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 1 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

  

 Структура дисертації обумовлена темою і завданнями дослідження. 

Робота складається зі списку умовних позначень, вступу, 4 розділів (12 

підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури (66 стор., 701 

найменування). Загальний обсяг дисертації 446 сторінок. 

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 ВНЗ 

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. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 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. 
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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 

ВНЗ 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. 

Мета дослідження – з’ясувати роль університетів у розвитку 

міжнародних зв’язків та співробітництва вищої школи на сучасному етапі 

новітнього періоду історії України. 

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 університетів; 

– 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, 
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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 тощо. 

Наукова новизна визначається як самою постановкою, так і розробкою 

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. 

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 

уявлення 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, матеріально-технічного 

забезпечення 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 основні 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. 

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. 

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. 

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 
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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 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. 

 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У першому розділі “Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження” аналізуються наукові праці із зазначеної проблеми, 

характеризуються джерела та методологія дисертаційної роботи. 

У підрозділі 1.1. “Стан наукової розробки теми” історіографічні праці 

класифіковано 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 і 

тих проблем, які домінують у дисертаційному дослідженні; 3) дослідження, які 

присвячені конкретним питанням розвитку міжнародних зв’язків та 

співробітництва українських і зарубіжних університетів. 

До узагальнюючих праць першої групи історіографічних джерел віднесені 

роботи українських і зарубіжних дослідників. Це роботи В. Андрущенка, 

М. Згуровського, В. Журавського, В. Кременя, М. Степка, П. Таланчука та 
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інших
1
. Науковці подають узагальнену аналітичну інформацію про стан 

української системи вищої освіти і визначають поступ на перспективу в 

контексті Болонського процесу, акцентують увагу на проблемі міжнародного 

співробітництва й академічної мобільності, частково висвітлюють конкретний 

досвід міжнародного співробітництва університетів. 

Питання розвитку системи освіти в рамках вимог Болонського процесу 

розглядають Л. Беззубко, О. Черниш, Л. Соколова, М. Маліца, Т. Богачик, 

Н. Гайкалова, М. Семенов, О. Косенко, Є. Суліма, С. Калашнікова та інші 

вчені
2
. У їх роботах акцентується увага на міжнародній діяльності ВНЗ як 

                                           
1
 Андрущенко В. Освіта нового століття: пріоритети розвитку / В. Андрущенко 

// Вища освіта України. – 2011. – № 1. – С. 5–7; Його ж. Освітня політика. Огляд 

порядку денного / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельєв; [рец.: В. Б. Євтух, 

І. С. Каленюк]. – К.: Леся, 2012 р. – 448 с. (Філософія освіти: пошук 

пріоритетів: у 7 кн.; кн. 5);. Згуровський М. Болонський процес: головні 

принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України / 

М. Згуровський. – К.: НТУУ “КПІ”, 2006. – 544 с.; Його ж. Докорінне 

реформування освіти – це відтворення інтелектуальності і духовності 

українського народу / М. Згуровський // Освіта України. – 1997. – № 28. – 11 

липня; Журавський В. С. Болонський процес: головні принципи входження в 

Європейський простір вищої освіти / Журавський В. С., Згуровський М. З. – К.: 

ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2003. – 200 с.; Кремень В. Г. Освіта і наука 

України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи) / В. Г. Кремень. – 

К.: Грамота, 2003. – 216 с.; Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять 

років наукового пошуку: колектив. моногр. / Акад. пед. наук України; Ін-т вищої 

освіти України; за заг. ред. В. П. Андрущенка, В. І. Лугового, М. Ф. Степка. – Х.: 

Вид-во НУА, 2009. – 504 с.; Таланчук П. Освіта ХХІ ст. Самовизначення 

особистості в контексті інтеграції України до Європейського інтелектуального 

простору / П. Таланчук, В. Малишева, Л. Липова // Освіта регіону. – 2009. – 

№ 3. – С. 206–213. 
2
 Беззубко Л. В. Розвиток системи освіти у сучасних умовах: монографія / 

Л. В. Беззубко, О. І. Черниш, Л. С. Соколова. – Донецьк: ВІК, 2005. – 132 с.; 

Маліца М. Входження країн Чорноморського регіону до європейського 

простору вищої освіти / М. Маліца // Вища школа. – 2005. – № 5. – С. 35–58; 

Богачик Т. Болонський процес: європейські стандарти та вітчизняний досвід / 

Т. Богачик // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: 

Науково-методичний журнал. Вип. 2. – Чернівці: Черемош, 2010. – С. 14–16; 

Гайкалова Н. Правове регулювання Європейського освітнього простору / 

Н. Гайкалова // Освіта на Луганщині. – 2011. – № 1 (34). – С. 12–15; Семенов М. 

Внутрішня нормативно-правова база університету в умовах інтеграції 

української системи вищої освіти в загальноєвропейську / М. Семенов // Освіта 

на Луганщині. – 2011. – № 1 [34]. – С. 21–26; Косенко О. Європейський Союз та 

Україна: спільне і відмінне у вищій освіті / О. Косенко // Вища освіта України. 

– 2012. – № 1. – С. 81–86; Суліма Є. Вища освіта в контексті національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. / Є. Суліма // Вища школа. 
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факторі інноваційного розвитку та конкурентоспроможності. 

Історіографічні джерела другої групи складають праці, у яких 

розглядається процес реформування вищої освіти України, який здійснювався у 

1991 – 2012 рр. До них віднесено роботи В. Андрущенка, М. Згуровського, 

А. Круглашова, І. Кубенка, Т. Калюжної, О. Козієвської, В. Лугового та інших 

вчених
3
. 

Третю групу історіографічних джерел становлять праці, безпосередньо 

присвячені міжнародним зв’язкам та співробітництву у системі вищої освіти 

України, окремих університетів. Це роботи О. Іванова, В. Кобченко, 

В. Огаренка, С. Салиги, В. Гельмана, В. Желябіна, О. Яришко, О. Романовської, 

О. Поступної, В. Сиченка та інших науковців
4
. 

                                                                                                                                            

– 2012. – № 3. – С. 7–17; Калашнікова С. Європейська політика модернізації 

вищої освіти: ключові орієнтири / С. Калашнікова // Вища освіта України. – 

2012. – № 2. – С. 80–84. 
3
 Андрущенко В. П. Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з 

освітньої політики / В. Андрущенко (заг. ред.). – К.: К. І. С., 2003. – 296 с.; 

Згуровський М. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного 

реформування вищої освіти України / М. Згуровський. – К.: НТУУ “КПІ”, 2006. 

– 544 с.; Круглашов А. Співпраця України та Європейського Союзу в галузі 

освіти і науки [Електронний ресурс]: стаття / А. Круглашов // Політичний 

менеджмент. – 2005. – № 4. – С. 115–126. – Режим доступу: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8820/11kruglashov.pdf?seque

nce=1 (дата звернення: 27.01.13). – Назва з екрана; Кубенко І. М. Стандарт 

вищої освіти у світлі Болонської декларації / І. М. Кубенко // Вища освіта 

України. – Додаток 4. – 2006. – С. 128–133; Калюжна Т. Основні напрями 

розвитку вищої освіти України у ХХІ ст. / Т. Калюжна // Вища освіта України. – 

Додаток 4. – 2006. – С. 106–114; Козієвська О. Загальні тенденції розвитку 

академічної мобільності у світовому та українському вимірах / О. Козієвська // 

Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 98–107; Її ж. Законодавче і 

нормативно-правове забезпечення вищої та післядипломної освіти в Україні 

[Електронний ресурс] / О. І. Козієвська. – Режим доступу: 

http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=53703&cat_id=46

939 (дата звернення: 04.07.13). – Назва з екрана; Луговий В. І. Національна 

рамка кваліфікацій як інструмент інтеграції до європейського простору вищої 

освіти / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Вища освіта 

України. – № 1 (додаток 1). – 2012 р. – К., 2012. – С. 6–12. 
4
 Іванов О. Досвід та перспективи співпраці Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з центральноєвропейськими 

університетами / О. Іванов // Австрія й Україна у контексті європейської 

інтеграції й співробітництва. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2005. – С. 82–86; Кобченко В. І. Іноземні студенти на 

освітньому ринку / В. І. Кобченко // Вища освіта України. – Додаток 4. – 2006 р. 

– К., 2006. – С. 115–120; Стратегічне управління вищим навчальним закладом: 

монографія / В. М. Огаренко [та ін.]. – Запоріжжя: Класичний приватний 
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Низка аспектів досліджуваної теми отримала висвітлення в колективній 

монографії І. Каленюк, О. Гонти, М. Вербового, Н. Холявко
5
. Автори 

аналізують основні міжнародні освітні програми ЄС, визначають проблеми у 

розвитку міжнародного співробітництва сфери вищої освіти України. 

Значення і наслідки участі університетів у проектах Європейського Союзу 

Темпус-Тасіс висвітлюють Л. Барановська, М. Барановський
6
. Огляд обставин 

утворення Європейського освітнього простору і причин гальмування 

входження в нього вітчизняних університетів подає О. Закусило
7
. Досвід 

інтеграції університетів України в європейську та світову систему вищої освіти 

висвітлюють М. Бондаренко, В. Зайцев, Ю. Шемета, Г. Шубартовський та інші 

вчені
8
. 

                                                                                                                                            

університет, 2009. – 416 с.; Романовська О. Підготовка студентів ВНЗ в умовах 

інтернаціоналізації вищої освіти: досвід України і США / О. Романовська // 

Рідна школа. – 2010. – № 3 (березень). – С. 70–74; Її ж. Соціальна діяльність 

студентів в умовах інтернаціоналізації вищої освіти / О. О. Романовська // 

Освіта, менеджмент і бізнес: світовий вимір: матеріали звітно-наукової 

конференції викладачів УАГІ ВМУУ за 2009 рік, 5–6 лютого 2010 р. / укл. 

Т. В. Мірзодаєва, О. О. Верхогляд, О. І. Воловик. – К.: НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2010. – С. 31–36; Поступна О. В. Нормативно-правове 

забезпечення вищої освіти в Україні в контексті європейської інтеграції. – 12 с. 

[Електронний ресурс] / О. В. Поступна. – Режим доступу: 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/5/06.pdf (дата звернення: 

03.12.14). – Назва з екрана; Сиченко В. В. Реалізація інтеграційної політики 

держави в галузі вищої освіти. – 8 с. [Електронний ресурс] / В. В. Сиченко. – 

Режим доступу: http://www.kbuapa.Kharkov.ua/e-book/apdu/2009-1/doc/2/08.pdf 

(дата звернення: 08.10.12). – Назва з екрана. 
5
 Каленюк І. С. Інтеграція вищої освіти України в європейський та світовий 

освітній простір: економічний вимір: [моногр.] / І. С. Каленюк [та ін.]; за заг. ред. 

д.е.н., проф. Каленюк І. С. – Чернігів: РВК “Деснянська правда”, 2011. – 165 с. 
6
 Барановська Л., Барановський М. Використання досвіду роботи в проектах 

Європейського Союзу Tempus/Tacis з метою підвищення якості професійної 

підготовки студентів / Л. Барановська, М. Барановський // Вища освіта України. 

– № 1 (додаток 1). – 2012 р. – К., 2012. – С. 33–40. 
7
 Закусило О. Проблеми входження України в Європейський освітній простір / 

О. Закусило // Шлях освіти. – 2011. – № 1. – С. 11–16. 
8
 Бондаренко М. Інтеграція в європейську систему вищої освіти в ІТ-галузі 

шляхом участі в міжнародних освітніх програмах, проектах та конкурсах / 

М. Бондаренко // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 7–16; Зайцев В. Інтеграція 

України у всесвітню наукову спільноту шляхом підвищення мобільності / 

В. Зайцев // Вища школа. – 2009. – № 9. – С. 50–58; Шемета Ю. М. Основні 

напрямки міжнародного співробітництва Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (1991–1996 рр.) / Ю. М. Шемета // Гілея: 

науковий вісник. Зб. наукових праць. – К., 2012. – Випуск 62. – С. 81–86; Її ж. 

Міжнародне співробітництво Київського національного університету 1991–
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У працях з історії Київського національного торговельно-економічного 

університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

висвітлюється міжнародна діяльність вищих навчального закладів
9
. Колективна 

монографія про історію Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка містить детальну інформацію про розвиток міжнародних зв’язків 

провідного українського університету в умовах реформування системи вищої 

освіти України та приєднання до Болонського процесу. Вивчення цієї важливої 

праці дало змогу розкрити не лише міжнародні зв’язки провідного українського 

університету, але й багато питань, які входять у предмет дисертаційного 

дослідження. 

Дослідження А. Джафарової, Д. Кулібаби, О. Шияна, Н. Кузьменко та 

інших висвітлюють проблеми студентського самоврядування вищих закладів 

освіти в умовах реформування вищої школи
10

. Проблему академічної 

мобільності в контексті Болонського процесу досліджують В. Чістохвалов, 

М. Ставрук, І. Шеіна
11

. Фактори інтеграції української системи вищої освіти у 

                                                                                                                                            

2001 рр.: навчально-методична складова / Ю. Шемета // Гілея: науковий вісник. 

Зб. наукових праць. – К., 2013. – Вип. 75. – С. 126–128; Шубартовський Г. 

Інтернаціоналізація університетської освіти / Г. Шубартовський // Вища школа. 

– № 2011. – № 4. – С. 59–63. 
9
 Історія Київського національного торговельно-економічного університету: 

монографія / А. А. Мазаракі, О. А. Пиріг, Т. І. Скирда та ін. – К.: Книга, 2006. – 

256 с.; Історія Київського університету: монографія / І. В. Верба, 

О. В. Вербовий, Т. Ю. Горбань та ін.; кер. авт. кол. В. Ф. Колесник. – К.: ВПЦ 

“Київський університет”, 2014. – 895 с. 
10

 Джафарова А. Самоврядування у вищих навчальних закладах як елемент 

євроінтеграції / А. Джафарова // Болонський процес очима студентів: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції: Київ, 14 грудня 2007 р. У 2 т. / 

редкол.: І. І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 

Т. 1. – С. 95–98; Кулібаба Д. Ефективне студентське самоврядування – запорука 

успішної інтеграції в європейський освітній простір / Д. Кулібаба // Болонський 

процес очима студентів: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції: Київ, 14 грудня 2007 р. У 2 т. / редкол.: І. І. Тимошенко (відп. ред.) 

та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – Т. 1. – С. 7–9; Шиян О. Болонський 

процес очима студентів / О. Шиян / Болонський процес очима студентів: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Київ, 14 грудня 

2007 р. У 2 т. / редкол.: І. І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-

ту, 2008. – Т. 1. – С. 10–11; Кузьменко Н. В. Роль органів студентського 

самоврядування у позааудиторній виховній роботі / Н. В. Кузьменко // Вища 

освіта України. – Додаток 4. – Т. ІІ (20). – 2010. – С. 166–170. 
11

 Чистохвалов В. Н. История развития академической мобильности в странах 

“Болонской зоны” / В. Н. Чистохвалов // Педагогическое образование и наука. – 

2009. – № 9. – С. 33–43; Ставрук М. А. Развитие академической мобильности 

студентов в Финляндии / М. А. Ставрук // Педагогическое образование и наука. 

– 2009. – № 9. – С. 48–52; Шеина И. М. Формирование межкультурной 
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європейський і світовий освітній простір аналізують О. Романовський, 

Н. Чаграк, Г. Гритчук
12

. 

Ф. Андрушкевич у своїх роботах аналізує досвід українсько-польської 

співпраці у сфері академічної освіти з часів середньовіччя і до сьогодення, 

розкриває переваги освітньої системи Польщі після набуття членства в ЄС
13

. 

Таким чином, в історіографії 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. 

Підрозділ 1.2. “Аналіз джерельної бази” присвячено джерельному 

забезпеченню дослідження. 

Джерельну базу з вивчення проблеми міжнародних зв’язків київських 

університетів у період 1991 – 2012 рр. можна поділити за видовим принципом на 

такі групи: неопубліковані архівні документи Міністерства освіти і науки 

України за 1991 – 1999 рр.; матеріали поточних архівів ВНЗ; опубліковані 

збірники документів і матеріалів; інформаційно-аналітичні матеріали діяльності 

Міністерства освіти і науки України; опубліковані звіти ректорів ВНЗ за поточні 

навчальні роки цього періоду; опубліковані матеріали з досвіду роботи окремих 

ВНЗ; 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. 

Важливим джерелом вивчення є матеріали Центрального державного 

архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), а саме: 

Міністерство освіти України (Ф. 166). Описи 17 і 18 фонду містять матеріали, 

які дали можливість вивчити процеси налагодження прямих двосторонніх і 

багатосторонніх міжнародних зв’язків між українськими та зарубіжними ВНЗ, 

                                                                                                                                            

коммуникативной компетенции как фактор развития академической 

мобильности / И. М. Шеина // Педагогическое образование и наука. – 2009. – 

№ 9. – С. 44–47. 
12

 Романовський О. Включене навчання, зарубіжне стажування та дистанційне 

навчання як фактори підвищення ефективності підготовки фахівців у галузі 

менеджменту і бізнесу / О. Романовський // Освіта, менеджмент і бізнес: 

світовий вимір: матеріали звітно-наукової конференції викладачів УАГІ ВМУУ 

за 2009 рік, 5–6 лютого 2010 р. / укл. Т. В. Мірзодаєва, О. О. Верхогляд, 

О. І. Воловик. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – С. 39–44; Чаграк Н. І. 

Основні тенденції розвитку міграційних процесів у сфері вищої освіти України 

/ Н. І. Чаграк, Г. В. Гритчук // Вища освіта України № 1 (додаток 1). – 2012. – 

С. 126–133. 
13

 Андрушкевич Ф. Головні аспекти впливу глобалізації на розвиток освітніх 

процесів / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. – 2010. – № 3. – С. 64–69; 

Його ж. Польський “освітній прорив” та його значення для українських освітніх 

інновацій / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 103–

108. 
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простежити державну політику в питанні розвитку міжнародного 

співробітництва в царині вищої освіти. 

З матеріалів Державного архіву м. Києва (Держархів м. Києва) 

використані документи фонду Національного авіаційного університету (Ф. Р-

341, оп. 20), які дали можливість дослідити динаміку розвитку міжнародного 

співробітництва НАУ в 1991 – 2012 рр. 

Інформація з документів і матеріалів поточних архівів окремих 

університетів м. Києва дала важливу для висвітлення предмета дослідження 

інформацію. 

Окрему групу джерел складають звіти ректорів ВНЗ, де відображено 

рівень організації міжнародного співробітництва конкретного університету, 

напрями і форми співробітництва, результати міжнародної діяльності за 

кожний навчальний рік
14

. 

До опублікованих джерел належать документи і матеріали, у яких 

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 1991 – 2012 рр. Державна політика щодо міжнародної 

діяльності у сфері вищої освіти є головним фактором реформування і 

модернізації вищої школи і задекларована в базових документах про вищу 

освіту
15

. 

                                           
14

 Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова за 2002/2003 навчальний рік (10-й рік в університетському 

статусі). – К., – 2003. – 100 с.; Звіт ректора Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка Губерського Л. В. про роботу за період з 

грудня 2011 р. по грудень 2012 р. та завдання на наступний рік [Електронний 

ресурс]: доповідь на Конференції трудового колективу Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 26.12.2012. – 179 c. – 

Режим доступу: www.univ.kiev.pdfs/zvit.pdf (дата звернення: 05.03.13). – Назва з 

екрана; Розбудова міжнародної діяльності дослідницького університету / 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний 

інститут” [Електронний ресурс]: звіт за 2008 р. – Режим доступу: 

http://kpi.ua/909-2 (дата звернення: 28.11.12). – Назва з екрана. 
15

 Закон України “Про освіту”// Освіта в Україні: зб. законодав. і нормат. актів: 

(відповідає офіційному текстові) / упоряд. Ю. В. Паливода. – К.: 

Паливода А. В., 2009. – C. 4–36; Державна національна програма “Освіта” 

(“Україна ХХІ століття”)” // Там само. – C. 233–261; Закон України “Про вищу 

освіту” // Інформаційний вісник МОН України. – 2002. – № 9. – С. 2–30; 

Положення “Про державний вищий навчальний заклад” // Вища освіта. 

Нормативно-правові акти про організацію освіти у вищих навчальних закладах 

ІІІ-ІV рівнів акредитації: У 2 кн. / укладачі М. І. Панов, Ю. П. Битяк, 

Г. С. Гончарова та ін.; за ред. проф. М. І. Панова. – Х.: Право, 2006. – С. 82–89; 

Національна доктрина розвитку освіти / Освіта в Україні: словник термінів 

нормативно-правових актів / автор-упорядник Є. І. Бородін. – Дніпропетровськ: 
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Вивчено і використано матеріали центральної освітянської преси, 

періодичних видань університетів 1991 – 2012 рр., які присвячені проблемам 

реформування вищої освіти України, участі українських університетів у 

Болонському процесі та інтеграції у європейський і світовий науково-освітній 

простір. Це дало можливість простежити географію, динаміку, напрями, форми, 

результати, перспективи розвитку міжнародного співробітництва української 

вищої школи загалом та окремих університетів зокрема. Серед них: “Освіта 

України”, “Освіта”, “Педагогічна газета”, “Київський університет”, “Київський 

політехнік”, ”Університет і час”, “Педагогічні кадри”, “Могилянський вісник”, 

“Економіст”, “Медичні кадри” та інші видання. 

Довідково-статистичні матеріали “Вища освіта. Нормативно-правові акти 

про організацію освіти у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації”, 

“Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, 

тенденції розвитку, 1991–2006 рр.”, “Національна доповідь про стан і 

перспективи розвитку освіти в Україні” та інші є надійним джерелом для 

реалізації мети дослідження і містять інформацію про стан вищої освіти, 

висвітлюють динаміку розвитку міжнародної діяльності, навчання іноземних 

громадян в українських ВНЗ та українських – у закордонних університетах. 

З моменту приєднання України до Болонського процесу фактором 

наукового й освітнього життя в Україні стають наукові конференції, матеріали 

яких є вагомим джерелом для вивчення і висвітлення досліджуваних нами 

питань
16

. 

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” та інші. Статті, опубліковані у цих журналах, 

висвітлюють проблеми розвитку вищої школи в Україні, процеси 

реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу, досвід окремих 

ВНЗ у розвитку міжнародних зв’язків та науково-освітньої інтеграції. 

Електронні ресурси містять важливі відомості про розвиток міжнародного 

співробітництва в галузі вищої освіти. У них представлені нормативно-правові 

документи, звіти та матеріали МОН України щодо міжнародного 

співробітництва закладів вищої освіти
17

. Репрезентативними за кількістю 

                                                                                                                                            

Герда, 2003. – С. 432–450. 
16

 Болонський процес в дії: матеріали “Круглого столу”, проведеного 

Інститутом вищої освіти АПН України та редакцією тижневика “Освіта” 

(травень 2004 р. – лютий 2005 р.) / за ред. О. С. Коноваленко; Б. І. Корольова. – 

К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 98 c.; Україна між Росією та Європейським 

Союзом: пошук ідентичності: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 19 травня 

2011 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київськ. ун-т 

імені Бориса Грінченка; [редкол.: В. О. Огнев’юк (голова), Л. Л. Хоружа, 

К. О. Линьов, Г. М. Надтока, О. І. Бонь та ін.; наук. ред. Г. М. Надтока]. – К.: 

Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 148 с. 
17

 Щодо затвердження Примірного положення про академічну мобільність 
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інформації, їх змістовним наповненням є офіційні сайти ВНЗ. Вони дають 

змогу залучити важливу інформацію для розкриття предмета дослідження
18

. 

Електронні ресурси містять також наукові статті, присвячені проблемі 

міжнародного співробітництва й інтеграції
19

. 

Отже, виявлення та використання значного масиву недосліджених або 

маловивчених джерел дали можливість розкрити поставлені в дисертаційному 

дослідженні проблеми, уникнути однобічної оцінки розвитку міжнародних 

зв’язків київських університетів, досвіду їх інтеграції в європейський і світовий 

освітній простір, обґрунтувати наукову новизну дисертації, зробити відповідні 

висновки й узагальнення, які виносяться на захист. 

У підрозділі 1.3. “Методологічні засади дослідження” проаналізовані 

методологічні підходи та методичний інструментарій дослідження. 

Основоположними методологічними принципами дослідження стали: історизм, 

об’єктивність, системність, усебічність, наступність. 

                                                                                                                                            

студентів вищих навчальних закладів України / Наказ МОН № 635 від 

29.05.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/ 

Vishya_osvita/36037/ (дата звернення: 25.08.13). – Назва з екрана; Положення 

“Про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-

педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових 

установах за кордоном” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2011-п (дата звернення: 29.01.13). – Назва 

з екрана; Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. // 

Указ Президента України № 344/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html (дата звернення: 03.09.14). – 

Назва з екрана. 
18

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Відділ 

міжнародного співробітництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.umz.univ.kiev.ua (дата звернення: 24.05.14). – Назва з екрана; 

Міжнародне співробітництво НМУ імені О. О. Богомольця [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nmu.edu.ua/a6.php (дата звернення: 

13.11.12). – Назва з екрана; Національний технічний університет України “КПІ” 

/ Департамент міжнародного співробітництва [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://kpi.ua/kpi_links (дата звернення: 29.09.12). – Назва з екрана; Про 

міжнародну діяльність / Національний університет біоресурсів і 

природокористування України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nubip.edu.ua/node/4248 (дата звернення: 27.09.12). – Назва з екрана. 
19

 Бачинська О. М. Аналіз кадрового потенціалу вищої школи України. 

[Електронний ресурс] / О. М. Бачинська. – Режим доступу: http://chtei-

knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2013/v2/NV-2013-V2_71.pdf (дата 

звернення: 13.09.13). – Назва з екрана; Ворона М. І. Сучасний стан 

забезпечення процесу навчання іноземців в Україні: організаційно-правовий 

аспект [Електронний ресурс]: стаття / М. І. Ворона // Університетські наукові 

записки, 2013. – № 1(45). – С. 423–430. – Режим доступу: Unzap_2013_1_62.pdf 

(дата звернення: 03.12.14). – Назва з екрана. 
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У дисертації використано такі методи: метод історичного аналізу та 

синтезу; компаративістський (порівняльний); агрегативний; реконструкції 

макро- й мікроструктур; дискурсивний; періодизації; історико-хронологічний; 

хронологічно-проблемний; проблемно-хронологічний; історико-ситуаційний, а 

також соціологічні методи. 

Дотримання названих методологічних принципів та методів дослідження 

допомогло з’ясувати механізм формування і реалізації державної політики 

України щодо розвитку міжнародних зв’язків та співробітництва у сфері вищої 

освіти в 1991 – 2012 рр., об’єктивно й неупереджено висвітлити участь 

київських університетів у забезпеченні інтеграції української науки й освіти у 

міжнародний науково-освітній простір. 

У другому розділі “Державна політика України в галузі вищої освіти 

та законодавче забезпечення міжнародної діяльності університетів” 
розкривається освітня політика України та законодавче забезпечення розвитку 

міжнародного співробітництва у вищій школі. 

У підрозділі 2.1. “Законодавче забезпечення міжнародної діяльності 

України у сфері вищої освіти” розглянуто та узагальнено законодавче 

забезпечення сфери вищої освіти як основи для міжнародної діяльності ВНЗ 

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.) 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 (1995 – 2005 рр.) були ухвалені закони прямої дії, які 

забезпечили поглиблення освітніх реформ та 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, розкрили зміст 

державної політики щодо міжнародного співробітництва, основні напрями 

міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічну діяльність у галузі 

вищої освіти. Положення про державний вищий навчальний заклад (1996 р.), 

постанова Кабінету Міністрів України “Про документи про освіту та вчені 

звання” (1997 р.), постанова Кабінету Міністрів України “Про перелік напрямів 

та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
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навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” 

(1997 р.), Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) 

(1998 р.) та інші документи створили правові умови для якісних змін у вищій 

освіті й готували українські університети до вступу в Болонський процес. 

Упродовж третього етапу (2005 – 2012 рр.) розпочалася робота над 

розробкою державних стандартів освіти, запроваджувався Додаток до диплома 

європейського зразка як один із ключових інструментів Європейського 

простору вищої освіти. З 2009 р. запроваджено Європейську кредитно-

трансферну систему як інструмент мобільності та забезпечення якості вищої 

освіти. З січня 2012 р. почала впроваджуватися Національна рамка 

кваліфікацій. Розроблявся новий Закон України “Про вищу освіту”, який набув 

чинності у 2014 р. 

У підрозділі 2.2. “Інституціювання університетських відділів 

міжнародних зв’язків” проаналізовано процес становлення сучасних відділів 

міжнародних зв’язків та їх можливості у забезпеченні міжнародної діяльності 

університетів. 

У діяльності відділів міжнародних зв’язків київських університетів 

простежуються три етапи: 1) 1991 – 1995 рр. – становлення сучасних відділів 

міжнародних зв’язків провідних університетів, пошук партнерів та 

налагодження співпраці; 2) 1995 – 2005 рр. – підготовка освітніх систем 

університетів до участі у формуванні Європейського простору вищої освіти, 

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. Становленню і налагодженню діяльності відділів 

міжнародних зв’язків університетів сприяла активна участь ректорів у 

міжнародних семінарах, конференціях, тренінгах, виставках. Вивчення кращого 

досвіду організації діяльності закордонних університетів позитивно вплинуло 

на розвиток українських університетів, їх модернізацію, налагодження 

міжнародних зв’язків і співробітництва
20

. 

Відділи міжнародних зв’язків таких столичних університетів, як 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний 

технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, 

Національний авіаційний університет, Національний медичний університет 

імені О. О. Богомольця та інших, забезпечили лідируючі позиції у розвитку 

міжнародних зв’язків та співробітництва своїм університетам, стали 

своєрідними центрами міжнародної діяльності університетів, формували нові 

традиції міжнародного співробітництва, створювали власні системи 

міжнародних зв’язків, налагоджували систему договорів, пошуку партнерів, 

напрямів співпраці та грантової підтримки досліджень, упорядковували 

підготовку іноземних фахівців. На кінець 2012 р. відділ міжнародного 

співробітництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                                           
20

 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України 

(ЦДАВО України), ф.166, оп. 18, спр. 316, арк. 36–37. 
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залучив до участі у міжнародній діяльності практично всі структурні 

підрозділи. 

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 

міжнародних рейтингів. 

У підрозділі 2.3. “Кадровий потенціал київських університетів як 

головний ресурс розвитку міжнародного співробітництва та освітньо-

наукової інтеграції” обґрунтовано залежність рівня розвитку міжнародного 

співробітництва університетів від якості їх кадрового забезпечення. 

У досліджуваний період провідні столичні університети виявили пряму 

залежність рівня міжнародної активності від якості кадрового забезпечення. 

Упродовж 1991 – 2012 рр. у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка та національних університетах: “КПІ”, медичному, 

авіаційному, педагогічному та інших – спостерігалася позитивна динаміка їх 

кадрового забезпечення, що давало змогу налагоджувати і розвивати 

міжнародні зв’язки і співпрацю. 

Якісне кадрове забезпечення університетів відкрило можливості для 

отримання технічної допомоги від зарубіжних установ, організацій і фондів. 

Завдяки належному кадровому забезпеченню було створено науковий парк та 

Інститут високих технологій Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, саме це об’єднало зусилля науково-педагогічних кадрів для 

розв’язання найактуальніших науково-технічних проблем та підготовки 

справжньої наукової еліти України. У 2010 – 2011 навчальному році університет 

виконував наукові дослідження за міжнародними грантами на загальну суму 

близько 8 млн грн. Міжнародні заходи стали дієвим фактором підвищення 

кваліфікації професорсько-викладацького складу провідних університетів. У 

них збільшувалася кількість заходів міжнародного рівня: наукові конференції, 

відрядження, академічні обміни, наукове стажування тощо. Порівняно з іншими 

університетами не лише Києва, а й України кращими були наукометричні 

показники Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Якісне кадрове забезпечення дало змогу досягнути значних успіхів у 

розвитку міжнародних зв’язків та співпраці НТУУ “КПІ”. У 2009 р. науковим 

парком було укладено 9 договорів про партнерство з високотехнологічними 

організаціями. Велика увага приділялася розвитку молодіжної науки. НПУ імені 

М. П. Драгоманова потужно готував кадри вищої кваліфікації. У 2012 р. 

отримали вчене звання професора 11 осіб, вчене звання доцента – 44 кандидати 

наук. У 2012 р. понад 120 викладачів пройшли стажування в зарубіжних 

партнерських ВНЗ, освітніх і дослідницьких центрах. Кадровий склад НМУ 

імені О. О. Богомольця забезпечив у 2010 р. вперше в історії закладу випуск 

студентів з 24 країн світу, які навчалися за англомовною формою. У 2011 р. 

випускники медичного університету отримали міжнародний освітній документ 

– Diploma Supplement – Додаток до диплома європейського зразка. 

Протягом 1991 – 2012 рр. київські університети не зупиняли пошуки 

механізмів активізації вдосконалення якісного забезпечення своїх структурних 
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підрозділів висококваліфікованими фахівцями нового типу. 

У третьому розділі “Основні напрями, форми та результати 

міжнародної співпраці київських університетів” досліджено результати 

міжнародної діяльності київських університетів, їх значення для інноваційного 

розвитку та утвердження в міжнародному освітньо-науковому просторі. 

У підрозділі 3.1. “Основні форми та результати міжнародного 

співробітництва київських університетів” акцентується увага на конкретному 

досвіді організації та реалізації міжнародних зв’язків і співробітництва 

провідними київськими університетами. Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка та національні університети: “КПІ”, “Києво-

Могилянська академія”, авіаційний, біоресурсів і природокористування, 

педагогічний, медичний, торговельно-економічний та інші – розвивали 

різноманітні форми міжнародної співпраці, а результати міжнародної 

діяльності забезпечували їх сталий розвиток та інноваційність, поступове 

входження у світовий науковий і освітній простір. 

На початок 2012 р. Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка співпрацював зі 175 партнерами у 55 країнах світу. Успішну 

співпрацю зі 112 технічними університетами з 36 країн світу, великою 

кількістю міжнародних організацій, багатьма відомими фірмами налагодив 

Національний технічний університет “КПІ”. Станом на 2012 р. міжнародне 

співробітництво Національного медичного університету імені О. О. Богомольця 

здійснювалося зі 101 зарубіжним медичним та освітнім закладом, організацією, 

асоціацією, у тому числі з 79 іноземними освітніми закладами. Географія 

міжнародних зв’язків Національного університету біоресурсів і 

природокористування охоплювала всі частини світу і нараховувала сотні 

університетів. 

Провідні університети м. Києва підтримували членство та участь у 

діяльності Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації 

університетів, Євразійської асоціації університетів, стали підписантами Великої 

хартії університетів. Програми подвійної магістратури й аспірантури з 

провідними ВНЗ Європи стартували в Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка та національних університетах: “КПІ”, “Києво-

Могилянська академія”, медичному, авіаційному та інших. Організація 

університетами спільних магістерських програм з університетами держав – 

членів ЄС давала змогу певній кількості випускників отримати визнані в межах 

ЄС дипломи та сприяла впровадженню основних принципів ЄС у сфері вищої 

освіти стосовно організації навчального процесу, системи гарантування якості, 

академічної мобільності. Міжнародні угоди про співпрацю між провідними 

університетами Києва та їх закордонними університетами-партнерами відкрили 

перед студентами і науковцями нові перспективи у здобутті якісної освіти та 

працевлаштуванні. 

В університетах діяли сертифіковані за міжнародними стандартами мовні 

центри, лабораторії, інші структури. Станом на 2010 – 2011 навчальний рік в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка функціонувало 

17 мовних і культурних центрів різних країн світу, переважно на базі Інституту 
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філології. У 2011 – 2012 навчальному році в університеті нараховувалося майже 

30 мовно-культурних центрів. 

Університети активно розвивали проектну діяльність. Важливим 

напрямом міжнародного співробітництва університетів була співпраця з 

посольствами та міжнародними організаціями, акредитованими в Україні. 

Навчання іноземних громадян – важливий напрям міжнародної співпраці, 

який дієво утверджував позитивний імідж у світі університетів, національної 

системи вищої освіти загалом. В університетах спостерігалася позитивна 

динаміка навчання студентів-іноземців. У 2009 – 2010 навчальному році в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за дво- і 

багатосторонніми програмами обміну було прийнято на навчання та проходження 

практики 108 студентів із 17 країн світу. У 2012 – 2013 навчальному році у 

Національному технічному університеті “КПІ” навчалося 497 студентів-

іноземців із 39 країн світу. У 2012 р. в Національному авіаційному університеті 

навчалося 1200 іноземних студентів із 49 країн світу. До Національного 

медичного університету імені О. О. Богомольця на навчання було зараховано 

понад 370 іноземних громадян, які представляли 39 країн світу. Станом на 2012 

– 2013 навчальний рік студентами англомовної форми навчання в медичному 

університеті були понад 250 осіб. 

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 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (у 

2009 р. – 374). Щорічно в НМУ імені О. О. Богомольця відбувалося близько 100 

відряджень співробітників до більш ніж 20 країн світу. Також для участі у 

наукових форумах відряджалися за кордон щорічно 7–10 студентів медичного 

університету до 5–8 країн світу. У 2010 р. понад 1000 викладачів, студентів та 

науковців НУБіП взяли участь у різноманітних міжнародних заходах, які 

відбувалися на базі університетів-партнерів. 

Важливий напрям міжнародного співробітництва – поширення друкованої 

наукової продукції у закордонних виданнях. У 2010 – 2011 рр. Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка було опубліковано 6747 

статей, у тому числі 898 у зарубіжних виданнях. Серед підрозділів лідерство за 

кількістю закордонних публікацій утримували природничі факультети. 

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. Робота в 

університетах іноземних професорів була важливим показником для 

просування в міжнародних рейтингах. Університети успішно здійснювали одну 

з найважливіших складових інтеграції в ЄПВО – розширення мобільності 

студентів, викладачів і науковців за програмою мобільності Уряду України. У 

досліджуваний період університети стали центрами з вивчення іноземних мов, 

що було головною умовою активного міжнародного співробітництва. Створені 

спільно зі світовими й регіональними міжнародними організаціями структурні 
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підрозділи відігравали велику роль у поглибленні міжнародної співпраці. 

Зокрема, у НТУУ “КПІ” діяло близько 50 спільних структур. 

Університети, які були успішними на внутрішньому ринку освітніх 

послуг, активніше проявляли себе у зовнішній науково-освітній діяльності. 

У підрозділі 3.2. “Міжнародні освітні програми та участь університетів 

Києва у їх реалізації” розглядаються основні міжнародні освітні програми та 

участь київських університетів у їх реалізації.  

Міжнародні програми і проекти мали помітний вплив на інноваційний 

розвиток системи вищої освіти України. Їх присутність значно активізувала 

міжнародну діяльність університетів, посилила інтеграційні процеси у сфері 

вищої освіти та в інших сферах. 

Великий досвід реалізації програм з європейських студій напрацював 

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 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. університет започаткував 

міжнародний проект “ТЕМПУС–МЕРКЮРІ”. Проект був спрямований на 

підвищення рівня співробітництва між університетами, створення умов для 

переходу до моделей дослідницьких університетів країн-партнерів (Росія, 

Україна, Молдова). 

Національний університет “Києво-Могилянська академія” в рамках 

програми Темпус-Тасіс протягом 2006 – 2007 рр. виконував проект 

“Впровадження принципів третього циклу вищої освіти Європейського 

простору в Україні”. У рамках проекту програми Tемпус-Tасіс “Менеджмент у 

вищій школі” Національний технічний університет “Київський політехнічний 

інститут” працював за багатьма напрямами: відкрито нову спеціальність 

“Адміністративний менеджмент”, створено першу чергу телекомунікаційної 

системи, сучасну лінгвістичну лабораторію. У рамках програми Tемпус-Tасіс 

був запланований новий проект “Європейські мови”. Програма Темпус-Тасіс 

сприяла впровадженню нових технологій в організацію навчального процесу 

Національного авіаційного університету. У ході ралізації проекту Tемпус IV 

ENAGRA в Національному університеті біоресурсів і природокористування 

відбувалися міжнародні навчально-методичні конференції, які об’єднували 

науковців Польщі, Німеччини, Росії, України та інших країн. 

Реалізація проекту програми Темпус MUMEENA “Модернізація 

додипломної медичної освіти у країнах Східного сусідства” Національним 

медичним університетом імені О. О. Богомольця розширила уявлення про 

вдосконалення медичної освіти й обмін досвідом між учасниками. 

На базі кафедри світового господарства і міжнародних економічних 

відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка реалізувався проект за програмою Жана 

Моне, розроблялися курси і частини курсів з економіки європейської інтеграції. 

У 2010 р. Національний університет “Києво-Могилянська академія” отримав 

грант на створення кафедри права Європейського Союзу. В університеті 

створено Європейський центр досконалості, який розвиває юридичні 
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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. 

У програмі Еразмус Мундус брали участь Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, національні університети: “КПІ”, 

авіаційний, “Києво-Могилянська академія”, медичний, торговельно-

економічний та інші. У 2012 р. Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка був партнером 5 консорціумів ВНЗ щодо реалізації програми 

Еразмус Мундус. У 2012 р. НТУУ “КПІ” працював за 4 проектами програми ЄС 

Еразмус Мундус, що значно розширило академічну мобільність студентів і 

викладачів. Реалізація проектів програми Еразмус Мундус в університеті 

“Києво-Могилянська академія” дала можливість студентам, аспірантам, 

докторантам, викладачам і працівникам проходити навчання і стажування в 

університетах країн ЄС, які були учасниками консорціумів. 

Провідні київські університети співпрацювали з DAAD (Німецька служба 

академічних обмінів), програмою Фулбрайта, брали участь у Рамкових програмах, 

особливо інтенсифікували свою участь у 7РП ЄС. 

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 в цілому. 

У підрозділі 3.3. “Роль органів студентського самоврядування у розвитку 

міжнародного співробітництва” розкриваються можливості органів 

студентського самоврядування в посиленні міжнародної діяльності 

університетів. 

Важливим фактором для розвитку 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. За участю служб ректорату студентські парламенти 

університетів були задіяні у реалізації проектів університетського, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів. ОСС університетів налагоджували 

зв’язки з посольствами багатьох країн для ознайомлення з економічним, 

політичним, культурним станом студентства різних країн. 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 Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 

2011 р. реалізували з Університетом Констанца річну програму співпраці, 

спрямовану на обмін досвідом роботи ОСС України та Німеччини. Члени 

НТСА Київського національного університету імені Тараса Шевченка брали 

участь у численних міжнародних та всеукраїнських форумах, конференціях, 
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симпозіумах, олімпіадах, круглих столах та інших заходах, що проводилися в 

Україні й за кордоном. ОСС НТУУ “КПІ” спільно з працівниками відділу 

міжнародних зв’язків забезпечували виїзд студентів до університетів-партнерів, 

з якими були спільні програми подвійного диплома та реалізувалися програми 

обміну. Студенти НТУУ “КПІ” були учасниками Міжнародної європейської 

студентської організації (ESTIEM), яка об’єднує студентів-економістів. 

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. 

ОСС НМУ імені О. О. Богомольця спільно з членами ради Студентського 

наукового товариства імені О. А. Киселя були активно задіяні в організації і 

забезпеченні активного функціонування English-Speaking Club як одного з 

необхідних компонентів інтеграції студента-медика у міжнародний медичний 

простір. Тісні контакти налагоджені між студентами НМУ імені 

О. О. Богомольця та студентами медичного факультету Болонського 

університету. 

ОСС університетів через тісну співпрацю з Національним студентським 

союзом та Всеукраїнською студентською радою підтримували зв’язки з 

Європейським студентським союзом та студентськими організаціями 

закордонних університетів. 

Студентські органи самоврядування в київських університетах проявили 

себе як важливий внутрішній ресурс модернізації і реформування своїх 

університетів. Активність і висока мотивація студентів до здобуття якісної 

освіти, подвійних дипломів сприяли нарощуванню академічної мобільності, 

розширенню географії та напрямів міжнародних зв’язків університетів, 

вплинули на європейський вибір України. 

Четвертий розділ “Інтеграція української системи вищої освіти у 

міжнародний освітній простір: проблеми та перспективи” розкриває 

спроби адаптації української системи вищої освіти до вимог Болонського 

процесу, виявляє проблеми та перспективи інтеграції українських 

університетів, системи вищої освіти загалом у міжнародний освітній простір. 

У підрозділі 4.1. “Засади реалізації Болонського процесу та спроби 

адаптації української системи вищої освіти до його вимог” розглянуто основні 

засади Болонського процесу, спроби їх реалізації та практичної адаптації 

української системи вищої освіти до їх вимог. 

У досліджуваний період в Україні вироблялися підходи до вдосконалення 

освітнього процесу. 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 адаптації української системи вищої освіти 

до Болонського процесу було впровадження Національної рамки кваліфікацій, 

яка покликана прискорити входження української системи вищої освіти в 
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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. 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. 

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. Реформування системи вищої освіти в 

контексті Болонського процесу надало можливість університетам України 

включитися у створення європейського наукового й освітнього простору задля 

підвищення спроможності випускників до працевлаштування, поліпшення 

мобільності, підняття конкурентоспроможності системи вищої освіти та її 

активізації у світовому масштабі. 

У підрозділі 4.2. “Основні фактори гальмування інтеграційних процесів у 

сфері вищої освіти” викладено основні фактори, які перешкоджали входженню 

вітчизняних університетів у міжнародний науково-освітній простір. 

Серед факторів, що гальмували 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. Фактори, що гальмували адаптацію української 

системи вищої освіти до вимог Болонського процесу, знаходилися у політичній, 

законодавчій, кадровій, науково-методичній площинах і потребували негайного 

вирішення. Їх вирішення стане можливим лише у державі зі здоровою 

економікою і завдяки послідовній освітній політиці у напрямі переходу на 

кращі світові стандарти. 

У підрозділі 4.3. “Шляхи активізації інтеграційних процесів у вищій 

школі” йдеться про можливі шляхи активізації інтеграційних процесів у вищій 

освіті. Для забезпечення успішної інтеграції київських університетів, 
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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, що забезпечить 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. 

Зберігається потреба посилювати організаційне забезпечення 

міжнародного співробітництва: вдосконалювати структуру департаментів 

(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. 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. 

У Висновках дисертаційної роботи підведено підсумки наукової 

розробки теми, конкретизовано результати досліджень: 

– Встановлено, що аналіз історіографії і джерельної бази проблеми 

засвідчили наступне. З названої теми підготовлено чимало статей і монографій, 

проте цілий комплекс питань, пов’язаних з розвитком міжнародних зв’язків 

київських університетів у 1991 – 2012 рр., не отримав цілісного висвітлення. 

Джерельна база є репрезентативною для висвітлення теми дослідження. Обрані 

методологічні засади історичного пізнання допомогли об’єктивно й 

неупереджено розкрити тему, виявити ті напрями, які вивчені недостатньо, і 

значною мірою заповнити наявні прогалини. 

– З’ясовано, що державна політика України в галузі вищої освіти велику 

увагу приділяла активізації міжнародної діяльності вищих навчальних закладів, 

питанню інтеграції системи вищої освіти в європейський і світовий науково-

освітній простір. Встановлено, 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, що причинами 

активізації формування міжнародних зв’язків провідних київських університетів 

у 1991 – 2012 рр. є звільнення від диктату загальнодержавного московського 

центру, проголошення принципу відкритості системи вищої освіти України та 

університетської автономії. Виявлено, що провідні університети м. Києва стали 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 23 

лідерами в розвитку цього стратегічного напряму освітньої політики. 

– Доведено, що напрацювання нової законодавчої бази сфери вищої 

освіти України стало головною умовою налагодження й розвитку міжнародних 

зв’язків вищими навчальними закладами, їх інноваційного розвитку та 

інтеграції в європейський і світовий освітній простір. Обґрунтовано, що процес 

напрацювання нормативно-правової бази розвитку міжнародних зв’язків та 

співробітництва у 1991 – 2012 рр. пройшов три етапи. На кожному з них 

розроблялися і набували чинності важливі для розвитку університетів і їх 

інтеграції у європейський і світовий освітній простір законодавчі та нормативні 

документи, підзаконні акти, які давали можливість профільному міністерству й 

університетам на практиці здійснювати міжнародну діяльність, забезпечувати 

активізацію партнерських зв’язків між українськими і закордонними вищими 

навчальними закладами, міжнародними освітніми і науковими організаціями та 

утверджувати міжнародне співробітництво у вищій школі як пріоритетний 

напрям діяльності. 

– Висвітлено процес становлення сучасних відділів міжнародних зв’язків 

в університетах, їх можливості у забезпеченні міжнародної діяльності та 

формуванні Європейського простору вищої освіти. Встановлено, що сучасні 

відділи міжнародних зв’язків у структурі київських університетів з’явилися на 

початку 90-х років ХХ ст. як автономні центри налагодження зв’язків і 

координації міжнародної діяльності. У 1991 – 1995 рр. 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. Протягом 1991 – 2012 рр. 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. 

– Розширено висновок про те, що успішний розвиток міжнародного 

співробітництва конкретного університету залежить від рівня якості його 

кадрового потенціалу. Діяльність університетів в умовах реформування 

системи вищої освіти та її інтеграції в європейський і світовий освітній простір 

потребувала їх утвердження не лише як навчальних закладів, але й як наукових 

центрів. Нові можливості й потреба саморозвитку мотивувала університети до 

пошуків механізмів модернізації кадрового забезпечення відповідно до кращої 

світової практики. Провідні університети м. Києва значно підвищили вимоги й 

відповідальність до професорсько-викладацьких кадрів, мотивуючи 

необхідність відстоювати високий статус навчальних закладів. Можливості 

кадрового потенціалу Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, національних університетів: “КПІ”, медичного, педагогічного та 
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інших – знаходили реалізацію своїх професійних компетентностей у розвитку і 

заснуванні нових наукових шкіл, виконанні міжнародних освітніх проектів і 

програм, двосторонніх угод з ВНЗ-партнерами, партнерстві в багатьох 

консорціумах ВНЗ. Важливою тенденцією в кадровій політиці київських 

університетів 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.  

– З’ясовано, що провідні університети м. Києва розвинули різноманітні 

форми і напрями міжнародного співробітництва. Ними встановлювалися 

зв’язки з іноземними та міжнародними освітніми й науковими організаціями, 

закордонними ВНЗ: здійснювалося укладання і реалізація угод про 

співробітництво, розроблялися і виконувалися партнерські двосторонні 

програми співробітництва із зарубіжними університетами, створювалися і 

реалізовувалися багато- та двосторонні проекти у сферах, що становили 

взаємний інтерес тощо. Університети встановлювали членство у відомих 

міжнародних об’єднаннях, асоціаціях, здійснювали підготовку кадрів для 

зарубіжних країн, брали участь у міжнародних освітніх і наукових проектах, 

розробляли та реалізували міжнародні наукові й освітні проекти тощо. Провідні 

київські університети розвивали такі напрями наукової і навчально-методичної 

співпраці: 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, організація та проведення міжнародних наукових конференцій, 

семінарів, інших заходів, участь у міжнародних освітніх виставках. 

Розкрито основні результати міжнародної діяльності університетів. 

Університети дослідницького типу (Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, НТУУ “КПІ”, НАУ, НУБіП, КНЕУ, НаУКМА) розгорнули 

співпрацю із закордонними ВНЗ, створили окремі пункти наукових парків своїх 

університетів у країнах-партнерах, спільно зі світовими й регіональними 

міжнародними організаціями створили структурні підрозділи, які відігравали 

велику роль у поглибленні міжнародної співпраці. Університети приділяли 

велику увагу навчанню іноземних громадян. У провідних київських 

університетах утверджувалася двомовна форма навчання, що значно сприяло 

притоку іноземних студентів. Основні результати міжнародної діяльності 

університетів проявилися у впровадженні новітніх технологій у навчальний 

процес, уведенні за рахунок вибіркової частини до навчальних планів нових 

дисциплін, утворенні нових кафедр, підготовці й виданні наукової, навчальної 

та методичної літератури за участю міжнародних колективів учених 

університетів-партнерів і українських університетів. Викладачі підвищували 

кваліфікацію з профільних дисциплін, іноземних мов, а також адміністратори і 

техніки з комп’ютерного обладнання. Зростав рівень академічної мобільності 

всіх суб’єктів науково-освітнього процесу. Зміцнювалася матеріально-технічна 
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база та навчально-методичне забезпечення університетів. 

– Значну увагу приділено основним міжнародним освітнім програмам і 

проектам та участі університетів у їх реалізації. Участь провідних київських 

університетів у таких міжнародних освітніх програмах ЄС, як Темпус, Тасіс, 

Еразмус Мундус, Жан Моне, у реалізації Рамкових та інших програм, 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 і багатьох інших 

організацій. 

– Встановлено, що студентське самоврядування університетів прагнуло 

реалізувати своє право розвивати міжнародні зв’язки і співробітництво, 

передбачене законодавством про вищу освіту. Органи студентського 

самоврядування 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. 

– Виявлено, що підготовка і вступ України до Болонського процесу стали 

поштовхом до оновлення структури і змісту освіти, активізували у провідних 

університетах міжнародну діяльність. Адаптація української системи вищої 

освіти до болонських вимог на практиці проявилася у спробах упровадження в 

систему вищої освіти України основних інструментів Європейського простору 

вищої освіти: кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, 

Національної рамки кваліфікацій та Додатка до диплома європейського зразка. 

Київські університети одні з перших адаптували кредитно-трансферну систему 

і здійснили перші випуски спеціалістів, які навчалися за ЄКТС. Вносилися 

інноваційні рішення в організацію діяльності університетів. Реформування в 

контексті Болонського процесу наблизило провідні українські університети, 

систему вищої освіти України до активної участі у формуванні Європейського 

освітнього простору. 

– 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, відсутність необхідного і 

достатнього законодавчого підґрунтя та нормативно-правових документів щодо 

основних інструментів євроінтеграції вищої освіти, недостатнє фінансування, 

недостатньо консолідовані зусилля науковців, органів влади, структур із 

різними формами власності на створення інноваційної інфраструктури 

сучасного ВНЗ, 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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– Запропоновано, як можливі, такі заходи активізації інтеграційних 

процесів у вищій освіті: вдосконалення законодавчого забезпечення; здійснення 

послідовної освітньої реформи, яка б мала цілісний міжгалузевий характер; 

поєднання зусиль Міністерства освіти і науки України й Академії педагогічних 

наук України; забезпечення інтеграції на всеукраїнському рівні, внутрішньої 

академічної мобільності викладачів і студентів; набуття університетами 

реальної автономії; вирішення проблеми підготовки університетських кадрів 

найвищої кваліфікації; постійне вдосконалення комунікативних 

компетентностей суб’єктів вищої освіти; використання резервів структурних 

підрозділів університетів, які ще не включилися у реальну міжнародну 

співпрацю; впровадження системи стажування і навчання українських 

студентів, аспірантів і викладачів за кордоном та іноземних в українських 

університетах; створення системи вищої освіти, що відповідає кращим світовим 

стандартам; 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. 

На нашу думку, досвід провідних університетів Києва засвідчує, що з 

кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. вища освіта України знаходилася на якісно 

новому етапі міжнародного співробітництва. Роль університетів у розвитку 

міжнародних зв’язків та співробітництва вищої школи на сучасному етапі 

новітнього періоду історії України стала 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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вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 
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152. 
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Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 

Спілка архівістів України. – К., 2015. – С. 37–39. 

 

 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Антонюк Т. Д. Міжнародне співробітництво вищих навчальних 

закладів в умовах незалежності (1991 – 2012 рр.): досвід університетів міста 

Києва. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – К., 

2015. 

У дисертації здійснено комплексний аналіз міжнародних зв’язків 

університетів міста Києва в умовах реформування системи вищої освіти в 

Україні періоду незалежності. Процес розвитку міжнародних зв’язків 

провідними київськими університетами розглянуто в контексті тих соціально-

політичних і науково-освітніх трансформацій, які відбувалися в Україні у 1991 

– 2012 рр. Висвітлено значення міжнародної діяльності університетів для їх 

інноваційного розвитку й утвердження у світовому науково-освітньому 

просторі. Виявлено основні фактори гальмування інтеграційних процесів у 

науково-освітній сфері. Особливу увагу приділено невикористаним 

можливостям активізації міжнародного співробітництва університетів та 

інтеграційних процесів у системі вищої освіти. 

Ключові слова: Україна 1991 – 2012 рр., Міністерство освіти і науки 

України, м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний 

інститут”, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, вища 

освіта, вищі навчальні заклади, міжнародні зв’язки, міжнародне науково-

освітнє співробітництво, реформа системи вищої освіти, університети. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Антонюк Т. Д. Международное сотрудничество высших учебных 

заведений в условиях независимости Украины (1991 – 2012 гг.): опыт 

университетов города Киева. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – К., 2015. 

После обретения Украиной независимости появились условия для 

развития прямого сотрудничества украинских и зарубежных высших учебных 
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заведений, академической мобильности, а также участия профессорско-

преподавательских кадров в реализации международных программ и проектов. 

Приоритетом государственной политики Украины в сфере высшего образования 

стала общая международная интеграция и интеграция системы высшего 

образования в европейское и мировое научно-образовательное пространство. 

Поэтому на протяжении 1991 – 2012 гг. создавалась новая нормативно-правовая 

база высшего образования Украины с одновременной ее адаптацией к 

принципам, лежащим в основе образовательной системы Европы. 

Органической составляющей структуры нового законодательства Украины о 

высшем образовании была международная деятельность как одна из 

возможностей европейской и мировой интеграции Украины. 

Ведущие университеты города Киева одними из первых проявили 

инициативу в налаживании и развитии двусторонних и многосторонних связей 

с зарубежными вузами и образовательными организациями. 

В диссертации сделан комплексный анализ международных связей и 

сотрудничества университетов города Киева в условиях реформирования 

системы высшего образования в Украине периода независимости. Процесс 

развития международных связей ведущими киевскими университетами 

рассмотрен в контексте тех социально-политических и научно-образовательных 

трансформаций, которые происходили в Украине в 1991 – 2012 гг. Показан 

опыт и особенности развития международных связей и научно-

образовательного сотрудничества Киевского национального университета 

имени Тараса Шевченко, Национального университета “Киево-Могилянская 

академия”, Национального технического университета Украины “Киевский 

политехнический институт”, Национального университета биоресурсов и 

природопользования, Национального педагогического университета имени 

М. П. Драгоманова, Национального медицинского университета имени 

О. О. Богомольца и других университетов города Киева как общенарастающая 

тенденция в системе высшего образования исследуемого периода. Раскрыто 

значение международной деятельности университетов для их инновационного 

развития и утверждения в мировом научно-образовательном пространстве. 

Обнаружено основные факторы торможения интеграционных процессов в 

научно-образовательной сфере. Особое внимание уделено неиспользованным 

возможностям активизации международного сотрудничества университетов и 

интеграционных процессов в системе высшего образования Украины. 

Ключевые слова: Украина 1991 – 2012 гг., Министерство образования и 

науки Украины, г. Киев, Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Национальный технический университет Украины “Киевский 

политехнический институт”, Национальный медицинский университет имени 

О. О. Богомольца, высшее образование, высшие учебные заведения, 

международные связи, международное научно-образовательное 

сотрудничество, реформа системы высшего образования, университеты. 
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ANNOTATION 

 

 Antoniuk T. D. International cooperation of high schools in conditions of 

independence (1991 – 2012 years.): experience of the Kiev universities. – 

Manuscript. 

 The dissertation for the degree of doctor of historical sciences, specialty 

07.00.01 – History of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – K., 2015. 

 The dissertation presents a comprehensive analysis of international relations 

of Kyiv universities in terms of reforming of higher education system in Ukraine in 

the period of independence. The development of leading Kyiv universities 

international relations is reviewed in the context of the socio-political and scientific-

educational transformations that took place in Ukraine in 1991 – 2012 years. The 

dissertation shows the importance of international activities of universities for their 

innovative development and consolidation of world scientific and educational space. 

The basic factors that inhibit the integration processes in the scientific and 

educational spheres are discovered. Particular attention is paid to untapped 

capabilities of activation of universities international cooperation and integration 

processes in higher education. 

Key words: Ukraine 1991 – 2012 years, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, National Technical 

University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, National Medical University 

named after O. O. Bogomolets, higher education, institutions of higher education, 

international relations, international scientific and educational cooperation, reform of 

higher education, universities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

