського обміну GLOBAL UGRAD; Німецька служба академічних обмінів 

DAAD; Австрійська служба академічних обмінів OEAD; Програма французького 

уряду EduFrance/CampusFrance; Британська рада; Британська програма Chevening; 

Іспанська програма Santander University. Лідером у здійсненні програм 

студентської мобільності виступив факультет сходознавства університету. 

Кожного року він приймав іноземних і відправляв своїх студентів на навчання до 

Японії, Республіки Корея, КНР. Іноземні громадяни, які хотіли вивчити російську 

або українську мову, отримати вищу освіту, могли навчатися на підготовчому 

відділенні та факультеті слов’янських мов [563]. 

Підготовче відділення для іноземних громадян щороку зараховувало на 

навчання до КНЛУ студентів з КНР, Республіки Корея, Японії, Ісламської 

Республіки Іран, Турецької Республіки, країн Америки, Європи, Близького і 

Далекого Сходу. Іноземні студенти отримували базові знання з предметів 

гуманітарного профілю, якісну мовну підготовку до вступу у ВНЗ України [600]. 

Співпраця з посольствами, прийом зарубіжних делегацій, різноманітні 

заходи міжнародного характеру відбувалися в університеті систематично і стали 

звичною справою діяльності ВНЗ [505]. 

За підтримки Посольства Азербайджанської Республіки в Україні в КНЛУ 

відбулася україно-азербайджанська конференція, присвячена 200-літтю Тараса 

http://www.knlu.kiev.ua/international/preparatory-department-for-foreign-citizens
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Григоровича Шевченка “Шевченкове слово в духовному просторі Азербайджану” 

[675]. 

Поширення ювілейної шевченківської тематики у світі через міжнародне 

співробітництво між ВНЗ стало гарним доробком до утвердження України як 

суб’єкта міжнародної діяльності та сприяло поглибленню інтеграційних процесів 

у сфері вищої освіти [410, с. 124]. 

Студенти КНЛУ брали участь у конкурсі на право отримання стипендії для 

участі у літньому семінарі з вивчення грецької мови та культури. Ця стипендія 

передбачена відповідно до Програми співробітництва у галузі освіти, науки і 

культури між Грецькою Республікою та Україною. Урядом Грецької Республіки 

було надано одну стипендію [514]. 

КНЛУ співпрацював з посольствами багатьох іноземних держав в Україні, 

серед яких значну частину складали іспаномовні країни. Тісна співпраця 

університету з країнами Латинської Америки реалізувалася у численних заходах і 

зустрічах, що підвищували культурний рівень студентів КНЛУ та поглиблювали 

їх знання з мови й літератури. Університет відвідувала Надзвичайний та 

Повноважний Посол Мексики пані Беренісе Рендон Талавера [605]. 

Університет відвідував Надзвичайний і Повноважний Посол Угорської 

Республіки пан Міхаль Баєр. Його Високоповажність виступив з лекцією перед 

студентами факультету германської філології, поспілкувався зі студентами 

угорського відділення про їхні успіхи і побажав натхнення у навчанні та вивченні 

угорської мови. В університеті створено Центр угорської мови та культури [606]. 

Відбулося надзвичайно багато різноманітних важливих заходів міжнародного 

характеру [590]. 

Значних успіхів у розвитку міжнародних зв’язків та міжнародного визнання 

досяг КНЕУ (Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана). З перших років незалежності розгорнув активну роботу щодо 

налагодження міжнародного співробітництва, постійно працював над 

розширенням географії багаторівневих зв’язків з ВНЗ й організаціями інших країн 

світу. Вперше за роки незалежності України в неюридичному ВНЗ було створено 
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юридичний факультет, програми якого виграли два рази підряд два гранти 

Європейської комісії ЄС на загальну суму понад один мільйон доларів. 

Юридичний факультет КНЕУ став членом Всесвітньої організації юристів і 

Європейської організації публічного права [15, арк. 6, 152; 17, арк. 19–21; 293; 

470, с. 93; 538]. 

Помітні зусилля для розвитку міжнародних зв’язків і входження в 

міжнародний науково-освітній простір докладав КНУТД (Київський національний 

університет технологій та дизайну). Університет набув членства у міжнародних 

освітніх та виробничих асоціаціях, міжнародних об’єднаннях університетів та 

прагнув розвивати важливі напрями і форми міжнародного співробітництва, 

використовуючи для цього всі заходи, які розгорталися в Україні і світі. 

Очевидним було прагнення КНУТД до більш активної інтеграції у європейський і 

світовий освітній простір. Результати співробітництва із зарубіжними науковими 

закладами та участі у міжнародних освітніх і дослідницьких організаціях 

демонстрували позитивну динаміку. Університет мав високі навчальні та наукові 

здобутки, що давало змогу розширювати міжнародну співпрацю [126; 171; 535; 

536; 558]. 

Аналогічні напрями і форми міжнародного співробітництва прагнув 

розвивати КСУ (Київський славістичний університет), у діяльності якого 

спостерігалася стійка тенденція до участі у формуванні ЄПВО. Проте результати 

міжнародної діяльності КСУ були значно скромніші порівняно з провідними 

університетами Києва, що пояснюється слабкістю матеріально-технічної бази, 

недостатнім рівнем кадрового забезпечення та відсутністю тривалих традицій 

розвитку міжнародної діяльності. Науково-педагогічний колектив, керівництво 

університету пов’язували подальший розвиток університету з розширенням 

міжнародних зв’язків та посиленням міжнародної співпраці [28, арк. 3–5; 29, 

арк. 1–2; 30, арк. 1–3; 31, арк. 4; 33, арк. 1–3; 38, арк. 7–9; 40, арк. 1–2; 42, арк. 2–

4]. 

Таким чином, провідні університети м. Києва: КНУ, НТУУ “КПІ”, 

НаУКМА, НМУ, НАУ, КНТЕУ, НУБіП, НПУ та інші – розвивали різноманітні 
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напрями і форми міжнародної співпраці, а результати міжнародної діяльності 

забезпечували їх сталий розвиток та інноваційність, поступове входження в 

світовий науковий і освітній простір. 

Станом на 2012 р. угоди про співпрацю КНУ, НТУУ “КПІ”, НМУ, НУБіП, 

НАУ були укладені з великою кількістю партнерів у десятках країн світу, 

великою кількістю міжнародних організацій, багатьма відомими фірмами. 

Міжнародне співробітництво НМУ здійснювалося зі 101 зарубіжним медичним та 

освітнім закладом, організацією, асоціацією, у тому числі з 79 іноземними 

освітніми закладами. Одним з перших в Україні Велику хартію університетів у 

вересні 2003 р. підписав НТУУ “КПІ”, у 2005 р. – НаУКМА, у вересні 2011 р. до 

неї приєдналися КНУ та НМУ. КНУ брав участь у діяльності Наглядової ради 

Великої хартії університетів. 

Програми подвійної магістратури й аспірантури з провідними ВНЗ Європи 

стартували в КНУ, НТУУ “КПІ”, НаУКМА, НМУ, КНТЕУ та інших 

університетах. Створення університетами спільних магістерських програм з 

університетами держав – членів ЄС дало змогу певній кількості випускників 

отримати визнані в межах ЄС дипломи та сприяло впровадженню основних 

принципів ЄС у сфері вищої освіти стосовно організації навчального процесу, 

системи гарантування якості, академічної мобільності. Міжнародна угода про 

співпрацю між Університетом Страсбурга і КНУ відкрила перед студентами та 

науковцями обох університетів чимало нових перспектив. НаУКМА впроваджував 

німецькомовну магістерську програму з європейських та німецьких студій разом з 

Єнським університетом (Німеччина). 

В університетах діяли сертифіковані за міжнародними стандартами мовні 

центри, лабораторії, інші структури. Станом на 2010 – 2011 н. р. в КНУ 

функціонувало 17 мовних і культурних центрів різних країн світу, переважно на 

базі Інституту філології. У 2011 – 2012 н. р. в університеті нараховувалося майже 

30 мовно-культурних центрів. 

Університети активно розвивали проектну діяльність. Важливим напрямом 

міжнародного співробітництва університетів була співпраця з посольствами та 
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міжнародними організаціями, акредитованими в Україні. Відбувалися зустрічі з 

послами країн, представниками посольств, на яких вирішувалися питання 

розвитку міжнародної співпраці, поглиблення академічної мобільності, створення 

мовно-культурних центрів тощо. З грудня 2011 р. по грудень 2012 р. відбулися 

зустрічі ректора Л. Губерського з послами 21 країни. 

Навчання іноземних громадян – важливий напрям міжнародної співпраці, 

який дієво утверджував позитивний імідж у світі університетів, національної 

системи вищої освіти в цілому. Станом на 2012 – 2013 н. р. у НТУУ “КПІ” 

навчалося 497 студентів-іноземців із 39 країн світу. У 2010 р. вперше в історії 

НМУ відбувся випуск студентів з 24 країн світу, які навчалися за англомовною 

формою. У 2012 р. до університету на навчання було зараховано понад 370 

іноземних громадян, які представляли 39 країн світу. Станом на 2012 – 2013 н. р. 

студентів англомовної форми навчання в НМУ було понад 250 осіб. Станом на 

2012 р. в НАУ навчалося 1200 іноземних студентів із 49 країн світу. 

Зростав рівень міжнародної мобільності студентів і аспірантів університетів. 

У 2011 р. за кордон для часткового навчання, мовного стажування, практики, 

участі в освітніх проектах було направлено 428 студентів КНУ. Щорічно в НМУ 

здійснювалося близько 100 відряджень співробітників до більш ніж 20 країн світу. 

У 2010 р. понад 1000 викладачів, студентів та науковців НУБіП взяли участь у 

різноманітних міжнародних заходах, які відбувалися на базі університетів-

партнерів. 

Важливим напрямом міжнародного співробітництва було поширення 

друкованої наукової продукції у закордонних виданнях. Станом на 2010 – 

2011 рр. науковцями та викладачами КНУ було опубліковано 6747 статей, у тому 

числі 898 у зарубіжних виданнях. Серед підрозділів КНУ лідерство за кількістю 

закордонних публікацій утримували природничі факультети. 

Участь у міжнародних наукових конференціях, які проходили на базі 

університетів м. Києва та університетів-партнерів за кордоном, сприяла 

налагодженню нових науково-освітніх зв’язків, розвитку внутрішньої і зовнішньої 

мобільності суб’єктів вищої освіти. У 2012 р. в КНУ відбулося відкриття 
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Міжнародної науково-практичної конференції “Європейська інтеграція вищої 

освіти України в контексті Болонського процесу”, яка зібрала 350 учасників – 

представників різних верств академічної спільноти. 

Велика кількість міжнародних заходів відбувалася на базі університетів-

партнерів. Університети м. Києва виступали ініціаторами багатьох міжнародних 

заходів, щороку приймали закордонні делегації, які прибували з метою 

обговорення питань співробітництва в галузі освіти і науки. У квітні 2011 р. НМУ 

приймав делегацію мерії міста Бівона (Сицилія, Італійська Республіка), у лютому 

2012 р. – делегацію Університету Майямі (Флорида, США). Постійно в 

університетах проводилися зустрічі, майстер-класи, дискусії з відомими 

зарубіжними науковцями. 

Отже, міжнародну діяльність провідних київських університетів у 1991 – 

2012 рр. вирізняла широка географія, різноманітність форм, всеохоплюваність 

нею переважної більшості структурних підрозділів. Університети активно 

співпрацювали зі спорідненими ВНЗ, міжнародними освітніми і науковими 

організаціями. Міжнародна діяльність в кожному конкретному університеті мала 

свої особливості, залежно від специфіки, матеріально-технічного оснащення, 

кадрового потенціалу, напрацьованих традицій. Кожен конкретний напрям 

міжнародної співпраці забезпечував загальний поступ у розвитку університетів, 

сприяв удосконаленню навчального, наукового, виховного процесу закладу, 

посиленню міжнародної присутності. Університети, які були успішними на 

внутрішньому ринку освітніх послуг, активніше проявляли себе у зовнішній 

науково-освітній діяльності. 

 

 

3.2. Міжнародні освітні програми та участь університетів Києва у їх 

реалізації 

 

З 1991 р. київські університети самостійно почали налагоджувати прямі 

міжнародні зв’язки зі спорідненими університетами зарубіжжя, міжнародними 
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організаціями і фондами. Цьому сприяла активна співпраця держави, розпочата у 

1995 р., з науково-освітніми структурами, представництвами ООН, ЮНЕСКО, 

Ради Європи, Європейського Союзу та міжнародними освітніми асоціаціями, 

науково-дослідними центрами, банками, фондами, громадськими об’єднаннями 

Європейської Співдружності [121]. Визнання міжнародної співпраці важливим 

інструментом державної політики, що забезпечує впровадження в українській 

освітній системі європейських норм і стандартів, дало можливість науковцям і 

освітянам провідних київських університетів одними з перших в Україні 

долучилися до широких можливостей участі в європейських науково-дослідних і 

освітянських програмах [51, с. 104]. Розвиток діалогу і забезпечення 

рівноправного партнерства практично за всіма напрямами потенційного 

співробітництва став життєвою потребою всіх суб’єктів міжнародної співпраці, 

особливо у сфері вищої освіти [162]. 

Основні європейські програми та ініціативи у сфері освіти й навчання, що 

мали міжнародний вимір і все ширше залучали до участі в них українські ВНЗ, 

такі: Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне, Молодь в дії та інші, які надали 

унікальну можливість українським студентам, викладачам і науковцям навчатися 

або викладати в європейських університетах [336]. 

Темпус (TEMPUS, Trans-European Mobility Partnership Scheme for University 

Studies) – одна із програм Європейського Співтовариства, що розроблена для 

надання допомоги соціально-економічним перетворенням у країнах-партнерах. 

Темпус – це найбільш тривала програма, її перший етап розпочався в 1990 р. З 

2007 по 2013 рр. дія цієї програми поширювалася і на країни колишнього СРСР, 

Середземномор’я та Західних Балкан. Темпус надавала три типи грантів: групам 

університетів – “консорціумам” – “Спільні європейські проекти”; гранти на 

індивідуальній основі – викладачам і адміністративним працівникам навчальних 

закладів, співробітникам міністерств – “Індивідуальні гранти на стажування”; 

гранти на додаткові і структурні заходи. Гранти надавалися на засадах відкритих 

конкурсів, що оголошувалися щорічно [594]. 

Темпус – це програма малих грантів, що передбачала надання фінансування 
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в обсязі до 500 тисяч євро. Відбір проектів здійснювався на основі їх якості та 

академічної цінності відповідно до пріоритетів, які щорічно визначалися 

міністерствами освіти країн-партнерів. У кожній країні ЄС був свій Національний 

контактний пункт, який надавав допомогу та поради при підготовці та 

імплементації проектів [432, с. 119–126]. 

Україна приєдналася до програми Темпус 29 квітня 1993 р. Участь України 

в програмі Темпус узгоджувалася з приєднанням до Болонського процесу та 

входженням до ЄПВО, що відповідно позначалося на цілеспрямуванні проектів. 

До пріоритетних напрямів, крім економіки та бізнес-менеджменту, було включено 

сільське господарство, інформаційно-комунікативні технології та екологію. 

Українські університети, в яких успішно реалізувалося реформування 

навчальних програм і навчального процесу відповідно до положень Болонського 

процесу, пов’язували свій прогрес з участю в проектах програми Темпус. У 

рамках програми Темпус з 1994 по 2006 р. в Україні загалом було профінансовано 

близько 300 проектів, у тому числі спільні проекти, структурні заходи та 

індивідуальні гранти мобільності [129]. 

У рамках програми ректори і проректори київських університетів змогли 

реально ознайомитися з європейськими університетами, поінформувати колег із 

зарубіжних університетів про свої навчальні заклади, дізнатися про систему 

вищої освіти тієї чи іншої країни, обмінятися інформаційно-рекламними 

матеріалами. Під час зустрічей і переговорів з представниками університетів були 

досягнуті домовленості про підготовку спільного проекту програми Темпус за 

напрямом “Інтегровані комп’ютерні технології в інженерному проектуванні”. У 

ході відряджень ректори – члени делегацій України зустрічалися в Брюсселі з 

координатором програми Темпус Жозефіною Калінаускас. Загалом Україна в 

меншій мірі, ніж інші держави Східної Європи, брала участь у цих програмах, 

тому ця робота потребувала значної активізації [15, арк. 165–166]. 

Майже 120 ВНЗ України брали участь у реалізації проектів Темпус. Серед 

найбільш активних столичних університетів – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Національний університет “Києво-
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Могилянська академія”, Національний технічний університет України “Київський 

політехнічний університет”, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України та інші. Університети долучилися до участі у 

програмі Темпус-Тасіс, що забезпечило помітні успіхи у реформуванні цих ВЗО 

[470, с. 86–95; 664]. 

КНУ був одним з перших серед ВНЗ, які розгорнули діяльність за 

програмою Темпус. Перші спроби увійти до структури програми Темпус 

підрозділи університету зробили в 1993 – 1994 рр. за ініціативою професорів 

О. Третяка, Л. Губерського, О. Чередниченка, В. Воловича [430, с. 741]. 

Головними напрямами проектів у 1993 – 1997 рр. були дисципліни, які 

потребували істотного перегляду на сучасному етапі. Це – суспільні науки, 

вивчення іноземних мов, єврознавство [527, с. 77]. 

З 1991 р. викладачі-психологи розпочали плідну співпрацю з фондом ЄС 

Темпус-Тасіс, що згодом була розширена в межах проекту “Професійне навчання 

клінічної психології для допомоги дітям” (Ван Оост (Бельгія), В. Бурлачук (Київ). 

У цьому проекті брали участь університети Генту (Бельгія), Лейдена 

(Нідерланди), Лондона (Великобританія), зокрема, викладачі стажувалися зі 

спеціальності “Медична психологія”, що дало змогу впровадити її в навчальний 

процес, а також кілька нових навчальних курсів з психотерапії. 

Університет вибрав вагомі проекти, зокрема, спільно з університетом 

м. Гранада (Іспанія), який був координатором проекту, з Університетом 

гуманітарних наук (Страсбург-2) із Франції, а також з Флорентійським 

університетом (Італія) виконав проект із сучасних європейських мов [341]. 

Великий досвід реалізації програм з європейських студій напрацював 

Інститут міжнародних відносин КНУ. У 1996 р. під керівництвом директора 

Інституту чл.-кор. НАНУ Л. Губерського було розроблено перший проект Темпус 

з європейської політики. У 1997 р. Інститут уперше в історії України став 

координатором проекту Tемпус [688, с. 226]. У 1998 – 2012 рр. ІМВ брав участь у 

реалізації 7 масштабних довгострокових багатосторонніх проектів ІНТАС, 

Темпус, Тасіс з європейських студій, створив Центр європейської інформації та 
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документації. У 2001 р. в інституті створено Центр європейських студій під 

керівництвом професора В. Копійки. У 2012 р. в ІМВ реалізувалися магістерські, 

в тому числі англомовні програми з європейської політики, європейського права, 

економіки європейської інтеграції, європейських комунікацій [375]. 

У 2008 р. ІМВ отримав черговий V-й грант за програмою Темпус IV на 

2009 – 2012 рр. Із січня 2009 р. ІМВ КНУ виконував спільний проект у межах 

програми Темпус ІV “Засоби забезпечення якості управління 

інтернаціоналізацією” (керівник – проф. О. Шнирков) за участю 12 університетів 

9-ти країн, який було успішно виконано, і як підсумок виконаних досліджень 

проведено міжнародний семінар [430, с. 798]. 

Кафедра етики, естетики та культурології філософського факультету 

(завідувач проф. В. Панченко) брала участь у проекті Темпус “Розвиток системи 

вищої освіти задля поліпшення соціального партнерства та 

конкурентоспроможності гуманітарних наук” [527, с. 92]. 

У 1995 р. у межах програми Темпус співробітники факультету іноземної 

філології спільно з колегами Гранади, Флоренції і Страсбурга виконували 

дослідження з теми “Техніка письмового та усного перекладу”, а п’ятеро з них 

пройшли стажування в університетах названих міст. За виконане дослідження 

факультет отримав комп’ютерне обладнання. 

У 2001 р. факультет соціології та психології подав на конкурс Темпус-Тасіс 

проект “Сприяння розвитку віртуального університету та Європейських студій в 

Україні” спільно з університетами Тампере (Фінляндія) і Констанц (ФРН). 

Механіко-математичний факультет спільно з економічним факультетом 

брали участь у проекті Темпус-Тасіс “Статистичні аспекти економіки”. 

Партнерами проекту були університети Стокгольма, Умеа (Швеція), Гельсінкі 

(Фінляндія). Керівниками проекту були Д. Сельвестров (Швеція), М. Ядренко 

(КНУ). Завдяки гранту цього ж проекту факультет до 2001 р. зміг покращити 

комунікаційну базу, активізувати наукові дослідження й опублікувати 30 

посібників [430, с. 741, 747]. Факультет долучився до виконання спільного 

словенсько-українського проекту “Матричні задачі, групи та напівгрупи матриць” 
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за грантової підтримки Темпус-Тасіс. Цей проект виконувався у межах договору 

про науково-технічне співробітництво між Україною та Республікою Словенія 

[430, с. 825]. 

Інститут менеджменту та фінансів КНУ у межах програми Темпус 

“Статистичні методи в економіці” забезпечив усім викладачам й аспірантам 

кафедри економічної кібернетики наукове стажування в університетах-партнерах 

Фінляндії та Швеції. У рамках проекту були проведені декілька конференцій з 

прикладної статистики, фінансової та актуарної математики, опубліковано низку 

навчальних посібників, здійснено обмін студентами і викладачами з Бременським, 

Карловим, Ягеллонським, Московським, Санкт-Петербурзьким університетами й 

Університетом м. Тампере [363, с. 2]. 

За грантової підтримки Темпус у 2009 р. тривала робота над міжнародним 

проектом з адаптації викладання навчальних дисциплін зі спеціальності 

“Культурологія”, у якому взяли участь науковці філософського факультету. 

Спільно із сектором етики Інституту філософії РАН (Російська академія наук) та 

за підтримки Інституту відкритого суспільства (OSI) Фонду Дж. Сороса факультет 

брав участь у реалізації міжнародного проекту “Поширення викладання етики у 

сфері вищої освіти”. Кафедра етики, естетики та культурології брала участь у 

міжнародному гранті, проект № 159328 Tempus-1-2009-1-LV-Tempus-SMHES 

обсягом фінансування 63,5 тис. євро. У 2010 – 2011 рр. філософський факультет 

продовжував реалізацію цього проекту з обсягом фінансування у 2010 р. понад 

730 тис. грн (63,5 тис. євро) [430, с. 839–840]. 

У січні 2009 р. КНУ започаткував міжнародний проект “ТЕМПУС–

МЕРКЮРІ” з терміном реалізації три роки (до січня 2012 р.). Проект був 

спрямований на підвищення рівня співробітництва між університетами, створення 

умов для переходу до моделей дослідницьких університетів країн-партнерів 

(Росія, Україна, Молдова) [430, с. 783]. 

У 2012 р. у межах проекту Темпус юридичний факультет запланував 

запровадження спільної магістерської програми “Правове забезпечення 

Європейської політики сусідства та належне врядування” (EUNEG). Реалізація 
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програми здійснювалася силами консорціуму із 14 ВНЗ. Координував проект 

Університет Марібору (Словенія) [430, с. 847]. 

За підтримки ВМЗ у 2011 р. від університету було подано 4 заявки на участь 

у програмі Темпус. 21 грудня 2011 р. ВМЗ університету разом із Національним 

Темпус-офісом в Україні провів Всеукраїнський інформаційний день програми 

Темпус в Україні [177]. 

У рамках п’ятого конкурсу програми Темпус IV у 2012 р. у списку проектів, 

що рекомендовані до фінансування ЄС, включено 108 проектів, з них 23 проекти 

за участю 53 університетів з України, проектні пропозиції для участі у 15 

консорціумах готував КНУ. П’ять проектних команд університету, які формували 

ідеологію проектів та документували пропозиції, стали переможцями 5-го 

конкурсу проектів програми Темпус 2012, а саме: юридичний факультет – 

“Політика європейського сусідства – право та ефективне управління” (керівник 

проектної команди – доктор юридичних наук, професор А. Мірошниченко); відділ 

міжнародного співробітництва – “Заохочення життєздатних та автономних систем 

вищої освіти в сусідніх східних регіонах” (керівники проектної команди – 

проректор, професор П. Бех, кандидат філологічних наук, доцент 

Т. Трубчанінова); економічний факультет – “Покращення ефективності 

студентського працевлаштування” (керівник проектної команди – доктор 

економічних наук, професор О. Черняк); факультет кібернетики – “Інформатика і 

управління: Кваліфікаційні рамки Болонського типу” (керівник проектної 

команди – доктор технічних наук, професор В. Заславський); Інститут високих 

технологій – “Розробка навчальних планів нової спеціалізації: магістр інженерії у 

мікросистемному дизайні” (керівник проектної команди – доктор фізико-

математичних наук, професор В. Скришевський) [573]. 

Грант на виконання проекту IMPRESS виграли представники кафедри 

банківської справи економічного факультету. Координатор – Нортумбрійський 

університет (м. Ньюкасл, Велика Британія), партнери з ЄС: Університет 

м. Кордоба (Іспанія), Університет Томаса Бата (Чехія), Європейська асоціація 

студентів (Бельгія), Британсько-український центр допомоги (Велика Британія), 
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видавнича компанія “Shoofly Publishing Co” (Велика Британія) [430, с. 814]. 

КНУ став учасником консорціуму за проектом Tемпус “Європейська 

політика сусідства: право та належне правління” (EUNEG). Проектом 

передбачено створення міжнародної магістерської програми, до якої увійшли 

дев’ять обов’язкових курсів та два модулі по три курси на вибір за двома 

спеціалізаціями. Проект започатковано 15 жовтня 2012 р., триватиме він по 

14 жовтня 2015 р. Головний координатор проекту – професор Сільво Деветак, 

голова Департаменту міжнародного права і міжнародних відносин юридичного 

факультету Університету Марібора (Словенія). Партнери – ВНЗ країн ЄС 

(Словенія, Італія, Німеччина, Румунія) та Росія, Молдова й Україна. Загалом у 

проекті взяли участь 14 університетів. Мета проекту – підготовка спеціалістів для 

подальшого розвитку країн-партнерів Tемпус, зокрема через їхню співпрацю з 

ЄС, підтримка реформ вищої освіти в цих країнах з урахуванням змін, що 

відбуваються в ЄС згідно зі стратегією розумного, сталого і всеохоплюючого 

розвитку – Europe 2020, а також стратегічних засад європейської співпраці в освіті 

та підготовці фахівців (ЕТ 2020) у рамках Болонського процесу. Реалізація 

проекту передбачає посилення співпраці країн-партнерів з ЄС та створення 

Європейського освітнього простору. 

Учасники проекту працювали над створенням спільних навчальних планів, 

програм і допоміжних елементів, необхідних для навчання, що було організоване 

у восьми університетах Молдови, Росії, України. Їхнє завдання – розробка 

чотирьох нових загальних навчальних планів і п’яти модулів з інтегрованою 

інфраструктурною підтримкою: лабораторіями, комп’ютерами тощо [325]. 

Отже, КНУ з моменту приєднання України до програми Темпус активно 

працював над її реалізацією, був координатором окремих проектів. На кожному 

наступному етапі реалізації програми структурні підрозділи активніше 

включалися у виконання важливих проектів, що позитивно позначилося на 

розвитку університету, його іміджі. 

Національний університет “Києво-Могилянська академія” першим в Україні 

виконував проект “Впровадження принципів третього циклу вищої освіти 
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Європейського простору в Україні”. Проект був підтриманий ЄК в рамках 

програми Темпус/Тасіс і тривав із листопада 2006 по листопад 2007 р. Головна 

мета проекту – вивчення досвіду створення та ведення науково-освітніх програм, 

які давали можливість здобути найвищу західну наукову кваліфікацію – доктора 

наук у певній галузі знань (PhD), для подальшого його впровадження в НаУКМА 

[520]. Однією з основних складових частин проекту були робочі візити науково-

педагогічних груп НаУКМА до Університету П’єра та Марі Кюрі (Франція), 

Автономного університету Барселони (Іспанія), університетів Бергена (Норвегія), 

Ніцци (Франція) (участь у Болонському семінарі “Докторські програми в 

Європі”), Брюсселя (Бельгія) (участь у брифінгу стосовно впровадження трьох 

циклів освіти в університетах, організованому Європейською асоціацією 

університетів). 

Важливими етапами проекту стали Міжнародний семінар (11–20 квітня 

2007 р.) та Міжнародна конференція (15–16 листопада 2007 р.), проведені 

НаУКМА під назвою “Впровадження принципів третього циклу вищої освіти 

Європейського простору (EHEA) в Україні”. У ході семінару експерти з 

університетів Франції, Великобританії, Іспанії та Польщі продемонстрували 

спеціальні презентації для ознайомлення цільової аудиторії зі способом 

підготовки кадрів вищої наукової кваліфікації та засадами валідності наукового 

ступеня “PhD” (“доктора філософії в певній галузі”) у Європі, ділилися досвідом 

своїх країн та університетів у створенні та адмініструванні докторських (PhD) 

програм. Тим самим були закладені основи спільного розуміння предмета. 

Після семінару вийшов друком збірник матеріалів, що розкриває досвід 

університетів Франції, Великобританії, Іспанії, Норвегії, Польщі в організації 

сучасних докторських (PhD) програм та науковців НаУКМА, які відображали 

вітчизняну специфіку цієї проблеми. На конференції, присвяченій розвитку 

новітніх докторських програм (PhDprograms) в Україні й висвітленню методології 

та практики організації таких докторських студій в університетах Франції, 

Великобританії, Іспанії і Польщі, учасники проекту з названих країн й українські 

фахівці обговорили актуальні проблеми модернізації третього рівня освіти, 

http://gradschool.ukma.edu.ua/images/stories/gradschool/phd_in_ukr_2007.pdf
http://www.ukma.kiev.ua/ua/nauka/phd/pdf/appeal_ua.jpg


232 
 

  

прояснили проблеми розвитку програм PhD в Україні. Делегати міжнародної 

конференції підготували “Звернення до Кабінету Міністрів України та 

Міністерства освіти і науки України” з рекомендаціями щодо запровадження 

європейських принципів третього циклу вищої освіти в Україні [520]. 

5 грудня 2011 р. у НаУКМА комісар ЄС з питань освіти, культури, 

багатомовності, спорту та молоді Андрулла Вассіліу вручила перший в Україні 

диплом доктора філософії (PhD) студентці А. Біленькій, який був захищений 

відповідно до існуючих західних стандартів в Україні. Лише НаУКМА мала на 

момент вручення диплома Докторську школу і перші 7 PhD програм. Загалом 

НаУКМА у досліджуваний період виконував 12 проектів Темпус [543]. 

Активним учасником програми Tемпус упродовж досліджуваного періоду 

проявив себе НТУУ “КПІ”. У 1998 р. відпрацьовувалися питання подовження дії 

програми Tемпус-Tасіс, було підведено підсумки проекту “Менеджмент у вищій 

школі”. У рамках цього проекту НТУУ “КПІ” працював за такими напрямами: 

демократизація та децентралізація структури управління університету; зміна 

структури управління фінансами та комп’ютеризація фінансової служби; 

відкриття позабюджетних банківських рахунків на факультетах, у підрозділах; 

започаткування автоматизованої системи “Кадри”. З метою оптимізації 

навчального процесу відкрито нову спеціальність “Адміністративний 

менеджмент”; створено першу чергу телекомунікаційної системи, сучасну 

лінгвістичну лабораторію. 

Отримавши статус Національного технічного університету України у 

1995 р., КПІ став координатором вищої технічної освіти в Україні. Університет 

працював над систематизацією досвіду, розробляв стратегію і практику технічної 

освіти. В цьому напрямку плідно працювали вчені ради, фахові ради, Tемпус-

бюро. На базі НТУУ “КПІ” було створено Центр університетського менеджменту. 

У рамках програми Tемпус-Tасіс був запланований новий проект “Європейські 

мови”. Обговорювалися питання щодо використання стипендіального фонду для 

проходження мовних курсів, вирішено питання надання методичної літератури 

[15, арк. 55]. 

http://gradschool.ukma.edu.ua/images/stories/gradschool/appeal_ua.jpg
http://gradschool.ukma.edu.ua/images/stories/gradschool/appeal_ua.jpg
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За програмою Tемпус-Tасіс НТУУ “КПІ” успішно виконав ряд проектів: 

“Академічний менеджмент” – з університетами Аахена, Ільменау (ФРН), Дельфта 

(Нідерланди) (1993 – 1996 рр.); “Вивчення європейських мов” – з університетами 

Дрездена (ФРН), Брістоля (Великобританія), Парижа (Франція) (1996 – 1999 рр.); 

“Інформаційні технології та менеджмент у бібліотечній справі” – з 

університетами Аахена, Ільменау (ФРН), Дельфта (Нідерланди) (1999 – 2002 рр.); 

“Інформаційні технології в менеджменті університетських бібліотек” – з 

університетами Відня (Австрія), Аахена (ФРН), Дельфта (Нідерланди) (2003 – 

2005 рр.) [568]. 

У 2004 – 2005 рр. НТУУ “КПІ” брав участь у реалізації проекту Tемпус 

“Розширення академічної мобільності між Європейською Співдружністю та 

Україною” (UKRMOBIL) SCM-T076A04-2004. Участь у проекті сприяла 

розширенню мобільності студентів, викладачів і науковців, що було однією з 

найважливіших складових інтеграції НТУУ “КПІ” в Європейський освітній 

простір. Координував проект Королівський технологічний інститут (Стокгольм, 

Швеція), а координатором від України виступив НТУУ “КПІ” [673]. 

З департаментом навчальної роботи та факультетами вперше в НТУУ “КПІ” 

виконувалися одночасно три інституціональні проекти програми Tемпус 

(Інститут прикладного системного аналізу, факультет авіаційних і космічних 

систем), тоді як раніше було не більше одного проекту на рік. Розширено 

програми подвійного диплома з університетами Франції, Бразилії, Кореї, 

Німеччини. У цьому напрямі активно працювали факультет прикладної 

математики, факультет інформатики та обчислювальної техніки, Інститут 

прикладного системного аналізу, факультет авіаційних і космічних систем, 

приладобудівний факультет, факультет менеджменту та маркетингу, хіміко-

технологічний факультет, Механіко-машинобудівний інститут, факультет 

електроніки, зварювальний факультет. На базі Інституту прикладного системного 

аналізу та факультету соціології права відбувся перший випуск 27 магістрів за 

програмою “Сталий розвиток та державне управління: глобальний та 

регіональний контексти” [657]. 
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У 2008 р. як результат Tемпус-проекту департаменту навчальної роботи 

“Подолання розриву між університетом та промисловістю” – створено Центр 

трансферу технологій та менеджменту знань. Практику створення спільних 

структур університет розширював і в подальшому як важливу якісну складову 

дослідницького університету. За програмами Tемпус виконано інституціональні 

проекти, які сприяли модернізації навчального процесу за європейськими і 

світовими стандартами [657]. 

У рамках програми Темпус активно розвивав міжнародні зв’язки та 

співробітництво Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. За програмою Темпус I-II НУБіП брав участь у таких проектах: 

“TEMPUS TACIS – “Якість продуктів харчування: від ґрунту до споживача” 

(1999 – 2002 рр.), “TACIS – Project FD UK 9401 – “Сільське господарство і сектор 

харчування: формування політики та консультативна служба” (1995 – 1996 рр.) 

[564; 701]. 

За програмою Темпус III університет брав участь у проектах: 

“Впровадження фундаментальних та новітніх наукових методик у магістерські та 

аспірантські навчальні плани аграрного напрямку – IMBASMA” (2007 – 2009 рр.), 

“Навчальні курси в Україні за Болонським процесом – UKRABOL” (2007 – 

2008 рр.), “Розвиток системи забезпечення якості в українських університетах – 

DASAU” (2005 – 2006 рр.), “Підвищення кваліфікації керівників 

сільськогосподарських підприємств” (2004 – 2006 рр.). 

За програмою Темпус ІV упродовж трьох років (січень 2010 – січень 2013 рр.) 

університет активно працював у спільному проекті ENAGRA “Навчальний план за 

спеціальністю “Охорона навколишнього середовища” в аграрних університетах” 

159188-TEMPUS-1-2009-1-PL-TEMPUS-JPCR. Метою проекту було визначено 

введення трирівневої структури навчальних програм і методів навчання в 

університетах-партнерах проекту в пріоритетних дисциплінах з охорони 

навколишнього середовища, відповідно до вимог Болонського договору, до червня 

2011 р. 

Серед партнерів проекту Варшавський університет наук про життя 

http://www.sggw.pl/
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(Польща); Асоціація європейських університетів наук про життя (IROICA); 

Європейська мережа співробітників міжнародних відносин у ВНЗ аграрних та 

суміжних наук (ICA); Університет м. Гент (Бельгія); Інститут EDUTER 

Національної школи вищої освіти (Франція); Університет Lleida (Іспанія); 

Університет природних ресурсів та прикладних наук про життя (BOKU, Австрія); 

Саратовський державний аграрний університет ім. Н. І. Вавілова (РФ); Бурятська 

державна академія сільського господарства ім. В. Р. Філіппова (РФ); Міністерство 

освіти і науки Республіки Бурятія (РФ); Міністерство природних ресурсів 

Республіки Бурятія (РФ); Національний університет біоресурсів і 

природокористування України; Львівський національний аграрний університет; 

Міністерство аграрної політики України; МОН України [687; 701]. 

У рамках спільного проекту ENAGRA в Університеті природних ресурсів та 

наук про життя Відня (BOKU, Австрія) у січні 2011 р. було організовано 

міжнародний воркшоп та тренінговий курс для представників консорціуму 

університетів-партнерів з Росії та України. Тренінгова програма включала: 

менеджмент якості на національному й університетському рівнях; міжнародні 

відносини (на прикладі “Інтернаціоналізації” у BOKU); менеджмент бібліотеки та 

доступ; розробка навчальних програм. 

Окрім тематичних засідань, учасники познайомились з діяльністю 

інститутів департаменту водних ресурсів, атмосфери та навколишнього 

середовища BOKU і системою організації університетської бібліотеки [696]. 

Університет був також активним учасником тренінгового курсу Tempus 

Mobility: ENAGRA-Gent. У рамках проекту Темпус ENAGRA в Університеті 

м. Гент (Королівство Бельгія) у лютому 2011 р. було проведено тренінговий курс 

для представників консорціуму з України і Російської Федерації. Учасники 

проекту ознайомились з бакалаврськими й магістерськими національними та 

міжнародними програмами факультету біоінженерії. 

У рамках спільного проекту ENAGRA в AgroSup Dijon Національний 

інститут вищої школи з агрономічних наук, харчування та навколишнього 

середовища (Франція), НУБіП у березні 2011 р. брав участь у міжнародному 

http://www.ugent.be/en
http://www.eduter.fr/
http://www.eduter.fr/
http://www.udl.cat/en.html
http://www.boku.ac.at/
http://www.sgau.ru/
http://www.bgsha.ru/
http://www.bgsha.ru/
http://egov-buryatia.ru/
http://egov-buryatia.ru/
http://minpriroda-rb.ru/
http://minpriroda-rb.ru/
http://www.nubip.edu.ua/
http://www.nubip.edu.ua/
http://www.minagro.kiev.ua/
http://www.mon.gov.ua/


236 
 

  

воркшопі і тренінговому курсі для представників консорціуму університетів-

партнерів з Росії та України. 

Університет постійно приймав закордонні делегації, які прибували з метою 

реалізації проектних завдань, та делегував до ВНЗ-партнерів своїх працівників. У 

рамках проекту ENAGRA у травні 2011 р. гостями НУБіП України були 

професори Варшавського університету наук про життя Йозеф Хойніцкі, Славомір 

Подласкі, Мірослав Войняковскі. У рамках візиту зі співробітниками НУБіП 

України було організовано відкриті лекції та круглі столи на теми: “Новітні 

методики дистанційного навчання в аграрній освіті”, “Екологічна складова в 

підготовці фахівців у рослинництві”. 

Наступний тренінговий курс, згідно з метою та завданнями спільного 

проекту ENAGRА, був організований Варшавським університетом наук про 

життя (SGGW). Програма перебування передбачала ряд цікавих зустрічей і 

презентацій. Учасники візиту ознайомилися з особливостями навчального 

процесу на бакалаврських та магістерських програмах, їх екологічними 

компонентами, а також з базою для проведення навчальних занять. Відбулася 

дискусія щодо порівняння систем освіти України й Польщі [696]. 

У ході реалізації проекту за програмою Темпус “Навчальний план за 

спеціальністю “Охорона навколишнього середовища” – ENAGRA” у травні – 

червні 2011 р. на базі Українського навчально-наукового інституту 

інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та 

природоохоронної галузей економіки відбувся Міжнародний семінар 

“Методологія дистанційного і електронного навчання”. Лектором семінару 

виступила професор Інституту EDUTER національної школи вищої освіти з 

агрономічних, продовольчих та екологічних наук AgroSup (Франція) Жаклін 

Муенс. Учасниками семінару були представники консорціуму університетів за 

проектом. Програма семінару включала цілу низку важливих проблем, зокрема: 

визначення електронного навчання і конструювання дистанційних навчальних 

курсів; представлення особливостей деяких курсів НУБіП; як створити навчальні 

модулі; навчальні ресурси; керівництво й наставництво над студентами тощо. 
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НУБіП був учасником Tempus Mobility: ENAGRA-UdL. У червні 2011 р. 

Університет м. Льєйда (Іспанія) приймав представників університетів-партнерів у 

рамках проекту. Чотири кампуси Університету м. Льєйда (UdL) об’єднували 7 

шкіл. В університеті на той час навчалося понад 8560 студентів. Програма 

перебування в Інженерній школі сільського господарства (ETSEA) носила як 

методичний, так і практичний характер відповідно до цілей проекту [696]. 

НУБіП брав участь у проекті General Assembly of ENAGRA Tempus: SSAU. 

У жовтні 2011 р. на базі Саратовського державного аграрного університету 

ім. Н. І. Вавилова (РФ) відбулась Міжнародна навчально-методична конференція 

“Актуальні проблеми процесу навчання” у рамках роботи над проектом Tемпус 

IV ENAGRA. У конференції взяли участь науковці Польщі, Німеччини, Росії, 

України та інших країн. З основною пленарною доповіддю на тему “Вплив 

міжнародних асоціацій аграрних університетів світу на зміни в аграрній освіті та 

науці” виступив Саймон Б. Хіт – генеральний секретар Міжнародної асоціації 

аграрних університетів. У ході конференції відбулося засідання Генеральної 

асамблеї у рамках проекту ENAGRA, яка об’єднала представників європейських, 

українських і російських університетів консорціуму задля обговорення реалізації 

робочого плану за проектом під головуванням Стефана Ігнара, координатора 

проекту Темпус IV ENAGRA. Головуючий акцентував увагу на необхідності 

враховувати думку підприємств та організацій – роботодавців під час роботи над 

новими й модернізованими навчальними програмами. У ході конференції 

відбулося засідання круглого столу на тему “Проблеми та перспективи 

модернізації аграрної освіти”. 

Університет був активним учасником заключної конференції за спільним 

міжнародним проектом ЄС: Темпус “Навчальний план за спеціальністю “Охорона 

навколишнього середовища” в аграрних університетах (ENAGRA)”, яка відбулася 

у листопаді 2012 р. на базі Львівського національного аграрного університету. 

Організатори і координатори проекту, представники університетів консорціуму 

підвели підсумки трирічного проекту [696]. 

Учасником реалізації програми Темпус був Національний авіаційний 
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університет. Представники КМУЦА (Київський міжнародний університет 

цивільної авіації – назва університету до 2000 р.) у 1999 р. ознайомилися із 

системою вищої освіти Німеччини, що й дало можливість розпочати підготовку 

проекту у рамках програми Темпус/Тасіс з менеджменту університетської 

діяльності [17, арк. 4]. Згодом до участі у програмі Темпус долучився 

Аерокосмічний інститут НАУ, зокрема кафедра гідрогазових систем. У 2007 – 

2008 н. р. відповідно до міжнародної програми Темпус на кафедрі був створений 

новий комп’ютерний клас із 3D-проектування. Проводилася модернізація 

навчальних планів і навчальних програм для забезпечення підготовки пілотної 

групи магістрів із САПР (система автоматизованого проектування і розрахунку) 

[553]. 

Участь у програмі Темпус/Тасіс дала можливість увести за рахунок 

вибіркової частини до навчальних планів нові дисципліни. У НАУ до навчальних 

планів були введені такі дисципліни: “Екотрофологія” для студентів напрямів 

підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування”, “Водні біоресурси та аквакультура”; “Право 

Європейського Союзу” – для студентів напряму “Право”; “Концепція сталого 

розвитку” – для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” 

природничих, економічних і гуманітарних спеціальностей. Були утворені нові 

кафедри, зокрема кафедра екотрофології на екологічному факультеті, яка стала 

центром прикладних наукових досліджень викладачів і студентів, підготовки й 

видання наукової, навчальної та методичної літератури. За рахунок коштів 

проекту видавалися методичні посібники, монографії, навчальні посібники з 

грифом МОН України, створювалися навчальні посібники за участю 

міжнародного колективу: вчених університетів-партнерів і українських 

університетів [411, с. 35]. 

Програма Темпус/Тасіс сприяла впровадженню нових технологій в 

організацію навчального процесу НАУ. Зокрема, пройшли стажування декани, 

провідні викладачі різних факультетів, які вивчали досвід діяльності Університету 

імені Юстуса Лібіха у м. Гіссені (ФРН); класичного Університету провінції 
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Бургундія та вищих національних шкіл Франції медичного, інженерного 

спрямування (міста Діжон, Монпальє, Ліон); Університету м. Альмерія (Іспанія); 

вивчали досвід європейських університетів щодо організаційного, практичного та 

методичного забезпечення підготовки фахівців з напряму “Ветеринарна медицина” 

з метою обґрунтування доцільності/недоцільності впровадження ступеневого 

навчання фахівців цього напряму (Університет м. Ізмір, Туреччина; SZENT 

ISTVAN UNIVERSITY, м. Будапешт, Годоло, Угорщина). Провідні викладачі та 

програмісти кафедри інформаційних систем і технологій стажувались протягом 

одного-трьох місяців в Університеті імені Юстуса Лібіха у м. Гіссені (ФРН). 

Вивчався досвід комп’ютеризації навчального процесу та використання інтернет-

технологій у професійній підготовці студентів [411, с. 35]. 

За програмою Темпус/Тасіс здійснювався проект “AGRIPOL”, завданнями 

якого було проведення комунікативного тренінгу, ознайомлення з технологіями 

менеджменту часу, стратегіями регулювання конфліктів у професійній та діловій 

сферах. 

Участь у програмі Темпус/Тасіс дала можливість удосконалити матеріально-

технічну, методичну базу професійної підготовки, за кошти проектів створити на 

чотирьох факультетах НАУ ресурсні центри, забезпечила їх сучасними офісними 

меблями, придатними для проведення міні-конференцій, круглих столів, 

семінарів, а також для навчання студентів та організації їхньої навчальної і 

наукової позааудиторної роботи [411, с. 36–37]. 

За програмою Темпус/Тасіс здійснювалося стажування викладачів у 

європейських ВНЗ – партнерах українських університетів, що мало велике 

значення для підвищення якості професійної підготовки студентів. Програма 

Темпус/Тасіс передбачала проходження практики, стажування студентів, що 

відбувалося у ВНЗ Німеччини, Великобританії, Франції, Чехії, які були 

партнерами НАУ по міжнародних проектах. Студенти НАУ вивчали лісове і 

садово-паркове господарство, правову діяльність, ветеринарну медицину, 

менеджмент та фінанси у державних і приватних підприємствах країн ЄС. 

Студенти – учасники проектів мали можливість закінчити магістратуру в 
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Університеті імені Юстуса Лібіха у м. Гіссен (ФРН) і здобути науковий ступінь 

PhD (з економіки та ветеринарії медицини). Міжнародна активність сприяла 

їхньому перспективному працевлаштуванню як у Німеччині, так і в Україні [411, 

с. 34]. 

Серед столичних університетів активно працював у багатьох проектах 

програми Teмпус Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. У 

2011 р. НМУ виграв четвертий конкурс програми Темпус (Call for Proposal) у 

консорціумі з 13-ти університетів та державних організацій із 7-ми країн світу з 

проектом MUMEENA “Модернізація додипломної медичної освіти у країнах 

Східного сусідства”. Проект розрахований на 3 роки. Мета і завдання проекту 

полягали в модернізації додипломної медичної освіти у країнах Східного 

партнерства (Україна, Грузія, Азербайджан) відповідно до концепції та цілей 

Болонського процесу, міжнародних стандартів, що ведуть до інтеграції в ЄПВО; 

розробці інтегрованої додипломної моделі медичної навчальної програми, 

впровадженні нового змісту, навчальних та оціночних методів у медичних школах 

країн-партнерів відповідно до стандартів Міжнародної асоціації медичної освіти, 

Всесвітньої федерації медичної освіти, TUNING/MEDINE до вересня 2014 р.; 

створенні Тренінгового центру для викладачів у медичних школах країн-

партнерів до вересня 2013 р. та поширенні модернізованої моделі медичної освіти 

в інших сусідніх країнах з 2014 р. [168; 554]. 

Викладачі університету, які працювали над реалізацією проекту, у березні 

2012 р. взяли участь у інтенсивному англомовному тренінгу “Розвиток клінічного 

мислення на основі ситуаційних завдань” (CBCR), у Медичному центрі 

Університету Утрехта (UMC) (Нідерланди). Викладачі з пострадянських країн 

завдяки проекту MUMEENA отримали унікальну можливість побачити роботу 

одного з провідних європейських університетів і поспілкуватися з колегами з 

інших країн. Роботою групи керував координатор цього напряму проекту 

MUMEENA професор Оллє тен Кате, провідний фахівець Медичного центру 

Університету Утрехта (UMC). Особливістю курсу CBCR була також методика 

підготовки і проведення інтерактивних занять у групах з 10–12 студентів. 
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Упровадження курсу CBCR в університетах Грузії, України й Азербайджану 

передбачало вирішення ще одного завдання проекту MUMEENA – привернути 

увагу до вивчення геріатрії [369]. Відповідно до Програми виконання проекту 

TEMPUS-MUMEENA до університету з робочими візитами приїжджали 

координатори проекту, провідні науковці для проведення майстер-класів і 

тренінгів. У вересні 2012 р. НМУ відвідали з робочим візитом координатор 

проекту Анна-Марія Рід та фінансовий менеджер проекту Елейн Брок 

(Університет Лідс, Великобританія). Відбулася зустріч ректора університету 

В. Москаленка з партнерами та засідання з робочою групою, в ході якого було 

зроблено аналіз виконання проекту в університеті. 

У рамках проекту TEMPUS-MUMEENA у листопаді 2012 р. на базі НМУ 

відбулася Міжнародна конференція “Проміжні результати проекту MUMEENA: 

досвід Грузії, України та Азербайджану в реалізації задач проекту”. У конференції 

взяли участь організації-члени консорціуму медичних університетів з Великої 

Британії, Італії, Іспанії, Нідерландів, Грузії, Азербайджану, України та інші 

зацікавлені сторони [554]. 

Основна частина порядку денного конференції була присвячена тренінгам, у 

рамках яких європейські представники ділилися досвідом із професорсько-

викладацьким складом НМУ, завідувачами кафедр, студентами. Тренінги 

проводили професор Оллє тен Кате (м. Утрехт, Нідерланди), професори Хосе 

Пейнадо (м. Гранада, Іспанія) та Федеріка Вульф (Італія). Цей міжнародний 

проект розширив уявлення про вдосконалення медичної освіти й обмін досвідом 

між учасниками [138]. 

Київський національний торговельно-економічний університет був одним з 

перших учасників реалізації міжнародної програми Темпус. З січня 1998 р. 

розпочалося виконання проекту програми Темпус “Реструктуризація факультету 

банківської справи КДТЕУ”, одного з найефективніших проектів серед проектів в 

Україні. Як результат реалізації проекту і розповсюдження накопиченого досвіду 

було проведено три семінари (м. Бірмінгем, м. Клермон, м. Київ). Теми семінарів: 

“Інформаційні системи” (Великобританія, травень); “Практичне навчання 
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студентів, взаємозв’язок ВЗО з банками” (Франція, червень); “Розповсюдження 

досвіду” (Київ, квітень). Програма передбачала закупівлю навчального 

обладнання, надання технічної допомоги щодо докорінної реконструкції 

бібліотеки КДТЕУ Університетом Центральної Англії (м. Бірмінгем), 

впровадження сучасних інформаційних систем з виходом на світові мережі, 

застосування сучасних систем бібліотечного обслуговування, практичне 

стажування українських викладачів, як індивідуальне, так і за схемою: 2 викладачі 

+ 1 перекладач тощо. На 1998 р. було виділено $10 000 на закупівлю літератури 

для факультету банківської справи. Програма передбачала фінансування видання 

навчальних посібників, підготовлених викладачами КДТЕУ за матеріалами 

стажувань (12–15 видань по 1000 примірників), та продовження практичної 

роботи викладачів із Університету Центральної Англії (UCE) в КДТЕУ. Було 

досягнуто домовленості з розвитку технічної бази викладання іноземних мов [15, 

арк. 32]. 

Участь у програмі забезпечила вивчення проблеми “Управління якістю 

системи”. Знайомство з системою вищої освіти Англії дало можливість здійснити 

інноваційні зміни в КДТЕУ [15, арк. 74–75]. 

Участь у програмі позитивно позначилася також на вдосконаленні 

матеріально-технічного забезпечення університету. Реалізація проекту вимагала 

організації і проведення семінарів, видання навчальної літератури Видавничим 

центром КДТЕУ та придбання літератури для факультету банківської справи, 

стажувань викладачів КДТЕУ в Університеті Центральної Англії м. Бірмінгем. Це 

розширило горизонти міжнародного співробітництва університету. Постійні 

робочі зустрічі у провідних університетах Європи поглибили знання 

представників університету щодо організації вищої торговельно-економічної 

освіти за кордоном, сприяли реформуванню ВНЗ, активізації академічної 

мобільності. Співпраця у проекті забезпечила реальну допомогу в розвитку 

системи Державного казначейства України [15, арк. 69, 82]. 

Систематична участь представників КДТЕУ в семінарах за програмою 

Tемпус в Університеті Клермон Ферран (Франція) дала можливість ознайомитися 
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з особливостями підготовки спеціалістів у професійному інституті управління та 

менеджменту за ступенями освіти, організацією і змістом практичної підготовки 

студентів за ступенями освіти, змістом навчання за ступенями, характеристикою 

модулів, тематичними планами, дисциплінами, системою оцінки якості знань 

студентів і організацією контролю за навчанням, банківською системою Франції, 

взаємозв’язком між банком Франції, комерційними і спеціалізованими банками. У 

ході візитів були підготовлені та підписані довгострокові угоди про 

співробітництво між КДТЕУ й Університетом Клермон Ферран. Досвід і знання, 

отримані на семінарах, творчо застосовувалися в КДТЕУ [15, арк. 84–85]. 

З 2009 р. по 2012 р. КНТЕУ брав участь у проекті ТEMPUS MODEP 

“Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін”, метою якого було 

створення і введення загальних професійних курсів Лісанс (L3) та Мастер (М1 і 

М2), адаптованих до потреб професійної підготовки в Україні у сфері 

менеджменту підприємств і адміністративних закладів, що відповідали 

Болонському процесу [618]. 

Активна участь університету у програмах Tемпус була відзначена під час 

святкування 20-річчя програми ТЕMPUS в Україні. Проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародних зв’язків КНТЕУ В. Сай був відзначений 

дипломом менеджера проектів Програми Темпус за ініціативність, творчий 

пошук, сприяння розвитку міжнародної співпраці [618]. 

У реалізації програми Темпус брав участь Київський національний 

економічний університет ім. В. Гетьмана. Завдяки виграним у межах програми 

Темпус-Тасіс грантам у розмірі 500 000 доларів США та 500 000 євро динамічно 

розвивався юридичний факультет КНЕУ. Програми здійснювалися протягом 

1999 – 2002 рр. та 2003 – 2005 рр. Використання цих коштів дало змогу не лише 

вдосконалити з урахуванням європейського досвіду навчальні програми з 

підготовки фахівців за господарсько-правовою спеціалізацією та в галузі 

міжнародного економічного права, а й вирішити інші важливі питання. У межах 

цих програм чимало студентів і викладачів факультету стажувалися у зарубіжних 

університетах-партнерах, а саме: у Віденському економічному університеті 
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(Австрія), Марбурзькому Філіппс-університеті (ФРН), Університеті Носамбрія в 

м. Ньюкасл (Великобританія) та Університеті в м. Неаполь (Італія). Це дало 

можливість відкрити нову магістер-програму “Міжнародне економічне право”. На 

факультеті разом з редакцією газети “Голос України” було створено юридичну 

клініку “Соціальна справедливість” [293]. 

Активним учасником великих проектів у рамках програми Tемпус у 

досліджуваний період був МНТУ (Міжнародний науково-технічний університет 

імені Юрія Бугая). Завдяки реалізації проекту МНТУ здійснив три випуски 

магістрів за спеціальністю “Єврознавство”, підвищив кваліфікацію професорсько-

викладацький склад, студенти МНТУ пройшли стажування у ВНЗ-партнерах. 

Протягом 3-х років викладачі провідних європейських ВНЗ читали курси лекцій з 

актуальних проблем єврознавства. Крім того, в МНТУ було створено 

спеціалізовану бібліотеку з єврознавства (більш ніж 700 томів європейськими 

мовами) [470, с. 94]. 

Отже, участь університетів у програмі Темпус була показником їх 

інноваційності та готовності до активного входження в міжнародний науково-

освітній простір. Результатом реалізації важливих проектів цієї програми стало 

посилення розвитку університетів, зміцнення їх матеріально-технічної бази, 

науково-освітнього потенціалу, підвищення якості освітніх послуг, академічної 

мобільності.  

Київські університети долучилися до участі у програмі “Жан Моне” – 

Розуміння Європейської інтеграції (Jean Monnet Programme – Understanding 

European Integration), яку на початковому етапі називали “Європейська інтеграція 

в університетській освіті”. Програма була ініційована у 1990 р. на прохання 

університетів для започаткування університетських курсів та предметів з питань 

європейської інтеграції [432, с. 131–133]. 

Правовою основою програми Жана Моне стало спільне рішення 

Європейської Ради та Європейського парламенту від 15 листопада 2006 р. 

№ 1720/2006/ЕС щодо програми дій ЄС у сфері постійного навчання, у рамках 

якої функціонувала програма Жана Моне [594]. 
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Ця програма мала планові гранти на підтримку навчальних закладів, що 

пов’язані з питаннями європейської інтеграції [529]. 

Програма Жана Моне була відкрита для всіх зацікавлених українських 

вищих навчальних закладів, що хотіли б долучитися до вивчення тематики з 

європейської інтеграції і мали на меті підготовку нового покоління спеціалістів у 

сфері європейських справ [601]. 

Серед столичних університетів, які активно включилися в реалізацію 

програми Жана Моне, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. На базі кафедри світового господарства і міжнародних економічних 

відносин (завідувач кафедри – професор О. Шнирков) Інституту міжнародних 

відносин реалізувався проект, який здійснював розробку курсів і частин курсів з 

економіки європейської інтеграції (Конкурентна політика ЄС; Регулювання 

міжнародних економічних відносин в ЄС; Соціальна політика в ЄС; ЄС у світовій 

економіці; Регулювання зовнішньої торгівлі в ЄС). Відповідні курси читалися 

студентам стаціонару, на відділенні другої вищої освіти Інституту, 

співробітникам Секретаріату Кабінету Міністрів України, а також слухачам 

Національної академії державного управління при Президентові України та 

Університету банківської справи НБУ. Передбачено також публікацію 

монографій та навчальних посібників, навчально-методичної літератури, 

проведення наукових конференцій і семінарів з обміну досвідом підготовки 

фахівців з європейських студій [375]. 

У 2010 р. співпрацю з програмою Жана Моне розпочав НаУКМА, 

отримавши грант на створення кафедри права Європейського Союзу. В 

університеті уже створено Європейський центр досконалості, який розвиває 

юридичні дисципліни, існує кафедра Жана Моне [543]. 

Отже, участь університетів у програмі Жана Моне забезпечувала їх 

інтеграцію у європейський науково-освітній простір та підготовку нового 

покоління спеціалістів у сфері європейських справ. 

Програмою, що сприяла активізації реформування вищої освіти та 

встановленню тісних міжнародних зв’язків в освітній сфері, в реалізації якої 
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брали участь ВНЗ України, стала Tacic (Tacis, Technical Assistance for the 

Commonwealth of Independent States, Технічна допомога Співдружності 

Незалежних Держав), організована в 1991 р. Це програма ЄС щодо сприяння 

прискоренню процесу економічних реформ у СНД. Пріоритетним напрямом 

фінансування програми Тасіс, з-посеред багатьох інших, була освіта. З 1991 по 

1999 рр. було виділено 4,2 млрд євро на реалізацію більш ніж 3000 проектів. 

Програма Tасіс на 2000 – 2006 рр. з бюджетом близько 3,1 млрд євро охопила 

Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Казахстан, Киргизію, Молдову, 

Монголію, Росію, Таджикистан, Туркменістан, Україну й Узбекистан [616, с. 9–

12]. 

Допомога, яка надавалася Тасіс щодо освіти, полягала в навчанні і 

консалтингу, розвитку, спільній роботі та створенні інформаційних мереж, а 

також у підтримці пілотних проектів. Свою роботу Тасіс завжди здійснювала в 

тісному контакті з країною-здобувачем допомоги [662]. 

Українські фахівці з середини 90-х рр. ХХ ст. активно брали участь у 

навчальних турах за проектами ЄС, що забезпечувало розширення участі 

українських ВНЗ у міжнародних освітніх програмах та сприяло творчому 

застосуванню досвіду організації системи вищої освіти в Європі. Зокрема, у 

рамках програми ЄC/Tасіс згідно з технічним завданням проекту EDUK 9503 

“Підтримка розвитку системи акредитації вищих навчальних закладів України” у 

лютому 1997 р. відбувся навчальний тур українських фахівців у складі 

представників Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства 

освіти України та провідних ВНЗ України [13, арк. 1]. Представники української 

системи вищої освіти за проектом EDUK 9503 отримали можливість 

ознайомитися з діяльністю європейських вищих шкіл і налагодити прямі зв’язки 

між університетами. Зокрема, у рамках програми Tасіс у квітні 1997 р. були 

встановлені прямі зв’язки між Паризьким Комерційним інститутом та Київським 

економічним університетом [13, арк. 71–72]. У межах реалізації міжнародного 

проекту Тасіс “Соціальний захист в Україні” у серпні – вересні 1997 р. 

представники української освіти проходили підготовку протягом місяця у Швеції, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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у Середньошведському університеті м. Естерсунд [13, арк. 108–109]. 

Навчальний тур відбувався в Німеччині та Великобританії. Він дав змогу 

зробити порівняльний аналіз діючих систем акредитації й оцінки якості в Україні, 

Німеччині та Великобританії і внести відповідні корективи в існуючу 

нормативно-правову базу акредитації ВНЗ. Корисним стало вивчення досвіду 

західноєвропейських країн у галузі акредитації, а обмін українських фахівців та 

експертів ЄС забезпечив удосконалення і наближення до стандартів ЄС системи 

оцінки якості та змісту української вищої освіти. Проект ЄС/Tасіс EDUK 9503 

“Підтримка розвитку системи акредитації вищих навчальних закладів України” 

охопив широке коло питань, пов’язаних з удосконаленням системи акредитації, 

насамперед з розробкою стандартів змісту освіти і якості підготовки фахівців. 

Інтеграція системи акредитації ВНЗ України в систему країн ЄС спонукала до 

постійного вдосконалення нормативно-правової бази [13, арк. 1–2, 6]. 

У 2000 – 2003 рр. заходи програми Тасіс були спрямовані на такі три 

основні сфери: інституційні, правові й адміністративні реформи; надання 

підтримки у здійсненні економічних реформ і розвитку приватного сектора; 

розв’язання проблем, пов’язаних із соціальними наслідками перехідного періоду. 

Протягом наступного періоду 2004 – 2006 рр. програма Тасіс підтримувала 

інституціональні, правові й адміністративні реформи, приватний сектор та 

економічний розвиток, а також сприяла пом’якшенню соціальних наслідків 

перехідного періоду [613]. 

Цією програмою змогли скористатися провідні київські університети. Дуже 

часто ця програма сприяла університетам, які реалізували проекти в рамках 

програми Темпус. Зокрема, багато проектів програми Темпус/Тасіс було виконано 

КНУ, НТУУ “КПІ”, НУБіП, НАУ, КНЕУ та іншими. У цих університетах 

відпрацьовувалися конкретні завдання вдосконалення системи акредитації ВНЗ 

України. Участь у реалізації проектів Тасіс сприяла розробленню стандартів 

змісту освіти і якості підготовки фахівців, удосконаленню нормативно-правової 

бази вищої школи. 

Популярною для українських ВНЗ у досліджуваний період була міжнародна 
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програма Еразмус Мундус (Erasmus Mundus), яка спрямовувалася на активізацію 

міжнародної співпраці та підвищення мобільності студентів, викладачів, 

науковців європейських університетів і ВНЗ третіх країн на всіх континентах. У 

рамках цієї програми студенти старших курсів і науковці з України, Молдови та 

Білорусі отримували стипендії від ЄС для продовження свого навчання або 

проведення наукових досліджень у країнах ЄС. 

Програма започаткована у 2004 р. для країн, які не входили до ЄС, і 

намагалася перетворити ЄС на світового лідера в освіті, а європейські 

університети – на осередки знань та інновацій, також ставила за мету сприяння 

взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу. Студенти 

старших курсів і науковці з різних країн, у тому числі й з України, мали змогу 

отримувати стипендії від ЄС для продовження навчання або проведення наукових 

досліджень у країнах ЄС. Програма підтримувала також реалізацію Болонського 

процесу, сприяючи визнанню академічних ступенів і розвиткові інтернаціоналізації 

університетської освіти [521]. 

Загальні вимоги до потенційних учасників програми Еразмус Мундус були 

такі: студенти повинні мати достатню мотивацію і високий рейтинг у навчанні, 

вільно володіти іноземними мовами, що підтверджувалося б відповідними 

сертифікатами. Також потрібно правильно заповнити і своєчасно надіслати 

аплікаційну форму і всі необхідні документи [385]. 

Програма почала впроваджуватись у 2004 – 2005 н. р. Її бюджет був 

розрахований на п’ять років (2004 – 2008 рр.) і складав 230 млн євро на весь 

період дії. Близько 90 % бюджету передбачалося використати на стипендії [594]. 

Стипендіями Еразмус Мундус забезпечувалися виключно студенти старших 

курсів і науковці третіх країн, які не були членами ЄС, в тому числі Україна, 

Молдова та Білорусь. Студенти з країн Європи й інших країн, які отримали 

перший диплом, могли брати участь у магістерських курсах Еразмус Мундус. 

З 2007 р. ЄК запровадила ще одну модальність цієї програми – “Вікно для 

зовнішньої співпраці”, ініційовану офісом “Євродопомога”, – з метою посилення 

співробітництва у сфері вищої освіти між ЄС та третіми країнами через систему 
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мобільності. Нова схема доповнила попередні й діючі схеми у цій сфері, такі як 

Tempus, ALFA, AsiaLink, Alban, Edulink, Erasmus та загалом Erasmus Mundus. У 

рамках цього нового компоненту ЄК фінансувала такі види мобільності між 

європейськими університетами, що були охоплені програмою Еразмус Мундус і 

університетами третіх країн: обмін студентами; обмін академічним персоналом 

(обмін з метою викладання, практичного навчання та досліджень) [432, с. 126–

130]. 

Освітня програма ЄС Еразмус Мундус передбачала стипендії студентам, їх 

випуск з наданням відповідних документів. Ця програма допускала, щоб 

студенти, які в цій програмі брали участь, поєднували вивчення, наприклад, 

міжнародної економіки в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка і в Берлінському університеті імені Гумбольдта [156]. 

Другий етап програми Еразмус Мундус II був розрахований на 2009 – 

2013 рр. Протягом 2009 – 2013 рр. ЄС збільшувала підтримку найталановитіших 

студентів і викладачів з країн, що не належали до ЄС, надаючи їм гранти на 

участь у спільних програмах в Європі. Також ЄС розширила масштаби програми 

Еразмус Мундус II до рівня підготовки докторів і збільшила фінансову підтримку 

європейських студентів. Другий етап програми Еразмус Мундус мав три 

компоненти (напрями). Участь у третьому компоненті програми (стипендії для 

підготовки та викладання спільних програм і проведення досліджень у рамках 

навчання) змогли взяти: українські студенти і випускники, які вже здобули вищу 

освіту (ступінь бакалавра, магістра або їх еквіваленти), аспіранти, докторанти, 

молоді науковці. Стипендії покрили видатки на навчання, підручники, 

лабораторні роботи, проживання, харчування, проїзд, візу, страхування [521]. 

У конкурсі 2010 – 2011 н. р. в межах курсів Еразмус Мундус 28 українських 

стипендіатів було рекомендовано для надання фінансування. До резервного 

списку увійшли 104 студенти, які мали шанси на отримання стипендій у разі 

вибуття кандидатів з основного складу. 2009 – 2010 н. р. перемогли 28 студентів і 

8 науковців з України. Вони навчалися в університетах Австрії, Бельгії, Великої 

Британії, Данії, Іспанії, Італії, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, 
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Португалії, Франції, Чеської Республіки, Швеції і отримували стипендію Еразмус 

Мундус. Загалом, починаючи з 2004 р., гранти на навчання за магістерськими 

курсами Еразмус Мундус отримали 158 українських студентів і на викладання – 

35 науковців з України. 

З 2004 р. в межах колишньої програми Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої 

співпраці, що інтегрувалася в Компонент 2 – “Партнерство”, Україна вже втретє 

одержувала підтримку від проекту під керівництвом Університету Деюсто (Deusto 

University), Іспанія. У 2009 р. Україна отримала 98 грантів на мобільність для 

студентів, аспірантів, докторантів, викладачів українських університетів і ВНЗ – 

учасників партнерства. Учасниками консорціуму серед київських університетів 

були: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця та 

Національний університет імені Тараса Шевченка. За результатами конкурсних 

відборів у 2007 і 2008 рр. було надано 246 грантів на підтримку мобільності для 

студентів і науковців з України, які мали ступінь бакалавра, магістра, доктора або 

навчалися в аспірантурі. 

З 2007 р. чотири проекти з пропагування освіти взагалі та міжнародної 

співпраці в освіті зокрема запроваджувалися за участю українських партнерів: 

“TEA TEAM – Підготовка освітніх радників щодо посилення академічної 

мобільності”, Міжнародний освітньо-консультативний центр. “ISEKI_MUNDUS – 

Інтеграція безпеки та знань про навколишнє середовище у світову харчову 

науку”, “ISEKI_MUNDUS 2 – Інтернаціоналізація і сталість мережі ISEKI”, 

Одеська національна академія харчових технологій і Національний університет 

харчових технологій. “SDPROMO II – Пропагування європейської освіти зі 

сталого розвитку”, Національний технічний університет України “Київський 

політехнічний інститут” [521]. 

ЄС підтримувала українські університети щодо продовження участі в 

міжнародному грантовому проекті в рамках програми ЄС Еразмус Мундус 

EMINENCE ІІ “Інтеграція сусідніх східноєвропейських регіонів через 

співробітництво у вищій освіті” на наступні роки. Студенти, аспіранти, кандидати 

технічних наук і співробітники університетів розпочали навчання та стажування в 
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університетах Польщі, Португалії, Італії, Швеції. Участь у проекті забезпечила 

збільшення кількості стипендій для студентів, аспірантів, докторантів і викладачів 

українських університетів на навчання та стажування в університетах країн ЄС, а 

також дала змогу прийняти більше студентів, аспірантів, докторантів та 

викладачів із закордонних ВНЗ [89]. 

У рамках програми Erasmus Mundus Action 2 Lot 8 реалізував та 

координував стипендіальну програму проект EWENT, орієнтований на галузі 

проектування та технології. У програмі могли брати участь студенти (випускники, 

магістранти, аспіранти, докторанти) та штат (адміністративний і викладацький) 

[562]. Програма EWENT передбачала стипендії на навчання студентам, 

викладачам, науковцям Білорусії, Молдови й України в університетах-партнерах 

ЄС та навпаки. Мобільність здійснювалася в 17 університетах-партнерах ЄС та 

країнах з Південно-Східної Європи, які входили до консорціуму проекту [596]. 

У програмі Еразмус Мундус брав з 2007 р. КНУ імені Тараса Шевченка, 

зокрема, участь у програмі міжнародних академічних обмінів за напрямом 

“Партнерство”. У межах програми міжнародних академічних обмінів Еразмус 

Мундус за 2007 – 2008 н. р. дев’ять викладачів, один аспірант, два студенти КНУ 

від’їжджали до шести європейських університетів. За 2008 – 2009 н. р. до восьми 

європейських університетів від’їжджали п’ять викладачів, один аспірант та 

вісімнадцять студентів. Протягом 2008 р. чотири студенти ІМВ у межах програми 

навчалися в європейських ВНЗ-партнерах. Інститут налагоджував 

співробітництво щодо отримання студентами “подвійних дипломів” з Вільним 

університетом м. Берліна (Німеччина), Університетом НАНСІ-ІІ (Франція) та 

Університетом Рома Тор Вергата (Італія) [430, с. 724, 793, 797]. 

За програмою Еразмус Мундус щорічно перебували іноземні студенти на 

економічному факультеті КНУ. У 2011 р. на факультеті навчалися два студенти з 

Університету м. Берліна (Німеччина), а студенти факультету брали активну 

участь у міжнародних програмах обміну [430, с. 812, 816]. 

У 2011 р. студентка 4-го курсу спеціалізації кафедри нової та новітньої 

історії зарубіжних країн історичного факультету Ю. Скоробагатько отримала 
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стипендію ЄС за програмою Еразмус Мундус і протягом 10 місяців навчалася в 

Університеті Альгарве (Португалія). Сума гранту – 11 500 євро [430, с. 823; 99]. 

У рамках чергового конкурсу 2012 р. університет увійшов до складу 2 нових 

консорціумів, утворених між університетами країн членів ЄС та Східного 

партнерства (Азербайджан, Білорусія, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна). 

У 2011 – 2012 н. р. КНУ був партнером 4 консорціумів університетів: 

- BMU-MID, координатор – Університет м. Турку (Фінляндія). 

- EMP-AIM, координатор – Університет Міколаса Ромеріса (Литва). 

- MID, координатор – Університет м. Турку (Фінляндія). 

- ELECTRA, координатор – Університет м. Олденбург (Німеччина). 

Університет брав участь у консорціумах програми ЄС Еразмус Мундус 

головним чином для гуманітарних спеціальностей. Проте з 2011 – 2012 н. р. 

більше уваги приділялося залученню природничих факультетів для участі у 

програмі Еразмус Мундус. Так, консорціум ELECTRA спрямований більше на 

освітнє і наукове стажування для природничих факультетів. Було проведено 

інформаційні дні для географічного факультету, де ознайомили з можливостями 

проекту студентів, аспірантів і співробітників геологічного та фізичного 

факультетів. Станом на грудень 2012 р. в КНУ навчалося за проектами Еразмус 

Мундус 8 осіб. 

Участь у консорціумах програми Еразмуc Мундус сприяла зміцненню 

міжнародного співробітництва та підвищувала мобільність серед студентів, 

викладачів, науковців університету і провідних ВНЗ ЄС. У 2012 р. КНУ був 

партнером 5 консорціумів ВНЗ: окрім 4-х консорціумів-партнерів по реалізації 

програми Еразмус Мундус у 2011 – 2012 н. р., університет став учасником 

консорціуму HUMERIA, координатором якого виступив Талліннський 

університет (Естонія) [526, с. 79]. 

У 2011 р. до програми Еразмус Мундус приєднався НаУКМА [543]. В 

університеті реалізувався проект “ЕMERGE – Ersamus Mundud European Mobility 

with Neighbouring ReGion in the East: Ukraine, Moldova, Belarus”, Erasmus Mundus 

Action 2, Srand 1, Lot 8. Назва третьої сторони, що надала грант: Європейська 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action2_en.php
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комісія, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, Erasmus Mundus 

Programme (2009 – 2013 рр.). 

У 2012 р. НаУКМА приєднався до ще двох проектів Erasmus Mundus 

Action 2. За результатами конкурсу Єврокомісії Eразмус Mундус, НаУКМА став 

учасником двох нових проектів Erasmus Mundus Action 2 – ALRAKIS II 

(координатор Georg August Universitat Gottingen, Німеччина) та IANUS 

(координатор Universitatea Alexandru Ioan Cuza Din Iasi, Румунія). Це дало 

можливість студентам, аспірантам, докторантам, викладачам і працівникам 

НаУКМА проходити навчання і стажування в університетах країн ЄС, які були 

учасниками цих консорціумів. Водночас до НаУКМА приїздили студенти і 

дослідники з Іспанії, Німеччини, Польщі та Румунії [515, с. 3]. 

У НаУКМА відбувалися інформаційні дні проектів Erasmus Mundus 

Action 2. Програми Erasmus Mudnus Action зініційовано і здійснювано за 

фінансової підтримки ЄК для сприяння мобільності студентів бакалаврських і 

магістерських програм (переважно кредитної мобільності, учасники залишалися 

студентами своїх університетів), аспірантів/PhD студентів, викладачів і 

співробітників університетів ЄС та університетів країн-партнерів, зокрема 

України. У 2013 – 2014 н. р. НаУКМА брав участь у 4 проектах Erasmus Mundus 

Action 2, а отже, студенти, аспіранти/PhD студенти, викладачі і співробітники 

НаУКМА мали широкі можливості для здійснення мобільності (для студентів – 

переважно non-degree, лише обмежена кількість стипендій передбачена для 

отримання магістерського ступеня) до низки європейських університетів. 

Водночас кожен із проектів Erasmus Mundus Action 2 передбачав певну кількість 

стипендій для студентів, аспірантів, викладачів, співробітників українських 

університетів, які не були учасниками жодного з цих проектів [530]. 

Учасником програми Еразмус Мундус був також НТУУ “КПІ”. У 2011 р. 

КПІ отримав перемогу в конкурсі Еразмус Мундус двох проектів: “Європейська 

мобільність із сусіднім регіоном на сході” та проект факультету авіаційних і 

космічних систем “Східно-західна Європейська мережа для вищої технічної 

освіти”, – за якими близько 200 представників України змогли навчатися і 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action2_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action2_en.php
http://dfc.ukma.kiev.ua/going-from-naukma/mobility-programs/erasmus-mundus-action-2
http://dfc.ukma.kiev.ua/going-from-naukma/mobility-programs/erasmus-mundus-action-2
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працювати в університетах 6 європейських країн [653]. У 2012 р. НТУУ “КПІ” 

працював уже за 4 проектами програми ЄС Еразмус Мундус, що значно 

розширило академічну мобільність студентів і викладачів. 25 учасників від 

університету взяли участь у проекті EWENT. З грудня 2013 р. НТУУ “КПІ” бере 

участь в проекті ACTIVE цієї ж програми [550]. 

У програмі ЄС Еразмус Мундус брав участь НМУ (Національний медичний 

університет ім. О. О. Богомольця) – єдиний серед вищих медичних 

(фармакологічних) навчальних закладів України [334]. У рамках проекту ЄС 

“Erasmus Mumdus – External Cooperation Window Lot 7” тривала плідна співпраця 

з десятьма європейськими і десятьма університетами України, Молдови і 

Білорусії. Випускники НМУ (4 особи) завершили докторантуру в Університеті 

Аристотеля у Греції за фахами: “Гігієна”, “Стоматологія” та 

“Оториноларингологія”. Завершила магістерську підготовку й успішно захистила 

магістерську роботу з біохімії випускниця-відмінниця фармацевтичного 

факультету НМУ Є. Рибак, що дало їй можливість зареєструватися на програму 

підготовки доктора філософії в Інституті М. Планка (ФРН) і успішно навчатися. 

Випускник лікувального факультету завершив магістерську програму з 

глобального здоров’я в Університеті Оксфорда (Велика Британія). Випускниця 

лікувального факультету О. Мазуренко, яка успішно захистила магістерську 

дисертацію з глобального здоров’я в Університеті Гумбольдта (ФРН), вступила до 

докторантури з “Менеджменту охорони здоров’я” в Університеті Алабами в 

Бірмінгемі (США). Асистент кафедри аптечної та промислової технології ліків 

Е. Коваленко завершила післядипломне професійне вдосконалення з належного 

виробництва, розробки та міжнародної реєстрації лікарських засобів на базі 

фармацевтичного факультету університету Париж Сюд (Франція) [554]. 

Університет активно реалізував програми Еразмус Мундус та виконував 

магістерські й докторські роботи у Великій Британії, Греції, Німеччині. 

Показником плідної роботи колективу університету є 12 золотих медалей, 

отриманих на різних міжнародних освітніх виставках [306]. 

З січня 2012 р. у рамках програми Європейського сусідства і партнерства ЄС 
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КНТЕУ (Київський національний торговельно-економічний університет) 

долучився до участі у програмі Eразмус Мундус, напрям “Партнерство” для 

Білорусі, України, Молдови (EMP-AIM). Термін реалізації проекту – 48 місяців. 

Країни-учасниці цього проекту: Україна, Білорусь, Молдова. Головним 

координатором виступив Університет Міколаса Ромеріса (Литва). У проекті брали 

участь партнери з країн ЄС та асоційовані партнери: Поліський державний 

університет (Білорусь), Луганський національний університет (Україна), 

Комратський державний університет (Молдова), Тираспольський державний 

університет (Молдова). У проекті задіяні студенти ОКР “Бакалавр”, “Магістр”, 

аспіранти, докторанти, викладачі й адміністративний персонал. 

У рамках партнерського консорціуму КНТЕУ запропонував можливість для 

мобільності на багатьох напрямах, зокрема: менеджмент, право, державне 

управління, бізнес-дослідження, економіка та інші. 

За проектом “Партнерство” здійснювалася розробка нових навчальних 

курсів, організація і впровадження структурованих механізмів мобільності між 

країнами-партнерами, надавалися стипендії різної тривалості (від одного до 

десяти місяців) для громадян Білорусі, Молдови, України. 

Реалізація проекту дала можливість підвищити рівень професійної 

підготовки в університетах-партнерах і мобільності студентів та викладачів згідно 

з Болонським процесом [556]. 

Отже, завдяки участі у програмі Еразмус Мундус університети активізували  

академічну мобільність учасників науково-освітнього процесу, домоглися 

помітного просування в міжнародний науково-освітній простір. 

Важливою для активізації міжнародної діяльності українських ВНЗ була 

програма “Молодь в дії” (Youth in Action Programme). Це нова програма ЄС у 

сфері молодіжної політики, що реалізувалася впродовж 2007 – 2013 рр. із 

загальним бюджетом 885 млн євро. Програма спрямовувалася на молодь віком від 

13 до 30 років і ставила за мету зробити вагомий внесок у підвищення рівня 

компетентності та обізнаності молодих людей. Програма стала ключовим 

інструментом у наданні можливостей для неформального пізнання європейського 



256 
 

  

виміру та заохочувала тих молодих людей, які мали менше можливостей для 

пізнання [529; 601]. 

У заходах програми брали участь дві категорії країн: так звані програмні 

країни (programme countries), до яких віднесено всі країни-члени ЄС, країни 

EFTA/EEA (Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія), країни-кандидати на вступ та 

партнерські країни (partner countries), до яких відноситься Україна. Відповідно до 

умов програми країни-партнери, у тому числі й Україна, могли брати участь у 

таких видах програми: “Європейська добровольча служба” (індивідуально або на 

груповій основі); “Молодь у світі”, де українські організації мали можливість 

брати партнерську участь у проектах ЄС [594]. 

Отже, українським студентам відкрилися в новітню добу можливості 

навчання за кордоном у кращих університетах Європи і світу. Окрім зазначених 

вище програм ЄС, існували й інші, тому студентська молодь мала широкі 

можливості отримати якісну європейську освіту та працевлаштуватися. 

Коледж Європи, унікальна європейська освітня інституція, відчинила двері 

для студентів з усього світу, зокрема з України. У 2010 – 2011 рр. ЄК надала 

українцям шість стипендій, завдяки яким вони змогли вчитися у бельгійському 

філіалі Коледжу [542]. 

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Німецька служба 

академічних обмінів) – велике загальнонімецьке об’єднання на правах 

громадської організації з підтримки міжнародних академічних обмінів. DAAD 

займалася обміном наукових працівників і студентів, мала близько 15 

регіональних офісів, які інформували студентів про навчальні програми в 

Німеччині. Постійними членами DAAD були ВНЗ, які представлені на 

Конференції ректорів ВНЗ (Hochschulrektorenkonferenz, HRK), а також 

студентські об’єднання цих ВНЗ. До кінця 2007 р. DAAD об’єднувала 232 ВЗО й 

127 студентських колективів різних типів вищих навчальних закладів [531]. 

DAAD надавала стипендії практично усім категоріям, які мали відношення 

до науки й університетської діяльності, починаючи зі студентів 2-го курсу, 

закінчуючи професорами і докторами наук. Найпоширеніші стипендії від DAAD – 
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це стипендії, які видавалися студентам, бажаючим відвідати Німеччину влітку, 

так званий літній курс, у ході якого основним завданням було набуття, 

покращення навиків володіння німецькою мовою, ознайомлення з культурою і 

традиціями. Тривалість курсів становила 3–4 тижні, а сума стипендії на цей 

період 850 євро, що практично повністю покривало витрати на житло, 

харчування, транспорт. Окрім цього, необхідно було оплатити з цих грошей і сам 

мовний курс [694; 588]. 

5 лютого 1998 р. в Києві було підписано Меморандум про співпрацю між 

Міністерством освіти України та DAAD, що передбачав відкриття інформаційного 

центру DAAD у Києві. Інформаційний центр DAAD розпочав роботу 16 квітня 

1998 р. Він розмістився на території Національного технічного університету України 

“Київський політехнічний інститут“. У НТУУ “КПІ” на факультеті лінгвістики 

працював лектор DAAD Анді Хойзінгер [655]. 

Тісно співпрацював з DAAD КНУ. Студенти й аспіранти брали участь у 

важливих суспільно-освітніх проектах, зокрема співпрацювали з німецькими 

університетами-партнерами, які фінансувалися DAAD за окремою програмою 

“Підтримка демократії в Україні” [525, с. 123]. 

У 1993 р. першими серед факультетів КНУ програмою DAAD зацікавилися 

представники географічного й фізичного факультетів [430, с. 713–714]. Завідувач 

кафедри метеорології та кліматології доктор географічних наук, професор 

С. Сніжко був стипендіатом DAAD, у 2000 р. виборов конкурсний грант для 

проведення оглядової навчальної практики для студентів географічного 

факультету в Німеччині [430, с. 802]. У 2005 р. стипендіатом від фонду DAAD 

(стипендія ім. Леонарда Ейлера) був аспірант хімічного факультету В. Верещ. У 

2007 р. група студентів та аспірантів хімічного факультету у складі І. Голені, 

А. Бувайло, М. Азарха та М. Назарковського отримала за підтримки DAAD 

стипендію ім. Леонарда Ейлера за наукове дослідження “Комплекси 3d-металів з 

піразолатними лігандами”. З DAAD співпрацював економічний факультет КНУ 

[430, с. 739, 768–769]. 

У 2011 р. аспірант історичного факультету І. Семеніст виборов грант по лінії 
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фундації DAAD і пройшов стажування в Університеті Констанца (Німеччина) 

[430, с. 823]. 

У жовтні 2012 р. відбулася робоча зустріч представників Офісу DAAD в 

Україні з проректором П. Бехом та працівниками ВМС. На зустрічі були 

обговорені питання поточної співпраці, шляхи подальшого розвитку академічної 

мобільності студентів, аспірантів та викладачів КНУ імені Тараса Шевченка та 

німецьких студентів, організації навчання з перспективою отримання 

випускниками подвійних дипломів, організації літніх та зимових шкіл, залучення 

до навчального процесу в університеті професорів та викладачів із німецьких 

університетів [430, с. 775]. 

Співпрацю з DAAD у досліджуваний період розвивав НАУ. У 1999 р. 

працівники університету здійснювали відрядження до Німеччини з метою 

знайомства з діяльністю центрального офісу DААD (м. Бонн), Німецького 

наукового товариства (м. Бонн), Німецького науково-дослідного авіаційного 

центру (м. Кельн), Вищої технічної школи (Авіаційний інститут і центр 

спеціальних дослідницьких робіт) – м. Аахен, Управління сенату з питань науки, 

досліджень і освіти (відділ Східної Європи) – м. Берлін, Німецького центру авіації 

та космонавтики (м. Берлін). У ході зустрічей у DAAD, Німецькому науковому 

товаристві й Управлінні сенату з питань науки, досліджень і освіти німецькою 

стороною була надана інформація про можливості фінансування освітніх проектів 

за рахунок фондів та програм Німеччини, зміни у структурі підготовки фахівців з 

вищою освітою. Німецька сторона отримала інформацію про навчальну, науково-

технічну діяльність КМУЦА і напрями можливих міжуніверситетських обмінів. 

Обговорювалися питання співробітництва щодо участі у спільних проектах у 

рамках Транс’європейських – KOPERNICUS, Темпус (Тасіс) та двосторонніх 

програм – TRANSFORM. Представники КМУЦА ознайомились з роботою 

Німецького науково-дослідного авіаційного центру (м. Кельн) і Німецького 

центру авіації та космонавтики (м. Берлін), вивчались питання взаємодії з 

університетами, можливості розвитку науково-технічного співробітництва та 

виконання спільних проектів. Відбулися зустрічі з керівництвом Вищої технічної 
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школи м. Аахен та Технічного університету м. Берліна, що дало можливість 

детально вивчити систему управління і фінансування ВНЗ, зокрема питання щодо 

залучення позабюджетних коштів, змісту навчальних планів за спорідненими 

спеціальностями, можливостей розвитку науково-технічного співробітництва [17, 

арк. 3]. 

Результатом знайомства із системою вищої освіти Німеччини стала 

підготовка пропозицій до програм співробітництва та конкретні проекти участі 

професорського складу й науковців університету для співпраці з авіаційними 

центрами Німеччини. Надані необхідні рекламно-інформаційні матеріали 

університету для ВНЗ і дослідницьких центрів Німеччини через бюро DAAD в 

м. Києві. Підготовлені програми візитів і запрошення делегації Вищої технічної 

школи м. Аахен та Технічного університету м. Берліна до КМУЦА з метою 

встановлення прямих зв’язків. Підібрані кандидатури на наукове стажування 

терміном 10 місяців серед співробітників КМУЦА і надані необхідні документи 

до бюро DAAD у м. Києві, що й забезпечило розгортання співробітництва зі 

службою DAAD та спорідненими вищими школами Німеччини [17, арк. 4]. 

До 2007 р. в Україні були представлені лише мовні лектори DAAD, які 

викладали німецьку мову для германістів. З вересня 2007 р. в НаУКМА викладав 

німецькою мовою політологію фаховий лектор DAAD доктор Інгмар Бредіс. Тут 

за підтримки DAAD реалізувалася нова програма. У рамках партнерства між 

НаУКМА і Університетом ім. Фрідріха Шиллера м. Йена та за підтримки DAAD 

була підготовлена дворічна німецькомовна магістерська програма “Німецькі та 

європейські студії”, яка проводилася в Києво-Могилянській академії з вересня 

2007 р. За цією програмою навчалися бакалаври в галузі політології, соціології, 

історії, культурології, економіки, права та германістики. Після закінчення 

навчання видавався спільний диплом обох університетів [695]. 

Станом на травень 2012 р. в ФРН навчалося чверть мільйона іноземців. Із 

них 9000 – українці. Найбільш популярними напрямами DAAD були міжнародні 

відносини, економіка, право, а також германістика. 355 державних і визнаних 

державою ВНЗ пропонували навчання в Німеччині. Кожна із 16 федеральних 
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земель мала свої норми та закони у сфері вищої освіти. DAAD пропонувала 11 

видів різноманітних стипендій для українських громадян [136]. 

У системі міжнародної освіти важливе місце посідала Програма імені 

Фулбрайта, спонсорована урядом США. Діяльність Програми базувалася на ідеї 

міжнародної взаємодії та взаєморозуміння, пізнання і поваги до розмаїтого світу. 

Вона успішно діяла у 155 країнах світу. В Україні Програма почала діяти з 1992 р. 

За час її існування понад 850 українців навчались, стажувались, проводили 

дослідження в США; загалом майже 500 американців викладали в українських 

ВНЗ і займались науковою працею [291; 456, с. 73; 610; 690]. 

З початку 2012 р. працювала Українсько-американська робоча група 

програми імені Фулбрайта, до складу якої входили представники МОН та 

посольства США в Україні. Поглиблювалася співпраця у сфері академічних 

обмінів, у 2012 р. реалізувався спільний пілотний Проект щодо навчання за 

магістерськими програмами у провідних ВНЗ США українських студентів за 

такими пріоритетними напрямами освіти і науки, як нанотехнології, 

енергозберігаючі технології та нетрадиційні й відновлювальні джерела енергії, 

авіаційна й ракетно-космічна техніка [281]. 

У квітні 2012 р. в Києві відбулася міжнародна конференція з нагоди 20-річчя 

програми імені Фулбрайта в Україні. Мета конференції – оцінка минулого, 

осмислення теперішнього і планування майбутнього вищої освіти України крізь 

призму тенденцій розвитку освіти європейських та пострадянських країн [251]. 

У листопаді 2013 р. Міністр освіти і науки Д. Табачник і Посол США 

Джеффрі Росс Пайєтт підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо 

запровадження “Освітньої програми імені Фулбрайта в галузі науки і техніки”, і 

це було необхідним для розвитку економік обох держав. Партнерство України і 

США в галузі освіти і науки мало тільки позитивну історію й надалі планувалося 

розвивати його за трьома напрямами: підтримка двостороннього співробітництва 

між університетами та науковими установами; навчання українських студентів у 

США; спільні наукові дослідження [291; 348]. 

Грант Фулбрайта на дослідження в Університеті Дартмута (США) отримав у 

http://fulbright.state.gov/
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1999 – 2000 н. р. професор географічного факультету КНУ М. Гродзинський [430, 

с. 730]. Кандидат історичних наук історичного факультету КНУ М. Таран отримав 

стипендію ім. У. Фулбрайта (20 000 дол. США) і протягом січня – липня 2010 р. 

проходив наукове стажування в Університеті Фенікса (Арізона, США), де 

досліджував проблему Тайваню в американсько-китайських відносинах [430, 

с. 823]. У межах програми академічних обмінів Фулбрайта в 2012 р. Левітт 

Інститут (США) спільно з кафедрою правосуддя юридичного факультету КНУ 

запровадив англомовний навчальний курс зі змагального судового процесу й суду 

присяжних (теоретична і практична частини), який завершувався Національними 

змаганнями. Викладачами були провідні судді, адвокати та прокурори із США. 

Переможці Національних змагань отримали можливість пройти стажування у 

США [430, с. 848]. 

Участь у програмі Фулбрайта брав НТУУ “КПІ”. На базі навчального 

закладу відбувся круглий стіл “Тенденції соціально-економічного розвитку Росії 

та України”, в ході якого обговорювалися ідеї 4-х проектів програми Фулбрайта. 

Було сформовано 5-річний План співпраці з програмою за напрямом “Сталий 

розвиток”. Особливо розширилася співпраця з програмою Фулбрайта у 2010 р. 

[653; 657]. Участь НТУУ “КПІ” за програмою Фулбрайта сприяла активізації 

академічної мобільності студентів у 2012 – 2013 н. р. [550]. 

Київські університети брали участь у Рамкових програмах. Рамкові 

програми фінансувалися ЄС і мали на меті підвищити конкурентоспроможність 

європейської науки. Рамкові програми сприяли розвитку окремих наукових 

напрямів. Вони давали можливість об’єднувати зусилля й потенціал кількох 

організацій і спрямовувалися на підвищення науково-технічного рівня досліджень 

та сприяння впровадженню інноваційних технологій. Проекти Рамкових програм 

міжнаціональні і включали кількох партнерів. Починаючи з 6РП (Шоста рамкова 

програма), участь у них могла брати будь-яка країна світу. Партнерами могли 

бути дослідницькі інститути, університети, індустріальні об’єднання, окремі 

дослідники. Таке суттєве розширення кордонів зробило Рамкові програми 

надзвичайно перспективними для української науки [691]. 
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Київські провідні університети значно інтенсифікували свою участь у 7РП 

(Сьома рамкова програма) ЄС. Протягом 2005 – 2007 рр. фахівці ВНЗ як експерти 

неодноразово залучалися до оцінки поданих на конкурси 6РП проектів, їх 

напрацювання стали цінним досвідом підготовки й підвищення 

конкурентоспроможності власних дослідницьких ініціатив. Представники кращих 

університетів брали участь як експерти в роботі семінару ЄК, присвяченому 

початку Сьомої рамкової програми (м. Люксембург), в експертизі міжнародного 

проекту MUSING (м. Брюссель, Бельгія; м. Піза, Італія), в експертизі заявок за 

тематичною програмою (м. Брюссель, Бельгія), в експертизі міжнародного 

проекту “Information Society Technologies” (м. Інсбрук, Австрія), у засіданні 

міжнародної експертної ради (м. Мюнхен, Німеччина); на нараді з моніторингу 

проекту PSI (м. Мюнхен, Німеччина). 

На розгляд ЄК подавалися передзаявки від університетів за перспективними 

й актуальними для української науки напрямами. В університетах за участі 

Регіонального інформаційного пункту НІП (Національний інформаційний пункт) 

України зі співробітництва з ЄС постійно проводилися презентації, семінари-

тренінги та консультації з питань участі у Рамкових програмах ЄС [691]. 

У грудні 2005 р. в НТУУ “КПІ” відбулася міжнародна конференція 

“Можливості ефективної участі українських науковців у програмах ЄС. Перехід 

від РП 6 до РП 7”. Її учасниками були представники УНТЦ, представництва ЄК в 

Україні, НІЦУ (Національний інформаційний центр України) зі співробітництва з 

ЄС у сфері науки і технологій, Фундації Архімеда (Естонія), Німецького центру 

EU-Bureau of the BMBF, Інформаційного центру Білорусі, науковці. Своїм 

досвідом участі в 6РП поділилися представники Фундації Архімеда. Катрін 

Штратман (Німецький центр) презентувала пропозиції ЄК по 7РП. У ході 

конференції відбувся практичний семінар із заповнення форм, всі зацікавлені 

отримали практичні рекомендації, як оформити свої проектні пропозиції щодо 

співпраці з програмами ЄС. 

НІЦУ зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій створено у 2003 р. 

для координації діяльності щодо 6РП ЄС та проектів ІНТАС в Україні через 
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організацію доступу українських учених до всіх напрямів досліджень ЄС. НІЦУ 

здійснював: інформаційну діяльність; випуск інформаційних повідомлень, 

бюлетенів, підтримку веб-сторінки, проведення з навчальними закладами, 

науковими установами та іншими організаціями спільних заходів. 

Інформація щодо проектів Рамкових програм, ІНТАС, подій та заходів, 

міжнародної співпраці, публікації та інформаційні повідомлення, бюлетені 

(українською мовою), законодавчої бази тощо розміщена на веб-сторінці НІЦУ, 

яка мала дві версії (україномовну й англомовну) [300]. 

У НТУУ “КПІ” станом на 2010 р. реалізувалося три проекти 7РП ЄС [657]. 

У 2011 р. в НТУУ “КПІ” було реалізовано чотири проекти 7РП, у реалізації яких 

безпосередньо брали участь Міжуніверситетський медико-інженерний факультет, 

факультет менеджменту і маркетингу, Інститут енергозбереження та 

енергоменеджменту, Інститут прикладного системного аналізу. Створено 

національні контактні пункти 7РП з інформаційних технологій і захисту 

навколишнього середовища [549]. 

Важливим досягненням НТУУ “КПІ” та Інституту енергозбереження та 

енергоменеджменту стало створення Національного контактного пункту п’ятого 

тематичного пріоритету 7РП ЄС “Енергетика”. НТУУ “КПІ” на той час мав лише 

один міжнародний проект з науки і освіти. Для порівняння: університет-партнер 

НТУУ “КПІ” Oxford у 2009 р. виконував близько 1000 таких проектів. Кількість 

проектів 7РП у Середньосхідному технологічному університеті – 95, Варшавській 

політехніці – 87, Талліннському університеті – 38 [549]. 

У НТУУ “КПІ” створено нову європейську структуру – “Centre of 

Excellence” та підготовлено для 7РП системоутворюючий проект за 

проблематикою сталого розвитку Середземномор’я і Причорномор’я. 

Виконувалися проекти за схемою “зелених інвестицій”, реалізувався 

міждержавний проект – утеплення 16-ти корпусів за японськими технологіями. 

Проект давав можливість заощадити до 10–15 % витрат на опалення і 

теплокористування [656]. 

Спільно з департаментом науки та інноватики в НТУУ “КПІ” створені 
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національні контактні пункти нової програми ЄС “Горизонт 2020” у галузі ІТ та в 

галузі збереження навколишнього середовища. За 7-ю РП ЄС у 2013 р. 

виконувалися 4 проекти. Посилено супровід міжнародних проектів з трансферу 

технологій: у 2013 р. університет виграв 2 проекти в цій сфері за програмою 

УНТЦ та за 7-ю РП ЄС. Трансфер технологій покладено і в основу проекту 

“Сталий кампус” з Вінніпезьким університетом. Його мета – перенесення 

канадських технологій і досвіду до НТУУ “КПІ”. Департамент міжнародного 

співробітництва підтримував проекти, започатковані департаментом 

перспективного розвитку і Науковим парком “Київська політехніка”. Університет 

уперше вийшов з пропозиціями технологій з кібернетичної безпеки та чистої води 

на рівень структур ООН [550]. 

У реалізації проектів Рамкових програм активно проявив себе НУБіП. 

Університет входив до складу консорціумів, які активно реалізували проекти 

Рамкових програм. НУБіП України – учасник проекту “InJoy&Train” 

Східноєвропейська мережа співпраці для міжнародного спільного навчання у 

рамках проекту FP6/FP7 ”Харчова продукція, сільське господарство і 

біотехнологія” з країнами ЄС-Казахстан-Росія-Україна-Вірменія-Білорусь. Проект 

стартував 9–10 листопада 2006 р. у м. Києві. “InJoy&Train” – це 24-місячний 

проект спеціальної підтримки, який ставив за мету покращити у якісному й 

кількісному відношенні участь дослідників, організацій, малих і середніх 

підприємств з Казахстану, Росії, України, Вірменії та Білорусі у секторі “Харчова 

продукція, сільське господарство і біотехнологія” у рамках 7-ї Рамкової програми 

(FP7) європейських досліджень. Координатор: APRE – Агентство з підтримки 

досліджень у Європі (Італія). Партнери НУБіП у цьому проекті – Центр інновацій 

і технологій біологічно-активних речовин, РАН (Російська академія наук) та 

Національний координатор проекту з продовольства в Росії (РФ), Національний 

аграрний університет України (Україна), Білоруський інститут системного аналізу 

(Білорусія), Єреванський державний університет (Вірменія), Угорська фундація 

науки і технологій (Угорщина), Компанія з промислових досліджень та 

технологічного розвитку продовольства (Греція), Консалтингова група 
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SenterNovem (Нідерланди), Незалежна експертна консалтингова рада (Казахстан) 

[564]. 

З 2008 по 2011 рр. університет брав участь у проекті 7РП “Біоенергетика 

Європи”. Проект “Біоенергетика Європи” спрямований на гармонізацію оцінок 

ресурсів біомаси в Європі та сусідніх країнах. Гармонізація покращує 

погодженість, точність і достовірність оцінок потенціалу біомаси, що сприятиме 

подальшому переходу ЄС до відновлювальної енергетики. 5-та Міжнародна 

нарада проекту 7РП “Енергія біомаси Європи” відбулася у вересні 2010 р. в Києві. 

Працівники НУБіП України були активними її учасниками. 

У квітні 2010 р. науковці НУБіП України професор П. Лакида, доцент 

С. Зібцев, старший науковий співробітник Т. Желєзна взяли участь у робочій 

нараді проекту 7РП “Енергія біомаси Європи”, яка була проведена ЄК в Брюсселі 

(Бельгія). 

Університет співпрацював у таких проектах: у проекті 6-ї Рамкової 

програми (FP6) “Зменшення впливу виробництва біопалива на продукцію 

харчування” (стартував 02.01.2009 р. і тривав три роки). Координатором проекту 

виступав Литовський сільськогосподарський університет. Партнером у реалізації 

був Інститут палива та відновлювальної енергії (IFRE), Польща; у проекті 7-ї 

Рамкової програми (FP7) BIO CIRCLE, який спрямований на розширення участі 

вчених з неєвропейських країн у науково-дослідних проектах з продовольства, 

сільського господарства, рибальства і біотехнологій (FAFB) у рамках 7-ї Рамкової 

програми. Проект тривав з 2011 по 2012 рр. Партнерами BIO CIRCLE були 

національні контактні точки у 18 різних країнах за межами Європи і 5 в Європі; з 

2010 по 2014 рр. НУБіП брав участь у проекті 7-ї Рамкової програми (FP7 – Marie 

Curie Actions) “Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та 

забезпечення повного обліку вуглецю для покращення точності інвентаризації 

парникових газів” (GESAPU). Програма здійснювалася силами консорціуму, до 

складу якого входили Дослідний інститут систем Польської академії наук 

(координатор); Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, Австрія; 

Національний університет “Львівська політехніка” і Національний університет 

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u72/BEE-brochure-final_ukr_2-1.pdf
http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u72/BEE-brochure-final_ukr_2-1.pdf
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біоресурсів та природокористування України. У виконанні програми взяли участь 

науково-педагогічні працівники: професор П. Лакида, доценти Р. Василишин, 

С. Зібцев, аспіранти І. Лакида, Д. Гілітуха [697]. 

Київські університети активно співпрацювали з різними міжнародними 

фондами й організаціями. МОН України налагодило співпрацю з міжнародним 

Фондом цивільних досліджень та розвитку (CRDF) по секції “Електрика, 

матеріали та інжиніринг” [12, арк. 29]. 

Нові можливості у сфері освіти і навчання відкрилися також у рамках 

співпраці з Європейським фондом з навчання (ETF) – агентства ЄК з питань 

сприяння розвитку систем освіти і навчання у країнах-партнерах (знаходився в 

Туріні, Італія). Україна розглядалася агентством як країна-партнер, тому мала 

можливість отримувати підтримку в рамках діяльності ETF. 

Країни ЄПС (Європейська політика сусідства), у тому числі й Україна, 

залишалися одним із пріоритетів роботи фонду ETF. Фонд тісно співпрацював із 

відповідними службами ЄК, допомагав країнам-партнерам у розвитку якісної 

освітньо-навчальної системи, включаючи її практичне впровадження. План фонду 

для діяльності в Україні передбачав реалізацію низки профільних заходів, 

передбачених Планом дій Україна – ЄС Європейської політики сусідства [601]. 

Більшість столичних університетів стали членами Міжнародного клубу 

ректорів (CRE). Міжнародний клуб ректорів у статусі неурядової громадської 

організації зареєстрований в м. Оксфорді (Великобританія). Ініціаторами 

заснування були ректори університетів європейських країн, які вважали місією 

цієї міжнародної структури консолідацію зусиль світової наукової громадськості 

щодо розвитку положень Болонського процесу. 

Стратегічні задачі Клубу – об’єднання і координація роботи установ вищої 

школи щодо вдосконалення навчально-методичної, науково-дослідницької, 

культурно-просвітницької діяльності. Членами Клубу були ректори, інші діячі 

сфери вищої освіти Європи, Азії, Африки, Латинської Америки. Реалізація місії 

Клубу полягала в участі його членів у міжнародних проектах [537]. 

Отже, у 1991 – 2012 рр. до освітньо-наукового простору України відчутно 
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увійшли важливі для інноваційного розвитку системи вищої освіти міжнародні 

програми і проекти. Їх присутність значно активізувала міжнародну діяльність 

українських університетів, посилила інтеграційні процеси у сфері вищої освіти та 

в інших сферах.  

Найактивнішу участь у міжнародних програмах ЄС брали Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний 

університет України “Київський політехнічний університет”, Національний 

університет “Києво-Могилянська академія”, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, Національний медичний університет 

імені О. О. Богомольця та інші. Участь у програмах забезпечила університетам 

помітні успіхи у реформуванні своїх закладів та прискорила їх інтеграцію у 

міжнародний науково-освітній простір. 

Великий досвід реалізації програм з європейських студій напрацював 

Інститут міжнародних відносин КНУ. У 1996 р. було розроблено перший проект 

Темпус з європейської політики. У 1997 р. Інститут уперше в історії України став 

координатором проекту Tемпус. У січні 2009 р. КНУ започаткував міжнародний 

проект “ТЕМПУС–МЕРКЮРІ” з терміном реалізації три роки (до січня 2012 р.). 

Проект був спрямований на підвищення рівня співробітництва між 

університетами, створення умов для переходу до моделей дослідницьких 

університетів країн-партнерів (Росія, Україна, Молдова). 

У рамках проекту програми Tемпус-Tасіс “Менеджмент у вищій школі” 

НТУУ “КПІ” працював за багатьма напрямами, з метою оптимізації навчального 

процесу відкрито нову спеціальність “Адміністративний менеджмент”, створено 

першу чергу телекомунікаційної системи, сучасну лінгвістичну лабораторію. У 

рамках програми Tемпус-Tасіс був запланований новий проект “Європейські 

мови”. 

Реалізація проекту програми Темпус MUMEENA “Модернізація 

додипломної медичної освіти у країнах Східного Сусідства” сприяла інтеграції 

НМУ імені О. О. Богомольця в Європейський простір вищої освіти, розробці 

інтегрованої додипломної моделі медичної навчальної програми, впровадженню 
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нового змісту, навчальних та оціночних методів відповідно до стандартів 

Міжнародної асоціації медичної освіти, Всесвітньої федерації медичної освіти, 

TUNING/MEDINE, створенні Тренінгового центру для викладачів. У рамках 

проекту TEMPUS-MUMEENA НМУ розширив уявлення про вдосконалення 

медичної освіти й обмін досвідом між учасниками. 

Учасником проекту програми Tempus Mobility: ENAGRA-UdL був НУБіП. 

Він брав участь у проекті General Assembly of ENAGRA Tempus: SSAU. У ході 

реалізації проекту Tемпус IV ENAGRA відбувалися міжнародні навчально-

методичні конференції, які об’єднували науковців Польщі, Німеччини, Росії, 

України та інших країн. 

Програма Темпус/Тасіс сприяла впровадженню нових технологій в 

організацію навчального процесу НАУ. Зокрема, пройшли стажування декани, 

провідні викладачі різних факультетів, які вивчали досвід діяльності університетів-

партнерів, досвід комп’ютеризації навчального процесу та використання інтернет-

технологій у професійній підготовці студентів. 

НаУКМА в рамках програми Темпус/Тасіс протягом 2006 – 2007 рр. 

виконував проект “Впровадження принципів третього циклу вищої освіти 

Європейського простору в Україні”. 

З 2009 р. по 2012 р. КНТЕУ брав участь у проекті ТEMPUS MODEP 

“Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін”. Основні результати 

реалізації в КНТЕУ цього проекту проявилися у зміцненні матеріально-технічної 

бази та навчально-методичного забезпечення. Викладачі підвищили кваліфікацію 

з профільних дисциплін, іноземних мов та адміністраторів і техніків з 

комп’ютерного обладнання.  

У реалізації програми Жана Моне активну участь брав КНУ імені Тараса 

Шевченка. На базі кафедри світового господарства і міжнародних економічних 

відносин ІМВ реалізувався проект, який здійснював розробку курсів і частин 

курсів з економіки європейської інтеграції. 

У програмі Еразмус Мундус з 2007 р. брав участь КНУ імені Тараса 

Шевченка, зокрема, у програмі міжнародних академічних обмінів за напрямом 
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“Партнерство”. Участь у консорціумах програми Еразмуc Мундус сприяла 

зміцненню міжнародного співробітництва та підвищувала мобільність серед 

студентів, викладачів, науковців університету і провідних ВНЗ ЄС. У 2012 р. КНУ 

був партнером 5 консорціумів ВНЗ по реалізації програми Еразмус Мундус. 

У 2011 р. НТУУ “КПІ” отримав перемогу в конкурсі Еразмус Мундус двох 

проектів: “Європейська мобільність із сусіднім регіоном на сході” та проект 

факультету авіаційних і космічних систем “Східно-західна Європейська мережа 

для вищої технічної освіти”, – за якими близько 200 представників України 

змогли навчатися і працювати в університетах 6 європейських країн. У 2012 р. 

НТУУ “КПІ” працював уже за 4 проектами програми ЄС Еразмус Мундус, що 

значно розширило академічну мобільність студентів і викладачів. 

Реалізація проектів програми Еразмус Мундус у НаУКМА дала можливість 

студентам, аспірантам, докторантам, викладачам і працівникам проходити 

навчання і стажування в університетах країн ЄС, які були учасниками 

консорціумів. Водночас до НаУКМА приїздили студенти і дослідники з Іспанії, 

Німеччини, Польщі та Румунії.  

Київські провідні університети значно інтенсифікували свою участь у 7РП 

ЄС. Протягом 2005 – 2007 рр. фахівці ВНЗ як експерти неодноразово залучалися 

до оцінки поданих на конкурси 6РП проектів, їх напрацювання стали цінним 

досвідом підготовки й підвищення конкурентоспроможності власних 

дослідницьких ініціатив.  

Участь київських університетів у реалізації міжнародних науково-освітніх 

програм і проектів виявила загальні наростаючі тенденції в системі вищої освіти 

України досліджуваного періоду. Міжнародні освітні програми Темпус, Еразмус 

Мундус, Жан Моне, Рамкові програми та інші стали своєрідними інструментами 

трансформації київських університетів в осередки знань та інновацій, що 

інтенсифікувало міжнародні зв’язки й інтеграційні процеси як в окремих 

університетах, так і в системі вищої освіти України. Міжнародні програми ЄС 

стали моральним фактором подолання стереотипів, забезпечували відкритість, 

міжуніверситетське співробітництво, обмін ідеями, інноваціями. 
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3.3. Роль органів студентського самоврядування у розвитку 

міжнародного співробітництва 

 

Розвиток студентського самоврядування в сучасній Україні починається з 

кінця 80-х рр. ХХ ст. У цей період у ВНЗ почали формуватися студентські 

організації, які мали здебільшого політичну спрямованість. Основною метою 

їхньої діяльності була консолідація студентства під гаслами демократизації 

суспільства, а в деяких випадках – здобуття Україною політичної незалежності. У 

1989 р. сформувалися дві основні студентські організації – Студентське братство, 

до складу якого входили представники ВНЗ Західної України, та Український 

студентський союз, що об’єднав студентську молодь центральних і східних 

областей України [413, с. 106–109]. 

Спільні цілі й тісна координація діяльності сприяли об’єднанню цих 

організацій і створенню 31 березня 1991 р. Союзу українського студентства, 

головним завданням якого було забезпечення активної участі студентів у 

кардинальному оновленні українського суспільства, демократизації, зміцнення 

цивільних прав і свобод, розвитку науки, освіти і культури, захисту прав та 

інтересів студентів [547]. 

Союз українського студентства об’єднав мільйони студентів і став 

впливовою організацією, з думкою якої не могли не рахуватися владні структури 

країни. Очевидною стала потреба правової регламентації діяльності 

студентського союзу. 22 листопада 2001 р. указом Президента Л. Кучми було 

створено Всеукраїнську студентську раду при Президентові України, метою 

діяльності якої було визначено повніше врахування позицій студентської молоді 

при підготовці та реалізації державної політики у сфері освіти, у системі трудових 

відносин, соціального становлення й розвитку молоді, а також налагодження 

конструктивного діалогу між органами державної влади, студентськими 

організаціями і студентським самоврядуванням у ВНЗ [626]. 

У листопаді 2002 р. було створено ще одну студентську організацію – 

УАСС (Українська асоціація студентського самоврядування), яка на добровільних 
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засадах об’єднала і скоординувала діяльність органів студентського 

самоврядування ВНЗ України. У 2003 р. між МОН України та УАСС було 

укладено Договір про співпрацю, після чого УАСС стала консультативним 

членом національних союзів студентів Європи [674]. 

7 липня 2005 р. розпочала діяльність Всеукраїнська студентська рада при 

МОН України, яка стала консультативно-дорадчим колегіальним органом і 

розглядала актуальні проблеми студентського життя. Метою створення ради був 

розвиток студентського самоврядування, врахування інтересів студентської 

молоді при реалізації політики України у сфері вищої освіти, налагодження 

конструктивної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування і студентським самоврядуванням ВНЗ України [630]. 

9 березня 2009 р. був створений НСС (Національний студентський союз), 

метою якого було визначено забезпечення студентських прав та створення 

сприятливого середовища для діяльності органів студентського самоврядування 

ВНЗ України [437, с. 118]. 

З метою приведення освітньої законодавчої бази у відповідність до вимог 

Болонської декларації, зокрема у частині розширення повноважень студентства 

щодо прийняття відповідальних рішень, профільне міністерство підготувало 

законопроект відповідних змін до Закону “Про вищу освіту”, який був прийнятий 

Верховною Радою України у вересні 2005 р. Українське законодавство 

забезпечувало обов’язкову участь студентів у прийнятті рішень на всіх рівнях у 

системі вищої освіти [427, с. 396–397]. 

Правовою основою студентського самоврядування в Україні станом на 

2012 р. були такі нормативно-правові акти: Закон України “Про освіту” від 

23.05.1991 р. (ст. 16, 51, 55, 60), Закон України “Про вищу освіту” від 

17.01.2002 р. (ст. 37, 38) та Положення про державний вищий навчальний заклад, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1074 

(п. 37, 38, 49–57). Також Положення про студентське самоврядування у вищих 

навчальних закладах (Наказ МОН України від 03 квітня 2001 р. № 166) та 

Примірне положення про студентське самоврядування у вищих навчальних 
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закладах (Наказ МОН України від 15.11.2007 р. № 1010) [437, с. 119–120]. Метою 

Положення було створення необхідних умов для діяльності ОСС (органи 

студентського самоврядування) у ВНЗ і забезпечення обов’язкової участі 

студентів в ухваленні рішень на всіх рівнях у системі вищої освіти. Положення 

передбачало міжнародну діяльність ОСС, зокрема в ньому йдеться, що органи 

студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського 

самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними 

студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх 

завдань у межах визначених повноважень [637]. 

За основу Примірного положення про студентське самоврядування було 

взято Положення про студентське самоврядування Одеського державного 

економічного університету (2006 р.) [413, с. 106–109]. У Примірному положенні 

закріплений юридичний статус студентського самоврядування. У ньому, зокрема, 

наголошується, що студентське самоврядування у ВНЗ є гарантованим державою 

правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати 

питання, які стосуються їх повноважень. Цей крок мав принципове значення для 

утвердження ОСС як самостійної організаційної структури. Ефективність роботи 

органів студентського самоврядування значно підвищилась з наданням їм 

фінансового забезпечення. Відповідно до ст. 34 Закону України “Про внесення 

змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо питань студентського 

самоврядування”, фінансовою основою студентського самоврядування були 

кошти, виділені вченою радою навчального закладу в розмірі не менше 0,5 % 

коштів спеціального фонду, які спрямовувалися на виконання завдань і 

повноважень ОСС [624]. Структура розподілу коштів, що виділялися на 

організацію студентського самоврядування, передбачала, що 30 % коштів мало 

спрямовуватися на наукову діяльність, зокрема на відрядження для участі в 

наукових заходах, дослідженнях тощо. Реалізація таких проектів сприяла обміну 

досвідом, мобільності студентів [699]. 

До нормативно-правових актів, які регулювали інститут студентського 

самоврядування, відноситься також Статут ВНЗ й інші акти органів студентського 
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самоврядування [421, с. 96]. 

Таким чином, із політичного формування студентські об’єднання 

трансформувалися в організації, основною метою яких стало управління 

процесами діяльності ВНЗ. Основною структурною складовою системи 

студентського самоврядування була академічна група, представником якої на 

загальних зборах (вищий орган студентського самоврядування) був староста. 

Студентське самоврядування здійснювалося на рівні академічної групи, 

факультету, гуртожитку й університету в цілому [413, с. 106–109]. 

На всеукраїнському рівні студентські громади та їх лідери постійно 

співпрацювали з МОН України, міжнародними організаціями, які сприяли 

активізації участі студентства у міжнародних зв’язках і співпраці. У березні 

2009 р., з метою активізації діяльності ОСС київських університетів, ширшого 

залучення їх до участі у міжнародному співробітництві, студентська рада УАГІ 

ВМУУ (Українсько-американський гуманітарний інститут “Вісконсінський 

міжнародний університет (США) в Україні”) спільно з МОН України, 

Посольством США в Україні, Американськими радами, Education USA та IREX, 

провели круглий стіл зі студентами на теми: “Україна та США в світлі 

сьогодення. Проблеми та перспективи студентської співпраці” і “Студентські 

програми обміну”. У круглому столі взяли участь представники провідних 

університетів державної і приватної форм власності України. До обговорення 

залучилися радник МОН України Д. Кулібаба, директор IREX Ukraine 

Д. Бернарек, асистент REAC Євразії Е. Коломієць, асистент радника з питань 

освіти Американських рад Т. Котко та інші. Були обговорені питання міжнародної 

співпраці студентів України зі студентами європейських та американських ВНЗ. 

Результатом зустрічі стало визначення низки проблем на шляху до плідної 

міжнародної співпраці. Студенти отримали багато корисної інформації щодо 

програм обміну й підтримки МОН України розвитку міжнародної співпраці 

студентів [301]. 

Серед освітніх програм, які реалізувало Посольство США в Україні, 

розглядались “Програма обміну студентів ВНЗ Євразії та Середньої Азії” 
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(GLOBAL UGRAD) і програма “Opportunity Grants”. Програма обміну студентів 

ВНЗ “UGRAD” була програмою Бюро у справах освіти та культури Державного 

департаменту США, що надавала можливість студентам першого, другого і 

третього курсів навчатися протягом одного академічного року в університетах або 

дворічних чи чотирирічних коледжах США. Активним було обговорення за 

круглим столом зазначених програм студентами ВНЗ Києва, частина яких виявила 

бажання взяти у них участь [301]. 

Активну позицію виявили студенти університетів у постійному 

вдосконаленні діяльності ОСС в Україні. 25 лютого 2012 р. Всеукраїнською 

студентською радою спільно зі студентським парламентом Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова була проведена II 

Всеукраїнська нарада керівників ОСС “Роль органів студентського 

самоврядування у процесах модернізації системи вищої освіти”. Основною метою 

заходу було вивчення пропозицій щодо розвитку студентського самоврядування 

на національному рівні та вдосконалення реалізації положень Болонського 

процесу в Україні. На нараді були присутні делегати провідних українських ВНЗ. 

Зокрема, НМУ імені О. О. Богомольця представляли голова студентського 

парламенту Ю. Паскевич і його члени: К. Смалюк та К. Казидуб. Під час наради 

до доопрацьованого урядового законопроекту було внесено низку зауважень, які 

стосувалися роботи ОСС. Студентські лідери запропонували Прем’єр-міністру 

України М. Азарову й голові оперативної робочої групи М. Згуровському 

розширити повноваження студентського самоврядування і стимулювати наукову 

діяльність студентів, а також подбати про інструменти контролю якості 

навчального процесу. Делегати від студентських громад наполягали на наданні 

рівного права студентам, курсантам, аспірантам брати участь у студентському 

самоврядуванні, збільшенні представництва студентів у складі вченої ради та 

зборах трудового колективу до 20 %, підвищенні фінансування ОСС до 1 % від 

спеціального фонду ВНЗ, виділенні фінансування на наукові товариства 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених у розмірі 0,5 % від 

спеціального фонду ВНЗ. Делегати запропонували, щоб термін обрання 



275 
 

  

представницьких, виконавчих та контрольно-ревізійних органів ОСС не 

перевищував двох років, а процедуру виборів визначав сам ОСС у Положенні, яке 

приймається загальними зборами (конференцією) осіб, що навчаються [272]. 

У КНЕУ імені Вадима Гетьмана на юридичному факультеті була розроблена 

і впроваджена на основі відповідних стандартів комплексна система 

студентського самоврядування [293]. Ця система була запозичена для організації 

успішної діяльності студентського самоврядування іншими університетами. 

Аналіз діяльності студентських органів самоврядування засвідчує, що у 

вищій освіті України досліджуваного періоду студентське самоврядування 

прагнуло відігравати важливу роль у процесі впровадження Болонської системи. 

Приєднавшись до Європейського освітнього простору, Україна зобов’язалася 

дотримуватись принципів, зазначених у Лісабонській конвенції та Сорбоннській і 

Болонській деклараціях. У цих документах зазначено, що їх основною метою є 

полегшення доступу мешканцям кожної держави Європи і студентам навчальних 

закладів до освітніх ресурсів та ринків праці інших країн. Українська система 

вищої освіти з 2005 р. намагалася зреалізувати три основних принципи 

Болонського процесу: мобільність учасників освітнього простору, насамперед 

студентів; привабливість освітянських послуг та можливість працевлаштування. 

Вказані принципи виходили за рамки навчального процесу, що давало можливість 

студентському самоврядуванню проявити себе у цьому напрямку діяльності [445, 

с. 7–8]. 

МОН України обрало окремі університети як координаторів проведення у 

2004 – 2007 рр. педагогічного експерименту з упровадження кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації і цим 

самим активізувало в них міжнародну діяльність та участь студентських 

організацій у реалізації принципів Болонської декларації. Студентське 

самоврядування не лише репрезентувало студентську громаду свого ВНЗ, а й 

намагалося ефективно діяти у багатовекторному форматі – від захисту прав 

студентів до раціональної організації їх дозвілля. Інститут студентського 

самоврядування став однією з каталізуючих засад розбудови громадянського 
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суспільства, виховання громадянина України ХХІ ст. [437]. 

Виховна робота в київських університетах була тісно пов’язана з 

міжнародним співробітництвом та мала глибоко гуманістичне й гуманітарне 

спрямування. Кожен столичний університет розробив “Примірне положення про 

студентське самоврядування”. В умовах реформування і модернізації системи 

вищої освіти університети були зацікавлені максимально активно розвивати 

міжнародну складову своєї діяльності, а ОСС відігравали все помітнішу роль у її 

організації та здійсненні. Як підтверджує досвід діяльності ОСС провідних 

київських університетів, вони успішно реалізували своє право щодо розвитку 

міжнародних зв’язків і співробітництва, з кожним роком все більше проявляли 

себе як важливий внутрішній резерв ВНЗ, тісно співпрацюючи з адміністрацією, 

забезпечували реальне співробітництво у багатьох напрямах. У провідних 

університетах створювалися умови для активізації ролі ОСС у розвитку 

міжнародного співробітництва. Цьому сприяла організація і діяльність мовних 

клубів при ВМЗ університетів, де кожен бажаючий студент міг поглиблено 

оволодіти іноземною мовою. Бажаючими виявилися студенти, мотивовані на 

отримання подвійного диплома, можливості навчатися за обміном, стажуватися 

чи в перспективі працевлаштуватися за кордоном. За участю студентів 

українських університетів і молоді з різних країн світу проводилися студентські 

міжнародні молодіжні волонтерські табори, реалізувалися різноманітні 

міжнародні студентські партнерські проекти. Студенти брали участь у програмах 

культурного обміну (зокрема у програмі Camp America в дитячих таборах 

Америки, в європейській молодіжній програмі у Франції, у програмі Eurobackyard 

у Польщі, у програмі Aupair у Голландії тощо) [653; 190]. 

Активна робота ОСС в організаційній площині з урахуванням українських 

реалій все більше проявлялася у такій важливій особливості Європейського 

освітнього простору, як мобільність. Проведення міжнародних наукових 

конференцій, стажувань і обмінів стало проявом студентської ініціативи, виявом 

мобільності, що спонукала до усвідомлення студентом потреби осягати нові обрії 

знань. Студентські органи самоврядування виявилися здатними значною мірою 
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забезпечувати привабливість ВНЗ як на внутрішньому, так і на міжнародному 

ринку освітніх послуг. Привабливість ВНЗ для студентів включала перспективу 

для кар’єри, що надавав університет, якість і вартість навчання, вартість 

проживання, доступність побутових послуг, наявність стипендіальних програм, 

повагу до європейських та світових цінностей, відповідність європейським 

освітянським стандартам. ОСС, взявши на озброєння ці показники, отримали 

право через представницькі структури впливати на всі керівні ланки навчального 

закладу, що приймали управлінські рішення. Ініціативні та конструктивні 

пропозиції з боку ОСС щодо налагодження відповідних умов навчання не 

залишалися поза увагою керівництва університету, який прагнув утвердитись як 

інноваційний і конкурентоздатний ВНЗ. Позитивною була практика долучення 

ОСС до забезпечення принципу працевлаштування. Працевлаштування під час 

навчання, проходження професійної практики і працевлаштування дипломованого 

спеціаліста – це ті завдання, які стали першочерговими для забезпечення інтересів 

студентів представницьким органом, який вони обрали. ОСС допомагали 

студентові гідно себе презентувати, визначитись з потребами, 

перекваліфікуватись за необхідності й досягти результату в працевлаштуванні 

[445, с. 8–9]. 

Чинний Закон України “Про вищу освіту” відзначав, що “Органи 

студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості 

студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника” [52, 

с. 23]. Виконуючи свої основні завдання, визначені в нормативно-правових 

документах щодо їх діяльності, ОСС забезпечували і захищали права й інтереси 

студентів, що зокрема стосувалося організації навчального процесу; 

забезпечували виконання студентами своїх обов’язків; сприяли навчальній, 

науковій і творчій діяльності студентів; сприяли створенню відповідних умов для 

проживання і відпочинку студентів; сприяли діяльності студентських гуртків, 

спільнот, об’єднань, клубів за інтересами; організовували співробітництво зі 

студентами інших ВНЗ і молодіжними організаціями; сприяли працевлаштуванню 

випускників; брали участь у вирішення питань міжнародного обміну студентами 
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[444, с. 168–170]. 

Студенти висловлювали своє ставлення до процесів євроінтеграції в освіті, які 

активізувалися у вищій школі після приєднання України до Болонського процесу і 

запровадження в усіх ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації кредитно-модульної організації 

навчального процесу [469, с. 3]. Студентство схвалило європейський вибір України, 

усвідомлювало, що це рух до стандартів, демократії, інформаційного суспільства, 

соціально-орієнтованого ринкового господарства. З моменту приєднання України до 

Болонського процесу студенти університетів проводили науково-практичні 

конференції “Болонський процес очима студентів”, що свідчить про їх глибоку 

зацікавленість в удосконаленні своєї пізнавальної діяльності, широке коло наукових 

і практичних проблем, пов’язаних з розгортанням в Україні і світі Болонського 

процесу [476, с. 10–11]. 

Активно проявляло себе українське студентство і на міжнародній арені. У 

березні 2010 р. у Відні відбувся Європейський студентський саміт, присвячений 

десятиріччю Болонського процесу, під назвою “Болонський процес 2020 та 

Лісабонська стратегія 2020: взаємовиключення чи дві сторони однієї медалі?”. 

Українське студентство представляла президент УАСС Є. Щепетильникова, котра 

відзначила вирішальну роль Болонського процесу для забезпечення сталого 

розвитку студентського руху в країнах Європи загалом та в Україні зокрема. 

Організаторами саміту виступили ЄСС (Європейський студентський союз) і 

національне об’єднання студентів Австрії ÖH (Die Österreichische 

HochschülerInnenschaft). Учасниками заходу були представники національних 

об’єднань студентів з 37 країн Європи, а також голови рад студентських 

об’єднань Азії, Африки й Австралії. У рамках форуму працювали робочі групи за 

найбільш актуальними для студентства питаннями Болонського процесу: 

проблеми мобільності студентів, розвиток соціального простору, перегляд 

візового режиму. 

Представники студентських організацій – учасники саміту напрацювали 

звернення до міністрів країн-учасниць Болонського процесу, в якому зазначили, 

що Європейський освітній простір за 10 років Болонського процесу став 
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реальністю, а задля забезпечення його повноцінного функціонування подальша 

активна співпраця між країнами є необхідною [650]. 

УАСС, до якої входили представники ОСС українських університетів, у 

тому числі й київських, була активним учасником європейських і міжнародних 

проектів. Робочі семінари Міжнародного проекту Темпус “Підвищення 

ефективності студентських служб” (IMPRESS) відбувалися на базі київських 

університетів, зокрема КНУ. Координатор цього проекту – Нортумбрійський 

університет, м. Ньюкасл (Велика Британія). Партнерами були 5 університетів з 

країн ЄС, 5 університетів з України, а також МОН України й УАСС [373]. 

ОСС спільно з адміністрацією університетів організовували і забезпечували 

різноманітні міжнародні заходи, в яких студенти брали безпосередню участь. 

Активно представляли студенти столичних університетів українську вищу освіту 

на міжнародних студентських олімпіадах, конкурсах, конференціях, спортивних 

змаганнях, виставках, культурних програмах, святкуванні ювілеїв видатних 

особистостей, зустрічах із зарубіжними делегаціями й гостями своїх ВНЗ. 

Діяльності ОСС були присвячені науково-практичні конференції, зокрема 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Україна на шляху в Європу. Роль 

студентства в євроінтеграційних процесах вищої освіти України”, яка відбулася у 

листопаді 2013 р. Учасники конференції зазначили, що студентство активно бере 

участь у всіх процесах, які відбуваються в Україні, є рушійною силою для змін і 

вдосконалення держави. У конференції взяли участь близько 100 представників 

керівного складу студентського самоврядування майже 30 ВНЗ України [241]. 

За участю служб ректорату студентськими парламентами університетів була 

реалізована велика кількість цікавих проектів університетського, всеукраїнського 

та міжнародного рівнів. Проекти міжнародного рівня реалізувалися спільно з 

ВМЗ. Зокрема, в КНУ реалізувався один із таких проектів “Модель ООН” [512]. 

Завдяки спільним зусиллям НТСА (Наукове товариство студентів і аспірантів), 

заступників деканів з наукової роботи і наукової частини, традиційна конференція 

“Шевченківська весна” набула справді міжнародного характеру. Особливо це 

стосувалося святкових заходів та наукових проектів, присвячених 200-літньому 
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ювілею Кобзаря, ініціатором і організатором яких виступив КНУ [410, с. 120–

125].  

Формування Студентського парламенту, а також Ради студентів і аспірантів 

КНУ та їхніх відгалужень на факультетах – конференцій і рад студентів та 

аспірантів факультетів, інститутів, відділень – здійснювалося протягом 1993 – 

1997 рр. У 1997 р. представники парламенту брали участь у конференціях, з’їздах, 

нарадах з питань самоврядування, що відбувалися в Москві, Мінську, Ашгабаді. 

Для ознайомлення з економічним, політичним, культурним станом студентства 

різних країн було налагоджено зв’язки з посольствами США, Австрії, Німеччини, 

Туреччини, Молдови, Білорусі, Куби, Лівії, ПАР. З допомогою Студентського 

парламенту студенти мали можливість отримати Міжнародний студентський 

квиток (ISIC), Міжнародну готельну картку (HostelingInternational), а також 

інформацію щодо працевлаштування та відпочинку за кордоном (волонтерські 

табори в країнах Європи та Америки, пізнавальний студентський туризм у Чехії, 

Угорщині, Великій Британії). У 1997 р. було укладено шість угод з 

університетами Мінська, Москви, Єревана, Ашгабада, Гродно. Улітку 1997 р. 

Студентський парламент спільно з благодійним фондом “Школа майбутнього” 

організували тримісячні курси вивчення англійської мови в Лондоні [430, с. 764]. 

Роль студентського парламенту залишалася вагомою і поза межами 

університету. З його ініціативи була створена й успішно діяла Асоціація 

керівників ОСС м. Києва, головою якої був студент 4 курсу ІМВ А. Нікіфоров. 

Створена Спілка керівників ОСС України, яку очолював голова студентського 

парламенту університету, студент 6 курсу факультету кібернетики М. Макарчук. 

Налагоджена міжнародна співпраця, зокрема, міцні зв’язки підтримувалися з ОСС 

таких університетів, як Московський державний університет (Росія), 

Ягеллонський університет (Польща), Університет Констанца (Німеччина). З 

Університетом Констанца у 2011 р. реалізована річна програма співпраці, 

спрямована на обмін досвідом роботи ОСС України та Німеччини [512]. 

ОСС приймали у стінах університету представників ОСС ВНЗ України, 

забезпечували роботу важливих заходів щодо вдосконалення діяльності 
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студентського самоврядування. У листопаді 2012 р. у рамках Міжнародної 

науково-практичної конференції “Європейська інтеграція вищої освіти України в 

контексті Болонського процесу” в КНУ зустрілися голова студентського 

парламенту КНУ М. Макарчук, виконуючий обов’язки голови Всеукраїнської 

студентської ради О. Тур, президент Національного студентського союзу 

М. Бучко та голова студентського парламенту Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова Р. Рижков з президентом ЄСС 

Кариною Уферт. Студентські лідери ознайомили президента ЄСС з 

особливостями студентського руху України, обговорили питання реалізації 

положень Болонського процесу в Україні та співпраці найчисленніших і 

авторитетних студентських організацій України з ЄСС. М. Макарчук обговорив із 

К. Уферт ряд важливих для студентства університету питань. Зокрема, 

домовленість щодо допомоги ЄСС в обміні студентами з університетами країн-

членів організації. Президент ЄСС розповіла про основні засади діяльності та 

завдання ЄСС, зокрема, щодо контролю за якістю вищої освіти та проведенням 

освітніх реформ у країнах-партнерах, наголосила на необхідності активної участі 

студентства у процесах реформування вищої освіти, а також висловила 

зацікавленість у подальшій співпраці українських і європейських студентських 

громадських організацій та їхніх об’єднань [329]. 

ОСС КНУ були учасником і організатором багатьох заходів міжнародного 

рівня: студентських олімпіад, конкурсів, брейн-рингів, тренінгів тощо. Серед 

таких заходів були Ялтинські щорічні зустрічі “Yalta European Strategy” YES 9. 

Тема зустрічі у 2012 р. – “Україна і світ: долаючи завтрашні виклики разом“ [335]. 

Активно займалося міжнародною співпрацею НТСА КНУ. НТСА сприяло 

розвитку науки й виникненню інтересу до наукової роботи у молодіжному 

середовищі університету. НТСА – це студентська самоврядна організація, що 

пропагувала наукові цінності, займалася проведенням молодіжних наукових 

заходів, а також інформувала студентів і аспірантів про наукову діяльність на 

факультетах (в інститутах) та за їх межами. Товариство активно допомагало в 

організації конференцій, симпозіумів, олімпіад, круглих столів, засідань та інших 
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заходів, що проводилися в університеті. НТСА нараховувало близько 8000 членів, 

що представляли всі курси і спеціальності університету. Протягом 

досліджуваного періоду члени НТСА брали участь у численних міжнародних та 

всеукраїнських форумах, конференціях, симпозіумах, олімпіадах, круглих столах 

та інших заходах, що проводилися в Україні й за кордоном [430, с. 764]. 

Члени НТСА брали участь у запитах на отримання грантів, проводили 

наукові семінари та конференції. Зокрема, у 1995 р. спільно з Молодіжним 

правничим товариством була проведена конференція “Університетські свободи 

країн Східної та Центральної Європи: проблеми і порівняльні перспективи”. 

Протягом 1997 р. товариство залучало студентів та молодих науковців до участі в 

заходах міжнародного значення: “Другому всесвітньому форумі українців” (Київ), 

ХІV Всесвітньому фестивалі молоді і студентів на Кубі, Міжнародному фестивалі 

“Молодь – громадяни планети. Світ ХХІ століття” (Туркменістан), Міжнародному 

фестивалі туризму в Туреччині, Літній школі Варшавського університету тощо. У 

1999 р. у його складі було утворено новий структурний підрозділ – 

Міжуніверситетську наукову асоціацію (КНУ, НТУУ “КПІ”, КДЛУ, НМУ). Серед 

завдань асоціації було представлення інтересів української молоді не лише перед 

органами влади, але й перед міжнародними організаціями. У 1998 р. НТСА КНУ 

спільно з НТСА НТУУ “КПІ” здійснило представницький візит до Чехії, під час 

якого було узгоджено нові та поглиблено наявні українсько-чеські молодіжні 

культурні, освітні і наукові зв’язки, розроблено спільні наукові проекти. У серпні 

1998 р. члени НТСА брали участь у роботі багатьох секцій Світового конгресу 

українських молодіжних організацій [430, с. 764]. 

У 2010 р. голова НТСА історичного факультету І. Семеніст домовився про 

розширення співробітництва з німецькими науковими студентськими 

товариствами [430, с. 823]. 

У 2011 р. Інститут журналістики КНУ провів Міжнародний освітній форум 

для лідерів студентського самоврядування “Step4education” (президент 

Європейського руху в Україні О. Білецький, представники освітньої компанії 

“Європейська освіта”, представники польських ВНЗ, лідери студентського 
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самоврядування України) [430, с. 835–836]. 

НТСА КНУ з року в рік організовувало ряд міжнародних науково-

практичних конференцій, інших заходів, які об’єднували велику кількість 

учасників з багатьох країн світу. Це сприяло розширенню міжнародних зв’язків і 

поглибленню співробітництва між студентськими громадами й університетами 

загалом. За активної участі НТСА та завдяки підтримці факультетів щороку 

проводилися студентські олімпіади й конкурси, зокрема і Міжнародна 

студентська олімпіада з психології [525, с. 169–171]. 

Помітну активність у забезпеченні успішної інтеграції свого університету в 

світовий простір вищої освіти виявляли ОСС НТУУ “КПІ”. Зокрема, у НТУУ 

“КПІ” ОСС долучалися до укладання угод, проведення спільних заходів 

міжнародного рівня, за погодженням з адміністрацією забезпечували формування 

позитивного іміджу свого університету та держави [637]. ОСС спільно з 

працівниками ВМЗ забезпечували виїзд студентів до Університету дю Мен 

(Франція) та Університету Отто фон Геріке (Німеччина), з якими були програми 

подвійного диплома та до Університетського коледжу м. Йовік (Королівство 

Норвегія), з яким реалізувалися програми обміну. 

ОСС університету реально забезпечували академічну мобільність, що 

надавало можливість студентам, аспірантам, викладачам брати участь у 

різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах. Участь у 

програмах академічної мобільності давала студенту можливість отримати якісну 

європейську освіту відповідно до обраного напряму підготовки, розширити свої 

знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним 

громадянином Європи [580]. Міжнародні проекти НТУУ “КПІ” надавали великі 

можливості для студентів. Залучення студентів до міжнародної діяльності 

сприяло не тільки їх зростанню як фахівців, але й формуванню сучасних 

світоглядних засад, урізноманітнювало культурне, спортивне, і взагалі – робило 

більш цікавим студентське життя. З іншого боку, залучення молоді на рівні 

кафедр посилювало міжнародне співробітництво на основі нової ментальності 

молоді – життя у глобалізованому світі [533]. 
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Студенти НТУУ “КПІ” були учасниками міжнародних студентських 

організацій. ESTIEM – Міжнародна європейська студентська організація, яка 

об’єднує студентів-економістів. Під егідою ESTIEM в університетах – членах цієї 

організації щорічно проводилися європейські конференції студентів і аспірантів – 

фахівців з маркетингу та промислового інжинірингу. На базі НТУУ “КПІ” 

відбувалися конференції ESTIEM. Зокрема, у вересні 2005 р. проходила 

конференція “Інфраструктура життєвого циклу товару”. На конференції були 

представлені ВНЗ Німеччини, Естонії, Туреччини, Польщі й Сербії. Організували 

конференцію НТСА НТУУ “КПІ” та НТСА факультету менеджменту та 

маркетингу. Особливістю семінарів, що проводились у рамках конференції, було 

поєднання теоретичних лекцій наукового спрямування і практичних брифінгів. 

Конференція пройшла на високому організаційному рівні і стала ще одним 

кроком у напрямку інтеграції європейських університетів [222]. 

Студентська громада НТУУ “КПІ” була активна у багатьох напрямах 

міжнародного співробітництва. За участю DААD спільний українсько-німецький 

факультет машинобудування НТУУ “КПІ” організовував для своїх студентів 

мовну практику в Німеччині. Влітку 2005 р. була організована перша така 

практика, яка виявилась досить результативною. В Університеті ім. Отто-фон-

Геріке українські студенти відвідували лабораторії й ознайомлювалися з 

найсучаснішим обладнанням. Вони мали вільний доступ до бібліотеки, Інтернету 

й могли працювати з рідкісною літературою. Плідними також були й культурні 

програми [294]. 

ОСС спільно з керівництвом та за участю посольств організовували на базі 

університету міжнародні заходи, які відвідували студенти, співробітники, 

громадськість м. Києва. 26 жовтня 2005 р. на базі НТУУ “КПІ” відбувся 

Міжнародний семінар на тему “Досвід Японії у сфері співробітництва наукової 

спільноти, промислового сектора і державних структур”. У семінарі брали участь 

представники японської агенції з міжнародного співробітництва (JICA), девіз якої 

“За краще майбутнє для всіх”. У роботі семінару брав участь Надзвичайний і 

Повноважний Посол Японії в Україні пан Кіщіро Амае. Роботу семінару було 
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урочисто відкрито виконанням хоровою капелою студентського гімну 

“Гаудеамус”. Такі заходи відкривали студентам і науковцям ВНЗ нові можливості 

адаптації японського досвіду до українських реалій, реалізації своїх знань [147]. 

На базі університету функціонували також земляцтва і студентські ради 

іноземних студентів. Зокрема, китайські студенти тісно спілкувалися одне з 

одним, утворивши не лише земляцтво, але й Китайську студентську раду. 

Відбувалися зустрічі представників земляцтв студентів-іноземців, українських 

студентів та адміністрації університету. На зустрічах обговорювалися важливі 

питання, які хвилювали іноземних студентів [249]. 

У НТУУ “КПІ” підтримано заходи Наукового товариства студентів та 

аспірантів: міжнародну студентську олімпіаду з програмування KPI-OPEN; літню 

школу “Досягнення та застосування сучасних інформатики, математики та 

фізики” й інші студентські заходи міжнародного рівня [653]. 

Отже, студентське самоврядування стало дієвим чинником розвитку 

міжнародної співпраці та інтеграції провідного технічного університету. 

Студентська громада НАУ брала активну участь у всіх напрямах діяльності. 

Студенти НАУ завдяки програмі Еrasmus Mundus EWENT мали можливість 

протягом одного навчального року навчатися у ЧВУТ (Чеський технічний 

університет в м. Прага). Студентам Erasmus надавалася повна свобода вибору 

навчальних дисциплін будь-якого факультету, будь-якої спеціальності, 

можливість обирати дисципліни згідно з програмою домашнього університету 

[692]. 

ОСС НПУ імені М. П. Драгоманова активно забезпечували інтеграцію свого 

ВНЗ у європейський і світовий освітній простір. Вони організовували та 

забезпечували діяльність літніх шкіл, створювали у своєму закладі волонтерські 

осередки. У 2004 – 2005 н. р. розроблено основне положення організації та 

функціонування літньої школи на базі НПУ. Спільно з Міжнародним благодійним 

фондом “Карітас” і “Союзом українських студентів Франції” розроблено 

програму для освітньо-культурної подорожі українських студентів до Франції, з 

метою налагодження діалогу студентської молоді двох країн, ознайомлення із 
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системою вищої освіти Франції, поглиблення знань про культурне життя Франції, 

відвідання європейських столиць – Берліна й Амстердама. Програму розраховано 

на довготривалий термін. 

З 2000 р. діяла громадська організація “Молодіжний центр студентів та 

аспірантів імені М. П. Драгоманова”. Робота цієї організації спрямована на 

розвиток студентського самоврядування і міжнародної співпраці університету 

шляхом обміну студентами, творчими колективами тощо. З липня 2005 р. 

відповідно до рішення вченої ради університету діяв “Міжнародний центр 

розвитку освіти”. Молодіжним центром підписано низку угод про співпрацю з 

університетами й молодіжними громадськими організаціями України. 

Здійснювалася активна співпраця зі студентською радою при київському 

міському голові. Велася розробка спільних міжуніверситетських проектів, 

спрямованих на розвиток студентського самоврядування. 

Налагоджена також співпраця з Європейським молодіжним парламентом та 

Представництвом ООН в Україні. Так, Молодіжний центр брав участь у 

Всеукраїнському молодіжному саміті ООН-2004 “Цілі розвитку тисячоліття: 

розвиток конвергентних партнерських відносин”. Щорічно студенти університету 

виявляли активність у молодіжному фестивалі “Студентська республіка”. 

Результативною була тісна співпраця з недержавним аналітичним центром 

“Інститут реформ”. За підтримки й активної участі Молодіжного центру 

проведено регіональний етап Всеукраїнського конкурсу “Молода економіка”. 

Система студентського самоврядування університету сприяла формуванню 

лідерських рис у креативної молоді України та за її межами. Спільно з КНЕУ 

проведено Міжнародну школу молодих лідерів “Фаворит”. Стараннями студентів 

у 2004 – 2005 н. р. були проведені тренінги волонтерами з Копенгагенського 

університету (Данія). Виховна робота в університеті тісно пов’язана з 

міжнародним співробітництвом та має глибоко гуманістичне і гуманітарне 

спрямування. У рамках товариських змагань “Студентська осінь” у гуртожитках 

університету Інститутом корекційної педагогіки та психології разом з відділом 

виховної роботи щороку проводилися вечори українсько-польської дружби [58, 
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с. 76–77]. 

Досвід діяльності ОСС НМУ імені О. О. Богомольця засвідчує, що їх роль 

була надзвичайно вагомою у розвитку міжнародних зв’язків і забезпеченні 

реального внеску у формування позитивного іміджу свого університету й 

держави. Студентський парламент НМУ проявив свою громадянську активність у 

багатьох справах. У НМУ, як і в багатьох університетах столиці, ОСС були 

активно задіяні в організації і забезпеченні активного функціонування мовних 

клубів. У НМУ успішно працював English-Speaking Club. 4 червня 2011 р. 

відбулося засідання English Speaking Club, приурочене святкуванню річниці з дня 

його заснування. У заході взяли участь члени ради Студентського наукового 

товариства імені О. А. Киселя. Діяльність English Speaking Club в університеті – 

один з необхідних компонентів інтеграції студента-медика у міжнародний 

медичний простір [229; 228; 273]. 

ОСС виступали ініціаторами відкриття нових мовних клубів у НМУ. Будучи 

центром вивчення іноземних мов, університет цим самим активізував міжнародне 

співробітництво всіх структурних підрозділів, адже знання мов – це головна 

умова розгортання міжнародних зв’язків і реальної співпраці. З 1 листопада 

2011 р. в Українському медичному ліцеї НМУ імені О. О. Богомольця 

розпочалося вивчення китайської мови, що посилило міжнародну співпрацю у 

галузі медицини [274]. 

Разом з адміністрацією університетів-партнерів члени ОСС забезпечували 

реалізацію міжуніверситетських наукових проектів, що сприяло всебічному 

розвитку студентів і розвивало їх потенціал, як майбутніх професіоналів у галузі 

охорони здоров’я [309]. 

Роль студентського парламенту, профкомітету студентів, студентського 

наукового товариства в організації і проведенні міжнародних заходів надзвичайно 

вагома. Вони брали на себе важливі функції організаційного, технічного плану, 

брали безпосередню участь у наукових і освітніх проектах, здійснювали переклад 

під час спілкування та наукових доповідей [376]. 

Щорічні міжнародні науково-практичні конференції, присвячені 
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Всесвітньому дню здоров’я, збирали у стінах університету студентську молодь 

ВНЗ-партнерів. Учасники конференцій – аспіранти, студенти з різних країн 

плідно працювали, обмінювалися науковими досягненнями. У рамках 

Міжнародних науково-практичних конференцій відбувалися молодіжні секційні 

засідання, організовані Студентським науковим товариством імені О. А. Киселя. 

На секційних засіданнях заслуховувалися усні й стендові доповіді українських та 

іноземних студентів і молодих учених [346]. 

Студенти НМУ – активні учасники наукових Читань імені академіка 

О. О. Богомольця. 24 травня 2012 р. відбулися тридцять четверті Читання імені 

академіка О. О. Богомольця, присвячені сучасним проблемам теоретичної і 

практичної медицини, у яких взяли участь відомі науковці України і світу [216]. 

Представники ОСС університету були учасниками важливих міжнародних 

молодіжних заходів. Участь у них сприяла зміцненню зв’язків між студентами-

медиками й молодими науковцями. Одним із таких заходів був у жовтні 2011 р. 

найбільший молодіжний науковий форум на території Східної Європи – ІІІ (65) 

Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених 

“Актуальні проблеми сучасної медицини”. Конгрес проводився у рамках заходів 

із святкування 170-річного ювілею аlma mater і був присвячений ще двом 

визначним подіям: 130-річчю з дня заснування першої на теренах колишньої 

Російської імперії самоврядної молодіжної наукової організації – Клінічного 

товариства студентів-медиків (сьогодні – Студентське наукове товариство імені 

О. А. Киселя), та 200-річчю з дня народження першого декана медичного 

факультету Імператорського університету св. Володимира професора 

В. Караваєва. У ньому взяли участь 964 студенти й молоді вчені, зокрема 111 

іноземних та 222 іногородні представники з 15 країн світу. Серед 32 тематичних 

зібрань уперше працювали напрями: “Дитяча хірургія”, “Психіатрія” і 

“Технологія ліків” [314]. 

Студенти – активні учасники заходів міжнародного рівня, які постійно 

проводилися на базі кафедр університету. Члени студентських наукових гуртків 

кафедр спільно з професорсько-викладацьким складом організовували і 
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проводили міжнародні брейн-ринги з важливих питань сучасної медицини, участь 

у яких брали команди з багатьох університетів країн близького зарубіжжя [232]. 

ОСС НМУ постійно розширювали коло міжнародних партнерів. Між 

студентами НМУ та студентами медичного факультету Болонського університету 

налагоджені тісні контакти. Італійські студенти радо вітали переконливий поступ 

НМУ до європейської інтеграції, а підписання Великої хартії університетів у 

2011 р. розглядали як важливий поштовх до творчих відносин між Болонським 

університетом і НМУ, іншими ВНЗ Європи й Азії [113]. 

Отже, ефективно на всіх рівнях у НМУ імені О. О. Богомольця працювало 

студентське самоврядування та Студентське наукове товариство імені 

О. А. Киселя. ОСС НМУ дієво і результативно сприяли інтеграції закладу і 

системи вищої освіти України до світового освітнього простору. 

Студенти київських університетів були активними учасниками міжнародних 

освітніх виставок, де була представлена освіта різних країн світу: “Освіта та 

кар’єра”, “Освіта за кордоном”, “Сучасні заклади освіти”. Зокрема, Міжнародна 

виставка “Освіта у США” представляла 28 американських ВНЗ, які знайомили 

українських учнів і студентів з американською вищою освітою. Українська 

молодь могла скористатися державною програмою навчання і стажування 

найкращих студентів і викладачів у найпрестижніших ВНЗ світу. Зокрема, в 

одному з найкращих американських ВНЗ за межами США – Університеті Джона 

Кебота в Римі навчалося 20 студентів з України. Під час навчання студенти 

проходили стажування в ООН, в американському посольстві в Римі, міжнародних 

корпораціях [116; 677]. 

Отже, у 1991 – 2012 рр. у провідних київських університетах активізувалася 

діяльність ОСС в розвитку міжнародних зв’язків і налагодження співпраці з 

органами студентського самоврядування ВНЗ-партнерів та міжнародними 

студентськими об’єднаннями. Важливим фактором для активізації студентського 

самоврядування стало створення правової бази діяльності ОСС у ВНЗ і 

забезпечення співпраці з ОСС закладів вищої освіти інших країн, міжнародними 

студентськими організаціями та їх об’єднаннями. Прийняті у 2010 р. поправки до 
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чинного з 2002 р. Закону України “Про вищу освіту” істотно розширили участь 

студентів в управлінні університетами і чітко визначили джерела фінансування 

студентського самоврядування, що розширило їх можливості у міжнародній 

діяльності. 

За участю служб ректорату студентськими парламентами університетів були 

реалізовані проекти університетського, всеукраїнського та міжнародного рівнів. У 

КНУ проект міжнародного рівня “Модель ООН” був реалізований спільно з 

відділом міжнародних зв’язків. ОСС КНУ спільно з НТСА, заступниками деканів 

з наукової роботи і науковою частиною організовували і проводили традиційну 

конференцію “Шевченківська весна”, міжнародний характер якої особливо 

проявився в період святкування 200-літнього ювілею Кобзаря. Представники 

студентського парламенту КНУ брали участь у конференціях, з’їздах, нарадах із 

питань самоврядування, що відбувалися в Москві, Мінську, Ашгабаді. 

ОСС КНУ налагоджували зв’язки з посольствами багатьох країн для 

ознайомлення з економічним, політичним, культурним станом студентства різних 

країн. Студентський парламент допомагав студентам отримати Міжнародний 

студентський квиток (ISIC), Міжнародну готельну картку (HostelingInternational), 

а також необхідну інформацію щодо навчання, працевлаштування та відпочинку 

за кордоном. 

Студентські парламенти укладали угоди з університетами багатьох 

зарубіжних країн, спільно з благодійним фондом “Школа майбутнього”, 

Німецькою службою академічних обмінів DAAD організовували курси вивчення 

іноземних мов, мовну практику, культурні програми у Великій Британії, 

Німеччині та інших країнах. 

ОСС КНУ у 2011 р. реалізували з Університетом Констанца річну програму 

співпраці, спрямовану на обмін досвідом роботи ОСС України та Німеччини. 

Члени НТСА КНУ брали участь у численних міжнародних та 

всеукраїнських форумах, конференціях, симпозіумах, олімпіадах, круглих столах 

та інших заходах, що проводилися в Україні й за кордоном. У 1999 р. у складі 

НТСА КНУ було утворено новий структурний підрозділ – Міжуніверситетську 
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наукову асоціацію (КНУ, НТУУ “КПІ”, КДЛУ, НМУ), яка представляла інтереси 

української молоді не лише перед органами влади, але й перед міжнародними 

організаціями. 

ОСС НТУУ “КПІ” спільно з працівниками ВМЗ забезпечували виїзд 

студентів до Університету дю Мен (Франція) та Університету Отто фон Геріке 

(Німеччина), з якими були програми подвійного диплома, та до 

Університетського коледжу м. Йовік (Королівство Норвегія), з яким реалізувалися 

програми обміну. Студенти НТУУ “КПІ” були учасниками Міжнародної 

європейської студентської організації (ESTIEM), яка об’єднує студентів-

економістів.  

ОСС НМУ імені О. О. Богомольця виступали ініціаторами відкриття мовних 

клубів. Спільно з членами ради Студентського наукового товариства імені 

О. А. Киселя, ОСС були активно задіяні в організації і забезпеченні активного 

функціонування English-Speaking Club як одного з необхідних компонентів 

інтеграції студента-медика у міжнародний медичний простір. 

ОСС НМУ постійно розширював коло міжнародних партнерів. Тісні 

контакти налагоджені між студентами НМУ та студентами медичного факультету 

Болонського університету. Італійські студенти радо вітали підписання НМУ 

Великої хартії університетів, що відкрило нові перспективи у науково-освітній 

діяльності між Болонським університетом і НМУ, іншими ВНЗ Європи й Азії. 

Студентське самоврядування НПУ імені М. П. Драгоманова активізувало 

участь у міжнародній діяльності завдяки створенню у 2000 р. громадської 

організації “Молодіжний центр студентів та аспірантів імені М. П. Драгоманова” 

та “Міжнародного центру розвитку освіти”, який розпочав діяльність у липні 

2005 р. 

Роль студентських парламентів залишалася вагомою і поза межами 

університетів. З їх ініціативи створювалися й успішно діяли Асоціація керівників 

ОСС м. Києва, Спілка керівників ОСС України. ОСС університетів через тісну 

співпрацю з НСС та Всеукраїнською студентською радою підтримували зв’язки з 

ЄСС та студентськими організаціями закордонних університетів. 



292 
 

  

Отже, студентські органи самоврядування в київських університетах були 

важливим внутрішнім ресурсом модернізації і реформування вищої освіти, 

творчою й інтелектуальною енергією, що здатна сприяти утвердженню 

української вищої школи на зовнішньому ринку освітніх послуг. Активність і 

висока мотивація більшості студентів до здобуття якісної освіти, подвійних 

дипломів сприяли нарощуванню академічної мобільності, розширенню географії 

та напрямів міжнародних зв’язків університетів. 

* 

Таким чином, у 1991 – 2012 рр. київські університети організовували 

міжнародну співпрацю за пріоритетними напрямами і результативними формами, 

що давало можливість здійснювати їх реформування, забезпечувати сталий 

розвиток, конкурентоспроможність та входження в міжнародний науково-освітній 

простір. Активно проявили себе у розвитку міжнародного співробітництва ОСС 

університетів. 

Провідні київські університети розширили географію міжнародних зв’язків, 

розвинули і поглибили співробітництво в багатьох напрямах, застосовували 

різноманітні форми науково-освітньої взаємодії. Упродовж досліджуваного 

періоду спостерігалася позитивна динаміка укладання двосторонніх і 

багатосторонніх угод у всіх університетах, досвід яких нами вивчено. У 1992 – 

2000 рр. НаУКМА було укладено 51 договір з університетами та міжнародними 

організаціями 17 країн світу. У 2012 р. НМУ мав 37 угод з провідними 

міжнародними організаціями і закладами, був учасником 27 освітніх та 49 

наукових міжнародних проектів. Партнерами НАУ станом на 2010 р. були більше 

сотні університетів і організацій майже 40 країн світу. Університет всіляко сприяв 

Україні вливатися у світове співтовариство через ICAO. У 2010 р. університет 

виконував угоди з університетами, інститутами й авіакомпаніями 23 держав світу. 

Конструкторські бюро НАУ мали 16 договорів про міжнародну співпрацю. 

Партнерами КНЛУ на початок 2013 р. були 68 ВНЗ і організацій Європи, 

Близького та Далекого Сходу, Північної Америки. 
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Університети Києва підтримували важливі традиції співробітництва зі 

світовими і регіональними міжнародними організаціями – ПРООН, ЮНЕСКО, 

ЮНІДО, НАТО, УНТЦ, BSUN, КОДАТА, МРНС (Міжнародна рада наукових 

союзів), Українською Радою Миру та багатьма іншими. У 2003 р. в НТУУ “КПІ” 

було створено осередок Асоціації сприяння ООН в Україні. 

Функціонування програм подвійного дипломування стало потужним 

чинником, який мотивував структурні підрозділи університетів до розробки і 

щонайкращого методичного забезпечення англомовних магістерських програм. У 

КНУ були створені та діяли спільні магістерські програми з Університетом 

ім. Поля Сабатьє (м. Тулуза), з Університетом в м. Анже, з Університетом 

м. Страсбурга (Франція), з Інститутом ім. Гердера Лейпцизького університету та 

багатьма іншими університетами світу. Щорічно для студентів-юристів КНУ 

спільно з Вільнюським університетом проводилася Міжнародна літня школа. 

Термін навчання студентів за кордоном тривав від одного семестру до року. 

Університети успішно здійснювали одну з найважливіших складових 

інтеграції в ЄПВО – розширення мобільності студентів, викладачів і науковців за 

програмою мобільності Уряду України, іншими програмами. Зокрема, НТУУ 

“КПІ” розвивав мобільність за 11 програмами типу “Подвійний диплом” з 

університетами-партнерами, реалізував 5 європейських проектів, що дало 

можливість щороку виїжджати за кордон більш як 100 студентам НТУУ “КПІ”. У 

2010 р. понад 700 студентів НУБіП України відвідали закордонні установи з 

метою навчання, стажування, навчально-виробничої практики, а понад 100 

іноземних громадян з 17 країн світу здобували освіту в НУБіП та пройшли різні 

програми стажування. 

Кожен університет прагнув отримати гранти, виконувати важливі для 

інноваційного розвитку проекти. Лідером виконання грантових науково-

дослідних робіт був КНУ. НМУ брав участь у виконанні 114 грантових науково-

дослідних робіт на суму близько 20 млн грн. На базі КНТЕУ було створено 

навчально-методичний центр з підготовки і перепідготовки казначеїв. Створення 

центру стало можливим завдяки розвитку співробітництва Держказначейства 
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України та Міністерства економіки, фінансів і промисловості Франції. 

Університети забезпечували прийом іноземних делегацій, активно 

делегували своїх представників до університетів-партнерів для встановлення 

більш тісних зв’язків і співпраці. У 2010 р. НТУУ “КПІ” відвідали 143 делегації з 

37 країн світу; 152 вчених представляли університет й Україну в 23 країнах на 

всіх континентах (окрім Антарктиди). У 2011 р. університет відвідали 144 

делегації з 33 країн світу; 143 вчених представляли НТУУ “КПІ” й Україну в 31 

країні. 

Навчання іноземних громадян – важливий напрям міжнародного 

співробітництва університетів, який був показником їх іміджу за кордоном. НМУ 

навчав іноземних студентів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів з 54 

країн світу. Найбільш представленими на всіх етапах підготовки кадрів для 

зарубіжних країн були Іран, Сирія, Йорданія, Індія, Ізраїль, Греція, Китай, 

Марокко, Польща. Навчання іноземців у київських університетах починалося з 

підготовчих відділень. Станом на грудень 2011 р. на підготовчому відділенні 

НМУ навчалося майже 50 слухачів з 15 країн світу. Постійно зростала динаміка 

прийому іноземних студентів до НПУ: якщо у 2004 р. в університеті навчалися 52 

іноземні студенти, то в 2008 – 2009 н. р. вже навчалися 263 іноземні студенти й 

аспіранти із 26 країн світу, у 2011 р. – понад 400 студентів з 26 країн світу. 

Робота в університетах іноземних професорів була важливим показником 

для просування в міжнародних рейтингах. У 1999 – 2000 н. р. КНУ відвідали 85 

іноземних громадян. Протягом вересня 2010 – грудня 2011 рр. для участі у 

наукових конференціях до університету приїздили 236 іноземців з 20 країн світу. 

Загалом у 2010 – 2011 н. р. університет відвідали понад 450 зарубіжних гостей із 

29 країн світу, із них 215 студентів і аспірантів, решта – викладачі, науковці, 

члени різноманітних делегацій. Для проведення наукової роботи, участі у 

конференціях, короткотермінового читання лекцій університет відвідали 97 

зарубіжних вчених і викладачів з 20 країн світу. З робочими візитами було 

прийнято 14 зарубіжних делегацій (загалом 72 особи). 

Важливим напрямом міжнародного співробітництва було поширення 
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друкованої наукової продукції у закордонних виданнях. Міжнародні форуми, 

конференції, семінари й інші важливі в науковому і навчальному вимірі заходи 

постійно здійснювалися на базі університетів м. Києва та університетів-партнерів. 

У міжнародних симпозіумах та конференціях у 1995 р. брали участь 438, у 1996 р. 

– 584, у 1997 р. – 436 осіб – працівників КНУ. У 2006 – 2007 н. р. у відрядження 

до 48 країн світу від’їжджали 930 викладачів, співробітників, студентів та 

аспірантів КНУ, які брали участь у науковому стажуванні, конференціях, 

симпозіумах, семінарах тощо. У 2011 – 2012 н. р. на базі КНУ проведено 45 

міжнародних конференцій. 

На базі НУБіП у 2010 р. було організовано та проведено 235 міжнародних 

заходів. НПУ імені М. П. Драгоманова був міжнародним творчим майданчиком 

для обговорення та опрацювання новітніх освітніх методик. У 2012 р. університет 

організував і провів 24 міжнародні конференції. Щороку понад 200 студентів 

НПУ відвідували ВНЗ країн-партнерів. Традицією стали заохочувальні поїздки 

студентів-відмінників на навчання до ВНЗ-партнерів. 

У досліджуваний період університети стали центрами з вивчення іноземних 

мов, що було головною умовою активного міжнародного співробітництва. 

Двомовність викладання курсів: українською і англійською мовами у 

досліджуваний період була важливою передумовою міжнародної діяльності КНУ, 

НаУКМА, НТУУ “КПІ”, НУБіП, НМУ. Створені спільно зі світовими й 

регіональними міжнародними організаціями структурні підрозділи відігравали 

велику роль у поглибленні міжнародної співпраці університетів. Зокрема, у НТУУ 

“КПІ” діяло близько 50 спільних структур. 

У своїй сукупності всі ці заходи сприяли інтеграції системи вищої освіти, 

утвердженню її позитивного іміджу у світі, посиленню привабливості українських 

університетів для іноземних студентів. 

У 1991 – 2012 рр. науковці та освітяни провідних київських університетів 

одними з перших в Україні взяли участь у європейських науково-дослідних і 

освітянських програмах, які надали змогу українським студентам, викладачам і 

науковцям навчатися або викладати в європейських університетах, активізували 
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міжнародне співробітництво в науковому і освітньому просторі. 

У рамках програми Темпус ректори і проректори київських університетів 

реально ознайомилися з європейськими університетами та поінформували колег із 

зарубіжних університетів про свої навчальні заклади. 

У 1993 – 1994 рр. до програми Темпус приєднався КНУ. Одними з перших 

до виконання проектів Темпус-Тасіс підключилися викладачі-психологи, 

соціологи, філологи. 

У 1998 – 2012 рр. ІМВ брав участь у реалізації 7 масштабних 

довгострокових багатосторонніх проектів ІНТАС, Темпус, Тасіс з європейських 

студій, створив Центр європейської інформації та документації. За грантової 

підтримки Темпус у 2009 р. тривала робота над міжнародним проектом з 

адаптації викладання навчальних дисциплін зі спеціальності “Культурологія”, у 

якому взяли участь науковці філософського факультету. У 2012 р. в ІМВ 

реалізувалися магістерські, в тому числі англомовні програми з європейської 

політики, європейського права, економіки європейської інтеграції, європейських 

комунікацій. За результатами наукової співпраці в межах проекту Темпус-Тасіс 

факультети отримали комп’ютерне обладнання, видавали наукову і науково-

методичну літературу, навчальні підручники й посібники. У 2012 р. п’ять 

проектних команд університету стали переможцями 5-го конкурсу проектів 

програми Темпус 2012. КНУ став учасником консорціуму за проектом Tемпус 

“Європейська політика сусідства: право та належне правління”. 

У результаті реалізації проектів програми Темпус НТУУ “КПІ” запровадив 

практику створення спільних структур як важливу якісну складову 

дослідницького університету. Зокрема, реалізація Темпус-проекту “Подолання 

розриву між університетом та промисловістю” у 2008 р. завершилась створенням 

Центру трансферу технологій та менеджменту знань. 

Реалізація проекту програми Темпус MUMEENA дала змогу викладачам 

НМУ взяти участь у інтенсивному англомовному тренінгу “Розвиток клінічного 

мислення на основі ситуаційних завдань”, у Медичному центрі Університету 

Утрехта (UMC) (Нідерланди), познайомитися з особливостями курсу “Розвиток 
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клінічного мислення”, опанувати методику підготовки і проведення 

інтерактивних занять у групах з 10–12 студентів, взяти участь у проведенні 

майстер-класів і тренінгів. 

У рамках програми Темпус активно працював НУБіП. Науковці 

університету брали участь у реалізації багатьох проектів: “Сільське господарство і 

сектор харчування: формування політики та консультативна служба” (1995 – 

1996 рр.), “TEMPUS TACIS – “Якість продуктів харчування: від ґрунту до 

споживача” (1999 – 2002 рр.), “Впровадження фундаментальних та новітніх 

наукових методик у магістерські та аспірантські навчальні плани аграрного 

напрямку – IMBASMA” (2007 – 2009 рр.) та інших. 

Участь у проектах забезпечила введення до червня 2011 р. трирівневої 

структури навчальних програм і методів навчання в університеті з пріоритетних 

дисциплін, участь викладачів у міжнародних воркшопах та тренінгових курсах. 

Участь НАУ у програмі Темпус-Тасіс дала можливість увести за рахунок 

вибіркової частини до навчальних планів нові дисципліни: “Екотрофологія”, 

“Водні біоресурси та аквакультура”, “Право Європейського Союзу”, “Концепція 

сталого розвитку”. Були утворені нові кафедри, за рахунок коштів проекту 

видавалися методичні посібники, монографії, навчальні посібники за участю 

міжнародного колективу: вчених університетів-партнерів і українських 

університетів. 

У 2010 р. НаУКМА отримав грант на створення кафедри права 

Європейського Союзу. В університеті створено Європейський центр 

досконалості, який розвиває юридичні дисципліни, існує кафедра Жана Моне. 

Участь університетів у програмі Жана Моне забезпечувала їх інтеграцію у 

європейський науково-освітній простір та підготовку нового покоління 

спеціалістів у сфері європейських справ. 

За програмою Еразмус Мундус іноземні студенти щорічно перебували в 

провідних університетах Києва, зокрема, на економічному факультеті КНУ. 

Окремі студенти КНУ отримували стипендію ЄС за програмою Еразмус Мундус і 

протягом 10 місяців навчалися в університетах Європи. 
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КНУ брав участь у консорціумах програми ЄС Еразмус Мундус головним 

чином для гуманітарних спеціальностей. Проте з 2011 – 2012 н. р. більше уваги 

приділялося залученню природничих факультетів для участі у програмі Еразмус 

Мундус. Консорціум ELECTRA був спрямований більше на освітнє і наукове 

стажування для природничих факультетів.  

НМУ брав активну участь у реалізації програми Еразмус Мундус та у 

виконанні магістерських і докторських робіт у Великій Британії, Греції, 

Німеччині. КНУ, НаУКМА, НАУ та інші університети співпрацювали з DAAD, 

програмою Фулбрайта, брали участь у Рамкових програмах. Спільно з 

департаментом науки та інноватики в НТУУ “КПІ” створені національні 

контактні пункти нової програми ЄС “Горизонт 2020” у галузі ІТ та в галузі 

збереження навколишнього середовища. За 7-ю РП ЄС у 2013 р. виконувалися 4 

проекти. Департамент міжнародного співробітництва підтримував проекти, 

започатковані департаментом перспективного розвитку і Науковим парком 

“Київська політехніка”. Університет уперше вийшов з пропозиціями технологій з 

кібернетичної безпеки та чистої води на рівень структур ООН. 

З 2008 по 2011 рр. у проекті 7РП “Біоенергетика Європи” брав участь 

НУБіП. Реалізація проекту дала змогу успішно проявити науково-освітні 

можливості університету у міжнародному просторі. 

Важливу роль в інтеграційних процесах відігравало студентство київських 

університетів. У досліджуваний період ОСС утвердилися як самостійні 

організаційні структури університетів. Студенти київських університетів 

прагнули реалізувати своє право розвивати міжнародні зв’язки і співробітництво, 

передбачене законодавством про вищу освіту. На всеукраїнському рівні лідери 

студентських громад київських університетів постійно співпрацювали з МОН 

України через посередництво Всеукраїнської студентської ради, Української 

асоціації студентського самоврядування та Національного студентського союзу, з 

міжнародними студентськими організаціями. Студентство київських університетів 

схвалило європейський вибір України, усвідомлювало, що це рух до стандартів, 

демократії, інформаційного суспільства, соціально-орієнтованого ринкового 

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u72/BEE-brochure-final_ukr_2-1.pdf
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господарства. Представники ОСС київських університетів були активними 

учасниками робочих семінарів Міжнародного проекту Темпус “Підвищення 

ефективності студентських служб” (IMPRESS), які відбувалися на базі київських 

університетів. Лідери ОСС київських університетів були учасниками 

Всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна на шляху в Європу. 

Роль студентства в євроінтеграційних процесах вищої освіти України”, де 

висловили від імені студентів своїх університетів бажання активно розвивати 

демократичні процеси, які відбувалися в Україні, якісно змінювати і 

вдосконалювати державу. 

ОСС київських університетів долучалися до укладання угод, проведення 

спільних заходів міжнародного рівня, за погодженням з адміністрацією 

забезпечували формування позитивного іміджу своїх університетів та держави, 

виїзд студентів до університетів-партнерів. Студентський парламент спільно з 

благодійним фондом “Школа майбутнього” організували тримісячні курси 

вивчення англійської мови в Лондоні. 

ОСС київських університетів приймали на базі своїх університетів 

представників ОСС ВНЗ України, забезпечували роботу важливих заходів щодо 

вдосконалення діяльності студентського самоврядування. Вони виступали 

учасниками й організаторами багатьох заходів міжнародного рівня: студентських 

олімпіад, конкурсів, брейн-рингів, тренінгів тощо. Спільно з науковими 

товариствами студентів та аспірантів університетів ОСС сприяли розвитку науки 

й виникненню інтересу до наукової роботи у молодіжному середовищі 

університетів. 

НТСА КНУ з року в рік організовувало ряд міжнародних науково-

практичних конференцій, інших заходів, які об’єднували велику кількість 

учасників з багатьох країн світу. Це сприяло розширенню міжнародних зв’язків і 

поглибленню співробітництва між студентськими громадами й університетами 

загалом. За активною участю НТСА та завдяки підтримці факультетів щороку 

проводилися студентські олімпіади й конкурси. 

Студентська громада НТУУ “КПІ” була активна у багатьох напрямах 
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міжнародного співробітництва. За участю DААD спільний українсько-німецький 

факультет машинобудування НТУУ “КПІ” організовував для своїх студентів 

мовну практику і культурні програми в Німеччині. ОСС спільно з керівництвом та 

за участю посольств організовували на базі НТУУ “КПІ” міжнародні заходи, які 

відвідували студенти, співробітники, громадськість м. Києва. Роль студентських 

парламентів, студентських наукових товариств в організації і проведенні 

міжнародних заходів була надзвичайно вагома. Вони брали на себе важливі 

функції організаційного, технічного плану, брали безпосередню участь у наукових 

і освітніх проектах, здійснювали переклад під час спілкування та наукових 

доповідей. ОСС НМУ спільно зі Студентським науковим товариством імені 

О. А. Киселя активно проявили себе у щорічних міжнародних науково-

практичних конференціях, присвячених Всесвітньому дню здоров’я, наукових 

Читаннях імені академіка О. О. Богомольця, що постійно проводилися на базі 

університету.  

ОСС НПУ імені М. П. Драгоманова здійснювали співпрацю з Європейським 

молодіжним парламентом та Представництвом ООН в Україні. Щорічно студенти 

університету виявляли активність у молодіжному фестивалі “Студентська 

республіка” та інших важливих заходах. 

ОСС київських університетів співпрацювали з ЄСС. Важливою для розвитку 

ОСС не тільки київських університетів, але й усіх ВНЗ України, була Міжнародна 

науково-практична конференція “Європейська інтеграція вищої освіти України в 

контексті Болонського процесу” за участю президента ЄСС К. Уфрет (листопад 

2012 р.), проведена на базі КНУ імені Тараса Шевченка. 

ОСС активно включилися в організацію студентських міжнародних 

молодіжних волонтерських таборів, реалізацію міжнародних студентських 

партнерських проектів. Проявом студентської ініціативи стало проведення 

міжнародних наукових конференцій, стажувань і обмінів. 

Отже, студентське самоврядування київських університетів було реальною 

силою, здатною сприяти процесам реформування своїх університетів, їх інтеграції 

до європейського і світового освітнього простору. 
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РОЗДІЛ 4 

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ У МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 

 

4.1. Засади реалізації Болонського процесу та спроби адаптації 

української системи вищої освіти до його вимог 

 

У 1991 – 2012 рр. розвиток вищої освіти в Україні здійснювався в контексті 

демократичних перетворень, що насамперед передбачало співпрацю й інтеграцію 

у Європу і світ. Україна, ставши учасницею Болонського процесу, добровільно 

зобов’язалася здійснити реформування й модернізацію національної системи 

освіти згідно з Болонськими вимогами, що у досліджуваний період відповідало її 

інтересам. 

Болонським процесом прийнято називати добровільний, полісуб’єктний, 

багатоваріантний, гнучкий, відкритий, поступовий процес, який ґрунтується на 

цінностях європейської освіти і культури й не має на меті руйнування 

національних особливостей освітніх систем різних країн Європи [397, с. 6]. 

Болонський процес покликаний гармонізувати європейську освіту, надати їй 

нових конкурентних переваг, дати можливість досягти нового рівня 

конкурентоспроможності випускників європейських університетів, зробити так, 

щоб кожна європейська країна розуміла одна одну [440, с. 88]. 

Метою Болонського процесу було визначено створення до 2010 р. 

європейського наукового й освітнього простору задля підвищення спроможності 

випускників ВНЗ до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на 

європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської 

вищої освіти та її активізації у світовому масштабі. Болонський процес 

передбачав відкритість і тісну співпрацю освітніх систем країн-учасниць, 
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постійне підвищення якості освітніх послуг та високу конкурентоспроможність 

випускників ВЗО, а також підвищення ролі європейської системи науки і вищої 

освіти в суспільних перетвореннях [360; 426, с. 11; 442, с. 128–133; 478, с. 4–7]. 

Співробітництво між системами вищої освіти й університетами передбачало 

нарощування академічної мобільності студентів, викладачів, наукових 

працівників. Академічна мобільність надавала можливість студентам і 

співробітникам університетів отримувати реальну користь із існування ЄПВО. 

Вона забезпечувала студентів не лише можливістю підвищення свого освітнього 

рівня, а й доступом до всього розмаїття міжкультурних і мовних можливостей. У 

Комюніке конференції міністрів, відповідальних за вищу освіту в європейських 

країнах (Лейвен/Льовен-ле-Нев, 28–29 квітня 2009 р.), було наголошено: “…Ми 

закликаємо кожну країну підвищити рівень мобільності, забезпечити її високу 

якість і урізноманітнити її види та можливості. До 2020 р. не менше 20 % 

випускників у Європейському просторі вищої освіти повинні навчатися у певні 

періоди за кордоном” [472, с. 33]. Задля досягнення цієї мети було запропоновано 

серед іншого усунення існуючих перепон для розширення мобільності студентів, 

викладачів, дослідників і управлінців вищої школи [424, с. 3, 6]. На порядок 

денний вийшли такі завдання, як удосконалення системи сертифікації, 

налагодження співробітництва між навчальними закладами країн Європи, 

забезпечення мобільності для всіх суб’єктів науки й освіти. 

Інтеграційний процес у науці й освіті мав дві складові: формування 

співдружності провідних європейських університетів під егідою документа, 

названого Великою хартією університетів (Magna Charta Universitatum), та 

об’єднання національних систем освіти і науки в європейський простір з єдиними 

вимогами, критеріями і стандартами [420, с. 65–78]. Болонському процесу 

передувало розроблення й підписання представниками країн Європи трьох 

важливих документів: 1. Великої хартії університетів у 1988 р. 2. Лісабонської 

конвенції (1997 р.) про визнання кваліфікацій для системи вищої освіти 

Європейського регіону [442, с. 128]. 3. Сорбоннської декларації (Париж, 

Сорбонна, 1998 р.) [442, с. 129]. Ці документи пропонували провідним 
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університетам Європи об’єднати зусилля у справі реформування і розвитку 

національних систем освіти; визначали стандарти і кваліфікації щодо вищої 

освіти в Європейському регіоні, які були розроблені й прийняті під егідою Ради 

Європи та ЮНЕСКО; узгоджували структуру системи вищої освіти в Європі. 

У процесі підготовки документів було встановлено, що для підвищення 

європейської конкурентоспроможності ключовим моментом є не навчання, а 

зайнятість, тому в основу Сорбоннської декларації було залучено три основних 

поняття: мобільність, визнання, доступ до ринків праці [442, с. 129]. 

Болонський процес на рівні держав було започатковано 19 червня 1999 р. в 

Болоньї підписанням 29 міністрами освіти від імені своїх урядів документа, який 

назвали “Болонська декларація”. Декларація проголосила такі принципи: 

прийняття системи порівняльних ступенів, у т. ч. через упровадження додатка до 

диплома для забезпечення можливості працевлаштування європейських громадян 

та підвищення міжнародної конкурентоспроможності європейської системи вищої 

освіти; запровадження європейської системи трансферу оцінок одиниць 

трудомісткості для підтримки великомасштабної студентської мобільності 

(система кредитів). Болонська декларація також забезпечувала право вибору 

студентом дисциплін, які вивчалися. За основу було запропоновано взяти ECTS 

(European Credit Transfer System), зробивши її накопичувальною системою, 

здатною працювати у рамках концепції “Навчання впродовж усього життя”; 

істотно розвинути мобільність учнів (студентів) (на базі виконання двох 

попередніх пунктів); розширити мобільність викладацького та іншого персоналу 

шляхом заліку періоду часу, витраченого ними на роботу в Європейському 

регіоні; встановити стандарти транснаціональної освіти [424, с. 17, 24]. 

Болонський процес доповнювався і розширювався низкою комюніке: Празьке від 

2001 р., Берлінське від 2003 р., Бергенське від 2005 р., Лондонське від 2007 р., 

Льовенське від 2009 р., Бухарестське від 2012 р. 

Приєднання України до Болонського процесу відбулося у травні 2005 р. на 

Бергенському саміті. Входження в Болонський процес вимагало радикальної 

модернізації змісту освіти, а тому приєднанню України до Болонського процесу 
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передувала ретельна підготовка впродовж тривалого часу. В період з 1995 по 

2005 рр. здійснювалися заходи щодо адаптації українського законодавства до тих 

принципів, що взяті за основу освітньою системою у Європі. Система вищої 

освіти України перейшла до стану структурного реформування в напрямі її 

адаптування до загальноєвропейської [440, с. 88]. 

Системні зміни, які розпочалися у вищій освіті з моменту української 

незалежності, здійснювалися у тісній співпраці з європейськими університетами і 

міжнародними освітніми організаціями в контексті підготовки до цілковитого 

приєднання до Болонського процесу. Працівники профільного міністерства 

активно співпрацювали з країнами ЄС у напрямку їх інформування про систему 

освіти в Україні, з метою налагодження контактів з провідними європейськими 

вищими школами, активізації реформування і модернізації вищої освіти України. 

У березні 1996 р. під керівництвом начальника управління керівних і 

науково-педагогічних кадрів Міністерства освіти України В. Погребняка 

здійснювалося доопрацювання опису системи освіти в Україні для інформування 

країн ЄС й визначення ними (у т. ч. ФРН) документів України про освіту [12, 

арк. 8–9]. Остаточний варіант опису системи освіти в Україні враховував зміни в 

освітній галузі й інших нормативних документах, що були прийняті після 1995 р. 

з висновками про можливість визнання документів про вищу освіту. Текст 

остаточного варіанта розроблених матеріалів у квітні 1996 р. погодило 

Міністерство освіти України, і вони були розповсюджені у країнах ЄС. Профільне 

міністерство вживало заходів, спрямованих на прискорення процесу гармонізації 

української та європейської систем вищої освіти. Зокрема, з метою більш 

широкого інформування міжнародних освітніх організацій і установ був 

віддрукований і розповсюджений через українські представництва за кордоном 

довідник про ВНЗ України. Оперативно інформували міжнародну педагогічну 

громадськість про нові документи з питань освіти, що приймалися в Україні, 

використовувалися для цього відповідні видання, наприклад, “Вища освіта в 

Європі”, що видавалося Європейським центром з вищої освіти (Бухарест), та інші 

видання. Також була розширена участь працівників закладів освіти й органів 
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управління у міжнародних конференціях, що проводилися за кордоном, а також 

вони проводилися в Україні. Запрошувалися делегації з ФРН для ознайомлення на 

місці з організацією освіти в Україні, що сприяло вирішенню питання про 

визнання українських документів про освіту за кордоном [12, арк. 8–9]. 

Здійснювалися заходи щодо гармонізації системи освіти згідно з 

Болонськими домовленостями у питанні визнання документів про вищу освіту. У 

березні 1996 р. представники системи вищої освіти України О. Сухолиткий та 

Г. Крючков взяли участь у засіданні Комітету з питань вищої освіти та 

дослідницької роботи у м. Страсбург (Франція). На пленарних засіданнях були 

підведені підсумки роботи комітету за 1995 р. Одне з найважливіших питань, які 

розглядалися на засіданнях, було присвячене визнанню дипломів. Спільний 

проект Ради Європи та ЮНЕСКО готувався на березень 1997 р. з можливим 

підписанням спільної угоди. Українська сторона підтримала Програму 

законодавчої реформи в галузі освіти. Експерти Ради Європи, які ознайомилися із 

проектом нової редакції Закону про освіту, висловили задоволення 

демократичним розвитком системи освіти в Україні і пообіцяли до кінця 1996 р. 

надіслати свої пропозиції. Було прийняте рішення про продовження програм 

законодавчої реформи до 2000 р. До листопада 1996 р. був підготовлений 

черговий звіт країни і надісланий до Ради Європи [12, арк. 10–11]. 

Питання реформування української системи вищої освіти розглядалися на 

Міжнародному семінарі з проблем практичної підготовки у закладах освіти в 

м. Тампере (Фінляндія) у червні 1996 р. Із доповіддю про структуру освіти 

України й організацію практичної підготовки вчителів у вищих педагогічних 

закладах освіти виступив Я. Болюбаш [12, арк. 18–26]. 

П’ята конференція Ради Європи з питань розвитку вищої освіти, яка 

проводилася на базі Пармського університету (Республіка Італія) під девізом 

“Рівність освіти і якість освіти” (вересень 1996 р.), розглянула такі основні 

питання: зміст і форми навчання; проблеми міжнародного визнання документів 

про закінчення ВНЗ; шляхи вдосконалення співпраці країн ЄС у напрямку 

розвитку вищої освіти. На конференції були присутні 86 делегатів з 37 країн 
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Європи та 42 експерти Ради Європи. На секційних засіданнях обговорювався стан 

і можливі шляхи розвитку вищої освіти в окремих країнах Європи. Деякі 

специфічні питання, що стосувалися розвитку вищої освіти у країнах СНД і 

зокрема в Україні, були розглянуті на засіданні круглого столу 20 вересня 1996 р. 

Україну на конференції представляла В. Коровайченко – заступник начальника 

Головного управління вищої освіти [12, арк. 37]. 

Україна зробила перший крок до сприяння європейській співпраці в галузі 

гарантії якості освіти. Перший крок до Болонського процесу – розроблення в 

Україні державних стандартів освіти. Стандарти вищої освіти з певної 

спеціальності формувалися за трьома рівнями: державний стандарт, галузевий 

стандарт, стандарт вищих навчальних закладів. Приєднання України до 

Болонського процесу поряд з удосконаленням державної системи оцінки якості 

освіти потребувало більш широкої участі в роботі профільних міжнародних 

організацій, зокрема в роботі Європейської мережі забезпечення якості у вищій 

освіті (система ENQA – European Network for Quality Assurance) [427, с. 383–385]. 

Адаптацію української системи освіти до болонських вимог забезпечували 

українські фахівці освітньої сфери, які безпосередньо брали участь у міжнародних 

семінарах, конференціях, тренінгах, навчальних турах тощо. Серед членів 

делегацій, які брали участь у численних міжнародних заходах, були представники 

столичних університетів [13, арк. 1]. 

У ході візитів до європейських країн українські фахівці освітньої сфери 

ознайомилися із системою вищої освіти країн Європи, із системою оцінки якості 

підготовки фахівців; з механізмом і джерелами фінансування вищої освіти у 

країнах ЄС; з досвідом впливу ринкової економіки на підготовку фахівців ВНЗ; зі 

стандартами змісту освіти. Отже, порівняльний аналіз діючих систем акредитації й 

оцінки якості в Україні та країнах ЄС, підтвердив, що загалом система акредитації, 

запроваджена в Україні, відповідала основним вимогам оцінки якості та рівня 

підготовки фахівців, але вимагала внесення відповідних коректив у існуючу 

нормативно-правову базу акредитації ВНЗ [13, арк. 5]. 

Вивчення досвіду західноєвропейських країн у галузі акредитації було 
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корисним для вдосконалення і можливого наближення до стандартів ЄС системи 

оцінки якості та змісту освіти. Зокрема, проект ЄС/TACIS EDUK 9503 “Підтримка 

розвитку системи акредитації вищих навчальних закладів України” потребував 

розширення кола питань, пов’язаних з удосконаленням системи акредитації, 

насамперед, з розробкою стандартів змісту освіти і якості підготовки фахівців [13, 

с. 6]. 

У червні 1997 р. ЮНЕСКО і Рада Європи організували конференцію 

представників європейських країн – членів інформаційної мережі з питань вищої 

освіти. Конференція проводилась у Хельсінкі (Фінляндія). Основні питання, що 

обговорювались, були пов’язані з організацією виконання підписаної в Лісабоні у 

квітні 1997 р. Конвенції про визнання кваліфікацій, що відносилися до вищої 

освіти в Європейському регіоні. 

Участь української делегації у конференції засвідчила відповідність 

основних напрямів реформування вищої освіти України загальноєвропейським 

процесам в освітній галузі. Такий стан забезпечував інтегрування національної 

освітньої системи в міжнародну [13, арк. 103–104]. 

У червні 1997 р., у м. Крістіансанд (Норвегія) проходила ХІХ сесія 

Постійної конференції міністрів освіти Європи за участю Міністра освіти України 

М. Згуровського. На конференції обговорювались питання докорінного 

реформування освіти та її відповідність загальноєвропейським процесам, що 

забезпечує інтегрування національної освітньої системи в міжнародну. У центрі 

уваги було обговорення питань міжнародного співробітництва України в освітній 

галузі [16, арк. 115–116]. 

Узгодженню послідовних кроків у процесі гармонізації української системи 

вищої освіти з європейськими стандартами та розгортанню міжнародного 

співробітництва сприяла систематична участь українських делегацій у багатьох 

важливих міжнародних заходах: Міжнародній конференції у місті Надькереш 

(Угорщина) у серпні 1997 р. [13, арк. 117], у роботі Зальцбурзького семінару у 

січні 1998 р., де Україну представляв М. Степко [14, арк. 6–7], у роботі п’ятої 

пленарної сесії Комітету Ради Європи з питань вищої освіти і досліджень у 
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Страсбурзі у березні 1998 р., де брали участь експерти від України М. Степко та 

Г. Крючков [14, арк. 26–28], у нараді голів та експертів підгруп радників 

консультативного форуму Європейського фонду освіти у м. Турин (Італія) у 

червні 1998 р. [14, арк. 56], у 5-й Конференції представників інформаційної 

мережі з вищої освіти в Європі (ENIC-NARIC) у м. Відень (Австрія) у червні 

1998 р. (за участю В. Погребняка) [14, арк. 61], в Українсько-британському 

семінарі з інформаційних технологій і комп’ютерних наук (Семінар N+N) у 

вересні 1998 р. [14, арк. 78–80], у Другій спільній нараді шести міжурядових 

комітетів по використанню регіональних конвенцій про визнання навчальних 

курсів, дипломів про вищу освіту і наукові ступені, що відбулася у штаб-квартирі 

ЮНЕСКО в Парижі 28 вересня – 4 жовтня 1998 р. (за участі заступника Міністра 

освіти Ю. Горобця) [14, арк. 99], у Всесвітній конференції з вищої освіти в Парижі 

у жовтні 1998 р. (за участю Міністра освіти України М. Згуровського) [14, арк. 

107], у 6-й Конференції представників інформаційної мережі з вищої освіти 

ENIC/NARIC та у першому засіданні секретаріату Лісабонської (1997 р.) 

конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти у Литовському центрі по 

еквівалентності і визнанню документів про освіту (червень 1999 р.) у м. Вільнюсі 

(Литовська Республіка), де Україну представляв В. Погребняк, та у багатьох 

інших заходах [16, арк. 100–101]. 

Процес гармонізації системи вищої освіти України до болонських вимог 

супроводжувався розширенням міжнародних зв’язків та налагодженням реальної 

співпраці між українськими і закордонними ВНЗ й освітніми організаціями. 

Міжнародна інтеграція України у сфері освіти і науки станом на 2005 р. 

характеризувалася 82 міжурядовими і 45 міжвідомчими угодами про співпрацю з 

56 країнами світу, 15 з яких – це були міжурядові угоди про взаємне визнання 

документів про освіту, наукові ступені та вчені звання. Ще майже 90 проектів 

міжнародних угод у галузі освіти і науки, третина з яких – угоди про взаємне 

визнання документів про освіту, було надіслано на узгодження з іноземними 

партнерами [427, с. 387–388]. 

Особливу роль у євроінтеграційних процесах у період підготовки і вступу 
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України до Болонського процесу відіграло укладання і ратифікація у грудні 

2002 р. угоди між Україною і ЄС про наукове і технологічне співробітництво. 

Цим самим відкрилась можливість українським науковцям брати участь у 

реалізації проектів, які планувалося здійснювати в масштабах Шостої рамкової 

програми ЄС. У рамках хартії особливого партнерства між Україною і НАТО 

здійснювалося 17 наукових проектів. Поширилося створення спільних з 

європейськими країнами навчально-наукових центрів і факультетів [667]. 

Гармонізації української системи вищої освіти з європейськими 

стандартами сприяло розширення вивчення європейських мов: англійської, 

німецької, французької, іспанської, італійської, фінської тощо. До програми 

підготовки магістрів було включено вивчення двох іноземних мов, створено мовні 

центри в декількох національних університетах. Окремі університети, зокрема 

Національний технічний університет України “КПІ”, за деякими програмами 

почали проводити навчання студентів англійською і французькою мовами [517]. 

З метою реалізації заходів, спрямованих на реформування вищої освіти, 

МОН України своїм наказом № 48 від 23.01.2004 р. затвердило програму 

проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV 

рівнів акредитації. Були розроблені й затверджені підготовчі заходи, спрямовані 

на вступ України до Болонської співдружності. МОН України затвердило 

“Програму дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої 

освіти і науки України на 2004 – 2005 роки” (наказ МОН України від 23.01.2004 

№ 49 “Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської 

декларації в системі вищої освіти і науки України”) [485, с. 142–145]. 

На вдосконалення системи вищої освіти України було спрямовано також 

Указ Президента України від 17 лютого 2004 р. № 199/2004 “Про заходи щодо 

вдосконалення системи вищої освіти України”, яким Міністерству освіти і науки 

України, Міністерству закордонних справ України, іншим центральним органам 

виконавчої влади, які мали у своєму підпорядкуванні ВНЗ, наказано створити у 

тримісячний термін міжвідомчу комісію з метою вивчення аспектів Болонського 
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процесу та внесення в установленому порядку пропозиції щодо участі в ньому 

України [427, с. 370]. 

Підготовка і вступ до Болонського процесу стали поштовхом до оновлення 

структури і змісту освіти, активізували у провідних університетах міжнародну 

діяльність. Протягом 2003 – 2004 рр. організовано ряд семінарів і конференцій, на 

яких обговорювались різні аспекти запровадження умов Болонської декларації в 

системі вищої освіти України. Більшість конференцій були присвячені 

конкретним темам забезпечення якості вищої освіти, проблемам розвитку 

багаторівневої системи підготовки фахівців, обговоренню проектів моделі 

вітчизняної системи залікових одиниць у вищій освіті. 

У 2004 р. МОН України стало організатором понад 20 міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференцій з питань розвитку вищої освіти 

України в контексті Болонського процесу. Здійснення організаційних заходів 

супроводжувалося розробкою науково-теоретичних і методичних засад 

упровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців. Безпосередньо 

питанням науково-методичних засад кредитно-модульної системи були 

присвячені понад 10 семінарів та нарад на базі провідних ВНЗ, перш за все, 

столичних: КНУ, НТУУ “КПІ”. За результатами Всеукраїнських нарад ректорів 

економічних, технічних, педагогічних і класичних університетів було розроблено 

і затверджено відповідні концепції, у яких науково обґрунтовано принципи та 

механізми адаптації системи вищої освіти України до вимог кредитної системи 

ECTS та запропоновано методики впровадження модульно-кредитної технології. 

Лише за 2004 р. з цих проблем опубліковано понад 10 навчально-методичних 

посібників [440, с. 88–89]. 

Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої 

освіти і науки України, затверджена наказом МОН України від 23.01.04 р. № 49, 

розглядала інтеграційний процес як упровадження європейських норм і стандартів у 

освіті, науці й техніці, поширення власних культурних і науково-технічних здобутків 

у ЄС. Очікуваним результатом таких кроків передбачалося підвищення в Україні 

європейської культурної ідентичності та інтеграція до загальноєвропейського 
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інтелектуально-освітнього і науково-технічного простору [569]. 

Головна мета Програми дій полягала у здійсненні заходів для входження 

національної системи освіти й науки в європейський простір з реалізацією низки 

вимог, критеріїв і стандартів. Протягом січня – грудня 2004 р. МОН України 

ухвалило низку нормативно-правових документів щодо підготовки системи вищої 

освіти до входження в Болонський процес: Наказ МОН України № 48 від 

23.01.2004 р. “Про проведення педагогічного експерименту із запровадження 

кредитно-модульної системи”; Програма проведення педагогічного експерименту 

щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу 

у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації; Тимчасове положення про 

організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки 

фахівців. Були визначені ВНЗ – учасники педагогічного експерименту щодо 

впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

Усього 59 ВНЗ, із них київські: КНУ імені Тараса Шевченка; НТУУ “КПІ”; 

Національний аграрний університет; Київський національний авіаційний 

університет; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; 

Київський національний торговельно-економічний університет; Київський 

національний економічний університет; Київський національний університет 

будівництва та архітектури; Київський національний університет технологій та 

дизайну; Київський національний лінгвістичний університет; Національна 

академія оборони України та інші. Також було визначено регіональні базові ВНЗ. 

Виконання цієї програми дало можливість зняти основні перепони, які заважали 

Україні приєднатися до Болонського процесу, а отже, й активізувати міжнародні 

зв’язки з європейськими й світовими вищими школами. 

Перелік ВНЗ – учасників педагогічного експерименту щодо впровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу з часом був 

доповнений наказом МОН України № 414 від 21.05.2004 р. “Про внесення 

доповнень до Переліку ВНЗ – учасників педагогічного експерименту”. 

По Києву Перелік доповнено такими ВНЗ: Національна академія внутрішніх 

справ України; Національний університет фізичного виховання і спорту України; 
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Академія праці і соціальних відносин федерації професійних спілок України; 

Національний університет харчових технологій; Державний університет 

інформаційно-комунікаційних технологій; Європейський університет фінансів, 

інформаційних систем, менеджменту і бізнесу [427, с. 436–457]. 

Провідні університети країни першочергово включилися у реалізацію 

заходів, розроблених МОН України згідно з наказом № 454 від 29.07.2005 р. “Про 

заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації Указу Президента 

України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку 

освіти в Україні”. Зокрема, був виданий наказ МОН України № 339 від 

06.06.2005 р. “Про підготовку фахівців Національним технічним університетом 

України “КПІ”. У додатку до наказу № 339 була подана Програма першочергових 

заходів НТУУ “КПІ” щодо реалізації вимог Болонської декларації, яка 

деталізувала участь провідного технічного університету в реалізації цих завдань. 

Наступні накази свідчать про реалізацію НТУУ “КПІ” запланованих заходів, 

тобто реальну участь у Болонському процесі. Зокрема, наказ НТУУ “КПІ” від 

11.07.2005 № 1-106 “Про Програму першочергових дій щодо реалізації положень 

Болонського процесу”. Додаток до наказу № 1-106 Програма першочергових 

заходів НТУУ “КПІ” щодо реалізації вимог Болонської декларації. Наказ НТУУ 

“КПІ” № 1-333 від 4.10.2005 “Про впровадження кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу” [511, с. 25]. 

У багатьох ВНЗ, які брали участь у педагогічному експерименті з 

упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, 

започатковано проведення наукових досліджень з цієї тематики, у тому числі й 

написання кандидатських і докторських дисертацій. З 1 вересня 2004 – 2005 н. р. у 

педагогічному експерименті щодо впровадження кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу брали участь 106 ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. У 

цих ВНЗ було охоплено понад 120 тис. студентів (5189 академічних груп), які 

навчалися за 75 напрямами підготовки. Для організації та методичного супроводу 

експерименту створено постійно діючу робочу групу й координаційну раду, до 

якої ввійшли представники міністерств та ВНЗ. З цією ж метою систематично і 
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планово розроблялися проекти нормативних документів і матеріалів для 

супроводу й узагальнення результатів педагогічного експерименту. 

Перші результати педагогічного експерименту засвідчили, що для 

досягнення його мети необхідне прийняття певних додаткових заходів. 

Насамперед організаційно-структурних змін мали зазнати освітньо-кваліфікаційні 

рівні вищої освіти (перехід на двоциклове навчання), перелік напрямів і 

спеціальностей [440, с. 92]. 

Проведення експерименту об’єктивно зумовило підвищення статусу й ролі 

студента як суб’єкта освітньої діяльності завдяки його участі у формуванні 

індивідуального навчального плану, підвищенню його відповідальності за 

результати навчання, самоорганізації власної освіти (системність та 

систематичність індивідуальної і самостійної роботи), участі в управлінні 

навчальним процесом [440, с. 93]. 

З метою активізації процесу гармонізації української системи освіти до 

болонської, у травні – грудні 2004 р. МОН України розробило матеріали щодо 

введення у ВНЗ для магістрів і аспірантів навчальної дисципліни “Вища освіта і 

Болонський процес”. Підготовлено і видано відповідний навчальний посібник, у 

якому розглядалися принципи, механізми й засоби досягнення критеріїв 

європейської вищої освіти ВНЗ України та навчальну програму, структуру якої 

запропоновано як зразок для побудови навчальних програм дисциплін за 

принципом кредитно-модульного навчання і оцінювання навчальних досягнень 

студентів [628; 440, с. 89]. 

Важливим кроком щодо наближення системи вищої освіти України до умов 

Болонського процесу й активізації міжнародних зв’язків стало узгодження переліку 

галузей знань та базових бакалаврських програм до вимог суспільства й економіки 

України. 1 грудня 2005 р. була ухвалена постанова колегії МОН України та 

громадської колегії при МОН України (протокол № 12/1-4 ”Про проект Переліку 

галузей знань та базових бакалаврських програм (fields of study) підготовки 

фахівців у ВНЗ України”). Станом на 1 березня 2006 р. був розроблений проект 

Переліку галузей знань, бакалаврських програм (fields of study) та програм 
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професійного спрямування підготовки фахівців у ВНЗ України [427, с. 468–486]. 

У період з 1995 по 2005 рр. відбулося прийняття порівнюваної та 

легкозрозумілої системи ступенів, законодавчо визначено багаторівневу 

(ступеневу) структуру вищої освіти. Ця багатоступеневість передбачала освітньо-

кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста (неповна вища освіта), бакалавра 

(базова вища освіта) і спеціаліста, магістра (повна вища освіта). В українську 

систему вищої освіти уже практично впроваджено систему ступенів бакалавр-

магістр, яка найбільше наближена до європейської системи за обсягом і 

термінами навчання, якістю знань і умінь фахівців. Важливим завданням щодо 

розпізнавання системи освіти України і, зокрема, спрощення процедури визнання 

кваліфікацій європейськими країнами було запровадження в Україні узгодженого 

додатка до диплома [627]. 

Запровадження нових зразків документів про вищу освіту – диплом про 

вищу освіту разом з додатком до нього засвідчили успішне виконання певної 

освітньої програми і дали право на продовження освіти чи на виконання певної 

роботи. Чинний в Україні додаток до диплома розроблено 2000 р. відповідно до 

встановленої на той час Європейським центром вищої освіти та рекомендацій 

ЮНЕСКО форми з урахуванням специфіки національної системи вищої освіти. 

[651]. 

Адаптація української системи вищої освіти до вимог Болонського процесу 

потребувала розроблення українських стандартів вищої освіти, що становило основу 

для утворення єдиного європейського простору. Для їх створення і введення в дію 

необхідно було затвердити нормативно-правове забезпечення в галузі освіти з 

урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартів і сертифікації. У 

2001 р. вступив в дію “Комплекс нормативних документів для розробки складових 

системи стандартів вищої освіти”, де регламентувалися нові вимоги до освіти і 

професійної підготовки фахівців у ВНЗ згідно з принципами ступеневої освіти в 

Україні. Реформування вищої освіти України проводилося з урахуванням положень 

Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO-88 (МСКЗ), Міжнародної 

стандартної класифікації освіти (ISCED-97 (МСКО), Міжнародного стандарту якості 



315 
 

  

серії ISO 9000, а також вимог, критеріїв і стандартів, які узгодили країни – учасниці 

Болонського процесу. 

Збереження якісного рівня вищої освіти, що регулюється стандартами вищої 

освіти, було одним із головних завдань реформування освіти в Україні. При 

розробці стандартів ураховувалися процеси створення єдиного освітнього 

простору в Європі. Рекомендації щодо нормативних вимог визначалися згідно з 

Лісабонською конвенцією і Болонською декларацією [442, с. 130]. Забезпечення 

якості освіти було визнане однією з головних умов мобільності, сумісності та 

привабливості системи вищої освіти будь-якої країни, головною складовою 

престижу ВНЗ. Сприяння європейському співробітництву в забезпеченні якості 

освіти – це вимога Болонського процесу, а принцип інституційної автономії 

передбачав, що основна відповідальність за забезпечення якості лежить на ВНЗ. 

Система управління якістю освіти в українському університеті мала 

забезпечувати моніторинг основних показників якості та на їх основі підготовку 

рекомендацій для покращення всіх складових підготовки фахівців. До ключових 

ланок такої системи відносилися: 1. Якість освітніх програм; 2. Рівень підготовки 

абітурієнтів; 3. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу; 

4. Кваліфікація професорсько-викладацького складу; 5. Якість навчального 

процесу; 6. Рівень наукових досліджень, що проводилися у вищому навчальному 

закладі; 7. Рівень оснащеності навчального процесу; 8. Рівень підготовки 

випускників (включаючи практичну підготовку і готовність виконувати 

професійні функції) та їх затребуваність на ринку праці [388]. 

З метою аналізу якості підготовки фахівців у НТУУ “КПІ” з дисциплін 

фундаментальної, загальноінженерної, спеціальної та практичної підготовки 

ректором НТУУ “КПІ” підписано наказ про впровадження системи 

щосеместрового ректорського контролю якості підготовки фахівців за всіма 

спеціальностями університету. Предметом моніторингу було також дослідження 

роботодавцями оцінок якості підготовки випускників за всіма спеціальностями 

університету. Щосеместрово здійснювався комплексний моніторинг якості освіти 

на рівні університету, який враховував як якість навчального процесу, так і оцінку 
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випускників НТУУ “КПІ” роботодавцями. 

Систематично проводилася перевірка вмінь і залишкових знань студентів з 

окремих навчальних дисциплін та комплексу дисциплін спеціальної підготовки. 

Розроблено методики аналізу і критерії оцінювання результатів комплексного 

моніторингу якості підготовки випускників університету за всіма 

спеціальностями та запроваджено рейтингову систему оцінювання роботи 

підрозділів університету, а також систему матеріального заохочення кращих за 

показниками підрозділів. Усі ці кроки дали можливість здійснити підготовку 

університету до зовнішнього комплексного моніторингу якості освіти, включаючи 

моніторинг за європейськими вимогами в системі ENQA (European Network for 

Quality Assurance) [388]. 

Закон України про вищу освіту гарантував існуючу структуру системи 

контролю якості в Україні – трирівневу із залученням недержавних експертних 

організацій. Вона містила такі складові: державну систему оцінювання якості 

(включаючи стандарти освіти й акредитацію), контроль на рівні навчального 

закладу й участь недержавних структур, що забезпечували суспільну експертизу і 

враховували вимоги ринку праці [524]. 

За вимогами Болонських домовленостей, всі критерії оцінки якості мали 

бути визнані міжнародними організаціями з якості, однак через національні 

особливості та різні рівні економічного розвитку паралельно можна було 

застосовувати додаткові критерії й оцінки [651, с. 4]. 

Якісне надання освітніх послуг ВНЗ у досліджуваний період передбачало 

наявність таких складових: рівень знань вступників, якість кадрового, 

матеріального, методичного, наукового забезпечення навчального процесу і 

багато іншого [187]. 

З 2005 р. здійснювалося постійне забезпечення поліпшення функціонування 

та інноваційного розвитку освіти, підвищення її якості й доступності, 

коригування завдань і заходів відповідно до сучасних потреб інтеграції до 

Європейського освітнього простору [517]. 

Як один з вагомих інструментів підвищення якості освітніх послуг, з 2012 р. 



317 
 

  

упроваджено Національну систему рейтингового оцінювання ВНЗ. Відповідно до 

наказу профільного міністерства № 1475 від 20.12.2011 р. розроблено критерії 

системи рейтингового оцінювання, а також проведено апробацію проекту. 

Національна система рейтингового оцінювання стала засобом допомоги ВНЗ у 

створенні власної культури забезпечення якості освіти. Як і світові рейтингові 

системи, Національна рейтингова система слугувала орієнтиром для абітурієнтів, 

куди піти навчатися. Її впровадження допомагало також іноземним студентам, їх 

чисельність в українських ВНЗ з року в рік зростала [188]. 

В Україні була запроваджена ступенева структура вищої освіти і вводилася 

система стандартів вищої освіти, побудована на основі компетентністної моделі 

фахової вищої освіти із застосуванням прийнятих у Європі критеріїв [443, с. 28]. 

МОН України запроваджувало нові стандарти вищої освіти, наближені до 

вимог Болонської декларації і покликані сприяти поліпшенню якості й 

доступності освіти, здійснювало оптимізацію співвідношення педагогічного 

навантаження викладачів і студентів. Відповідно до Закону України “Про вищу 

освіту” та постанови Кабміну України “Про розроблення державних стандартів 

вищої освіти в інститутах” створювалися робочі групи для розробки складових 

галузевих стандартів вищої освіти [442, с. 130]. 

Система галузевих стандартів вищої освіти являла собою узагальнений 

нормативний зміст освіти і складалася з ОКП (освітньо-кваліфікаційна програма) 

та засобів діагностики якості вищої освіти. Розробка ОКП ґрунтувалася на 

чіткому окресленні системи вмінь і здібностей, яких протягом навчання має 

набути студент і які можуть бути перевірені під час його атестації. ОКП визначала 

нормативний термін і нормативну частину змісту навчання за певним напрямом 

або спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлювала 

вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти і професійної підготовки фахівців [442, 

с. 131]. 

Складовою стандартів вищої освіти був навчальний план, він включав 

графік навчального процесу, перелік та обсяг навчальних дисциплін, 

послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення занять, їх обсяг і засоби 
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проведення підсумкового контролю. Головна увага українських освітніх 

стандартів акцентувалася на діяльності студентів, на досягнутих ними під час 

навчання результатах і уміннях. Завдяки цьому можна вважати, що на 

концептуальному рівні національні освітні стандарти для вищої школи 

відповідали міжнародним вимогам досліджуваного періоду [452, с. 28]. 

Створення системи кредитів полегшило порівняння закінчених курсів і 

сприяло максимальному підвищенню мобільності студентів [188]. 

З 2009 – 2010 н. р. у ВНЗ України, відповідно до наказу МОН України від 16 

жовтня 2009 р. № 943, впроваджувалася ЄКТС (Європейська кредитно-

трансферна система) та її ключові документи: “Аплікаційна форма студента”, 

“Угода про навчання”, “Угода про практичну підготовку та зобов’язання про 

якість”, “Академічна довідка”, “Додаток до диплома європейського зразка”. Це 

спростило процедуру визнання українських дипломів про вищу освіту в Європі та 

сприяло мобільності студентів. Нововведення впровадили відповідно до вимог 

Довідника користувача ЄКТС, затвердженого Європейською комісією 6 лютого 

2009 р. 

ЄКТС і Додаток до диплома європейського зразка – інструменти виміру 

досягнень студентів, що стали загальноприйнятими і зрозумілими в усіх країнах 

ЄПВО та надали можливість адекватного визнання періодів навчання і дипломів 

про вищу освіту як у країні, так і за кордоном. ЄКТС використовувалася для 

перенесення та накопичення кредитів. Разом з іншою інформацією, що містилася 

в додатку до диплома (або академічній довідці), кількість здобутих кредитів 

ЄКТС дала змогу точно відображати та оцінювати досягнення випускника (або 

студента), здобуті ним під час навчання у ВНЗ. Кредити ЄКТС відображали 

загальне навчальне навантаження студента, необхідне йому для виконання 

навчальної програми. Навчальні програми стали легшими для сприйняття і 

порівняння всередині країни і за кордоном, а отже, полегшувалася мобільність 

студентів і визнання їх навчальних досягнень [260]. 

Додаток до диплома європейського зразка – це документ, що видається 

разом із дипломом про вищу освіту, в якому описується здобута кваліфікація 
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(ступінь) вищої освіти за загальноприйнятим у ЄПВО зразком, де зазначається 

інформація про власника диплома, здобуту кваліфікацію, перелік вивчених 

дисциплін (модулів) і його успішність, систему оцінювання, академічні та 

професійні права, інформація про систему вищої освіти країни тощо [260]. 

За ініціативи і за сприяння ЄК, для надання експертної підтримки та 

супроводу Болонського процесу у 2009 р. були створені національні команди 

експертів із реформування вищої освіти у країнах-учасницях програми Темпус. 

Діяльність цієї комісії в Україні координував Національний Темпус-офіс в 

Україні, який активно співпрацював з МОН України [161]. 

Столичні провідні університети одні з перших адаптували кредитно-

трансферну систему. У 2011 р. в Національному медичному університеті імені 

О. О. Богомольця відбувся перший випуск спеціалістів, які навчалися за 

Європейською кредитно-трансферною системою. У 2011 р. на базі НМУ 

працювала робоча група МОЗ (Міністерство охорони здоров’я) України з 

упровадження положень Болонської декларації в навчальний процес: вона 

розробляла його нормативне, методичне й інформаційне забезпечення. 

Університет насамперед дав приклад успішного впровадження цієї системи – за 

нею станом на 2011 р. навчалося 70 % студентів вищого навчального закладу. 

Водночас удосконалювалося рейтингове оцінювання навчальної і громадської 

діяльності студентів, оновлено зміст навчальних дисциплін і їх структурування 

відповідно до вимог кредитно-модульної системи, введено нове нормування 

науково-педагогічного навантаження для відповідних кафедр. У 2011 р. 

випускники-відмінники отримали Додатки до дипломів (Diploma Supplement). 

Досвід НМУ в цій галузі активно обговорювали на нарадах МОЗ України та 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України під час науково-

методичних конференцій в Україні і за її межами (у провідних освітніх і наукових 

закладах РФ, Китаю, Польщі, Словаччини, Угорщини, Швеції тощо). Провідні 

фахівці НМУ (45 осіб) увійшли до складу робочих груп МОЗ України з 

підготовки національних підручників для студентів ВНЗ IV рівня акредитації. 

Вагомих результатів досяг університет і в системній підготовці до складання 
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ліцензійних інтегрованих іспитів “Крок”. Наполегливість педагогічного корпусу, 

пошуки нестандартних рішень дали позитивний результат. “Крок” було не просто 

впроваджено, освоєно, а й досягнуто високого рівня у його реалізації. І це 

позначилося як на результатах навчальної діяльності університету, так і на його 

рейтингу серед ВМНЗ України [306]. 

Робота щодо подальшого вдосконалення стандартної документації тривала 

впродовж наступних років. Країни – учасниці Болонського процесу до 2010 р. 

зобов’язувалися привести свої освітні системи у відповідність до єдиного 

стандарту. У березні 2010 р. на ювілейній конвенції, присвяченій десятиріччю 

Болонського процесу, яка проходила в Будапешті та Відні, було оголошено про 

створення ЄПВО, який означав, що мета, визначена в Болонській декларації, була 

виконана [681]. 

Проте із завданням привести свої освітні системи у відповідність до єдиного 

стандарту справилися не всі країни. Україна змогла виконати значну частину 

зобов’язань, однак залишалася ще досить кропітка робота по вдосконаленню 

документації, адже виявилося багато недоліків у реальному використанні 

напрацьованих супровідних документів. Болонська декларація вимагала, щоб 

підготовка та супровідна документація випускників університетів відповідали 

вимогам європейського ринку праці й свідчили про його кваліфікацію при 

працевлаштуванні. Для спрощення процедури визнання кваліфікації в 

Європейському регіоні відповідно до вимог Лісабонської конвенції мав бути 

впроваджений Додаток до диплома про вищу освіту (Diploma Supplement). Метою 

цього стандартизованого Додатка було цілеспрямоване працевлаштування 

випускника. Інформація, передбачена в цьому документі, пов’язана зі структурою 

кваліфікацій європейського стандарту вищої освіти, яка чітко характеризує 

чотири основні цілі вищої освіти: розвиток особистості; підготовка до життєвих 

проблем; підготовка до ринку праці; база знань, одержаних у вищій школі, та 

можливості її подальшого розвитку. 

Додаток дійсний лише разом із дипломом про вищу освіту – з єдиною 

серією і номером. Заповнювався Додаток згідно з формою та змістом моделі, яка 
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була розроблена Європейською комісією та Радою Європи з урахуванням 

специфіки національної системи освіти. На шляху розробки проекту Додатка у 

МОН виникли складнощі, передусім через розбіжності визначення терміна 

“кваліфікація”. Освітнє трактування терміна “кваліфікація” принципово не 

збігалося зі змістом терміна, визначення якого наводилося у Державному 

класифікаторі професій України [188]. 

Визначення цієї проблеми здійснено в Національній рамці кваліфікацій, 

упровадження якої було одним із найважливіших аспектів адаптації української 

системи вищої освіти до Болонського процесу. Міжвідомча робоча група з питань 

розроблення і впровадження НРК наполегливо відпрацьовувала цей надзвичайно 

важливий документ, який покликаний забезпечити активізацію міжнародних 

зв’язків і входження національної системи освіти в світовий освітній простір 

[265]. 

Фахівці міністерства активно працювали над упровадженням НРК і нових 

Державних стандартів вищої освіти. З участю роботодавців затверджено 18 таких 

галузевих стандартів [142]. 

НРК – це системний і структурований опис кваліфікаційних рівнів. Рамка 

потрібна для введення європейських стандартів і принципів забезпечення освіти, 

сприяння міжнародному визнанню отриманих в Україні кваліфікацій [188]. 

Міжнародна науково-практична конференція “Європейська інтеграція вищої 

освіти України в контексті Болонського процесу”, яка відбулася на базі КНУ в 

2013 р., приділила особливу увагу питанням запровадження Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи, забезпечення якості вищої 

освіти та запровадження НРК [91]. 

У Додатку до диплома запропонована Європейська структура кваліфікації – 

більш структурована й деталізована щодо комплексу нормативних документів для 

розробки складових системи стандартів вищої освіти, який регламентує 

розроблення нормативної документації вищої освіти України. Розроблено 

європейський Додаток до диплома про вищу освіту. Він затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України [442, с. 132; 142]. 
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Станом на 2012 р. процес адаптації вітчизняної системи організації 

навчального процесу до європейської системи кредитного взаємовизнання був не 

завершений. Кредитно-модульну систему в Україні розглядали не тільки як 

основу всіх ланок вищої освіти, а як і нову технологію організації навчального 

процесу, спрямовану на підвищення якості вищої освіти. Відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260 “Про документи про 

освіту та вчені звання” було запроваджено нові зразки документів про вищу 

освіту [627]. 

В Україні прийнято систему, яка визнала докторський рівень як третій цикл 

навчання. Структура ОКР (освітньо-кваліфікаційні рівні), яка існувала в Україні, 

давала можливість легко перейти до третього ступеня доктора філософії, який 

визначено Берлінською декларацією 2003 р. як невід’ємну складову триступеневої 

системи підготовки на європейському просторі. Станом на 2012 р. в Україні 

визначено наукові ступені кандидата наук і доктора наук як ступені, отримані в 

післядипломний період освіти за науковими напрямами [50, с. 7–35]. Для 

гармонізації наукових ступенів, прийнятих в Україні, із загальноєвропейськими 

здійснювалися такі кроки: 

- узгодження програм підготовки кандидатів наук з програмами підготовки 

докторів філософії, які мають визначити учасники Болонського процесу і 

задовольнити вимоги до PhD; 

- узгодивши вимоги до ступеня кандидата наук з вимогами до європейського 

PhD, було вирішено ввести замість нього науковий ступінь доктора філософії, а 

ступінь доктора наук залишити як визнання більшого рівня наукових досягнень, 

як ступінь вищої наукової кваліфікації на теренах України [427, с. 379–380]. 

Для реалізації принципу “освіта протягом усього життя” в Україні почали 

створюватися навчально-наукові виробничі комплекси при ВНЗ, окремі складові 

яких уже існували при університетах і забезпечували безперервну освіту. Такі 

комплекси в перспективі при всіх університетах здійснюватимуть довузівську 

підготовку, навчання для здобуття вищої освіти, післядипломне навчання [427, 

с. 382–383]. 
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Особливостями впровадження кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу в систему вищої освіти України було те, що ВНЗ, 

використовуючи ECTS, випускав інформаційні пакети з кожного напряму 

(спеціальності) як довідники для студентів і викладацького складу та потенційних 

партнерів. Призначення інформаційних пакетів – сприяти прозорості освітньо-

професійної програми, орієнтуванню студентів на вибір відповідних програм 

підготовки фахівців і плануванню подальшого навчання, зокрема в інших 

навчальних закладах, забезпечувати практичною інформацією. Інформаційні 

пакети щорічно оновлювалися і були легкодоступними для користувачів, зокрема 

в мережі Інтернет [570]. 

Для глибшого й повнішого осягнення суб’єктами національної системи 

вищої освіти, освітянською громадськістю змісту й особливостей Болонського 

процесу, прискорення процесу адаптації вітчизняної системи вищої освіти до 

європейських стандартів був розроблений глосарій (термінологія) Болонського 

процесу [483]. 

Адаптація української системи вищої освіти до Болонського процесу у 

практичній площині мала реальні прояви. Здійснювалася постійна робота щодо 

вдосконалення, осучаснення стандартів, реалізувався спільний проект МОН 

України і компанії “Систем Кепітал Менеджмент” щодо модернізації професійних 

стандартів і їх упровадження в навчальні програми та подальшого вектора 

співпраці з роботодавцями. 

Національний план дій щодо реформування системи освіти на 2012-й рік 

визначив одним із пріоритетних завдань створення стандартів вищої і професійно-

технічної освіти, які відповідали б вимогам сучасної економіки та відображали 

реальні потреби виробництва. Для реалізації цього завдання у 2011 р. об’єднали 

зусилля МОН України, “Систем Кепітал Менеджмент” і Конфедерація 

роботодавців України. Розроблялися кілька проектів, серед яких – “Металургія та 

матеріалознавство”, “Енергетика та енергетичне машинобудування”, 

“Журналістика та інформація”. 

Станом на 2012 р. було розроблено проекти стандартів за професійними 
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назвами робіт у галузях: металургія, енергетика, журналістика. Наступним кроком 

стала розробка новітніх освітніх стандартів та програм підготовки. Визначено 

базові ВНЗ, які залучилися до експериментального впровадження в навчальний 

процес новітніх стандартів на початку 2012 – 2013 н. р. До 20 липня 2012 р. базові 

навчальні заклади розробили навчальні плани за відповідними професіями, 

напрямами та спеціальностями. При розробці ОКХ (освітньо-кваліфікаційна 

характеристика) враховувалася НРК, яка вступила в дію 6 січня 2012 р. Робота з 

упровадження сучасних стандартів за визначеними галузями дала можливість 

розширити кількість напрямів підготовки і коло партнерів МОН України, 

зацікавлених у розробці найсучасніших професійних стандартів. Було визначено, 

що роботодавець, який створює внутрішній валовий продукт країни, стає 

головним. Галузь освіти забезпечує його необхідним “матеріалом” [324]. 

Розвиток співробітництва між університетами, а також розвиток програм 

обміну, спільних навчальних програм і перепідготовки спонукав до якісного 

оновлення системи вищої освіти, тому кількість ВНЗ в Україні постійно 

скорочувалася. Не всі ВНЗ в Україні могли гарантувати якість освітніх послуг. За 

даними Державної служби статистики, в 2007 – 2008 н. р. в Україні діяло 904 

ВНЗ, в 2009 – 2010 н. р. – 856, 2011 – 2012 н. р. – 846, з яких 661 – державний і 

185 приватних. Із загальної кількості ВНЗ під час вступної кампанії 2012 р. від 

абітурієнтів не було подано жодної заяви до 17 ВНЗ. Менше 100 заяв – до 159 

ВНЗ. Від 100 до 1000 заяв було надано до 120 ВНЗ. Це означало, що вступники 

(потенційні контрактники, які оплачували своє навчання) втратили цікавість до 

таких навчальних закладів. Тож ВНЗ – аутсайдери виявилися частково або 

повністю позбавленими фінансування [255]. Натомість створювалися потужні 

регіональні університетські центри на базі 34 ВНЗ [142]. 

Працевлаштування – це один з принципів, що лежить в основі забезпечення 

прав молодої людини на транснаціональну освіту. Можливість влаштування на 

роботу – основне питання для ВНЗ усієї Європи, індикатор успіху всього 

Болонського процесу. Важливе завдання реформування системи освіти України – 

це її адаптація до ринку праці, що змінюється в умовах перехідної економіки. До 
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основних ознак економіки України досліджуваного періоду було віднесено 

розвиток технологічної складової, прискорення інноваційних процесів, стрімкий 

розвиток недержавного сектора економіки та малого підприємництва тощо. 

Саме тому було вирішено, що напрями вищої освіти України за такими 

галузями знань, як природничі науки, математика й інформатика, інженерія, 

транспорт, мали становити 70 % [427, с. 386–387]. 

Про певні успіхи в адаптації української системи вищої освіти до 

Болонського процесу свідчить поступове входження провідних київських 

університетів до світових рейтингів. Серед київських університетів до одного з 

найавторитетніших рейтингів – World University Rankings, – а це світовий рівень 

якості оцінювання, у 2012 р. потрапив НТУУ “КПІ”. У наступному році в 

найпрестижнішому міжнародному рейтингу університетів QS World University 

Rankings був представлений Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка і Національний технічний університет “Київський політехнічний 

інститут” [286; 142]. 

Провідні київські університети увійшли до відомого рейтингу Webometrics: 

НТУУ “КПІ”, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

Національний авіаційний університет, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. Окрім того, НТУУ “КПІ” увійшов до сотні найкращих 

університетів Східної Європи. МОН України й освітні кола продовжували 

боротьбу за входження українських ВНЗ до інших престижних світових 

рейтингів, зокрема Шанхайського. У травні 2012 р. опубліковано дослідження 

Мельбурнського університету (Австралія), яке визначило найкращі системи вищої 

освіти у світі. Результат України тут дуже позитивний, вона потрапила до ТОП – 

25 найкращих країн світу для здобуття вищої освіти [286]. 

Потрапляння держави та її університетів до провідних рейтингів забезпечувало 

збільшення іноземних студентів. Україна в цьому питанні мала стійку наростаючу 

тенденцію, з року в рік спостерігалося збільшення контингенту іноземців, які 

здобували вищу освіту в Україні. У 2012 р. Україна ввійшла до десятки держав – 

лідерів цього сегменту. У вітчизняних ВНЗ навчалося близько 55 тисяч іноземців із 
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137 країн світу [286]. У 2012 – 2013 н. р. іноземці офіційно заплатили за своє 

навчання 4,3 мільярда гривень. Загалом в Україні навчалося 65 тисяч студентів зі 146 

країн світу, близько 5,5 тисячі – російські громадяни [258]. 

Рух до євроінтеграції, наполеглива адаптація вітчизняної системи вищої 

освіти до Болонського процесу мали позитивні результати. Про це переконливо 

свідчить перше засідання Комітету Ради Європи з питань освітньої політики та 

практик (CDPPE), яке відбулося 27–29 березня 2012 р. у Страсбурзі (Франція) з 

участю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Українські освітні 

ініціативи на цій зустрічі мали всебічну підтримку. 

У вересні 2011 р. проведений Форум міністрів освіти європейських країн 

“Школа ХХІ століття: Київські ініціативи”. Цей захід став своєрідною 

квінтесенцією інтелектуальних зусиль усіх європейських представників освітньої 

галузі. У підсумковому документі форуму – “Київське комюніке” – реформа 

освіти в Україні знайшла всебічне схвалення. 

Підсумкове оцінювання Плану дій Ради Європи для України на 2008 – 

2011 рр. відбулося 30 березня 2012 р. на зустрічі представників 

Міносвітимолодьспорту України і Моніторингового комітету Ради Європи. Вони 

обговорили результати реалізації положень цього документа, зокрема: рівень 

ефективності та корисності заходів, передбачених у Плані дій для України; вплив 

цих заходів на реформування й розвиток освітньої галузі Української держави; 

розширення співпраці Ради Європи з донорами і партнерами щодо питань 

фінансування; налагодження зв’язків між учасниками з реалізації проектів у 

рамках Плану дій як у країні, так і за її межами [267]. 

Каталізатором адаптації української системи вищої освіти до Болонського 

процесу були відносини України з ЄС, що разом з тим було одним із 

зовнішньоекономічних, освітніх і наукових пріоритетів України. Засідання 

української частини Підкомітету № 7 “Наука і технології, дослідження та 

розробки, освіта, культура, громадське здоров’я, інформаційне суспільство та 

медіа” у рамках Програми дій Україна – Європейський Союз – переконливе тому 

підтвердження. За 2011 р. МОНмолодьспорту реалізувало свою політику в галузі 



327 
 

  

євроінтеграції за багатьма напрямами. Міністерство проводило 

внутрішньодержавні процедури щодо відновлення Угоди між Україною та ЄС про 

наукове й технологічне співробітництво. 16 листопада 2011 р. ухвалено 

відповідний Закон України за № 4041-VІ. Україна була зацікавлена у збільшенні 

кількості вітчизняних наукових колективів, які брали б участь у проектах Сьомої 

рамкової програми ЄС. Україна посідала сьому позицію за кількістю поданих 

проектів серед країн, що не є членами ЄС. А в рамках конкурсу ERA-WIDE 

Україна займала першу позицію серед усіх країн-конкурсантів. Було створено 

нормативно-правову базу впровадження Додатка до диплома європейського 

зразка та розпочато його видачу [111]. 

Українська система вищої освіти, адаптуючись до Болонського процесу, 

вносила інноваційні рішення в організацію діяльності ВНЗ. У процесі адаптації 

утверджувалася система дистанційного навчання, створювалася мережа 

електронних бібліотек, упроваджувалися інформаційні технології у сферу 

наукових досліджень і навчання. Усі ці складові базувалися на транспортних 

мережах передачі даних, які були в кожній країні Європи. Україна також почала 

створювати спеціалізовану науково-освітню комп’ютерну мережу для 

забезпечення функціонування інформаційного науково-освітнього порталу [644]. 

Ефективною сферою інтеграції на рівні університетів було об’єднання 

електронних ресурсів науково-технічних бібліотек. Мережа електронних 

бібліотек інтегрувала бібліотечні ресурси у сфері науки й освіти [427, с. 389–390]. 

Масштабний за значенням – проект ЮНЕСКО зі створення Центрально-

східного-європейського віртуального університету. Інтеграція зусиль 

європейських університетів у рамках проекту забезпечила підготовку та 

перепідготовку фахівців з високих технологій за узгодженими навчальними 

програмами дистанційного навчання і реалізувала принцип “навчання протягом 

усього життя”. 

На 2005 р. центрами дистанційного навчання було розроблено понад 180 

дистанційних курсів з економіки, лінгвістики, інформаційних технологій тощо, 

підготовлено понад 1000 фахівців і викладачів з дистанційного навчання зі 176 
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навчальних закладів України [511, с. 25]. 

Адаптація системи вищої освіти України до Болонського процесу 

проявилася також у вимозі посилення наукової складової університетської освіти. 

Наукові дослідження, їх практичне застосування стали головною умовою 

діяльності вітчизняних вищих шкіл. Кабінет Міністрів України надав статус 

дослідного шістьом навчальним закладам України. 23.09.2009 р. на розширеному 

засіданні уряду з ініціативи Міністра освіти і науки І. Вакарчука за участю 

ректорів провідних ВНЗ країни й учасників Спілки ректорів прийнято постанову 

“Про затвердження Положення та Критеріїв діяльності дослідницького 

університету”. Дослідницькі ВНЗ м. Києва з 2009 р.: КНУ імені Тараса Шевченка, 

Національний університет “Києво-Могилянська академія” [260]. Серед київських 

університетів статус дослідницьких у 2010 р. отримали: НТУУ “КПІ”, НУБіП 

України, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, НАУ. 

Столичні університети прагнули стати дослідницькими, це спонукало їх до 

інноваційної наукової діяльності на рівні європейських стандартів. НПУ імені 

М. П. Драгоманова розгорнув за останні роки ряд інноваційних проектів у галузі 

освіти, до яких належить проект “Електронна педагогіка”, запатентований на 

державному рівні. Мета його – формування сучасного інформаційно-освітнього 

середовища університету на основі електронних систем навчання. Це 

загальноуніверситетський проект, у якому брали участь усі інститути 

університету [192]. 

2005 – 2012 рр. – це період реформ і модернізації української системи вищої 

освіти в контексті Болонських домовленостей. Відбулося багато якісних змін у 

вищій освіті, студенти і професорсько-викладацький склад багатьох університетів 

на практиці осягнули, що являє собою європейська освіта в порівнянні з 

вітчизняною [188]. 

Міжнародна діяльність університетів – це каталізатор адаптації української 

системи вищої освіти до Болонського процесу. Інноваційні університети України 

вважали міжнародну діяльність одним з пріоритетів своєї діяльності [180]. 

Україна була учасницею Східного партнерства, що сприяло реформуванню сфери 
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вищої освіти [333]. Станом на 2012 р. Україна розглядала активізацію науково-

технічного співробітництва з ЄС як шлях розвитку економіки знань, що закладена 

у Європейській стратегії розвитку – 2020. Стратегічна мета відповідала 

інноваційному вектору розвитку економіки України, отримання доступу до 

сучасних технологій і підвищення якості життя українського суспільства. З усіх 

країн Східного партнерства Україна була найактивнішим партнером ЄС на шляху 

реалізації науково-технічного співробітництва. Науково-дослідницькі інституції 

України взяли участь у 126 проектах Сьомої рамкової програми, найактивніше 

Україна співпрацювала з такими країнами, як Італійська Республіка, ФРН, 

Турецька Республіка, Велика Британія, Французька Республіка [360; 120]. 

Протягом 1991 – 2012 рр. в Україні виробилися чіткі підходи до 

вдосконалення освітнього процесу. В державі й суспільстві сформувалося 

розуміння, що освіта є основоположною функцією держави, а тому забезпечення 

чіткої стратегії і правового підґрунтя для функціонування системи освіти 

залишалося пріоритетним напрямом роботи для законодавчої і виконавчої гілок 

влади. Розроблена стратегія розвитку освіти України до 20-х рр. ХХІ ст., 

директивні й нормативні документи, закони, що регулювали освітню сферу 

країни. Проте залишилися проблеми, які потрібно негайно вирішувати. 

Отже, у 1991 – 2012 рр. склалися сприятливі умови для здійснення 

реформування і демократичного розвитку системи вищої освіти України. 

Демократичні перетворення забезпечили відкритість системи вищої освіти, дали 

можливість налагодити співпрацю з науково-освітніми структурами, 

представництвами ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, ЄС і міжнародними освітніми 

асоціаціями. Активна взаємодія МОН України, керівників ВНЗ з країнами-

учасницями Болонського процесу забезпечила українській системі вищої освіти 

можливість виконати умови приєднання до Болонської співдружності. 

Підготовка і вступ до Болонського процесу стали поштовхом до оновлення 

структури і змісту освіти, активізували у провідних ВНЗ міжнародну діяльність. 

Системні зміни здійснювалися у тісній співпраці з європейськими університетами 

і міжнародними освітніми організаціями. Одним із найважливіших аспектів 
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адаптації української системи вищої освіти до Болонського процесу було 

впровадження Національної рамки кваліфікацій. Створення і впровадження НРК 

мало на меті прискорити процес адаптації української системи вищої освіти до 

болонської та активізувати її входження в міжнародний освітній простір. 

Здійснювалася стандартизація освіти як один з основних і необхідних заходів 

щодо створення Європейського освітнього простору. 

Дуже важливим у контексті Болонського процесу та адаптації української 

системи вищої освіти до його вимог було питання академічної мобільності. 

Мобільність стала найсуворішим тестом на відповідність знань, методів 

викладання, теоретичних підходів української вищої школи існуючим у 

європейських країнах освітнім стандартам. 

У ВНЗ України стартувала програма академічної мобільності студентів 

“Подвійний диплом”, яка дала можливість студентам змінювати місце навчання, 

переходити із одного ВНЗ до іншого для повного розкриття свого потенціалу. 

Спроби української системи вищої освіти адаптуватися до вимог 

Болонського процесу знаходили підтримку з боку європейських партнерів. Це 

сприяло послідовному здійсненню реформ, напрями реформування вищої освіти в 

Україні співпадали з головними напрямами розвитку освіти розвинених країн 

світу. 

Процес адаптації української системи вищої освіти до болонських вимог 

супроводжувався розширенням міжнародних зв’язків та налагодженням реальної 

співпраці між українськими і закордонними ВНЗ й освітніми організаціями. 

Про певні успіхи адаптації української системи вищої освіти до Болонського 

процесу свідчить поступове входження провідних вітчизняних ВНЗ до світових 

рейтингів. Серед київських університетів – це КНУ імені Тараса Шевченка та 

НТУУ “КПІ”. 

Адаптація системи вищої освіти України до Болонського процесу 

проявилася також у посиленні наукової складової університетської освіти. 

Наукові дослідження, їх практичне застосування стали головною умовою 

діяльності ВНЗ. 
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Отже, реформування системи вищої освіти в контексті Болонського процесу 

надало можливість набути нових конкурентних переваг. Україна включилася у 

створення європейського наукового й освітнього простору задля підвищення 

спроможності випускників українських ВНЗ до працевлаштування, поліпшення 

мобільності, підняття конкурентоспроможності системи вищої освіти та її 

активізації у світовому масштабі. 

Україна змогла виконати значну частину зобов’язань, проте залишалося ще 

дуже багато не вирішених проблем. Потрібно було перейти до нового переліку 

спеціальностей підготовки фахівців з вищою освітою усіх ступенів, максимально 

наблизити його до Міжнародної стандартної класифікації освіти. Необхідно 

обмежити кількість спеціальностей, створити умови для постійного оновлення 

змісту освіти, перетворити освіту на рушійну силу економіки знань, розробити і 

впроваджувати нове покоління стандартів вищої освіти відповідно до нового 

Закону України “Про вищу освіту”. Попереду досить кропітка робота щодо 

усунення недоліків, виявлених у реальному використанні напрацьованих 

супровідних документів. 

 

 

4.2. Основні фактори гальмування інтеграційних процесів у сфері вищої 

освіти 

 

Інтеграційні процеси у сфері вищої освіти набули незворотних тенденцій. 

Протягом 1991 –2012 рр. провідні університети м. Києва налагодили зв’язки із 

закордонними ВНЗ і працювали над поглибленням співпраці та підвищенням її 

результативності. Міжнародна співпраця сприяла нарощуванню 

конкурентоспроможності, інноваційному розвитку університетів, привабливості 

для іноземних студентів. ВНЗ, які мали слабку матеріально-технічну базу, 

недостатній кадровий потенціал, не мали психологічної готовності, за ці роки не 

змогли включитися в інтеграційні процеси. Критерій “міжнародна співпраця” 

наявний практично в усіх рейтингах ВНЗ і став одним із найважливіших. 
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Результати національного рейтингу ”Національна система рейтингового 

оцінювання вищих навчальних закладів” свідчать, що далеко не кожний ВНЗ 

України мав високий рівень міжнародної активності [387; 386]. Існував ряд 

факторів, які гальмували міжнародну діяльність університетів. 

Основним стримуючим фактором розвитку інтеграційних процесів у сфері 

вищої освіти була відсутність необхідного і достатнього законодавчого підґрунтя 

для дійсної євроінтеграції, сприяння її конкурентоспроможності. Негайної 

реалізації потребувало прийняття нового Закону “Про вищу освіту”, внесення 

змін до Законів “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” [319; 261]. 

Довге зволікання з прийняттям нового Закону “Про вищу освіту” 

гальмувало спрямування вищої школи на найближчу нову перспективу, 

модернізовану в контексті Болонського процесу та Лісабонської стратегії, 

світових глобалізаційних тенденцій. Законопроекти, які подавалися на розгляд до 

Верховної Ради в 2010 р., були відхилені. У них було відсутнє цілісне 

концептуальне бачення нової моделі вищої освіти: вони не містили норм щодо 

основних інструментів євроінтеграції вищої освіти – національної рамки 

кваліфікацій, системи передавання і накопичення кредитів, додатка до диплома, 

застосування результатного, компетентністного підходу, наявності агенції 

гарантування освітньої якості, урахування формальної, неформальної та 

інформальної освіти, визнання аспірантури і докторантури структурними 

підрозділами ВНЗ і багато іншого, що вже стало загальноприйнятим у 

прогресивній освітній практиці світу [151]. 

У досліджуваний період держава ще не створила умов для реалізації у 

повному обсязі вимог законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, 

Національної доктрини розвитку освіти, відповідних постанов Кабінету Міністрів 

і указів Президента в галузі міжнародного співробітництва. Фактором, що 

перешкоджав розвитку вищої школи, була відсутність науково обґрунтованих 

нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення, а також 

нормативів державного замовлення на підготовку фахівців, ігнорування 
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фіскальними органами положень статті 67 Закону України “Про вищу освіту” 

щодо самостійного розпорядження доходами. При вступі до Болонського процесу 

з’явилась можливість вирішувати проблему пошуку додаткового фінансування. 

Мобільність педагогічно-викладацького складу та науковців стимулювала 

залучення коштів у вигляді іноземних інвестицій на розвиток вітчизняного 

освітньо-наукового комплексу. Проте станом на 2012 р. однією з головних причин 

незначної частки іноземного фінансування вітчизняної науки була слабка 

інтеграція української науки у світове наукове співтовариство [78, с. 27; 459]. 

У системі вищої освіти України були проблеми, які перешкоджали 

підвищенню мобільності студентів і викладачів. Серед інших перешкод важливою 

була слабка підготовка з іноземних мов у середній та вищій школі, візовий режим, 

відмінність у рівні життя населення України порівняно з країнами Європи та ін. 

[511, с. 37]. 

Затримував нормальний розвиток освітньої діяльності ВНЗ брак 

фінансування та недосконале нормативно-правове забезпечення, яке, по суті, було 

складовою частиною тієї ж таки освітньої діяльності ВНЗ [268]. 

Потребували більш активного вирішення такі питання: забезпечення якості й 

ефективності вищої освіти в контексті Болонського процесу, впровадження нових 

технологій, розвиток і зміцнення наукової складової ВНЗ, уведення дистанційної 

освіти, інтернаціоналізація освітніх систем, законодавче забезпечення модернізації 

вищої школи, впровадження інновацій у навчальному процесі, інтеграція наукової 

діяльності та її роль у підготовці фахівців. 

Відсутність реальної автономії українських університетів була причиною їх 

економічної слабкості. Вищі школи були позбавлені реальної можливості здавати в 

оренду свої приміщення. Не вирішеним залишалося питання фінансування 

наукової діяльності. Існували університети, які отримували державне 

фінансування, але нічого не заробляли на спеціальний рахунок. Держава вкладала 

кошти, але матеріальної віддачі від величезної кількості науковців не отримувала. 

Актуальним був процес гармонізації магістерських програм вітчизняних і 

закордонних ВНЗ [381]. Упровадження наприкінці 1990-х років програм 
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магістерської підготовки мало швидше демонстративний, аніж змістовний 

характер. Програми мало відрізнялися від програм підготовки спеціалістів, не 

мали реальної наукової спрямованості, не були належно забезпечені викладачами. 

Саме через хаос дій Болонська система не задіяла в українських ВНЗ на повну 

потужність [572]. 

З’ясуванню й вирішенню проблем, які стояли на шляху активізації 

міжнародного співробітництва, а отже, й успішного розвитку університетів та 

системи вищої освіти в цілому, був присвячений круглий стіл “Розвиток вищої 

школи в контексті інтеграції вищої освіти України до європейського та світового 

освітнього простору”, який відбувся в КНУ імені Тараса Шевченка у квітні 

2013 р. Обговорювався Національний план дій стосовно впровадження Програми 

економічних реформ на 2010 – 2014 рр. “Підготовка нормативно-правових актів 

щодо приведення у відповідність з європейськими стандартами норм навчального 

навантаження викладачів вищих навчальних закладів, підвищення показника 

кількості студентів на одного викладача до 18”. Здійснювалися спроби 

приведення навантаження до європейської практики, аби було більше й 

самостійної роботи, й університетської автономії [144]. 

Рівень підготовки професіонала пов’язаний з упровадженням новітніх 

електронних технологій. У досліджуваний період він здобувався через залучення 

найкращих зразків світової практики до підготовки фахівців у вищій школі. А 

тому найпріоритетнішим напрямом діяльності провідних київських університетів 

була міжнародна співпраця. Вона орієнтована як на реалізацію ідей і вимог 

Болонської декларації, так і на забезпечення подальшої інтеграції навчального 

закладу до світової освітянської і наукової спільноти. Проте не кожний 

університет прагнув до постійної участі у міжнародних грантах і проектах [387]. 

Пасивність у розвитку міжнародної активності позбавила багатьох ВНЗ 

можливості здійснення спільних із зарубіжними університетами наукових 

розробок, участі у міжнародних конференціях і виставках. Натомість результат 

співпраці із закордонними фірмами – це створення у ВНЗ навчально-

демонстраційних центрів, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою, 
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новітніми освітніми технологіями й матеріалами. Пасивні у міжнародній 

співпраці ВНЗ були позбавлені ресурсу постійного вдосконалення кадрового 

потенціалу. Навпаки, кожен активний у міжнародному співробітництві заклад 

напрацьовував досвід у проведенні міжнародного обміну не тільки студентами, а 

й викладачами. Викладання в аудиторіях професори за обміном проводили 

англійською, без перекладача [98]. 

Проблеми й перешкоди, які гальмували входження України в Європейський 

освітній простір, накопичувались упродовж досліджуваного періоду та 

залишилися від попередньої системи вищої освіти. Не була оптимізована і 

приведена до потреб суспільства та ринку праці кількість напрямів і 

спеціальностей, за якими готували фахівців з вищою освітою. Зберігалося 

недостатнє визнання у суспільстві рівня “бакалавр” як кваліфікаційного рівня, 

невизначеність його місця на ринку праці, а отже, й незначна затребуваність 

вітчизняною економікою. Тому приймали студентів до ВНЗ України переважно 

не на бакалаврат, а на спеціальність. 

Також зберігалася загрозлива тенденція до погіршення якості вищої освіти, 

що наростала з часом. Не зменшувався розрив між освітянами і роботодавцями, 

між сферою освіти і ринком праці. Зберігалася невиправдана плутанина в 

розумінні рівнів спеціаліста й магістра. З одного боку, програми підготовки 

спеціаліста й магістра близькі, вони еквівалентні за офіційно-кваліфікаційним 

статусом, а з другого – їх акредитували за різними рівнями, відповідно за третім і 

четвертим. 

Ще одним вагомим фактором, що гальмував міжнародну активність 

українських ВНЗ, було те, що сектор вищої освіти не брав на себе роль лідера 

щодо проведення передових наукових досліджень у закладах освіти, які є 

основою елітної університетської підготовки. Це призвело до другорядності 

університетської науки як у системі державних пріоритетів, так і в принципах її 

фінансування, що не відповідало світовій практиці [425, с. 53]. 

В Україні недостатньо використовувався потенціал бізнес-інкубаторів і 

технопарків при ВНЗ. Це стосувалося, насамперед, технічного й ІТ-профілю. Не 
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досить розвинуті університети як наукові центри, де б студенти могли під 

керівництвом викладачів брати участь у наукових дослідженнях, здійснювати 

власні наукові роботи. Освітня політика ще недостатньо уваги приділяла 

забезпеченню академічної мобільності студентської молоді, участі студентів у 

міжнародних й міжрегіональних програмах обміну [152]. Низький рівень 

мобільності педагогічно-викладацького складу й науковців гальмував залучення 

коштів у вигляді іноземних інвестицій на розвиток освітньо-наукового комплексу 

університетів [312, с. 107]. 

Система наукових ступенів і структура наукових спеціальностей в Україні у 

досліджуваний період не відповідала загальноєвропейським, що ускладнювало їх 

розпізнавання та знижувало мобільність викладачів і науковців у Європі. 

Неадекватно до потреб суспільства у фахівцях з вищою освітою діяла така 

поширена ланка освіти, як технікуми, коледжі й вищі професійно-технічні 

училища, яку на початку незалежності України штучно було віднесено до системи 

вищої освіти. Як наслідок, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста не відповідав мінімальним, прийнятим у світі стандартам якості і 

нормам вищої освіти, та не узгоджувався із загальноєвропейською ступеневою 

системою. Підготовка ж бакалавра в закладах ІІ рівня акредитації – коледжах – не 

відповідала основним вимогам до фундаментальної складової базової вищої 

освіти, яку повинні надавати лише заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації з 

високоякісним професорсько-викладацьким складом і розвинутою наукою. 

Не вирішена проблема підготовки кадрів найвищої кваліфікації. Станом на 

2012 р. не було досягнуто відповідності вітчизняної кандидатсько-докторської 

підготовки світовим аналогам, що заважало активному просуванню вітчизняної 

системи вищої освіти у світовий освітній простір [466, с. 314–315, 325]. 

Університети України не виконували в повній мірі роль методологічних 

центрів, новаторів, суспільних перетворювачів, за якими має йти країна. Рівень 

автономії ВНЗ щодо цих питань був значно нижчий від середньоєвропейського. 

Не виконували роль методологічних керманичів заклади освіти, що мали статус 

національних, у той час, коли їх кількість досягла четвертої частини від загальної 
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кількості ВНЗ ІІІ і ІV рівнів акредитації [427, с. 368–369]. 

Ці й інші перешкоди погіршували розпізнавання української системи вищої 

освіти зовнішнім світом, підсилювали ізоляціоністські тенденції, знижували 

мобільність українських студентів, викладачів і науковців у межах Європейського 

освітнього простору і ринку праці [459, с. 107]. 

Україна, незважаючи на приєднання до багатьох конвенцій, проголошені 

норми не втілила в життя, а в окремих випадках вони виконувалися на практиці у 

спотвореному вигляді [418, с. 14]. Не усунуті проблеми на шляху участі 

українських ВНЗ у програмах, фінансованих ЄК (Темпус, Еразмус Мундус та 

інші). Хоча провідні національні університети і взяли участь у реалізації багатьох 

освітніх програм, проте результати їх співпраці були майже не відомі широкому 

науково-освітньому загалу. Ускладненим був доступ українських університетів до 

участі у програмах дво- і тристоронньої співпраці між Україною і державами – 

членами ЄС [663]. 

Співпраця не завжди була ефективною, її результати часто не задовольняли 

інтереси обох сторін. Співпраця українських колег з партнерами в такому форматі 

була ресурсно асиметричною. Представники українських вищих шкіл очікували 

від своїх закордонних колег набагато більше, аніж могли запропонувати їм. 

Актуальні потреби національної освіти і науки значно перевищували наявні 

вітчизняні й зарубіжні ресурси її розвитку. Теоретично мобільність – це одне з 

ключових надбань ЄС у сфері освіти: студенти країн ЄС можуть на будь-якому 

етапі навчання перевестися до університету іншої країни спільноти або провести 

за кордоном кілька семестрів. Проте для українців, які хотіли поїхати на навчання 

до однієї з країн ЄС, у досліджуваний період існували серйозні бюрократичні 

перепони. Це такі проблеми, як “візове питання”, затягування процедур. 

Зберігалися фінансові бар’єри й на шляху отримання диплома бакалавра в 

університеті однієї країни, а диплома магістра у іншій країні ЄС [663]. 

Однією з головних проблем українських студентів залишався брак коштів. 

Держава підтримувала студентів, але недостатньо. Щороку держава підтримувала 

тільки 18 студентів, які хотіли здобувати освіту в іншій країні [663]. З 2011 р. 
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реалізувалася урядова програма навчання і стажування найкращих студентів і 

викладачів у найпрестижніших університетах світу, проте й вона фінансувала 

лише 300 осіб [116]. У 2011 р. в Україні навчалося 2,5 мільйони студентів [604]. 

Бажаючі навчатися за кордоном могли скористатися міжнародними програмами. 

Проте обов’язковою умовою для участі в багатьох міжнародних програмах була 

наявність у студента Додатка до диплома європейського зразка. В українських 

реаліях такий додаток лише впроваджувався [663]. 

Проблема фінансування вищої освіти залишалася не вирішеною. На одного 

студента в Україні виділяли близько 2300 євро в рік. Це 28 % середнього 

показника в ЄС. З державного бюджету на освіту йшло понад 6 % усіх видатків. У 

2010–2011 н. р. видатки скоротили до 2270 євро. Це становило лише 51 % рівня 

витрат в Естонії (найменший у ЄС) або 28 % середнього по ЄС показника. Тому 

менш ніж 5 % українських студентів брали участь у програмах обміну між ВНЗ 

різних країн, а всередині країни – лише 2 %. 75 % студентів назвали основною 

перешкодою в цьому брак коштів на проїзд і проживання, крім того, 42 % вказали 

причиною недостатнє володіння іноземними мовами. Кожен п’ятий студент 

зіштовхувався з візовими труднощами під час спроби виїхати за кордон, 10 % 

українських студентів не бачили потреби навчатися за кордоном, бо їх 

задовольняв рівень освіти в Україні [572]. 

Проживання студентів за кордоном теж мало свої складнощі. За 

результатами спеціальних соціологічних досліджень фонду “Демократичні 

ініціативи” та фірми Ukrainian sociology service, що їх провели в березні 2012 р., 

половина всіх студентів (49,9 %) були приїжджими. Проте в гуртожитках 

проживало лише 33,7 % студентів, 10,7 % винаймали житло, причому близько 

половини з них не отримали місця в гуртожитках, а інші відмовилися від цього 

житла через умови проживання. Дві третини студентів (65,5 %) денної форми 

навчання відчували потребу в кращому сполученні з корпусами свого 

університету та були змушені часто пропускати пари через довгу дорогу, затори 

або навіть відсутність коштів на проїзд. 

Студенти були вимушені поєднувати навчання з роботою з матеріальних або 
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кар’єрних міркувань. Майже 40 % студентів працювали повний або неповний 

робочий день, лише 14,6 % з них – у сфері, пов’язаній із майбутнім фахом. 

Загалом проблема молодіжної зайнятості мала тенденцію до загострення, що було 

пов’язано також із загальноєвропейською економічною кон’юнктурою [604]. 

Зберігалися фактори, які заважали нарощувати кількість іноземних 

студентів в українських ВНЗ. Навчання у країні іноземних студентів – один з 

найприбутковіших видів зовнішньоекономічної діяльності, що приносить гроші 

не лише ВНЗ, а й державі. Проте вітчизняна вища школа ще не стала 

привабливою для іноземних студентів Європи й Америки. Отже, потрібно 

підвищувати якість освітніх послуг, зробити українську освіту більш 

конкурентною. Адже навчання іноземців – це потужний, постійно діючий 

інвестиційний проект. Однією з причин зменшення кількості іноземних студентів 

було мовне питання. У 2010 р. іноземці отримали право обирати мову навчання, 

адже навчання іноземця – це, по суті, договір про зовнішньоекономічне 

співробітництво. 

Другий момент, що заважав нарощуванню кількості іноземних студентів 

в українських ВНЗ, – це нострифікація дипломів. Остаточне розв’язання цієї 

проблеми можливе у найближчому часі. Поки що в Україні не розроблено 

проектів щодо залучення до навчання в Україні іноземних студентів, як і 

немає належної нормативно-правової бази. У досліджуваний період зусилля 

університетів були спрямовані на те, щоб український студент мав можливість 

поїхати на навчання за кордон [426, с. 14]. 

Кількість студентів, які виїжджали на навчання із окремо взятої країни, було 

одним із основних показників студентської мобільності. Указаний показник 

“вихідної мобільності” врівноважується показником “вхідної мобільності”, тобто 

кількістю іноземних студентів у даній країні. Показник “вхідної мобільності” 

відображає ступінь привабливості вищої освіти в даній країні і можливості даної 

країни щодо навчання іноземних студентів [472, с. 34]. 

В Україні за останні кілька років кількість іноземних студентів збільшилася 

втричі, але це тільки 3 % від загальної кількості студентів. Це набагато менше, 
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ніж заплановано країнами-учасниками Болонського процесу – 20 %. У Європі 

кількість іноземних студентів становить понад 15 %. В Україні серед іноземних 

студентів всього 3 % громадян Північної Америки й Європи, а в сусідній Польщі 

– 27 %. На Бухарестському саміті Україна отримала 2,2 з 5 балів у просуванні 

Болонського процесу. У попередні роки цей бал був набагато вищий. Частково 

такий низький бал був поставлений через недостатню увагу до іноземних 

студентів. В Україні забюрократизована система запрошення іноземних студентів. 

Студент повинен отримати це запрошення або особисто, або через фірму-

посередника. Немає можливості отримати його поштою. Крім того, була знижена 

якість відбору, а до уваги брався фінансовий стан студента. Отримання 

українських віз було ускладнене відсутністю дипломатичних установ Української 

держави в деяких країнах [510]. 

Зберігалася недостатньо потужна інформаційна присутність України на 

ринку освітніх послуг, щоб досягти більш вагомих успіхів. Не всі університети 

змогли зробити зручні багатомовні сайти, залучити до реклами ЗМІ. Також не всі 

ВНЗ були активними учасниками освітніх виставок за кордоном. У світі існувала 

71 асоціація випускників ВНЗ СРСР. Але вони замикалися на російську 

асоціацію, хоча 17 з цих організацій очолювали випускники українських ВНЗ. 

Близько 200 ВНЗ України пропонували освітні послуги, але серед них були 

лідери. Наприклад, серед столичних університетів: Національний авіаційний 

університет, який демонстрував стабільний попит на навчання, Національний 

технічний університет України “КПІ”, Національний медичний університет імені 

О. О. Богомольця [380]. 

Реформування вищої освіти потребувало внесення суттєвих змін до 

нормативно-правових актів, відповідно до прийнятого нового Закону “Про вищу 

освіту” (2002 р.). Вища освіта потребувала подальшого активного розвитку. В 

Україні станом на 2002 р. лише 21,5 % працюючих громадян мали вищу освіту 

[665]. Таким чином, Україна досягла тільки половини показника, якого, за 

прогнозами ЮНЕСКО, повинні у XXI ст. досягти країни, що розраховують на 

відповідний світовим стандартам рівень національного добробуту. ЮНЕСКО 
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вважає, що у XXI ст. такого рівня зможуть досягти тільки ті країни, працездатне 

населення яких на 40–50 % складатиметься з осіб з вищою освітою [312, с. 108]. 

У досліджуваний період Україна перебувала серед країн, які спрямовували 

найбільші у світі відсотки ВВП на вищу освіту, – 2,6 %. Єдина країна з провідних 

– це США – витрачала трохи більше – 2,7 %. Всі інші – не більше. ЄС – близько 

1,5 %. В українських реаліях, коли матеріально-технічна база і технології 

застарілі, цих грошей не вистачало [682]. 

Безперечними були лідерські позиції США в навчанні іноземних студентів. 

У 2011 – 2012 н. р. вищу освіту в країні отримували понад 760 тисяч іноземців, 

що дало американській економіці 22,7 млрд доларів [230]. 

Українська економіка, бізнес станом на 2013 р. були ще не зацікавлені 

налагоджувати ділове взаємовигідне партнерство й співпрацю з наукою, освітою. 

Для цього не була напрацьована і необхідна нормативно-правова основа. У світі 

підтримкою університетської науки і просуванням її на ринок займалися венчурні 

фонди (інвестиційні фонди, які інвестували накопичені кошти в особливо 

ризиковані проекти інноваційного характеру – Т. А.). Саме вони виділяли вченим 

потрібні ресурси (практично під “голі” ідеї, беручи на себе можливі ризики у разі 

невдачі), забезпечували відповідною матеріальною базою, виступали 

посередниками при реалізації готових розробок. Вища школа України ще не 

перейшла на вибіркове фінансування через гранти і конкурси, коли підтримка 

надається за повної відповідальності за досягнуті результати та загальнодержавні 

інтереси [290]. 

Стримуючим фактором міжнародного співробітництва та інтеграційних 

процесів у сфері вищої освіти у досліджуваний період залишалися повільний 

розвиток інноваційної інфраструктури університетів, недосконале державно-

правове регулювання функціонування вітчизняних наукових парків, недостатня 

участь університетів у міжнародних програмах і грантах, які були вагомим 

джерелом фінансування освітньої інноваційної діяльності. В українській системі 

вищої освіти ще недостатньо консолідовані зусилля науковців, органів влади, 

структур із різними формами власності на створення інноваційної інфраструктури 
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сучасного ВНЗ. Вузькою залишалася діяльність щодо комерціалізації результатів 

наукових розробок і просування їх на світові ринки. В Україні не створено 

потужної вітчизняної інфраструктури у сфері освіти й науки як основи для 

розвитку економіки України. 

Можливості співробітництва українських університетів з міжнародними 

організаціями та закордонними ВНЗ не реалізовані на повну потужність. Їх 

реалізації перешкоджала необізнаність з досвідом заохочення до співпраці між 

університетами та сферою бізнесу, а також низький рівень знань іноземних мов, 

зокрема англійської, в українських університетах. Недостатньо популяризувалася 

необхідність підвищення значущості інтелектуального капіталу, необхідність 

створення наукових парків, як умови для розвитку науково-технічної діяльності 

ВНЗ та інструменту ефективного економічного розвитку країни; студенти, 

випускники, аспіранти, науковці та працівники університетів недостатньо 

залучалися до розроблення і виконання проектів наукового парку; потребував 

активізації розвиток і підтримка конструктивного співробітництва та 

взаємовідносин, розширення партнерства ВНЗ України з науковими 

організаціями, європейськими ВНЗ, малими і середніми підприємствами й бізнес-

структурами, провідними компаніями з метою формування інноваційного 

наукового середовища, розширення спектру послуг університетами (інноваційних 

продуктів, розробок, проектів), які вони надають користувачам із врахуванням 

перспективних потреб підприємств, компаній і галузей промисловості. 

Розпорошеність зусиль ВНЗ і бізнесу не давала можливості впроваджувати 

наукові досягнення у широку виробничу сферу. Науковий парк залишався 

парком, де є один університет, а поруч бізнес-структури [319; 261]. 

Крім недостатності фінансування, інтеграційні процеси у сфері вищої освіти 

стримували: низький рівень обізнаності міжнародної спільноти з якістю наукових 

досліджень і викладання у провідних українських університетах; відсутність 

справжньої міжнародної співпраці; відсутність методів стимулювання розвитку 

міжнародної співпраці; небажання. До 2007 р. лише 2–3 наукові журнали України 

потрапили в міжнародні пошукові бази даних. Особливо були погані показники за 
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кількістю цитувань. Україна перебувала на 132-му місці серед усіх 

зареєстрованих країн, досягнення українських науковців недостатньо відомі 

науковцям світу [425, с. 51–53]. 

У досліджуваний період на форму і зміст навчання у вищій школі України 

впливали чотири основні чинники: держава, роботодавець зі своїми вимогами до 

необхідного йому змісту освіти, студент (абітурієнт) зі своїми уявленнями про 

перспективність обраної ним спеціальності і про спроможність того чи іншого 

університету задовольнити його потреби та корпоративні інтереси викладацького 

середовища. Другий і третій чинник в Україні мало впливали на зміст навчання в 

державних університетах, проте стали помітними в навчальних закладах 

недержавної форми власності. Політика держави не характеризувалася 

послідовністю. 

Потребували вдосконалення навчальні плани українських ВНЗ. Порівнюючи 

плани українських університетів із планами закордонних університетів, можна 

з’ясувати їх особливості. Навчальні плани західноєвропейських університетів 

містили мінімум (або зовсім не містили) непрофільних для конкретної 

спеціальності дисциплін. Основним чинником, який впливав на розробку 

українських навчальних планів, були корпоративні інтереси викладацького 

середовища. Тому необхідно змінювати становище у вищій школі і на перший 

план ставити інтереси спеціаліста, який повинен бути конкурентоспроможним на 

світовому ринку праці, а отже, й інтереси університетів, які мають відповідати 

вимогам сьогодення [426, с. 15–16]. 

За даними міжнародного дослідження “Студент – образ майбутнього”, 

проведеного Інститутом Горшеніна в 2011 р., на батьківщині хотіли б навчатися 

тільки 15,5 % українських студентів, а найкращою альтернативою для 

студентської молоді були британські університети, де мали бажання навчатися 

45,9 % опитаних, 23,8 % обрали б для навчання США, 14,9 % – Німеччину [415, 

с. 31–41]. 

Отже, необхідність посилення роботи над модернізацією освітньої системи в 

Україні і створення таких умов навчання в українських університетах, які б 
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повністю задовольняли як українських, так і іноземних студентів, залишалася 

головною проблемою. Міжнародне співробітництво реально сприяло вирішенню 

головного завдання – перетворення українських університетів на потужні центри 

науки й освіти, які б стояли на одному рівні з провідними університетами світу. 

Як свідчить досвід міжнародного співробітництва окремих київських 

університетів, залишилося багато проблем, які заважали нарощувати міжнародну 

активність. Важко було університетам, зокрема НТУУ “КПІ”, пробитися до участі 

в рейтингу газети “ТАЙМС” – “QS World University Rankings”. Перша спроба у 

2010 р. не була успішною, але університет наполегливо працював над цим 

завданням і через два роки увійшов до цього важливого рейтингу (категорія 501–

550) поряд з трьома українськими університетами [374; 148]. Цей результат 

засвідчував, що необхідно ще багато працювати, щоб вирішити проблеми і 

завдання, які стоять перед університетом. Недоліком було слабке планування і 

звітність з міжнародної діяльності на рівні інститутів/факультетів, кафедр, на 

індивідуальному рівні, у студентських організаціях. На думку адміністрації НТУУ 

“КПІ”, потрібно значно посилити міжнародну складову в плануванні роботи 

кафедр, в індивідуальних планах викладачів, у системі звітності, у конкурсному 

обранні викладачів і в атестації наукових співробітників та аспірантів. 

Потребувала подальшого зміцнення управлінська вертикаль міжнародного 

напряму. Треба було включити до цієї вертикалі організаторів міжнародної 

діяльності на рівні кафедр. 

Проректор з міжнародних зв’язків член-кореспондент НАН України 

С. Сидоренко проблемою, що гальмувала міжнародне співробітництво НТУУ 

“КПІ”, вважає відсутність в університеті критичної маси професійно діючих 

проектних менеджерів – фахівців з підготовки заявок на участь у міжнародних 

проектах. Завдання збільшити кількість міжнародних проектів залишалося 

ключовим на найближчу перспективу. Тут докладалося багато зусиль, були 

наміри реалізувати ідею потужного центру підтримки міжнародних 

дослідницьких проектів (support research services), де сконцентрувати професійних 

менеджерів з підготовки і супроводу міжнародних проектів [653]. 
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Отже, серед факторів, що стримували інтеграційні процеси у вищій освіті у 

досліджуваний період, були: слабка матеріально-технічна база, недостатній 

кадровий потенціал, недосконале нормативно-правове забезпечення. Зокрема, 

важливою була підготовка нормативно-правових актів щодо приведення у 

відповідність з європейськими стандартами норм навчального навантаження 

викладачів ВНЗ. Потребували більш активного вирішення такі питання, як 

забезпечення якості й ефективності вищої освіти в контексті Болонського 

процесу, впровадження нових технологій, розвиток і зміцнення наукової 

складової ВНЗ, уведення дистанційної освіти, інтернаціоналізація освітніх систем, 

законодавче забезпечення модернізації вищої школи, впровадження інновацій у 

навчальний процес, інтеграція наукової діяльності та її роль у підготовці фахівців. 

Усі ці фактори випливали із неефективної економіки держави, яка була 

неспроможна інтенсифікувати всі інтеграційні процеси, зокрема і в освітній сфері.  

Отже, фактори, які гальмували адаптацію української системи вищої освіти 

до Болонського процесу, знаходилися у політичній, законодавчій, кадровій, 

науково-методичній, психологічній площинах і потребували негайного 

вирішення. На нашу думку, їх вирішення стане можливим лише у державі зі 

здоровою економікою і завдяки послідовній освітній політиці у напрямі переходу 

на кращі світові стандарти. Потрібно закласти у стандарти українських 

університетів притаманні кращим університетам світу вимоги, досягнення яких 

можливе лише у процесі інтегрованої із зарубіжними університетами міжнародної 

співпраці. 

 

 

4.3. Шляхи активізації інтеграційних процесів у вищій школі 

 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. 

визначила міжнародне партнерство як фактор забезпечення інтеграції 

національної системи освіти в міжнародний освітній простір та передбачила 

розширення участі навчальних закладів, педагогів, науковців, учнів і студентів у 
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різних проектах, програмах міжнародних організацій та співтовариств [671]. 

Активізація інтеграційних процесів у вищій школі залежить від багатьох 

факторів, що впливають на розвиток вищої освіти і входження її у світовий 

освітній простір. Важливими чинниками, які здатні забезпечити утвердження 

національної вищої школи на ринку освітніх послуг, суб’єктність у світовому 

міжнародному просторі, є такі:  

- послідовна освітня політика, яка забезпечить успішну адаптацію 

українського законодавства до принципів, узятих за основу освітньою системою 

Європи; 

-  злагоджена співпраця всіх суб’єктів системи вищої освіти (внутрішня 

інтеграція); 

- подолання проблем розвитку науки, які існують у сучасних ВНЗ; 

- удосконалення системи навчання іноземних громадян та навчання 

українських громадян за межами України; 

- підвищення академічної мобільності суб’єктів вищої освіти; 

- вирішення проблеми мовної підготовки викладачів і студентів; 

- широке використання можливостей співпраці з посольствами зарубіжних 

країн в Україні; 

- активне розгортання виставок-презентацій українських ВНЗ за кордоном; 

- розвиток фандрайзингової діяльності у системі вищої освіти (залучення 

фінансових та інших ресурсів, які університет не може забезпечити самостійно та 

які є необхідними для реалізації певного проекту або діяльності в цілому – Т. А.); 

- удосконалення тактики міжнародних відносин; 

- підвищення результативності міжнародних заходів та інші. 

Органічне входження системи національної освіти в європейський і світовий 

освітній простір стане можливим при дотриманні таких визначальних принципів: 

повна автономія ВНЗ, їх право самостійно розпоряджатися власними коштами, 

свобода у визначенні академічних стратегій і підходів. До проблем, пов’язаних зі 

стандартизацією освіти, належать питання якості освіти, уніфікації та 

адаптативності освітніх програм, зрозумілості їх змісту та можливості практичної 
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реалізації, визнання документів про освіту [151]. 

Узгодження законодавчого забезпечення функціонування вітчизняної 

системи вищої освіти з міжнародними стандартами відкриває великі можливості 

для вирішення проблем інтеграції у світовий освітній простір. Новий етап 

реформування вищої освіти потребує внесення суттєвих змін до нормативно-

правових актів, відповідно до нового Закону “Про вищу освіту”. У новому Законі 

“Про вищу освіту” державна політика вищої освіти базується на принципі 

“загальної міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України в 

європейський простір вищої освіти” [609]. 

Розв’язати проблеми вищої школи й забезпечити активізацію інтеграційних 

процесів у вищій освіті покликаний найголовніший інструмент осучаснення 

вищої школи в Україні – Національна рамка кваліфікацій. У сучасних умовах 

НРК стане дієвим інструментом реалізації концепції ”вимірювальної якості”. Це 

передбачає розроблення відповідних освітніх стандартів, технологій їх 

забезпечення і діагностування (оцінювання) навчальних досягнень. НРК 

зобов’язує визначитися на національному рівні щодо єдиного способу опису 

результатів освіти (навчальних результатів). Останні запропоновано описувати в 

термінах компетентностей, набутих особою у процесі освітньої діяльності. Для 

опису обираються базові компетентності, з яких складаються інші, більш складні, 

комплексні [79, с. 104–111]. НРК – важливий крок у забезпеченні реальної 

мобільності студентів, викладачів, учених у межах ЄПВО. Вона створює умови 

для порівняння і взаємного визнання згідно з Лісабонською стратегією ступенів і 

кваліфікацій, що надаються у вищій школі європейських країн [447, с. 260–265]. 

Система оцінювання якості навчання і наукових досліджень залишалася для 

вітчизняної вищої освіти особливо актуальною. Необхідно ще створити дієвий 

механізм об’єктивної оцінки освітньої діяльності, аналогічний системам 

оцінювання багатьох країн ЄС. Тому варто продовжувати вивчати їх досвід і 

творчо застосовувати в українських реаліях. НРК слугувала розгортанню в 

Україні національної системи забезпечення якості вищої освіти, в основі якої – 

стандарти освіти [467, с. 264–273; 209, с. 13]. 
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Новий Закон “Про вищу освіту”, який набув чинності 6 вересня 2014 р., 

містить норми, пов’язані з НРК. Належить також здійснити самосертифікацію 

НРК на її сумісність з європейськими метарамками кваліфікацій з метою 

зрозумілості й визнання вітчизняних кваліфікацій у Європі та світі [446, с. 10]. 

Парламент України має розглянути законопроект “Про систему професійних 

кваліфікацій”, законопроект “Про національну систему кваліфікацій”. Успішна 

реалізація національною системою освіти планів щодо розроблення і прийняття 

відповідних нормативно-правових актів, підготовки й реалізації комплексу інших 

заходів із запровадження НРК значно прискорить активність у сфері 

міжнародного співробітництва [466, с. 347]. Запровадження НРК у вищій школі 

зумовлює системну і послідовну роботу щодо докорінного підвищення якості та 

конкурентоспроможності вищої освіти [459, с. 108]. 

Підвищення якості освітніх послуг у національній вищій школі залишається 

найголовнішим завданням найближчої перспективи. Провідні українські 

університети працювали над цим завданням: започатковували майстер-класи як 

сучасну інноваційну форму навчання студентів. До їх проведення запрошувалися 

найкращі вітчизняні та іноземні фахівці різних галузей права, авторитетні вчені-

практики [245]. Цей досвід заслуговує впровадження у ВНЗ України, в яких ще 

домінують традиційні форми навчання. 

Активізації інтеграційних процесів у вищій школі буде сприяти злагоджена 

співпраця всіх суб’єктів вищої освіти в Україні, реальна внутрішня інтеграція. 

Таку співпрацю започатковано на початку 90-х років ХХ ст. Протягом останнього 

десятиріччя здійснювалася інтеграція діяльності Міносвіти України й Академії 

педагогічних наук. 29 березня 1995 р. була підписана Угода між Міносвіти й 

АПН, яка сприяла розширенню і поглибленню їх співробітництва. У п. 10 

Рішення Ради з питань науки і науково-технічної політики при Президентові 

України від 28.06.96 р. “Про основні підходи до науково-технічної політики та 

удосконалення системи організації управління наукою в Україні” зазначено: 

“Міносвіти України та АПН розробили пропозиції щодо інтеграції їх діяльності з 

метою поліпшення використання результатів наукових досліджень для потреб 
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освіти та виховної роботи”. На колегії наголошувалося на неухильному виконанні 

Указу Президента України про основні напрями реформування вищої освіти в 

Україні. Зокрема, йшлося про входження в міжнародний освітянський науковий 

простір [288]. 

Увага до міжнародного вектора наукових досліджень – характерна риса 

діяльності Академії педагогічних наук України. Силами МОН, АПН України, 

провідних українських університетів реалізувалися спільні міжнародні проекти, у 

ході яких проводилися численні заходи [196]. У травні 2014 р. підписана нова 

програма спільної діяльності відомства (МОН) і наукової установи (НАПН 

України) на 2014 – 2016 рр. Ця співпраця дасть можливість насамперед 

реалізувати потенціал науковців установи і допомогти міністерству здійснити 

вивірені практичні кроки щодо подальшого реформування і модернізації 

української освіти. Спільна програма діяльності передбачає вдосконалення 

законодавства України у сфері освіти, розробку Концепції і проекту Національної 

стандартної класифікації освіти, а також участь у запровадженні НРК, низку 

заходів у всіх ланках галузі [246]. 

Співпраця у сфері освіти і науки, налагоджена між АПН України, 

спорідненими академіями держав світу й окремими країнами, здатна забезпечити 

посилення інтеграції вищої школи в цілому та окремих закладів зокрема. Такий 

напрям міжнародної співпраці має прямий вплив на конкретні зв’язки між 

університетами України і країн-партнерів АПН. Уже визначені основні напрями 

співпраці між науковими установами України та закордонними науковими 

установами й університетами: освіта дорослих, новітні технології в навчальному 

процесі, методологічні основи впровадження дистанційного навчання, 

професійно-практичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників [146]. 

Угоди про співпрацю підписані з багатьма країнами, що відкрило нові можливості 

для взаємодії вчених академій-партнерів у розв’язанні різноманітних проблем 

освітньо-наукової сфери. Сторони домовилися взаємно інформувати одна одну 

про реформування освіти, заходи, які здійснюються за участю академій, 

обмінюватися науково-методичною і нормативно-правовою літературою, 
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публікаціями, експертними висновками тощо [208].  

Злагоджена взаємодія між українськими університетами необхідна для 

посилення позицій на міжнародному рівні. Інтеграція на всеукраїнському рівні, 

внутрішня академічна мобільність студентів і викладачів – це внутрішній резерв 

активної міжнародної співпраці системи вищої освіти загалом. Необхідно 

змінювати традицію радянських часів, коли викладачі впродовж своєї професійної 

діяльності працювали в одному навчальному закладі. Включене навчання 

студентів за обмінами в іншому ВНЗ також не практикувалося. В умовах 

сьогодення цей напрям діяльності закладів освіти є актуальним і потребує 

широкого розвитку [683, с. 43]. 

Значно активізує міжнародні зв’язки і співпрацю подолання основних 

проблем розвитку науки, які існують у сучасній вищій школі України. Наявність 

національної програми розвитку науки у ВЗО, скоригованої з програмами 

розвитку академічної й галузевої науки, започаткує позитивні зміни, відпрацює 

системність і сталість наукових зв’язків ВЗО, академічних і галузевих науково-

дослідних установ. Потрібно подолати розпорошеність досліджень по різних 

установах і центрах, дублювання тематики досліджень, налагодити чітку 

координацію роботи науковців та об’єднати зусилля структур і осіб, здатних до 

наукової роботи. Підвищити дієздатність принципу конкурсного розподілення 

коштів для кращих проектів і робочих груп, домогтися супроводження її 

ефективним використанням коштів і високими результатами. Посилити фінансову 

базу, що дасть змогу збільшити наукові можливості структур системи вищої 

освіти. Підвищити рівень ефективності підготовки наукових кадрів через 

аспірантуру. Для цього необхідно цілеспрямовано вдосконалювати відповідну 

дослідницьку базу, підвищувати рівень матеріального забезпечення шляхом 

пошуку додаткових джерел доходу, що відкриє простір науковій роботі. 

Необхідно також створити механізми для стримування відтоку кращих науковців 

за кордон [693]. 

Оптимальний вектор удосконалення ВНЗ – це створення інноваційного 

науково-навчально-виробничого комплексу з пріоритетом розвитку науки, 
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міжнародної співпраці й інформаційно-комп’ютерних технологій. Значна увага в 

кожному вітчизняному ВНЗ має приділятися поліпшенню міжнародної співпраці, 

участі у спільних проектах і програмах. У закладах необхідно прагнути до 

підписання і реальної реалізації угод про наукове співробітництво із зарубіжними 

ВНЗ і науково-освітніми організаціями. Боротися за участь у грантових проектах, 

зокрема у рамках програм Tемпус, Eразмус Мундус та інших, а також у рамках 

індивідуальних грантів. ВНЗ, ставши активними учасниками міжнародних 

форумів науковців і винахідників, сприятимуть розвитку сфери інтелектуальної 

власності [105]. 

Важливим кроком на шляху активізації інтеграційних процесів у вищій 

школі є підвищення якості науково-технічних розробок у кожному ВНЗ і 

впровадження їх у життя. ВНЗ зможе перетворитися на своєрідний двигун 

інновацій, налагодивши тісні контакти з підприємцями, які сплачують податки і 

зацікавлені у збільшенні свого прибутку. ВНЗ можуть реально допомогти, щоб 

прибутки підприємців неупинно зростали. Міжнародні семінари з питань 

комерціалізації досліджень і співробітництва між ВНЗ і бізнесом – це норма для 

європейської і світової вищої освіти. Комерціалізація наукових розробок ВНЗ є не 

лише необхідністю, а й умовою його успішного розвитку й успішної інтеграції у 

світовий освітній простір. Перетворення ВНЗ у наукові бізнес-центри, де тісна 

взаємодія науки і бізнесу дає змогу вченим утілювати власні ініціативи й 

розробки, необхідні для економіки держави, – це найкоротший шлях до 

формування університетів світового рівня. 

За результатами моніторингу діяльності 14 дослідницьких університетів 

України, мережа цих закладів, можливо, буде вдосконалена. У стані розробки 

знаходиться проект Закону України “Про післядипломну освіту”. Розроблено 

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, яке 

вже затверджено в Міністерстві юстиції [140]. 

Каталізуючим чинником інтеграції вітчизняної системи вищої освіти має 

стати Державна цільова науково-технічна та соціальна програма “Наука в 

університетах”, розрахована на 2008 – 2017 рр. У 2012 р. завершилося виконання 
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дев’яти наукових проектів із трьох пріоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки на 7,5 мільйонів гривень. Для продовження виконання завдань програми 

міністерство оголосило новий конкурс наукових і науково-технічних робіт на 

2013 – 2014 рр. з проектною потужністю майже вісім мільйонів гривень. До МОН 

України надійшло 19 запитів із чотирьох пріоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки, зокрема: енергетика й енергоефективність; раціональне 

природокористування; науки про життя, нові технології профілактики та 

лікування найпоширеніших захворювань; нові речовини й матеріали. Затверджено 

перелік тематик, що стали переможцями конкурсу [269]. У роботі над проектами 

брали участь провідні фахівці ВНЗ, НАН України, галузевих академій, а також 

молоді вчені – аспіранти і студенти-дослідники. Одне з найважливіших завдань 

програми – створення центрів колективного користування наукоємним 

обладнанням [97]. 

Важливо, щоб у міжнародних наукових дослідженнях, зокрема із 

залученням грантів, брали участь не тільки відомі вчені, а й молоді аспіранти і 

студенти. Така робота дає цінний досвід наукової співпраці, забезпечує 

наступність поколінь і збагачується креативністю молодих учасників. 

Перспективним напрямом активізації інтеграційних процесів у вищій школі 

є президентські гранти. Щороку молоді вчені традиційно отримували гранти 

Президента України. Кошти одержували доктори наук, яким менше 35 років (на 

момент подачі заявки), докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років. 

Чіткий розмір грантів відповідним положенням не визначений. Після їх 

призначення між МОН України, одержувачем гранта і підприємством, яке 

зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень, укладалася 

відповідна угода. Крім того, підприємство й одержувач гранта подавали до МОН 

України звіт про використання виділених коштів. Гранти видавалися і на 

проведення запланованих наукових досліджень, і на ті дослідження, що вже 

проводилися (а також які вже фінансувалися) [297]. 

Посилення наукової діяльності університетів стане стимулом для 

налагодження наукових і ділових контактів між працівниками українських і 
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зарубіжних вищих шкіл. Українські й зарубіжні університети, їх керівництво та 

провідні науковці мають не лише географічно і кількісно розширити міжнародні 

зв’язки, але й, уклавши угоди про академічну співпрацю, домагатися їх якісної 

реалізації. Значно сприятиме розвитку і зміцненню міжнародного 

співробітництва, посиленню інтеграційних процесів у вищій школі утвердження 

широкої практики захисту докторських і кандидатських дисертацій на найвищому 

міжнародному рівні. Такі приклади поширилися в українській вищій школі. 

Зокрема, таку практику здійснює Національний авіаційний університет та інші 

університети Києва. Міжнародна докторантура об’єднує в одну команду кілька 

потужних європейських університетів: Вільнюський технічний університет імені 

Гедимінаса (Литва), Клайпедський технічний університет (Литва), Університет 

імені Александраса Стульгінскиса (до 2011 р. Литовський університет сільського 

господарства), Ризький технічний університет (Латвія). Варшавську політехніку 

(Польща) та Національний авіаційний університет (Україна). Термін дії 

об’єднаної міжнародної докторантури – шість років (8 червня 2011 р. – 8 червня 

2017 р.). Завдяки інтеграції освітянської й академічної галузей забезпечувалася не 

тільки масштабна підготовка молодих науковців найвищої кваліфікації, а й 

створювалися потужні дослідницькі колективи, наукові школи, які є 

локомотивами наукового прогресу [280]. 

Ще один потужний напрям активізації міжнародних зв’язків і успішної 

інтеграції української вищої школи до світового наукового й освітнього простору 

– це співробітництво стосовно доступу ВНЗ України до контенту інформаційно-

наукової системи бази даних “Scopus”. Україна підписала Декларацію про 

майбутнє співробітництво стосовно доступу провідних ВНЗ України до контенту 

провідного світового постачальника наукової інформації “Elsevier” для отримання 

доступу до контенту інформаційно-наукової системи бази даних “Scopus”. Доступ 

до контенту “Elsevier” дав змогу українським ученим університетського сектора 

освіти користуватися публікаціями провідних світових науковців, вивчати 

результати їхніх досліджень, а також привернути увагу до своїх на найвищому 

світовому рівні. Активна підготовка наукових видань українських університетів 



354 
 

  

на експертизу для внесення до бази даних “Scopus” буде наближати повноцінну 

інтеграцію української науки у світову. Цей шлях також прискорить процес 

входження провідних українських ВНЗ до основних міжнародних рейтингів 

найкращих університетів світу, забезпечить доступ до однієї з найкращих 

науково-метричних баз даних у сфері науково-технічної інформації. Станом на 

сьогодні, це вкрай актуальна потреба освітньої галузі [115]. 

Включення показника цитування вчених у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз (зокрема, Scopus), до державних вимог з 

акредитації ВНЗ забезпечить якість наукових досліджень та посилить кадровий 

потенціал ВНЗ. Індекс цитування праць учених, розміщених у Sсopus, – це один з 

показників, що формує поважний рейтинг університетів QS. Існують й інші 

наукометричні бази, які використовуються при формуванні такого показника, як 

індекс цитування праць учених. Перехід на міжнародні критерії оцінювання праці 

вчених та присутності ВНЗ України в основних міжнародних рейтингах 

найкращих університетів передбачався Програмою економічних реформ на 2010 – 

2014 рр. “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава”. При МОН України створено робочу групу, яка працює над визначенням 

критерію – індексу цитування, а також можливі підходи до його розрахунку [172]. 

Важливо, щоб кожний український університет докладав більше зусиль для 

підвищення рівня наукових досліджень. Це дасть змогу університетові щорічно 

збільшувати кількість публікацій науковців у високорейтингових наукових 

виданнях, що індексуються міжнародною наукометричною базою даних Sсopus. 

Університети України мають підвищити результати за кількістю цитувань 

наукових праць своїх науковців за індексом Гірша, індексувати базою даних 

Scopus свої періодичні фахові наукові видання. Обсяги фінансування 

університетських тем мають залежали від кількості наукових статей та їх якості, 

від наявності у конкретної наукової групи інших проектів. 

Розширенню участі України в наданні міжнародної освіти буде сприяти 

подальша підтримка МОН навчання іноземців в Україні за сумісними 

навчальними програмами, які передбачають видачу подвійних дипломів. 
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Вирішенню проблем навчання іноземних студентів сприятиме розробка і 

впровадження Державної цільової програми надання освітніх послуг іноземцям, 

що вдосконалить систему взаємодії органів державної влади та сприятиме 

збільшенню експорту українських освітніх послуг [370]. 

Щоб посилити цей напрям міжнародного співробітництва, необхідно 

зорієнтувати всі сайти українських ВНЗ на надання вичерпної інформації для 

іноземців. Поки що її недостатньо, аби переконливо викласти всі переваги 

навчання у конкретному українському університеті.  

Уведення додаткових європейських мов навчання і вдосконалення системи 

викладання дисциплін іноземними мовами є одним з додаткових резервів 

збільшення популярності України як країни з якісною і визнаною у світі освітою. 

Іноземці, які знають англійську на рівні, достатньому для засвоєння нових знань, 

зараховуються на англомовний курс основного навчання без підготовчого 

відділення. Для посилення позицій України на міжнародному ринку освітніх 

послуг важливо, щоб усі університети, без винятку, дбали про авторитет свого 

диплома і здійснювали ретельний відбір іноземних студентів. У рішенні комісії 

ВНЗ щодо запрошення іноземця на навчання має бути зазначена необхідність 

мовної підготовки. 

Запровадження системи електронного обліку, крім вилучення можливості 

дублювання запрошень, виданих на одну людину, встановить бар’єр для в’їзду в 

Україну за студентським каналом тих іноземців, мотивація яких щодо здобуття 

освіти є досить сумнівною. Подальше вдосконалення цього напряму 

міжнародного співробітництва забезпечить притік іноземних студентів і 

формування позитивного іміджу української вищої школи на світовому рівні 

[370]. 

Вичерпна інформація ВНЗ про освітні послуги має бути розміщена на сайті 

Центру міжнародної освіти та надана посольствам. Посилить рух до 

міжнародного освітнього простору налагоджений постійний зв’язок з іноземними 

випускниками ВНЗ [380]. 

Потребує подальшого вдосконалення нормативна база навчання іноземних 
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студентів [370]. Для навчання іноземців в Україні за рахунок держбюджету 

передбачено виділення щороку близько тисячі державних стипендій, які між 

міністерствами, відомствами та ВНЗ розподіляє МОН. Механізм добору 

кандидатів на навчання такий: тисяча державних стипендій, передбачена 

постановою уряду, поширюється на такі категорії іноземців: закордонні українці; 

іноземці, направлені на навчання до ВНЗ України за міжнародними договорами в 

галузі освіти, а також іноземці, які зараховуються на навчання до ВНЗ України на 

підставі державних цільових програм України [157]. Збільшення кількості 

державних стипендій для іноземних студентів сприятиме їх збільшенню в 

українських ВНЗ. 

Збільшенню частки іноземних студентів в українських ВНЗ будуть сприяти 

такі заходи: чітко організований порядок оформлення навчання, помірна плата за 

навчання в державних ВНЗ, можливість отримання стипендії та можливість 

поєднувати роботу з освітою, комфортні умови проживання. Українські ВНЗ 

можуть навчати втричі більше іноземців, ніж їх навчалося станом на 2012 р. [426, 

с. 13–14]. Обсяг фінансових надходжень від іноземних студентів з 2008 – 

2009 н. р. по 2012 – 2013 н. р. зріс на 1,3 мільярда гривень [680]. Але фінанси є не 

єдиною метою інтеграції у світовий освітній простір. Україна має серйозні 

демографічні проблеми. Експорт освітніх послуг розв’язує геополітичні завдання 

і нарощує науковий капітал ВНЗ [426, с. 14]. 

У досліджуваний період незначною в українських вищих освітніх закладах 

була кількість іноземних студентів із “Болонської зони”. Цей показник 

характеризує рівень привабливості країни для іноземних студентів і відображає 

зусилля приймаючої країни щодо залучення студентів. Студентів з-поза 

“Болонської зони” було значно більше, особливо з країн Азії й Африки. Отже, 

потрібно вживати радикальних заходів для залучення студентів з країн Європи й 

Америки, а це можливо лише за умови підвищення якості вітчизняної вищої 

освіти, підняття її на рівень з європейською і американською [472, с. 42–43]. 

Активізувати притік іноземних студентів в українські ВНЗ можливо завдяки 

внесенням змін як в освітню політику, так і в дії уряду України, зокрема МОН 
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України. Дії урядових структур повинні ґрунтуватися на висновках і 

рекомендаціях вчених, педагогів, психологів, економістів. Сьогодні, на жаль, 

українська педагогіка не приділяє належної уваги розробці теорії навчання і 

виховання іноземних студентів [434, с. 118–120]. 

Одним з основних завдань ДП УДЦМОУ і на перспективу має бути 

здійснення, насамперед, інформаційно-рекламних заходів для розширення 

контингенту іноземних студентів, які здобувають вищу освіту в Україні на 

контрактних засадах. За роки функціонування центру цілеспрямована, ефективна 

та професійна інформаційно-рекламна діяльність забезпечила збільшення 

контингенту іноземних студентів в Україні з 15 тис. на початку 2000-х років до 55 

тис. студентів у 2012 р. [676]. Удосконалення діяльності Міжнародного центру 

“Освіта” є важливим чинником підвищення активності міжнародного 

співробітництва [496]. 

Потребує значної активізації навчання українських громадян за межами 

України. Підвищення мобільності університетських викладачів і студентів є 

одним з головних напрямів діяльності, передбачених Болонським процесом. 

Важливо, щоб держава розширювала кількість щорічних учасників конкурсу 

“Державної програми МОН навчання студентів, стажування аспірантів, наукових 

і науково-педагогічних працівників у провідних ВНЗ і наукових установах за 

кордоном”. Станом на 2012 р. лише 300 осіб отримували фінансову підтримку на 

навчання та проведення досліджень в університетах Великої Британії, Німеччини, 

Канади, Франції, Японії, США й інших країн. Це у співставленні до загальної 

кількості студентів (2 млн осіб) дуже незначний показник [496]. 

Більшу роль у розгортанні міжнародного співробітництва має відігравати 

профільне міністерство. Спільно з науковими установами і ВНЗ України й 

зарубіжжя МОН України здатне організувати та провести заходи, які активізують 

міжнародну діяльність ВНЗ і прискорюють інтеграційні процеси в науці й освіті. 

Такі заходи дають можливість розвивати найперспективніші напрями досліджень, 

об’єднують зусилля всіх зацікавлених науковців, що, безперечно, дає змогу 

досягнути високих результатів. Міністерство започаткувало нові напрями 
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співпраці. Зокрема, у 2012 р. в Японії навчалося понад 70 українських студентів. 

32 навчалися за урядовою японською програмою і 39 – за власні кошти. 

Останніми роками активно налагоджувалися контакти між китайськими й 

українськими ВНЗ у сфері обміну студентами, а також наукової і методичної 

роботи [237]. 

Наблизити освіту України до світових стандартів допоможуть розширені 

програми мобільності українських студентів, аспірантів і молодих учених. 

Постанова Кабінету Міністрів України про виділення коштів з бюджету для 

проведення стажувань 200 наукових співробітників та 1000 студентів КНУ імені 

Тараса Шевченка на рік відкриває нові можливості для науково-дослідного 

університету, активізує процеси інтеграції в багатьох вимірах [607]. 

Кожний університет має створити умови розвитку академічної мобільності, 

які передбачають: інформаційне, кадрове і фінансове забезпечення управлінь 

міжнародного співробітництва університетів; педагогічну, методичну й 

організаційно-управлінську підготовленість працівників управління 

міжнародного співробітництва і відділів академічної мобільності; необхідний і 

достатній рівень кваліфікації викладачів, методична й організаційна 

підготовленість мобільних студентів; наявність мотивації до здійснення 

академічної мобільності у всіх суб’єктів освітнього процесу; участь у 

європейських програмах, що фінансуються ЄС, підписання двосторонніх угод між 

країнами і ВНЗ; надання грантів і позик мобільним студентам; організацію 

мовних курсів для іноземних студентів; розміщення і облаштування мобільних 

студентів [463, с. 51]. 

Для підвищення рівня академічної мобільності на національному рівні 

необхідно: розробити і впровадити систему первинного збору, аналізу й обробки 

статистичної інформації, що стосується питань академічної мобільності; 

зосередитися на вирішенні важливих задач щодо полегшення академічної 

мобільності (видача віз, отримання дозволів на роботу і працевлаштування 

випускників, законодавче закріплення процедур, а також заохочування і 

стимулювання мобільності окремих громадян у системі вищої освіти); необхідно 
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покращити координацію робіт і розробку механізму фінансування мобільності; 

сприяти мобільності шляхом посилення соціальних аспектів для мобільних 

студентів і викладачів; для посилення довіри між країнами і ВНЗ необхідно 

надати підтримку розвитку спільних програм [425, с. 56]. 

Дієвим шляхом активізації міжнародної діяльності ВНЗ й успішної його 

інтеграції в міжнародний освітній простір є правильна тактика розвитку 

міжнародних відносин. Відкриття на базі ВНЗ культурно-мовних центрів з 

ініціативи та за підтримки посольств різних країн може забезпечити кількісний і 

якісний склад українських студентів, і наростаючий притік студентів-іноземців 

[250; 155; 298]. 

Необхідно створювати не лише якісну систему вищої освіти, що відповідає 

європейським стандартам, але й адекватні умови самореалізації талановитої 

молоді в Україні. Якщо це завдання залишиться не вирішеним, то болісний для 

країни-донора „відплив мозку” продовжуватиметься з тією інтенсивністю, з якою 

зберігатиметься різниця між можливостями самореалізації талановитих науковців 

та інших спеціалістів у Європі й Україні [546]. 

Прискорить інтеграційні процеси у вищій освіті створення вимог щодо 

науково-педагогічної діяльності, щоб суб’єкти освіти, перш за все викладачі, 

сприймали міжнародну співпрацю як норму своєї професійної діяльності. Одним 

із шляхів налагодження міжнародної співпраці є запрошення відомих науковців 

для читання лекцій. Необхідно розробити правову основу інтеграції таких лекцій 

у навчальний процес, що сприятиме притоку знаних вчених до українських 

університетів. Запрошення закордонних професорів підвищує мобільність 

українських співробітників. Професори, які читали лекції в українських 

університетах і зустрічалися з українськими студентами, визнавали рівень їх 

фахової підготовки й ініціювали подальшу співпрацю зі свого боку: запрошення 

українських студентів для подальшої освіти за кордон, спільна аспірантура. 

Зокрема, високий рівень фахової підготовки на хімічному факультеті КНУ сприяв 

нарощуванню кількості запрошень для продовження навчання за кордоном. У 

середині 2000-х рр. не більше 10 % випускників запрошувалися в аспірантуру за 
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кордон. У 2010 р. майже 30 % магістрів кафедри мали змогу продовжити своє 

навчання в університетах США, Бельгії, Франції, Німеччини. Більш важливим 

напрямом співпраці є спільна аспірантура. Цю форму роботи активно 

впроваджувала Франція. Випускники КНУ одночасно зараховувалися в 

аспірантуру в Україні і Франції, з обох сторін визначався науковий керівник та 

формувалася взаємовигідна тема дисертації, яка захищалася в Україні чи у 

Франції [425, с. 56–57]. 

Важливо, щоб кожний структурний підрозділ ВНЗ прагнув до активізації 

мобільності та реальної міжнародної співпраці. Щоб активізувати міжнародні 

зв’язки і реальну міжнародну співпрацю, підвищити академічну мобільність, 

насамперед студентів, необхідно законодавчо запровадити вимогу, що для 

отримання ступеня магістра з окремих програм навчання необхідно пройти 

обов’язковий курс навчання за кордоном. З європейської практики відомо, що 

студенти, які вибрали освіту за кордоном, повернувшись на батьківщину, 

виявляють вищий рівень кваліфікації і підготовленості до роботи, ніж їхні 

колишні однокурсники. 

Важливе значення у процесі стимулювання студентської мобільності має 

наявність системи трансферу фінансової підтримки студентської молоді, оскільки 

не всі ВНЗ можуть реалізувати її на локальному рівні. В Україні “вихідна 

мобільність” досить низька і становить менше 1 % від загальної кількості 

студентів [472, с. 36]. 

Більшу увагу участі українських ВНЗ у міжнародних програмах має 

надавати уряд та МОН України. Уряд України був зацікавлений у поліпшенні 

інженерно-технічного напряму підготовки вітчизняних спеціалістів, зокрема, 

новітні комп’ютерні технології. Науковці українських ВНЗ стажувалися у 

високотехнологічних країнах, де можна було повчитися. Український ВНЗ 

повинен був мати угоду про співпрацю з навчальним закладом, куди планували 

відправити студентів на навчання в магістратурі чи науково-педагогічних 

працівників на стажування. Це був один із способів реалізації європейського 

вектора розвитку, передбаченого чинним Законом України “Про вищу освіту”. З 
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2001 р. українські студенти отримували від уряду можливість здобути освіту у 

відомих закордонних навчальних закладах і наукових установах. Спеціальна 

конкурсна комісія приймала рішення щодо відібраних керівництвом ВНЗ 

кандидатів на участь в урядовій програмі обміну. До переліку ВНЗ, які приймали 

українських студентів, увійшли 170 вищих шкіл з більш ніж 20 країн світу. Серед 

них найбільше британських, французьких, німецьких і американських ВНЗ [153]. 

Перемога в конкурсі для навчання у кращих закордонних вищих школах 

спонукає студентів чітко усвідомлювати мету стипендіальної поїздки за кордон. 

За кордоном залишалися приблизно 10–15 % учасників програм обмінів. 

Навчання за кордоном потребувало потужної мотивації і працелюбності, оскільки 

студентам доводилося ще й складати предмети за індивідуальним графіком 

навчання у вітчизняному університеті [337]. 

Державна підтримка й фінансування навчання і стажування за кордоном у 

найкращих ВНЗ економічно розвинутих країн надавалася студентам, аспірантам і 

спеціалістам природничого й інженерно-технічного напрямів (ІТ-технології, 

біонанотехнології, нові нетрадиційні джерела енергії, раціональне 

природокористування, новітні технології профілактики й лікування поширених 

захворювань тощо) [155]. На навчання і стажування за кордон щороку виїжджало 

18–20 тисяч українських громадян. Загальна кількість студентів, аспірантів, 

викладачів, які поїхали у 2011 р., становила приблизно 17000 осіб [235]. 

Україна визнавала дипломи країн, з якими підписані відповідні міждержавні 

або міжурядові угоди. Одним з інструментів, яким послуговувалася Україна для 

визнання власних дипломів за кордоном, а також документів про освіту інших 

країн, була Лісабонська конвенція. Визнанням в Україні таких документів 

займався Державний інформаційно-іміджевий центр, який проводив відповідні 

процедури – проставляв штампи апостиль чи здійснював нострифікацію. 90 % 

українських студентів поверталися на батьківщину, а 10 залишалися за кордоном. 

Кабінет Міністрів України у перспективі планував надати перелік ВНЗ світу, 

дипломи яких Україна буде визнавати без проведення нострифікації, а печатка 

апостиль ставитиметься без додаткового підтвердження. До цього переліку 
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планувалося включити 300 позицій із трьох найголовніших рейтингів ВНЗ: 

Академічного рейтингу університетів світу, Всесвітнього рейтингу університетів і 

Британського рейтингу університетів світу. У переліку буде близько 300 ВНЗ з 

більш як 30 країн. Крім рейтингових, туди увійдуть і навчальні заклади, до яких 

Україна відправляє студентів за міжурядовими угодами [235]. 

Отже, розширення програми обміну, усунення академічних бар’єрів щодо 

подвійного навантаження студентів, які навчаються за кордоном, буде сприяти 

інтеграції та інтернаціоналізації вищої освіти. 

Запровадження програми національної мобільності аспірантів, подолання 

розриву між сферами праці й освіти, спрощення системи нострифікації сприятимуть 

поступовій інтеграції вітчизняних наукових досліджень до світових. У Європі 

існував спектр угод про взаємне визнання дипломів. В України було тільки близько 

30 угод з різними країнами, тоді як вона могла мати 100 [604]. Великі сподівання у 

цьому питанні покладаються на новий Закон “Про вищу освіту”, в якому серед 

принципів державної політики в сфері вищої освіти – принцип “міжнародної 

інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у Європейський простір вищої 

освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій 

національної вищої школи” [609]. 

Уряд України має створити ще більші можливості для того, щоб аспіранти, 

молоді вчені, магістранти змогли підвищити свою кваліфікацію за кордоном, 

вивчити передовий досвід і ознайомитися з найсучаснішими технологіями, яких 

поки що немає в українських навчальних закладах. Надзвичайно важливим є 

ознайомлення з лабораторною і матеріально-технічною базою, яка є у провідних 

університетах світу. Основним джерелом фінансування придбання інноваційного 

лабораторного обладнання є участь у грантоутворюючих програмах. Обладнання 

вкрай потрібне для оснащення кафедр університетів, тому керівники ВНЗ активно 

шукали можливості для його постачання, зокрема – завдяки грантовим 

програмам. Адже обладнання потрібно швидко оновлювати, щоб відповідати 

потребам часу [253]. 

Великі можливості для активізації міжнародних зв’язків і співробітництва 



363 
 

  

несуть собою виставки-презентації українських ВНЗ за кордоном. Щороку такі 

виставки відбувалися як в Україні, так і в різних країнах світу. За підсумками 

загальнонаціонального рейтингу визначалися кращі університети у різних групах 

та напрямах діяльності. Показники критеріїв рейтингу свідчать, що навчальні 

заклади проявляли ініціативу щодо забезпечення успішних результатів таких 

показників діяльності ВНЗ, як міжнародна активність, якість контингенту 

студентів і науково-педагогічного персоналу, якість наукової та науково-технічної 

діяльності, ресурсне забезпечення навчального процесу тощо [330]. 

Організація і розгортання освітніх виставок-презентацій, що за роки 

незалежності стало традицією, активізує міжнародні зв’язки, дає можливість 

налагоджувати та поглиблювати співробітництво у сфері вищої освіти, 

обмінюватися інноваційним досвідом, залучати іноземних студентів на навчання 

в українських ВНЗ, розширювати можливості для навчання української молоді за 

кордоном [355]. 

Результативним шляхом активізації міжнародної співпраці ВНЗ є організація 

і проведення міжнародних науково-практичних конференцій, конгресів, форумів та 

інших заходів. Наукові заходи міжнародного рівня, що відбувалися на базі 

столичних провідних університетів, забезпечували обговорення напрямів 

інтеграції українських ВНЗ у європейський і світовий освітній простір. Керівники 

українських і закордонних університетів обмінювалися досвідом співпраці на 

міжнародному рівні, розповідали про наукові проекти, які здійснювалися в їхніх 

навчальних закладах, окреслювали основні аспекти щодо інтеграції української 

освіти і науки в європейський і світовий освітній простір [289; 356]. 

Зокрема, науковці й бізнесмени харчової еліти з 18 країн світу взяли участь 

у Другому північно-східноєвропейському конгресі з харчової науки, який 

відбувся на базі НУХТ (Національний університет харчових технологій). Конгрес 

– це, передусім, презентація напрацювань університету. Усі наукові школи 

університету – від механіків до економістів – представили свої новації. Науковці й 

виробничники з Казахстану, Бельгії, Італії, Румунії вже під час конгресу забажали 

укласти з НУХТ угоди про співпрацю. Для молодих науковців університету це 



364 
 

  

справжній прорив у Європу [316]. Проведення таких результативних заходів на 

базі українських університетів є дієвим засобом активізації інтеграційних 

процесів. 

Великі можливості для активізації міжнародного співробітництва 

відкривають заходи на базі закордонних університетів. Питання активізації 

інтеграційних процесів та підвищення ефективності міжнародної співпраці у 

сфері вищої освіти обговорювалися у травні 2012 р. на п’ятій зустрічі галузевих 

міністрів країн ATEC (Асоціація азійсько-тихоокеанського економічного 

співробітництва) під назвою “Виклики майбутнього та відповіді освіти: сприяння 

глобалізації, інновації та співробітництву в освіті”. Зібрання відбулося у 

м. Кьонджу (Південна Корея). Україну на зустрічі представляв перший заступник 

Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Є. Суліма. Міністри 

обговорили низку питань, зокрема вивчення математики як основи наукової 

складової пізнання у ХХІ ст.; мови і культури як пріоритетного напряму 

об’єднання зусиль щодо розвитку освіти у глобальному світі; створення єдиного 

простору вищої освіти від Китаю до Фінляндії; інформаційно-комунікативні 

технології в освіті; питання освітньої кооперації країн ATEC. Розглядалися 

питання подальшого розвитку освітньої галузі країн АТЕС у ХХІ ст. на основі 

новітніх інформаційних технологій та з урахуванням глобалізаційних процесів 

сучасного світу [104]. 

Удосконаленню якості вищої професійної освіти, а отже, й активізації 

інтеграційних процесів сприятиме широка практика укладання угод з 

підприємствами й товариствами про науково-технічне співробітництво і 

підписання угод про створення науково-технічної продукції та надання послуг 

науково-технічного характеру. Справжня співпраця університетів і підприємств, у 

результаті якої створюються спільні науково-методичні лабораторії, центри, 

експериментальні майданчики, а також проводяться лекції, семінарські та 

лабораторні заняття для вчителів шкіл, студентів педагогічних навчальних 

закладів, – це шлях для посилення національної системи освіти, а отже, і 

вдосконалення міжнародного співробітництва [332]. 
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Взаємодія виробництва і науки забезпечить успішний розвиток науки як 

прикладної, так і фундаментальної. Саме наука й технології можуть допомогти 

забезпечити базові права на життя для всіх людей. Розв’язання основних світових 

проблем потребує співробітництва і координації дій [292]. 

Великі можливості у розвитку міжнародного співробітництва у сфері вищої 

освіти несе собою дистанційна освіта. Перший в Україні проект масових он-лайн 

курсів (Університет он-лайн) за напрямом “бренд-менеджмент” запустив КНУ. 

Віддалений формат успішно впроваджувався у понад ста університетах України. 

Найуспішнішим щодо впровадження дистанційної освіти серед столичних 

університетів був НТУУ “КПІ”. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

2012 – 2021 рр. передбачає створення таких курсів в усіх ВНЗ. Широке 

використання он-лайн освіти, яка поширюється швидше за будь-яку іншу 

технологію в історії людства здатне прискорити рух освітньої сфери у світовий 

простір [354; 139]. 

Чітко зорієнтована освітня політика дасть змогу українським освітянам 

активізувати співпрацю на високому конкурентоспроможному рівні в єдиному 

освітньому просторі світу. Розвивати національні надбання і разом з тим 

переймати і творчо застосовувати кращий європейський досвід у галузі освіти – 

це той шлях, який забезпечить конкурентоспроможність, а отже, і достойне місце 

вітчизняної системи вищої освіти у світі [331]. 

Міжнародні змагання за участю студентів – вагомий аргумент активізації 

міжнародних контактів, співпраці, нагода продемонструвати якісні досягнення 

українських ВНЗ, інтелектуальні можливості українських студентів, якість 

кадрового забезпечення вищої освіти. Останніми роками коефіцієнт учасників від 

України на міжнародних змаганнях серед студентів збільшився. Наприклад, у 

2012 р. вони взяли участь у восьми студентських міжнародних олімпіадах. 

Державний бюджет України щороку виділяв кошти для забезпечення участі 

молоді у заходах такого рівня [227]. 

Ще одним важливим інструментом успішної інтеграції університетів є їх 

комерціалізація, набуття рис бізнесової структури, продукування знання, 
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технологій і освітніх послуг на продаж, опановування ринкових механізмів. 

Необхідність орієнтації на глобальні ринки і залучення іноземних студентів 

змушує університети розвивати мультикультуральні підходи у навчанні й 

вихованні, що є для них незвичною справою. Виникає університет постмодерного 

типу, який балансує між служінням ідеї вільного академічного пізнання і 

необхідністю забезпечувати максимальний прибуток з найменшими витратами, 

який має об’єднувати засади університетської демократії і жорсткий 

підприємницький менеджмент [92]. 

Допоможе зреалізувати ці складні завдання розвиток фандрайзингової 

діяльності у сфері вищої освіти. З квітня 2006 р. реалізувався проект 

“Європейський досвід ведення університетського фандрайзингу для України” за 

активної участі університетів, які увійшли до консорціуму. У вересні 2007 р. при 

українських університетах (Київський національний університет будівництва та 

архітектури і Національний авіаційний університет) – учасниках консорціуму 

були створені центри фандрайзингу, провідним напрямом діяльності яких був 

пошук та залучення додаткового фінансування з третіх джерел [559]. 

Становлення університету світового класу, який би адекватно відповідав на 

виклики сучасного світу, – це завдання кожного вітчизняного ВНЗ. Вирішення 

цього завдання забезпечить цілковиту суб’єктність національної системи освіти у 

світовому освітньому просторі. Концепція університету світового рівня (“world-

class University”) – це концепція знаходження принципів побудови та 

функціонування максимально адекватного сучасності елітного навчального 

закладу. Проблеми становлення університету світового класу обговорювалися на 

3-й Міжнародній конференції з питань його створення, яка відбулася 2–4 

листопада 2009 р. в місті Шанхай (КНР) на базі Інституту вищої освіти 

Шанхайського університету Хіа Тон. У ній взяли участь керівники науково-

освітніх установ, викладачі, науковці та співробітники аналітичних структур з 

більш ніж 40 країн світу. Серед них були президент АПН України В. Кремень та 

С. Курбатов, докторант Інституту вищої освіти АПН України. Координатор 

програм з підтримки вищої освіти Світового банку доктор Джаміль Салмі у своїй 
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доповіді “Виклики створенню університетів світового класу” повідомив робочу 

концепцію університету світового класу. Суть її в тому, що університет світового 

класу виникає там, де перетинаються можливості для максимального залучення 

талановитих викладачів і студентів, значний фінансовий ресурс та ефективний 

університетський менеджмент [197]. 

Отже, департаменти і відділи міжнародного співробітництва столичних 

університетів мали достатньо сигналів для активної і плідної діяльності. Але ще 

недостатньо активною була позиція структурних підрозділів університетів. 

Система вищої освіти, провідні університети Києва мали ще багато резервів для 

посилення інтеграції освітньої сфери, розвитку потужних міжнародних зв’язків. 

Акумулюючи досвід лідерів вищої освіти, з кожним роком ВНЗ посилювали 

активність за окремими показниками, проте порівняно із зарубіжними партнерами 

українські провідні університети знаходилися далеко від них. Були об’єктивні 

фактори, які стримували розвиток міжнародної діяльності, але були і завдання 

ВМЗ університетів – долати суб’єктивні фактори і проблеми. Отже, активізація 

міжнародної діяльності залишається невід’ємною складовою розвитку сучасного 

університету, системи вищої освіти в цілому. 

Таким чином, для забезпечення успішної інтеграції київських університетів, 

української вищої школи загалом у світовий освітній простір важливо задіяти 

виявлені визначальні резерви, які у досліджуваний період не були повністю 

використані. Активізація міжнародного напряму діяльності університетів вимагає, 

перш за все, послідовної чіткої освітньої політики у здійсненні системних реформ, 

а не їх імітації. Цілісний міжгалузевий характер реформи вищої освіти здатний 

забезпечити глибокі зміни, оновлення усієї освітньої галузі та кожного ВНЗ 

зокрема, відповідно до найкращих світових стандартів. Необхідно використати 

великі резерви розвитку міжнародних зв’язків і реальної співпраці всіх 

структурних підрозділів університетів. 

Міжнародна діяльність забезпечує піднесення кожного ВНЗ у сфері освіти й 

науки. А отже, зберігається потреба посилювати організаційне забезпечення 

міжнародного співробітництва: вдосконалювати структуру департаментів 
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(відділів) міжнародного співробітництва відповідно до нових завдань, 

покращувати мережеві управлінські технології, що забезпечить підвищення 

ефективності управління міжнародним напрямом. Міжнародне співробітництво в 

галузі вищої освіти, за наявності відповідної законодавчо-нормативної бази, 

послідовної освітньої політики, зможе дієво сприяти забезпеченню високого 

конкурентного статусу провідних українських університетів та перетворенню 

сфери освіти на важливий фактор забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності країни. 

* 

Таким чином, 1991 – 2012 рр. – це період, коли теоретичні засади реалізації 

Болонського процесу стали відомі широкому загалу українських освітян та 

здійснювалася практична адаптація української системи вищої освіти до його 

вимог. Болонська декларація серед іншого акцентувала увагу на розвитку 

міжнародних зв’язків і співробітництва як стратегічному завданні вищої освіти в 

Європі, а мобільність розглядалася як інтеграційний процес. Провідні 

університети у процесі свого реформування і модернізації особливу увагу 

приділяли розвитку міжнародних зв’язків і співпраці, прагнули поглибити їх 

результативність. 

Проте у досліджуваний період актуальні потреби національної освіти і 

науки значно перевищували наявні вітчизняні й зарубіжні ресурси їх розвитку. На 

шляху розвитку міжнародних зв’язків, співробітництва університетів та системи 

вищої освіти в цілому існувала низка факторів, що перешкоджали розвитку вищої 

школи в контексті Болонських вимог, гальмували активізацію міжнародного 

співробітництва університетів та їх інтеграцію в міжнародний науковий і освітній 

простір. Усвідомлення міжнародної діяльності як механізму, який відкриває шлях 

до розв’язання актуальних проблем діяльності структурних підрозділів 

університетів та системи вищої освіти в цілому, ще не сталося. Хоча на рівні 

керівництва провідними університетами м. Києва відбулося усвідомлення, що 

міжнародне співробітництво реально сприяє вирішенню головного завдання – 

перетворення українських університетів на потужні центри науки й освіти, які 
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здатні конкурувати з провідними університетами світу. 

Використання всіх наявних резервів дасть можливість побудувати та 

забезпечити функціонування максимально адекватного сучасності ВНЗ. Рух до 

рівня світових університетів потребує активізації зусиль підрозділів із слабкою 

міжнародною активністю, створення міжнародних офісів при деканах факультетів 

і директорах інститутів, які могли б виконувати роль каталізаторів розвитку 

міжнародної діяльності. Необхідне більш професійне представлення через 

англомовні сайти агрегованої оцінки свого університету в контексті навчальної 

роботи, наукової діяльності, досягнень і свідчень міжнародного визнання. 

Потрібно формувати нову психологічну готовність сприймати міжнародне 

співробітництво як невід’ємну складову діяльності ВНЗ. Працювати в 

українських університетах над досягненням критичної маси керівників, які 

усвідомлюють, що міжнародна співпраця для структурних підрозділів – це ресурс 

невпинного вдосконалення всіх напрямів діяльності та міжнародного визнання. 
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ВИСНОВКИ 

 

Розвиток міжнародних зв’язків і процеси інтеграції української вищої освіти 

в європейський і світовий освітній простір стали невід’ємним наслідком 

демократичного вибору України на початку 90-х років ХХ ст. Провідні київські 

університети у 1991 – 2012 рр. активно працювали над стратегічним завданням 

державної освітньої політики – виходом освіти, набутої в Україні, на ринок 

світових освітніх послуг. Їх досвід діяльності у цьому напрямі виявив загальні 

тенденції розвитку системи вищої освіти, прагнення інноваційного поступу в 

тісній взаємодії як з європейськими країнами, так і з країнами світу. Міжнародна 

взаємодія в освітньо-науковій сфері стала проявом історичного тяжіння України 

до відкритості, важливим інструментом інтеграції у світовий простір та основою 

досягнення сталого розвитку. 

З’ясовано стан наукової розробки проблеми та здійснено аналіз джерельної 

бази дослідження. Загальна характеристика історіографії з досліджуваної 

проблеми свідчить, що міжнародні зв’язки київських університетів у 1991 – 

2012 рр. недостатньо висвітлені в науковій літературі. Джерельна база є 

репрезентативною для висвітлення теми дослідження. 

Висвітлено державну політику України щодо міжнародного співробітництва 

в галузі вищої освіти. Виявлено, що держава декларувала загальну міжнародну 

інтеграцію та інтеграцію системи вищої освіти в європейський і світовий науково-

освітній простір. Визначено, що серед пріоритетів державної політики України у 

сфері вищої освіти в 1991 – 2012 рр. було забезпечення розвитку національної 

системи освіти в контексті Болонських домовленостей, її органічна інтеграція до 

європейського і світового освітнього простору. Досліджено причини активізації та 

специфіку формування міжнародних зв’язків провідних київських університетів у 

1991 – 2012 рр. З’ясовано, що поштовхом до розвитку міжнародних зв’язків та 

розгортання співробітництва із закордонними вищими школами стало звільнення 

від диктату загальносоюзного московського центру, проголошення принципу 

відкритості системи вищої освіти України та університетської автономії, 



371 
 

  

напрацювання нормативно-правової бази діяльності вищих навчальних закладів у 

нових умовах, підготовка і вступ до Болонського процесу, прагнення університетів 

бути конкурентоспроможними на внутрішньому і зовнішньому ринку освітніх 

послуг. Аналіз розвитку міжнародних зв’язків київських університетів у цей період 

виявив, що провідні університети м. Києва стали лідерами в розвитку цього 

стратегічного напряму освітньої політики. 

Узагальнено законодавчу базу міжнародної діяльності в сфері вищої освіти 

України. Встановлено, що законодавче забезпечення сфери вищої освіти стало 

головною умовою її інноваційного розвитку й інтеграції в європейський і світовий 

освітній простір. Виявлено, що процес напрацювання нормативно-правової бази 

розвитку міжнародних зв’язків та співробітництва у 1991 – 2012 рр. пройшов три 

етапи. 1991 – 1995 рр. – здійснення першого етапу освітянської реформи, 

спрямованої на адаптацію законодавства вищої освіти України до законодавства 

Європейського Союзу. Напрацювання нормативно-правової бази в освітній галузі 

активізувало партнерські зв’язки українських і закордонних ВНЗ та утвердило 

міжнародне співробітництво у вищій школі як пріоритетний напрям діяльності. 

На другому етапі (1995 – 2005 рр.) здійснювалося подальше вдосконалення 

освітнього законодавства в контексті європейської інтеграції та прагнення 

приєднатися до Болонського процесу. Нове законодавство про вищу освіту надало 

університетам значну автономію і право розвивати прямі зв’язки з іноземними 

партнерами, акцентувало увагу на міжнародному співробітництві як обов’язковій 

нормі діяльності ВНЗ у сучасних умовах. Упродовж другого етапу розвитку 

нормативно-правового забезпечення вищої освіти послідовно створювалися 

передумови для входження національної системи вищої освіти в Болонський 

процес. Ухвалено Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону 

Української РСР “Про освіту” (1996 р.). Ядром законодавчої бази вищої освіти в 

Україні стала Конституція України (1996 р.), була прийнята Національна 

доктрина розвитку освіти, яка визначила систему концептуальних ідей та поглядів 

на стратегію і основний напрям розвитку освіти в першій чверті ХХІ ст. 

Усі базові складові законодавства про вищу освіту акцентували увагу на 
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розвитку міжнародних зв’язків і співробітництва у сфері вищої освіти як головної 

умови формування сучасної, здатної до саморозвитку системи, органічно 

інтегрованої у світовий освітній простір. 

З приєднанням України до Болонського процесу розпочався третій етап 

формування законодавчого забезпечення вищої освіти і міжнародної діяльності 

ВНЗ (2005 – 2012 рр.). Була ухвалена Концепція розвитку освіти на 2006 – 

2010 рр., яка націлила законодавче забезпечення на подолання проблем, 

формування цілей, розробку та реалізацію базових стратегій у контексті інтеграції 

системи вищої освіти. Міжнародні зв’язки і співпраця на цьому етапі увійшли у 

більш активну фазу, провідні університети долучилися до виконання Плану дій 

щодо забезпечення якості вищої освіти та її інтеграції на період до 2010 р., 

затвердженого МОН України (2007 р.). 

На цьому етапі розроблялося законодавство щодо створення інноваційної 

інфраструктури університетів України. Важливим кроком до активізації 

міжнародного співробітництва та інтеграції системи вищої освіти став Закон 

України “Про наукові парки” (2009 р.). Було здійснено розробку і затвердження 

основних інструментів Європейського простору вищої освіти: Національної 

рамки кваліфікацій (2012 р.); Додатка до диплома європейського зразка (2012 р.); 

у педагогічну практику впроваджено кредитно-трансферну систему організації 

навчального процесу (з 2007 р.). Новим Законом України “Про вищу освіту” 

(2014 р.) передбачені якісні зміни у вищій освіті, його імплементація покликана 

активізувати внутрішню і міжнародну академічну мобільність вітчизняних та 

іноземних учасників освітнього процесу і ВНЗ. 

Здійснювалася розробка нового на заміну чинного Положення про освітньо-

кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65, та вимог до державних стандартів 

вищої освіти. Розроблено новий перелік напрямів освіти, проте потреба 

структурної перебудови підготовки фахівців ще зберігалася. 

Становлення законодавства про вищу освіту відкрило можливості для 

безпосередніх міжнародних контактів і реальної співпраці університетів. Проте 
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його недостатність і недосконалість були фактором гальмування процесу 

інтеграції університетів у міжнародний науковий і освітній простір. 

Проаналізовано процес утворення відділів міжнародних зв’язків в 

університетах, їх можливості у забезпеченні міжнародної діяльності та 

формуванні Європейського простору вищої освіти. Встановлено, що відділи 

міжнародних зв’язків у структурі київських університетів з’явилися на початку 

90-х років ХХ ст. як центри налагодження зв’язків і координації міжнародної 

діяльності. Діяльність ВМЗ розгорталася паралельно з розвитком міжнародної 

діяльності країни. У 1991 – 1995 рр. відбувалося становлення ВМЗ у провідних 

університетах, ними здійснювався пошук зарубіжних партнерів, вивчався досвід 

їх освітньо-наукової діяльності. У 1995 – 2005 рр. відділи міжнародних зв’язків 

налагоджували співпрацю з ВНЗ-партнерами і здійснювали підготовку своїх 

університетів до діяльності в умовах Болонського процесу. У 2005 – 2012 рр. 

відділи міжнародних зв’язків зосередилися на реалізації укладених угод, 

залученні структурних підрозділів університетів до участі у міжнародних 

проектах і програмах, забезпеченні академічної мобільності та просуванні 

університетів на міжнародний ринок освітніх послуг. 

Функціональні обов’язки відділів міжнародних зв’язків у кожному 

конкретному університеті визначалися як вимогами чинного законодавства про 

вищу освіту, так і специфічними потребами підготовки кадрів відповідно до 

профілю університету. Завдяки діяльності відділів міжнародних зв’язків, провідні 

університети м. Києва розширили географію науково-навчальної діяльності й 

почали утверджуватися на ринку освітніх послуг, а найпотужніші увійшли до 

престижних міжнародних рейтингів. Важливим напрямом діяльності відділів 

міжнародних зв’язків була розробка перспективних планів міжнародного 

співробітництва. 

Кожен університет здійснював міжнародне співробітництво з певною 

кількістю партнерів з різних країн. Кількість ВНЗ-партнерів була індивідуальною 

для кожного університету. Провідні університети стали членами Асоціації 

європейських університетів (EUA), а також асоційованими членами Міжнародної 
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асоціації університетів (IAU). Університети м. Києва, залежно від специфіки 

підготовки кадрів та профілю, партнерами обирали споріднені навчальні заклади, 

де зацікавленість у співпраці обох сторін була визначальним мотивом. Кожен 

університет мав серед десятків і сотень договорів найактуальніші. Для студентів, 

зокрема, дуже перспективною була програма “Подвійний диплом”. Вона діяла в 

кожному провідному університеті для певних спеціальностей. 

Діяльність відділів міжнародних зв’язків забезпечила створення 

інформаційно-консультаційного поля в навчальному закладі, розповсюдження 

інформації про можливості участі в міжнародних освітніх та наукових програмах. 

Будучи координуючим центром, відділ спрямовував свою енергію на реалізацію 

спільних міжнародних освітніх і науково-дослідних проектів у сфері підвищення 

ефективності міжнародного співробітництва, його ініціювання і розширення, а 

також створення умов для залучення міжнародних інвестицій. За два десятиліття 

відділи міжнародних зв’язків київських університетів постали і зарекомендували 

себе як перші й найважливіші допоміжні інституції для іноземних і вітчизняних 

студентів, як один з органів управління університетом, що забезпечує стратегічну 

мету сучасного університету – інтеграцію у світовий освітній простір. 

Доведено, що успішний розвиток міжнародного співробітництва 

конкретного університету залежав від рівня якості його кадрового потенціалу. 

Якість науково-педагогічних кадрів в умовах реформування системи вищої освіти 

та інтеграції в європейський і світовий освітній простір стала головним ресурсом 

розвитку міжнародної діяльності вищих закладів освіти. Університети 

утверджувалися не лише як навчальні заклади, але й як наукові центри. Нові 

можливості й потреба саморозвитку, проведення наукових досліджень за 

міжнародними грантами та за кошти міжнародних фондів, фірм і організацій 

мотивувала університети до пошуків механізмів модернізації кадрового 

забезпечення відповідно до європейської практики. У досліджуваний період 

спостерігалася тенденція до збільшення обсягів фінансування наукової діяльності 

університетів за рахунок міжнародних грантів, що є свідченням нарощування 

високих компетентністних характеристик кадрового складу. 
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Отримавши значні преференції та привілеї в якості дослідницьких 

університетів, провідні університети м. Києва значно підвищили вимоги й 

відповідальність до професорсько-викладацьких кадрів, мотивуючи необхідність 

відстоювати високий статус навчальних закладів. Постійне вдосконалення 

кадрового забезпечення дало можливість створити наукові парки, нові структурні 

підрозділи, які поєднали можливості освіти, науки, виробництва, бізнесу і були 

спроможні створювати високі технології та координувати виконання 

інноваційних проектів. 

Можливості кадрового потенціалу КНУ, НТУУ “КПІ”, НаУКМА, НМУ, 

НПУ та інших університетів м. Києва знаходили реалізацію своїх професійних 

компетентностей у виконанні міжнародних освітніх проектів і програм, 

двосторонніх угод з ВНЗ-партнерами, партнерстві в багатьох консорціумах ВНЗ. 

Викладацька еліта університетів сприяла розширенню кола зарубіжних партнерів, 

забезпечувала вирішення складних науково-технічних завдань, розвиток 

патентно-ліцензійної діяльності. 

Університети розробили систему заходів, які працювали на забезпечення 

високої якості кадрів. Це конкурси проектів науково-дослідних робіт, конкурс на 

кращий винахід року, конкурс у номінаціях “Викладач-дослідник”, “Молодий 

викладач-дослідник”, “Лідер року”. Створені ради молодих учених, 

здійснювалося стимулювання співробітників університетів за результатами 

наукової діяльності. 

Важливою тенденцією в кадровій політиці київських університетів у 

досліджуваний період стало формування молодих наукових кадрів віком до 35 

років. Відбувалося міжнародне визнання учених університетів, активізувалася їх 

участь у багатьох міжнародних проектах інституціонального рівня. З кожним 

роком зростала кількість наукових публікацій і цитувань у міжнародних 

наукометричних базах даних, підвищувався індекс цитування науковців 

провідних університетів. 

Розглянуто форми і напрями міжнародної співпраці київських університетів. 

У досліджуваний період провідні університети міста Києва розвинули 
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різноманітні форми співробітництва: встановлення зв’язків з іноземними та 

міжнародними освітніми й науковими організаціями; створення і реалізація 

багато- та двосторонніх проектів у сферах, що становлять взаємний інтерес; 

прагнення до визнання української вищої освіти за кордоном через акредитацію 

на державному рівні та членство у відомих міжнародних об’єднаннях, асоціаціях; 

підготовка кадрів для зарубіжних країн; розробка і виконання партнерських 

двосторонніх програм співробітництва із зарубіжними університетами; укладання 

і реалізація угод про співробітництво; участь у міжнародних освітніх і наукових 

проектах; розробка та здійснення міжнародних наукових і освітніх проектів тощо. 

Оприлюднено основні результати міжнародної діяльності провідних 

університетів м. Києва. Університети дослідницького типу (КНУ, НТУУ “КПІ”, 

НАУ, НУБіП, КНЕУ, НаУКМА) посилювали співпрацю із закордонними вищими 

навчальними закладами, створюючи окремі пункти наукових парків своїх 

університетів у країнах-партнерах. Приєднання університетів до Великої хартії 

університетів свідчило про їх прагнення до творчої колективної діяльності у 

світовому науково-освітньому товаристві, до суспільного прогресу як України, 

так і світу в цілому.  

Університети підтримували важливі традиції співробітництва зі світовими і 

регіональними міжнародними організаціями. Створені спільно зі світовими й 

регіональними міжнародними організаціями структурні підрозділи відігравали 

велику роль у поглибленні міжнародної співпраці університетів. Зокрема, у НТУУ 

“КПІ” діяло близько 50 спільних структур. 

Основними напрямами наукової і навчально-методичної співпраці були: 

робота над запровадженням подвійних дипломів, спільне наукове керівництво 

науковими роботами аспірантів, участь у спеціалізованих вчених радах із захисту 

дисертацій та гармонізація бакалаврських і магістерських програм. 

Університети приділяли велику увагу навчанню іноземних громадян. 

Спостерігалася позитивна динаміка навчання іноземних студентів, що дієво 

утверджувало позитивний імідж університетів і національної системи вищої 

освіти у світі, було важливим показником рівня міжнародної діяльності 
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університетів. У київських університетах (КНУ, НТУУ “КПІ”, НаУКМА, НМУ, 

НУБіП та інших) утверджувалася двомовна форма навчання, що значно сприяло 

притоку іноземних студентів. 

Здійснено аналіз основних міжнародних освітніх програм і проектів та 

участі університетів у їх реалізації. У 1991 – 2012 рр. провідні київські 

університети стали учасниками багатьох міжнародних дослідницьких і освітніх 

програм ЄС. Упродовж 1991 – 2012 рр. змінювався формат участі університетів у 

міжнародних програмах і проектах. Якщо на початку 90-х рр. ХХ ст. університети 

переважно вивчали досвід діяльності зарубіжних ВНЗ – учасників цих програм і 

проектів, то згодом вони включилися в реалізацію важливих проектів, стали 

рівноправними членами наукових консорціумів і навіть їх координаторами. 

Провідні київські університети брали участь у міжнародних освітніх 

програмах Темпус, Тасіс, Еразмус Мундус, Жан Моне, у реалізації Рамкових та 

інших програм. Участь університетів у реалізації проектів міжнародних програм 

реально познайомила керівників київських університетів з європейськими 

університетами й університетами світу, системою західної вищої освіти в цілому. 

Були започатковані спільні проекти, їх реалізація дала можливість осягнути 

механізми пошуків партнерів серед європейських вищих навчальних закладів для 

подальших розробок спільних проектів. Досвід, набутий київськими 

університетами, дав змогу включити до співпраці вищі навчальні заклади 

багатьох регіонів України. Участь у програмах стала засобом розвитку 

міжнародних зв’язків і співпраці, удосконалення матеріально-технічної бази 

університетів, навчально-методичного і наукового забезпечення, підвищення 

кваліфікації науково-педагогічного складу, впровадження новітніх технологій 

навчання і наукових досліджень, інноваційного розвитку. 

Університети реалізували також проекти НАТО, ЮНЕСКО, ЮНІДО, 

EURASIA, Програми академічних обмінів ім. Фулбрайта (США) і багатьох інших 

організацій. 

Участь провідних київських університетів у реалізації проектів за 

програмами ЄС Темпус, Жан Моне, Тасіс, Еразмус Мундус, Рамкових та інших 
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програм засвідчує, що в системі вищої освіти України сталися значні позитивні 

зміни, які наблизили її до активної участі у формуванні Європейського освітнього 

простору. 

Розкрито роль ОСС у розвитку міжнародного співробітництва між вищими 

навчальними закладами. Студентство київських університетів відігравало 

важливу роль в інтеграційних процесах. У досліджуваний період ОСС 

утвердилися як самостійні організаційні структури університетів. Студентські 

парламенти налагоджували зв’язки з посольствами країн Європи і світу, 

забезпечували студентам отримання Міжнародного студентського квитка (ISIC), 

Міжнародної готельної картки, інформації щодо працевлаштування та відпочинку 

за кордоном.  

Студентське самоврядування університетів відігравало важливу роль у 

процесі впровадження Болонської системи, прагнуло реалізувати своє право 

розвивати міжнародні зв’язки і співробітництво, передбачене законодавством про 

вищу освіту. 

ОСС київських університетів співпрацювали з Європейським студентським 

союзом, активно включилися в організацію студентських міжнародних 

молодіжних волонтерських таборів, реалізацію міжнародних студентських 

партнерських проектів. Проявом студентської ініціативи стало проведення 

міжнародних наукових конференцій, стажувань і обмінів. На базі університетів 

функціонували органи студентського самоврядування іноземних студентів. 

Утворювалися також земляцтва і студентські ради. 

Реалізація творчого й організаторського потенціалу органів студентського 

самоврядування київських університетів здійснювалася через діяльність 

міжуніверситетської наукової асоціації (КНУ, НТУУ “КПІ”, КДЛУ, НМУ). 

Асоціація представляла інтереси української молоді не лише перед органами 

влади, але й перед міжнародними організаціями. 

Розглянуто сутність теоретичних засад реалізації Болонського процесу та 

спроб адаптації української системи вищої освіти до його вимог. У досліджуваний 

період підготовка і вступ до Болонського процесу стали поштовхом до оновлення 
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структури і змісту освіти, активізували у провідних університетах міжнародну 

діяльність. 

Розробка державних стандартів освіти була головною вимогою для участі у 

створенні ЄПВО. Україна працювала над її виконанням. Київські університети 

одні з перших адаптували кредитно-трансферну систему і здійснили перші 

випуски спеціалістів, які навчалися за ЄКТС. Одним із найважливіших аспектів 

адаптації української системи вищої освіти до Болонського процесу було 

впровадження Національної рамки кваліфікацій. Адаптація української системи 

вищої освіти до болонських вимог внесла інноваційні рішення в організацію 

діяльності університетів. Упроваджувалася система дистанційного навчання, 

створювалися мережі електронних бібліотек, упроваджувалися інформаційні 

технології у сферу наукових досліджень і навчання. 

Реформування системи вищої освіти в контексті Болонського процесу 

надало можливості набути нових конкурентних переваг університетам, які 

включилися у створення європейського наукового й освітнього простору задля 

підвищення спроможності своїх випускників до працевлаштування, поліпшення 

мобільності, підняття конкурентоспроможності системи вищої освіти та її 

активізації у світовому масштабі. 

Узагальнено основні фактори гальмування інтеграційних процесів у сфері 

вищої освіти. З’ясовано, що успішному розвитку міжнародних зв’язків та 

співробітництва університетів заважали такі проблеми: брак цілісного 

концептуального бачення нової моделі вищої освіти; непослідовність у здійсненні 

освітньої реформи, її однобічність, відсутність необхідного і достатнього 

законодавчого підґрунтя та нормативно-правових документів щодо основних 

інструментів євроінтеграції вищої освіти; недостатньо консолідовані зусилля 

науковців, органів влади, структур із різними формами власності на створення 

інноваційної інфраструктури сучасного вищого навчального закладу; обмежена 

діяльність щодо комерціалізації результатів наукових розробок і просування їх на 

світові ринки; недостатня розвиненість інфраструктури у сфері освіти й науки як 

основи для розвитку економіки України. 
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Виявлено можливі шляхи активізації інтеграційних процесів у вищій освіті. 

Активізацію інтеграційних процесів у сфері вищої освіти буде забезпечувати: 

здійснення послідовної освітньої реформи, яка повинна носити цілісний 

міжгалузевий характер; вдосконалення законодавчого забезпечення; поєднання 

зусиль МОН України й АПН України; інтеграція на всеукраїнському рівні, 

внутрішня академічна мобільність викладачів і студентів; набуття університетами 

реальної автономії; вирішення проблеми підготовки університетських кадрів 

найвищої кваліфікації; постійне вдосконалення комунікативних компетентностей; 

використання резервів структурних підрозділів університетів, які ще не 

включилися у реальну міжнародну співпрацю; стимулювання науковців і 

викладачів до активізації мобільності та міжнародного співробітництва; 

утвердження системи стажування і навчання українських студентів, аспірантів і 

викладачів за кордоном та іноземних в українських університетах; створення 

системи вищої освіти, що відповідає європейським стандартам; забезпечення 

сталого розвитку економіки; піднесення якості освітніх послуг на рівень кращих 

світових стандартів; цілеспрямована рекламна політика залучення на навчання 

іноземних студентів; розробка теорії навчання і виховання іноземних студентів та 

впровадження її в широку практику; вивчення і поширення досвіду розвитку 

міжнародних зв’язків університетів – лідерів вищої освіти. 

Визначено, що роль університетів у розвитку міжнародних зв’язків та 

співробітництва вищої школи на сучасному етапі новітнього періоду історії 

України є визначальною у забезпеченні їх сталого інноваційного розвитку та 

конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку освітніх послуг. 

У подальшому необхідно повніше дослідити участь університетів у 

міжнародних програмах і проектах, з’ясувати можливості участі в них не лише 

провідних столичних університетів, а й інших університетських центрів. Важливо 

дослідити міжнародні зв’язки університетів в умовах імплементації нового Закону 

України “Про вищу освіту” та посилення процесу реформування системи вищої 

освіти, визначеного євроінтеграційним курсом України. 
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