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ВСТУП 

 

 

Актуальність. У сучасному соціально-економічному контексті 

розвитку освітніх систем важливу роль відіграють процеси глобалізації та 

інтернаціоналізації вищої освіти. У всьому світі посилюється конкуренція і 

співпраця між освітніми та науковими організаціями, активізується обмін 

студентами, викладачами, аспірантами та дослідниками, набуває широкого 

поширення дистанційна освіта, зростає роль безперервної освіти. Освіта 

розглядається сьогодні як одна із найважливіших складових суспільної 

структури. За час свого розвитку, в освіті затверджувалися демократичні 

цінності, що призвело до нового розуміння освіти, як системи, яка повинна 

забезпечувати кожній людині можливість не просто отримувати та 

поповнювати знання, але для розвитку і самореалізації протягом усього 

життя. Також на розвиток системи освіти особливий вплив справляють 

процеси глобалізації, становлення єдиного інформаційного простору. 

Сьогодні зростає попит на випускників, здатних працювати в 

мультикультурному середовищі і транснаціональних корпораціях, а метою 

вищої освіта стає підготовка професіоналів окремих сфер. У зв'язку з цим 

особливе місце в системі освіти займає феномен, що активно поширюється, 

академічної мобільності. 

Розвиток вищої професійної освіти є найважливішою метою і основним 

пріоритетом освітньої політики як окремої держави, так і світового 

співтовариства в цілому. Розробка та впровадження новітніх освітніх 

технологій, становлення інноваційної інфраструктури у вузі, формування 

інституційних основ для ефективної інтеграції освіти, науки і виробництва (у 

тому числі, бізнесу), дистанційне транскордонне навчання, гармонізація 

освітніх систем та їх інтеграція в єдину міжнародну систему освіти та ін. - 

перелік сучасних вимог, які пред'являються до процесів інституціоналізації 

вищої школи на новому етапі її розвитку. Послідовне забезпечення 



позначених вимог уособлює собою складну задачу, реалізація якої вимагає 

від вузів прийняття нових стратегічних і тактичних рішень щодо 

вдосконалення організаційно-правових механізмів розвитку освіти, 

заснованих на базових принципах державної політики країни і правового 

регулювання відносин у сфері освіти. При цьому, ефективність освітньої 

діяльності увазі наявність спеціальних умов, які дозволяють стимулювати 

відповідні процеси за такими напрямами, як міжнародне співробітництво, 

науково-дослідна діяльність, інноваційна активність і т.п.  

Приєднання України до Болонської декларації гостріше позначає 

завдання, що стоять сьогодні перед системою української вищої освіти. Одна 

з них - забезпечення її привабливості, яка впливає на академічну мобільність 

студентів. 

Розвиток академічної мобільності студентів і викладачів, як один з 

інструментів Болонського процесу, відкриває нові можливості не тільки для 

самої освіти, але також для формування європейського ринку праці та 

єдиного технологічного простору. Транснаціональне, або транскордонне, 

утворення і зростання міжнародної академічної мобільності дозволяють 

розглядати вищу освіту не тільки як вид суспільних послуг, але й як 

важливий сегмент міжнародної торгівлі. 

Однак академічна мобільність не може обмежуватися лише 

можливістю навчатися або працювати за кордоном, а саме по собі визнання 

національних дипломів іншими країнами ще не є доступом до професійної 

діяльності. В даний час таким доступом, незалежно від географічного, 

освітнього і політичного простору, стає професійна компетентність фахівця. 

Сьогодні важливим стає не тільки оволодіти престижною професією, а 

й досягти певного освітнього та культурного рівня, опанувати певними 

компетенціями, щоб бути конкурентоспроможним, а значить, якість «товару» 

буде відповідати вимогам «споживача» - ринку праці та роботодавця. Не 

можна розглядати освітню галузь у відриві від суспільства і також важливо 

сформувати їх рівноправне соціальне партнерство. Саме в здійсненні 



інтеграційних процесів у суспільно-освітній сфері бачиться сьогодні головне 

завдання системи освіти як соціального інституту. 

Об’єктом магістерської дисертації є академічна мобільність студентів. 

Предметом – особливості академічної мобільності студентської молоді 

в Україні. 

Мета роботи полягає в дослідженні феномену академічної мобільності 

студентської молоді. 

Відповідно до мети, постають такі завдання:  

1. Визначити сутність та специфіку академічної мобільності 

студентства, як спеціальної категорії соціальної мобільності, 

визначивши основні етапи її інституалізації у системі вищої освіти. 

2. Проаналізувати особливості академічної мобільності у 

контексті становлення Болонського процесу та його імплікацій в 

Україні.  

3. Дослідити правове поле процесу академічної мобільності в 

Україні. 

4. Визначити основні суб’єкти міжнародної академічної 

мобільності студентства в Україні та дослідити основні можливості 

академічної мобільності студентської молоді. 

5. Проаналізувати стан та перспективи академічної 

мобільності студентів НТУУ "КПІ".  

Ступінь розробленості проблеми. Тема соціальної мобільності молоді 

знаходить відображення в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів, в яких 

аналізуються основні філософські, соціальні, історико-політичні, економічні, 

та правові аспекти теорії і практики цього явища. Пріоритети в постановці 

проблем соціальної мобільності в об'єктивному плані, коли мобільність 

розглядається як властивість, що притаманна логіці розвитку соціальних 

структур і динаміці соціальних процесів, і суб'єктивному, коли 

досліджується внутрішня, психологічна, мобільність, в соціології XХст. 

належать П. А. Сорокіну та М. Веберу.  



У вітчизняній і зарубіжній літературі знайшли широке відображення 

проблематика соціальної мобільності, що розуміється як стратифікаційне 

переміщення (Д. Бартоломіу, Р. Бенедікс, П. Блау, Г. Є. Зборовський, М. С. 

Комаров, С. М. Ліпсет, В. І . Лукіна, Г. П. Орлов, Г. В. Осипов, М. Н. 

Руткевич, П. А.Сорокін, Б. Ц. Урланис, Ф. Р. Філіппов, С. С. Фролов ). 

Вихідні інституційні передумови у формуванні міжнародної 

академічної мобільності як соціокультурного явища виникли ще за часів 

епохи Відродження, що багато в чому було обумовлено появою і розвитком 

перших університетів та організацією поїздок з метою отримання нових 

знань в інших системах освіти за межами своєї держави (Е. Роттердамський).  

Новий поворот у вивченні інституційних основ міжнародної 

академічної мобільності розпочався наприкінці XIX - початку XX ст. в руслі 

пошуку універсальних методологічних констант. В основу системного 

вивчення проблем міжнародної академічної мобільності покладено 

концептуальні положення, представлені в класичних теоріях модернізації (М. 

Вебер, Е. Дюркгейм, О. Конт, К. Маркс, Т. Парсонс, Г. Спенсер, Ф. Теніс, А. 

Турен, П. Штомпка та ін.) і сучасних теоріях трансформаційних змін (З. Т. 

Голенкова, З. А. Данилова, Т. І. Заславська, Н. І. Лапін, І. І. Осинський) 

Проблематика розвитку сфери вищої освіти займає провідне місце в 

соціологічних концепціях, що розглядають основні тенденції суспільного 

розвитку в кінці XX - початку XXI століття (B.Л. Іноземцев, А.І. Колганов, 

H.Л. Полякова, У. Бек, Д. Белл , К. Кнорр-Цетіна, В. Раммерт та ін.)  

Розвиток університетської освіти в історичній ретроспективі 

представлено в працях А. Андрєєва, І.В. Захарова, Д. Саприкіна, X. Ріддер-

Сімонса, В. Рюегга, М. Троу, Ю. Габермаса, Н. Гаммерштайна, X. 

Шідермайера. 

У зв'язку з проникненням глобальних явищ в усі сфери суспільного 

життя, теоретичне обгрунтування якого відображено в роботах А.Н. 

Кочергіна, 3. Баумана, Е. Гідденса, Р. Мюнха, О. Хеффе, Д. Шіпанскі, 

особливої актуальності в кінці XX в. набуває соціологічний аналіз сфери 



вищої освіти крізь призму процесів глобалізації. У цьому ключі питання 

взаємодії сучасного суспільства і освіти розглядаються в роботах В.І. 

Добренькова, Ю.Б. Рубіна, К. Зайтса, Г. Макбурні, К. Хаан та ін. 

Упродовж останнього десятиліття вивчення процесів міжнародної 

академічної мобільності ведеться досить інтенсивно. В аспекті висвітлення 

унікальності розвитку Болонського процесу в європейських країнах слід 

виділити таких авторів, як: J. Huisman (Бельгія), Van der Wende, K. Dittrich, 

М. Luwel (Нідерланди), T. Malan (Німеччина). З точки зору умов 

інтернаціоналізації вищої школи міжнародна академічна мобільність 

вивчається в наукових творах - U. Teichler, B.M. Kehm (Німеччина), P.G. 

Altbach, M. Stohl (США), H. de Jong, H. Teekens (Нідерланди), Ian R. Dobson 

(Австралія), S. Hölttä (Фінляндія), Dirk Van Damme (Бельгія) 

Методологічна основа дослідження. У роботі використано методи: 

діалектичний, узагальнення і аналогії, аналізу і синтезу, єдності історичного і 

логічного, наукової ідентифікації та зіставно-порівняльного аналізу - при 

опрацюванні літературних джерел й дослідженні еволюції проблеми, що 

вивчається, та ступеня її розв’язання; абстрактно-логічний - для теоретичного 

узагальнення, визначення сутності академічної мобільності та її ролі в рамках 

системи вищої освіти і формування висновків; статистичний аналіз та 

системний підхід при компаративному аналізі та логічному узагальненні 

процесів академічної мобільності в Україні та в НТУУ «КПІ»; системно-

аналітичний - для розробки рекомендацій щодо вдосконаленню процесу 

академічної мобільності в НТУУ «КПІ». Разом з тим, в роботі 

використовуються спеціально соціологічні методи, зокрема, методи 

експертного опитування та аналізу документів . 

Наукова новизна магістерської роботи полягає у комплексному 

дослідженні та узагальненні результатів світового досвіду в дослідженні 

феномену академічної мобільності в системі вищої освіти. Таким чином, 

здійснене системне дослідження сучасної інтерпретації поняття «академічна 

мобільність студентства». Аналіз законодавчої бази України з питання 



академічної мобільності дозволив синтезувати нове бачення стану розвитку 

та представлення даного феномену в системі вищої освіти в Україні. 

Дослідження процесів академічної мобільності в НТУУ «КПІ» дозволив 

запропонувати низку рекомендацій щодо їх вдосконалення. 

 Теоретична цінність роботи полягає в тому, що у логіці розвитку 

сучасної системи вищої освіти проведено порівняльний аналіз поняття 

«академічна мобільність» в сучасних дослідженнях, що дозволило 

розширити уявлення про дане поняття. Зокрема зазначено, що сучасна 

практика інтернаціоналізації вищої освіти демонструє, що академічна 

мобільність на сучасному етапі виражається не тільки в обмінах студентами, 

викладачами й аспірантами, а й у створенні спільних освітніх програм між 

освітніми організаціями різних країн, відкритті філій навчальних закладів за 

кордоном. З розвитком дистанційних форм освіти з'являються нові 

можливості для реалізації академічної мобільності: можлива, так звана 

«інтернаціоналізація вдома», при якій студенти беруть участь в освітніх 

програмах закордонних навчальних закладів дистанційно.Також в рамках 

магістерської дисертації проведено аналіз процесу імплікації Болонського 

процесу в Україні (зокрема, що стосується процесів академічної 

мобільності), що формує підґрунтя для подальших наукових пошуків шляхів 

розвитку системи вищої освіти в Україні. 

Практична цінність роботи. Матеріали дипломної роботи можуть 

бути запропоновані для застосування у викладацькій діяльності, насамперед 

у рамках курсів з соціології, соціології молоді, менеджменту вищої школи 

тощо, учбово-методичних матеріалів і навчальних посібників з названої 

проблематики, а також у практиці діяльності вищих навчальних закладів.  

Практичне значення даного дослідження полягає у тому, що його 

результати та висновки можуть бути використані для покращення 

функціонування процесів академічної мобільності в системи вищої освіти та 

роз’яснення її особливостей для зацікавлених осіб. Зокрема, на основі аналізу 

звітів Відділу академічної мобільності НТУУ «КПІ» та експертного 



оцінювання академічної мобільнсоті студентів в НТУУ «КПІ» загалом 

можуть бути розроблені та вжиті заходи щодо поліпшення діяльності окремо 

взятого відділу і системи студентського обміну й навчання закордоном 

загалом.   

Результати аналітичної частини можуть бути використані як 

першочергові вказівки для корегування процесу імплікації Болонського 

процесу на державному рівні, зокрема аспектів, що стосуються академічної 

мобільності.  

Структура магістерської роботи. Мета і завдання визначили 

структуру роботи, що складається із вступу, чотирьох розділів, 11 

підрозділів, висновків та рекомендацій, списку використаної літератури. 

Загальний обсяг роботи складає 124 сторінки, список використаної 

літератури становить105 джерела. 

Апробація результатів. Основні положення  роботи були оприлюднені 

на наукових конференціях, а саме на: 

Білан Р. А. Академічна мобільність в Європі: історичний аспект / Р.А. 

Білан // Матеріали міжнарод.наук.конф. (м.Київ, 27-28 листопада 2014 р.) 

«Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 

1914-2014»: тези доп. [Уклад.: А.А. Мельниченко, П.В.Кутуєв, А.О. 

Мігалуш] - К. : НТУУ "КПІ", 2014. – C. 48-49. 

Білан Р. А. Соціальна мобільність та іммобільність у контексті 

модернізації суспільства / Р.А. Білан // Матеріали між. нар. наук.-практ. 

конфер. (м. Київ, 28-29 листопада 2013 р.) «Варіації модерну та модернізації: 

український соціум в контексті глобальних процесів»: тези доп. [Уклад. П. В. 

Кутуєв] – К.: «Талком», 2013. – С. 46-47.  



РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

 

1.1. Феномен академічної мобільності у соціально-гуманітарному 

дискурсі 

 

 

За останні десятиріччя значного поширення набуває феномен 

академічної мобільності. Це зумовлено глобалізаційними процесами, 

процесами інтегрування та уніфікації освітніх систем, логічною відповіддю 

на які стало виникнення ряду освітніх програм для міжкультурного обміну 

знаннями та досвідом. Також задля створення єдиного освітнього простору 

був започаткований Болонський процес,що  стало важливим елементом роз 

поширення академічної мобільності.  

Академічна мобільність являє собою специфічний вид соціальної 

мобільності, саме тому логічно спочатку розглянути сутність поняття 

соціальної мобільності. 

«Великий соціологічний словник» визначає соціальну мобільність 

(social mobility) як переміщення індивідуумів (іноді груп) у суспільстві між 

різними позиціями в ієрархії (ях) соціальної стратифікації. Класове 

становище в рамках структури зайнятості в сучасних суспільствах зазвичай 

користується першорядною увагою в дослідженнях соціальної мобільності 

[42, 67]. 

Поняття соціальної мобільності, що використовується в соціологічних 

дослідженнях, означає переміщення індивідів між різними рівнями 

соціальної ієрархії, яка визначається зазвичай з точки зору широких 

професійних чи соціально-класових категорій. Рівень соціальної мобільності 

часто використовується як показник ступеня відкритості і рухливості 

суспільства. В рамках досліджень мобільності розглядаються рівні і зразки 



мобільності («невеликої дальності» (Short-range) - між суміжними 

ієрархічними рівнями і «значної дальності» (long-range) - між віддаленими 

рівнями), а також питання про те, хто рекрутується на ті чи інші позиції і які 

фактори визначають результати цього відбору. Таке визначення дає 

соціологічний словник Амберкромбі і Хілла [13, 72]. 

За думкою В.І. Добренькова і А.С. Кравченко, соціальна мобільність - 

це сукупність соціальних переміщень людей у суспільстві, тобто змін свого 

статусу [43, 112].  

У всіх цих визначеннях є достатня кількість схожих рис, але кожен 

автор розуміємо соціальну мобільності в певному ключі. 

Розглядаючи еволюцію поняття соціальної мобільності і теоретичних 

підходів до вивчення даного процесу, треба зазначити, що родоначальником 

теорії соціальної мобільності по праву вважається російський і 

американський соціолог, видатний вчений XX століття, Питирим Сорокін. У 

книзі «Соціальна мобільність» він визначав соціальну мобільність як будь-

яке переміщення індивідуального або соціального об'єкта або цінності - все, 

що створено або модифіковано людською діяльністю, - з одного положення в 

інше [74, 59-63].  

Таким чином, Сорокін говорить про те, що існує соціальна мобільність 

індивідів, соціальних об'єктів і цінностей. Говорячи про соціальну 

мобільність, соціолог розумів суспільство як стратифікаційне утворення і 

зміну позицій людини обумовлював з позицій структури суспільства. Але 

також автор писав, що всі позиції в соціальній структурі суспільства, 

особливо профілі професійної стратифікації коливаються від інституту до 

інституту, від групи до групи, від міста до села, від суспільства до 

суспільства. 

Наприклад, порівнюючи сутність розуміння окремих професій в різних 

країнах, ми спостерігаємо різне сутнісне наповнення пов’язаного соціального 

статусу: сприйняття та ставлення до сантехніків в США та Україні є 

кардинально різним. Те ж саме відбувається при порівнянні міста і села - 



люди з однієї і тієї ж професією матимуть різний соціальний статус і дохід. 

Аналізуючи такий процес, як соціальна мобільність, Сорокін виділяє 

соціальну мобільність вертикальну і горизонтальну, міжпоколінну та 

внутрипоколінну. 

Під горизонтальною мобільністю розуміється процес зміни соціального 

становища в суспільстві без зміни свого статусу, наприклад переміщення без 

підйому по соціальних сходах, або зміни місця роботи, навчання. 

Територіальні зміни положення, які визначаються як міграція, також є 

частиною горизонтальної соціальної мобільності на думку Сорокіна. 

Вивченню ж вертикальної мобільності віддається більше значення, так 

як вона веде за собою невід'ємну зміну соціального стану: або падіння, або 

підйом. 

Змінити своє становище індивід може за рахунок власного росту в 

розвитку, освіти, шлюбу, церкви чи армії, які виступають соціальними 

ліфтами, або шляхом довгої та кропіткої роботи в професійній сфері. Також, 

коли відбуваються великі соціальні зміни соціальної структури, з'являються 

нові групи в суспільстві, за допомогою входження в які можна змінити 

соціальний статус. Ті ж самі механізми діють і при низхідній мобільності або 

втраті своїх соціальних позицій в суспільстві. 

Сорокін пише, що вертикальна мобільність може бути економічною, 

політичною і професійною. 

Говорячи про темпи соціальної мобільності, автор зазначає, що 

швидкість переміщень і їх темпи не завжди залежать від типу суспільства, 

також і немає жодного повністю закритого суспільства і повністю мобільного 

суспільства. Люди, що знаходяться на вищих сходинках суспільного ладу 

завжди з негативом і настороженістю ставляться до тих, хто намагається 

досягти їхнього статусу самостійно. Вертикальна висхідна мобільність 

ретельно контролюється шляхом певного відбору. Цей «відбір» Сорокін 

називає «соціальним ситом». Виражається це в тому, що щоб отримати 

хорошу роботу потрібно закінчити хороший університет та пройти ряд тестів 



за фахом. Це і є соціальне сито, перевірка, після успішного проходження 

якої, людини допускають до вищого рівня соціальної ієрархії.  

Сорокін також писав про те, що соціальна мобільність впливає на 

поведінку і адаптацію індивідів. По-перше, це пов'язано з наявністю певної 

рольової моделі, властивої кожному соціальному статусу. По-друге, Сорокін 

розумів «інтелект» як швидку адаптацію розуму до змін. Виходячи з цього, 

автор показав на дослідженнях, що вищому класу відповідають жорсткі, 

владні, безпринципні риси характеру. Сорокін пояснює це тим, що люди з 

м'яким і поступливим характером не змогли б утримуватися на верхівці 

суспільства. 

Питирим Сорокін став першим ученим, який розглянув питання 

соціальної мобільності. Після нього ідею переміщень розробляли його учні та 

послідовники, а також представники інших течій в американській, 

європейській та вітчизняній соціології. 

Толкотт Парсон, учень П.Сорокіна і видатний вчений і соціолог, 

розробив парадигму структурного функціоналізму, де заклав подальші 

основи розвитку розуміння соціальної мобільності в рамках статусно-

рольової системи. 

Парсонс писав, що в системі суспільства існують соціальні інститути, 

які виконують функції і транслюють їх у суспільство. З певною позицією 

людини в соціальному інституті пов'язана і його поведінка, про що говорить 

статусно-рольова система. 

У ній закладено механізм перейняття рольових характеристик в 

залежності від займаного у суспільстві статусу. Наприклад, роль лікаря 

транслює певну поведінку, відмінну від ролі батька чи ролі чиновника. Коли 

одна людина є носієм декількох ролей, які не відповідають одна одній, 

починається рольової криза, вихід з якої вимагає відмови від певних ролей. 

Роберт Мертон продовжив працювати в парадигмі структурного-

функціоналізму, але додавав, що крім функцій, соціальні інститути можуть 

транслювати і дисфункції. 



Це відбувається під час суспільних криз, коли суспільство перебуває в 

стані аномії - хаосу і деструктуралізаціі. В такий час функції соціальних 

інститутів переходять в дисфункції. Р.Мертон також говорить про інший 

шлях соціалізації. Коли людина не може соціалізуватися в соціальні 

інститути та інтегруватися, то починає соціалізуватися в девіантні спільноти, 

такі як мафія і злочинні групи. Причому в другому випадку соціалізація може 

бути успішною і привести до інтеграції в девіантні спільноти, але буде 

служити негативним фактором для розвитку суспільства в цілому. І тоді 

соціальна мобільність може здійснюватися по кар'єрних сходах в девіантну 

співтоваристві, що також не забирає можливості як вертикальної, так і 

горизонтальної мобільності. 

Ентоні Гідденс пише, що соціальна мобільність означає переміщення 

окремих людей чи груп з соціально-економічних позицій [31, 78]. 

Вертикальна мобільність означає рух вгору або вниз за соціоекономічною 

шкалою. Про тих, хто купує нову власність, чиї доходи і статус 

підвищуються, кажуть, що для них характерно соціальне просування, 

висхідна мобільність, а про тих, чиє становище змінюється в протилежному 

напрямку, - спадна мобільність. У сучасних суспільствах поширена також 

горизонтальна мобільність, яка означає географічне переміщення між 

районами, містами і т.д. 

Гідденс зазначає, що ступінь вертикальної мобільності суспільства - 

головний індикатор його "відкритості", що показує, наскільки великі шанси 

талановитих людей з нижчих верств суспільства досягти верхніх щаблів 

соціально-економічної драбини. 

Горизонтальна мобільність розуміється як територіальне, географічне 

переміщення між містами, країнами.  

Рада Європи розглядає академічну мобільність як пересування людей: 

студентів, викладачів, дослідників для навчання, викладання та проведення 

досліджень. Згідно ЮНЕСКО, під академічною мобільністю мається на увазі 

період навчання, викладання або проведення досліджень в іншій країні (не 



країни проживання студента, викладача або дослідника). Період перебування 

в іншій країні обмежений, і по закінченню навчання/досліджень, студент, 

викладач або дослідник повертається в свою країну [106]. 

Академічна мобільність може реалізовуватися через програми обмінів 

або за рахунок індивідуального пересування студентів, дослідників і 

викладачів ('free movers'). Також академічна мобільність включає так звану 

«дистанційну мобільність»: наприклад, студент навчається в закордонному 

університеті допомогою дистанційних технологій, не виїжджаючи за кордон. 

Поняття «академічна мобільність» часто вживається із розумінням 

міграції (лат. Migratio – переселення), переміщеннях зі зміною місця 

проживання. 

В академічному світі міграційна мобільність здійснювалася і 

здійснюється і студентами, і дослідниками-викладачами, і навіть цілими 

школами (Франкфуртська школа, наприклад) і університетами (так 

польський Львівський університет переселився до Вроцлава). Останні 

приклади відображають залежність людей і структур університетського світу 

від соціально-політичної, ідеологічної, соціально-психологічній та 

економічної ситуації в суспільстві. Академічна мобільність нерідко в історії 

була вимушеною реакцією на соціальну трансформацію, свідомим кроком 

виходу з відносин, неприйнятних для суб'єкта – індивідуального чи 

групового або відторгнення-висилки акторів системою (як у випадку 

«філософських пароплавів» 1922 року). 

У ХХ ст. в період жорсткого ідеологічного протистояння двох світових 

систем розгорнуто відтворювалася модель роз'єднання-відторгнення «хто не 

з нами, той проти нас». І навіть сьогодні відхід від неї все ще не завершений. 

Проте одночасно стало вже цілком очевидно, що здійснювана індивідами 

академічна мобільність є феноменом, який необхідно використовувати як 

елемент в системі розвитку національних систем вищої освіти. 

У глобалізованому університетському світі обмінні процеси 

інтенсифікуються, переміщення набувають перманентний характер. 



Одночасно цей же університетський світ глибоко неоднорідний, 

різноманітний, складно організований – і цим багатий. Потреба в інтеграції 

світів європейського університету переживається сьогодні як надзвичайно 

гостра. І одночасно оформляється уявлення про те, що інтеграція не 

безмежна. Внутрішні кордони зближення визначаються «інстинктом 

самозбереження» культур різних народів. Забезпеченню негомогенності 

служить зворотний міграції процес осідання, закріплення підсистем 

університетського світу всередині кордонів, обумовлених культурно 

(ментально), політично і, нарешті, економічно. Таким чином, дві 

характеристики - просторова закріпленість і просторова рухливість учасників 

університетського життя - є атрибутивними для світу університету. Їх 

поєднання постійно потребує оптимізації. На початку ХХІ ст. у світі 

скорочується еміграція як вимушена академічна міграція – цей самий 

болісний для особистості вид просторової мобільності, неминуче поєднаний 

з деформацією ідентичності. Приводами для здійснення індивідуальної 

академічної мобільності служать конференції, навчання всіх рівнів, робота 

(«стажування») у всьому їх розмаїтті: від короткочасних до повного стажу 

роботи - включаючи можливість вироблення стажу, необхідного для пенсії. В 

останньому випадку нерідко виникає своєрідний, відносно новий феномен 

розподілу (на дві, наприклад, країни) академічної активності, який 

супроводжується практично незмінною мобільністю. Найважливішою 

обставиною, що враховується сьогодні при здійсненні індивідом міграційної 

мобільності, пов'язаної з роботою, є можливість повернення додому, в свою 

Вітчизну. При цьому робота в закордонному університеті нерідко оцінюється 

внутрішньо як «тимчасовий», в деякому відношенні нереальний (позбавлене 

багатьох рис реальності, «справжнього» життя, яка вдома) стан. Тим часом, 

як показує практика, не можна не враховувати впливу навіть тимчасової, 

короткочасної міграції на самосвідомість, самовідчуття особистості. Участь у 

навчальному процесі, а іноді і дослідницька робота вимагають від науково-

дидактичного працівника присутності в країні протягом від 7 до 10 місяців в 



році. Це присутність – життя, що вимагає освоєння нового простору. Без 

такого освоєння мобільність залишається поверхневою, здатною вирішувати 

- і то частково - лише завдання самопрезентації, але ніяк не взаєморозуміння, 

вибудовування діалогових, партнерських відносин. А між тим, зайнятий 

самопрезентацией актор з необхідністю натикається на проблему дефіциту 

уваги до себе. Адже в соціокультурного просторі ХХІ ст. стає все більше 

акторів, суб'єктів індивідуальних, групових, національних, регіональних. 

Взаємодія національних систем освіти – процес, залежить як від 

інтенсивності участі кожної із систем, так і від інтенцій, намірів, мотивів 

участі акторів. Це участь сьогодні не може здійснюватися як пасивно-

спонтанне, але лише як вибудуване, сконструйоване, що реалізує певні 

наміри, цілі. 

Всю нескінченну різноманітність цілей участі в соціокультурному 

процесі суб'єктів - як індивідуальних, так і групових - можна умовно 

розділити за «спрямованістю» на 2 групи: 1) екстравертивний вектор - для 

«спільної справи» (і себе як підсистеми, частини культури) - самореалізація 

для комплексного стратегічного розвитку; 2) вектор інтровертивного - для 

себе (з урахуванням інших як середовища і засоби) - діяльність як засіб 

забезпечення більш високої позиції, успіху. Це розділення можна 

використовувати, аналізуючи стратегію національних освітніх систем. Адже і 

тут сьогодні цілком виразно простежується неоднозначність у баченні 

інтересів стратегічних, з одного боку, і «своємірних», що визначають 

прагнення неодмінно виграти в «гонці утворень», з іншого. Протягом більшої 

частини історії в соціокультурних практиках зростає роль ієрархії, значення 

боротьби за першість. Домінуючим мотивом участі в соціокультурному 

процесі стає прагнення бути вже не обов'язково кращим - але обов'язково 

першим. Участь у соціокультурному процесі все частіше оцінюється і 

сприймається як гра, метою якої є першість, влада, гроші і т.п. Змагальність 

досягає своєї зрілої форми - форми конкуренції, при якій гра перетворюється 

на нещадну боротьбу. Конкуренція веде 1) до інтенсифікації, прискорення 



розвитку і одночасно 2) до його дисгармонізації і дестабілізації. Переможці в 

конкурентній боротьбі, «успішні» індивіди, країни, регіони відокремлюється 

від невстигаючих, що зосереджують «неуспішність» - що так яскраво показав 

П. Бурдьє, аналізуючи розвиток освіти в кінці XX століття [25, 148]. Але 

важливо пам'ятати, що і «успішні» в умовах зростання динаміки 

соціокультурного розвитку, не меншою мірою, ніж «неуспішні», 

демонструють втому моделі конкуренції. Наростання «сили прогресу» за 

рахунок розширення простору конкуренції оцінюється сьогодні в суспільній 

свідомості все більше суперечливо. Конкуренція все більш виразно 

сприймається в суспільній свідомості як несумісна зі стійкістю, 

збалансованістю розвитку - як індивіда, так і цілого народу. Криза рівноваги, 

стійкості в соціокультурному процесі відбивається, таким чином, в 

суспільній свідомості і провокує появу нових критеріїв в освіті. 

В ситуації посилення інтеграційних процесів все важче стає зберегти 

різноманітність - в нашому випадку соціокультурне, основою відтворення 

якого є різноманітність систем освіти. Проблема різноманітності в ХХI 

столітті безпосередньо пов'язана з трансформацією простору, який, за 

висловом Зігмунда Баумана, «згортається». Культури не можуть не 

зустрічатися, не перетинатися в глобалізованому світі. Кожна культура - 

через своїх носіїв - позиціонує і відстоює себе як якісно особливу. Якісна 

особливість, нетотожність іншим кожної культури та її найважливішого 

елемента - системи освіти, здавалося б, виключає можливість порівняння, 

зіставлення, визначення, яка є більш-менш розвиненою, більш-менш 

високою, прогресивною, відкритою, «донорської», ефективної та ін. 

З іншого боку, стандартизація, уніфікація життєвих практик все в тому 

ж глобалізованому світі веде до становленю впорядкованої гіперпростоти, 

характерної для «глобалізації нічого», як назвав таке суспільство автор теорії 

«макдональдизації» Дж. Рітцер [68].  

Подолати тенденцію розвитку в «нікуди» важко, оскільки рішення 

даної задачі з необхідністю повертає до проблеми взаємодії різнорідних, 



різноякісних культур, до проблеми конструювання способу взаємодії цих 

культур ведучого до скасування різнорідності. Стратегічною відповіддю на 

даний виклик сучасності є встановлення реального глобального, а всередині 

нього регіонального, міжнаціонального партнерства. Конструювання 

партнерства в «тісному», переповненому суб'єктами соціокультурному 

просторі ХХI століття може вибудовуватися тільки цілеспрямовано, на 

основі постійної актуалізації моделі сталого розвитку як своєрідного шифру, 

символу суспільного договору, пов'язаного із загальним прийняттям способу 

глобального майбутнього. Пошук такого способу неминуче зосереджується в 

«інтервалі» між крайнощами надлишкового зближення і надмірного 

відчуження, в якому вибудовується оптимальне співвідношення повної 

самостійності кожної системи освіти та її ефективного взаємодії з іншими 

системами. 

Партнерство припускає свідому участь у процесі; прийняття на себе 

частини загальної роботи на основі виробленого уявлення про майбутню 

роботу в цілому; усвідомлене ставлення до хронотопу, облік передісторії 

спільних дій, попередню частину вже зробленої роботи і роль у ній свою та 

інших партнерів; формування відносин як діалогових, взаємну готовність до 

визнання аргументованої позиції партнера, до коректування своєї позиції, 

припускає фактичну відмову від егоїзму. Партнерство покликане стати у ХХІ 

ст. основною стратегією комунікації. Воно передбачає спільне вироблення 

способів трансляції культурного досвіду кожного соціального суб'єкта, 

способів взаєморозуміння і поділу загальної роботи шляхом подолання 

блокуючих партнерство заздрості і недовіри, їх трансформації у взаємну 

підтримку і довіру. Для реалізації присутнього в сучасному світі 

університету прагнення до партнерства необхідна стратегія реорганізації 

взаємодії національних систем освіти, частиною якої з'явиться і програма 

оптимізації академічної мобільності. У свою чергу, для здійснення даної 

стратегії необхідна політична і економічна підтримка держав і міждержавних 

об'єднань, фінансування програм по створенню сайтів, що відображають 



функціонування і розвиток наукової та освітньої роботи всередині кожного 

національного суспільства, здійснення переказів наукових розробок, 

фінансування спільних наукових і освітніх проектів . Сталий, збалансований, 

що не підриває основи свого майбутнього, розвиток національних систем 

освіти передбачає, таким чином, зміну бачення системи освіти - як всередині, 

так і поза академічної спільноти [56, 16]. Система освіта не є всього лише 

частиною системи бізнесу, сфери послуг, але - набагато більш життєво 

необхідним - ключовим елементом системи відновлення соціокультурної 

стійкості. Важливим елементом забезпечення цієї стійкості є академічна 

мобільність, підтримуюча модель оптимального розвитку національних 

систем освіти на основі гармонійного поєднання своєї ясно вираженої 

особості зі своєрідністю інших культур освіти з метою розвитку багатства 

загального миру університету.  

 

 

1.2. Історична ретроспектива досліджень академічної мобільності 

 

 

Відмінною рисою національних систем освіти і науки ХХІ ст. є 

зростаюча академічна і наукова мобільність. Це явище викликає постійно 

зростаючий інтерес дослідників і з не меншою постійністю 

диверсифіцирується. При цьому важливо відзначити, що мобільність не 

обмежується тільки євроінтеграційними процесами в освіті, вона носить 

більш широкий, всеохоплюючий характер. І підходи до її вивчення і аналізу, 

відповідно, не повинні замикатися тільки на європейському контексті. Хоча, 

звичайно, Болонська складова є сьогодні домінуючою. Україна, яка 

приєдналася в 2005 році до країн-учасників Болонських домовленостей, 

відчутно просунулася по шляху їх впровадження в вузівську середу. Однак 

ступінь цієї реалізації в різних аспектах Болонського процесу відчутно 

різниться. Видається, що академічна мобільність відноситься до категорії 



найменш «просунутих» параметрів. Це твердження будується як на 

знайомстві з офіційною статистикою, так і на аналізі літератури, прямо або 

побічно присвяченій проблемі. Переважна більшість науковий публікацій 

присвячено або міжнародній студентській мобільності, або Болонському 

процесу в цілому і мобільності, як його складової.  

Аналіз наявних публікацій, і знайомство з реальним станом справ у 

вищій школі (у всякому разі на прикладі України) дозволяють висловити 

припущення про те, що питання організації академічної мобільності вузи досі 

вирішують на рівні двосторонніх договорів про співробітництво та 

епізодичні включення в міжнародні освітні програми. Стратегічних 

напрацювань, системних підходів немає. Важко не погодитися з професором 

МГУ Леонідом Гребньовим, який зауважив, що «виживати, можливо, 

простіше було б поодинці, але успішно розвиватися можна тільки спільно. У 

сучасному світі конкуренція між агентами на одному полі, ринковому або 

адміністративному, завжди поєднана з їх співпрацею за привабливість самого 

цього поля - одного чи багатьох, що претендують на ресурси, наявні в 

держави, організацій, громадян. 

В процесі інституціоналізації освіти і науки простежується тенденція 

до багатовимірного переосмислення і необхідного критичного аналізу 

міжнародної академічної мобільності як соціокультурного феномену. У 

цьому зв'язку, заслуговує розгляду точка зору К. Керра як представника 

зарубіжної наукової літератури кінця XX століття, який зробив спробу 

провести порівняльний аналіз «конвергентної» і «дивергентной» моделей 

універсальної освіти [89, 87]. Більше того, вказаним автором на базі 

вищенаведеного підходу виділено три історичні етапи, що визначили 

розвиток міжнародних освітніх процесів. 

Бачиться справедливим виділення першого етапу як етапу становлення 

університетів в Середні віки і в епоху Ренесансу на базі універсальної освіти. 

У цей період ще не простежується вузької спеціалізації в процесі навчання, а 

знання мають більш універсальний характер. 



Не випадково створене університетами середовище породило в 

суспільстві багато мислителів «енцеклопедічного розуму і знання». Саме в 

цей період, завдяки принципам універсалізму та відкритості академічних 

кордонів, виявляються витоки сучасних моделей міжнародної академічної 

мобільності. 

Надалі розвиток університетів відбувається за шляхом диференціації та 

спеціалізації знання, з чим, власне, і зв'язується другий період, виділений К. 

Керром [89, 93]. На погляд автора, на зазначеному історичному етапі освіту, 

в першу чергу, відповідає інтересам держав. З позиції національних інтересів 

системно здійснюється підготовка фахівців у конкретних, досить вузьких 

областях. Вища освіта служить інструментом реалізації економічних і 

адміністративних інтересів держав-націй, виступає основним джерелом 

модернізації та формування національної ідентичності. 

Аналізуючи інституційні основи розвитку міжнародного 

співробітництва у сфері освіти ключова думки К. Керра доволі поширені [59, 

86]. Вважається, що міжнародна академічна мобільність з урахуванням 

затребуваності знань у різних сферах суспільства також служить свого роду 

інструментом для реалізації національних стратегій своїх держав. Не дивно, 

що поняття «академічна мобільність» зустрічається в сучасних стратегіях 

державної міграційної політикиїї інвестиційного та інноваційного розвитку 

та ін. 

Що стосується періоду другої половини ХХ ст. (третій період), 

виділений К.Керром, що характеризується змішанням обох моделей, то тут 

основна ідея відбивається у створенні «космополітичних університетів», що 

перетворилися, завдяки включенню в глобальний освітній універсум, в 

ефективних агентів держав на світовій сцені в контексті ускладнення і 

поглиблення міжнародних взаємозв'язків [59, 87]. Не можна не погодитися з 

цим твердженням, враховуючи спостережувані тенденції у розвитку 

світового науково-освітнього простору. 



Інтеграційні процеси та глобалізація зробили великий вплив на 

динаміку структурних змін провідних наукових інститутів та інституту вищої 

школи. Так, на рубежі XX-XXI ст. питання розширення міжнародної 

академічної мобільності в Україні закріплюються на законодавчому рівні, 

формується особливий підхід держави до розвитку сучасних українських 

університетів, що відповідають вимогам кращих світових стандартів. В 

цілому, в кінці першого десятиліття XXI ст. починають складатися 

соціально-економічні та соціально-політичні передумови для виділення 

нового етапу в розвитку міжнародної академічної мобільності та 

міжнародного співробітництва, обумовлені сучасними міжнародними 

викликами. Одним з провідних чинників інституціоналізації міжнародної 

академічної мобільності відтепер виступають міжнародні та соціальні 

виклики, їх системний вплив, відповіді на які вимагають відповидної вищої 

професійної освіти на міжнародному рівні (знань міжнародного права, 

механізмів міжнародної безпеки, методів регулювання науково-освітньої та 

професійно-освітньої мобільності на міжнародному рівні в контексті 

динаміки міжнародного ринку праці). 

Як інший приклад заслуговує розгляду точка зору Ю. І. Сергєєвої на 

основні періоди розвитку академічної мобільності в європейській вищій 

освіті. 

Зазначеним автором розроблена унікальна періодизація, починаючи з 

XII ст. по теперішній час. На відміну від періодизації К. Керра, дана 

періодизація більшою мірою побудована з позиції соціально-політичного та 

стратифікаційного підходів. Відповідно до змісту та обґрунтування 

представленої періодизації, перший період (XII - XIV ст.) символізує 

становлення і структурно-організаційне оформлення міжнародної 

академічної мобільності в середньовічних університетах Європи. У цей 

період зародження «цілеспрямованих освітніх подорожей» пов'язане з 

утворенням перших університетів на півдні Європи [70]. Подальше ж їх 

поширення на північ супроводжується активною міграцією викладачів і 



студентів, що в значно мірою було зумовлено широким розповсюдженням 

національної культурної історії і традицій окремо взятої держави. При 

такому розгляді міжнародна академічна мобільність більшою мірою 

проявляється в розрізі соціокультурної інституційної матриці і виходить за 

рамки науки як соціального інституту, підкреслюючи соціальні витоки 

інституційних змін вищої школи. Виділення першого етапу в розвитку 

академічної мобільності в європейській вищій освіті в такому ракурсі 

бачиться виправданим. 

Згідно науковим розробкам та запропонованій інтерпретації, другий 

період (початок XV - кінець XIX ст.) відображає розширення меж 

міжнародних академічних поїздок в рамках національних освітніх систем. 

Проводячи паралелі з сучасним етапом розвитку міжнародної академічної 

мобільності, не можна не відзначити, що вже в цей час ставилися питання 

життєздатності та стійкості національних освітніх систем, або їх інтеграції 

(адаптації) в інші освітні системи. У залученні уваги до визначеного 

історичного факту бачиться безсумнівна заслуга автора другої періодизації. 

Крім того, в XIX ст. - в епоху економічних і політичних потрясінь 

(революцій), формування широкої соціальної бази для розвитку міжнародної 

академічної мобільності було ускладнено. Як справедливо вказує Ю. І. 

Сергєєва, в цей час даний вид мобільності був переважно доступний 

представникам забезпечених верств населення. Завдяки недоступності 

міжнародної академічної мобільності внаслідок поглиблення соціальної 

нерівності, проблеми міжнародного співробітництва у вищій школі носили 

елітарний характер і не належали до числа пріоритетних напрямів державної 

політики [70]. 

Ми поділяємо думку дослідника і в тому, що в рамках третього періоду 

(початок XX ст. - 1945 г.) відбувається ще більше скорочення міжнародних 

академічних контактів з причини світових воєн і військово-політичних 

конфліктів (в ході інституціональних змін з'являються нові форми і види 

академічної мобільності, в тому числі латентного характеру, продиктовані 



національними інтересами своїх країн і відповідні викликам свого часу). В 

цілому ж, у першій половині XX в. міжнародна академічна мобільність в 

Європі переважно була орієнтована на «поширення культури метрополії в 

колоніальних і постколоніальних країнах» [70]. 

Аналізуючи історію розвитку міжнародної академічної мобільності у 

форматі запропонованої періодизації, необхідно звернути увагу на специфіку 

четвертого періоду (1946 - 1991 рр.). Зазначений період, безумовно, 

відрізняється «інституційними рамками» розвитку міжнародної академічної 

мобільності, детермінованими специфікою «холодної війни» і протистоянням 

військово-політичних і соціально-економічних блоків Європи (СРСР і країни 

соціалістичного табору, з одного боку, і країни Західної Європи, з іншого). 

Держави, що представляють світову систему соціалізму, за твердженням 

Ю. І. Сергєєвої, досягли високого рівня інтеграції систем вищої освіти, проте 

міжнародна академічна мобільність в них значною мірою була спрямована на 

політичні цілі [70]. У цей час країнами Західної Європи укладалися взаємні 

міжнародні договори з розвитку академічної мобільності з метою вирішення 

певного кола науково-технічних, економічних і соціальних проблем. На наш 

погляд, і в цей історичний період вирішення проблем міжнародної 

академічної мобільності здійснюється з позиції національних інтересів і 

потреб світових систем. У меншій мірі ми простежуємо розвиток даного 

феномена в контексті інтересів окремого регіонального або міського 

співтовариства всередині держави, або окремого вузу (йдеться про автономні 

формах існування вузів в системі взаємозв'язків «вуз-регіон», «вуз-місто»). 

Лише з середини першого десятиліття XXI ст. актуалізація даних питань 

вийде на одну з перших позицій у відносинах України та Європи [25]. 

Розвиток міжнародної академічної мобільності та її розширення в 

рамках європейського регіону, на думку Ю. І. Сергєєвої, здійснюється в 

п'ятий період (з 1992 р по теперішній час). На наш погляд, виділені межі 

цього періоду носять досить умовний характер, враховуючи гостроту 

соціальних проблем 1990-х рр. і курс на вироблення нових концепцій і 



стратегій початку XXI ст. З точки зору інтегруючих чинників, безумовно, 

новий імпульс інституційному розвитку вищої школи і поглибленню її 

інтернаціоналізації надав Болонський процес. В силу даної обставини 

бачиться обґрунтованою інтерпретація процесу інтернаціоналізації вищої 

школи в системі таких основоположних характеристик як масштабність 

процесів, що  протікають у сфері освіти, системність прийнятих рішень з 

питань міжнародного співробітництва, включенність в інтегративний простір 

різних напрямків науки і освіти, географічних областей європейського 

регіону, різних соціальних верств суспільства [70]. 

Дана періодизація побудована з урахуванням різних критеріїв, між тим, 

відображає головне, а саме історичний характер досліджуваного 

соціокультурного феномену та типи детермінованих взаємозв'язків і 

взаємозалежностей в динаміці інституційних змін освіти і науки. Проте з 

часом змінюються інституціональні умови і межі міжнародної академічної 

мобільності в Україні та світі. І з цих позицій ми можемо критично 

осмислити як минулий, так і справжній досвід.  

У процесі розвитку освітніх систем, активізації міжнародної діяльності 

вузів до академічної мобільності стали відносити не тільки фізичну 

мобільність, але і мобільність навчальних курсів і програм, інституційну 

мобільність. До механізмів та інструментів реалізації програм мобільності 

слід віднести Угоди про визнання документів про освіту; про визнання 

періодів навчання в інших країнах; про створення спільних навчальних 

закладів. Аналіз останніх документів Європейського простору вищої освіти 

дозволяє виділити наступні типи академічної мобільності: 

- інституційна мобільність (наприклад, відкриття філій 

навчальних закладів в інших країнах, транскордонні кампуси); 

- мобільність програм (наприклад, організація спільних 

програми, програм подвійних дипломів); 

- мобільність людей (студентів, викладачів, наукових 

співробітників), яка включає вихідні/вхідні, короткострокову (з 



отриманням кредитів за програмою навчання)/довгострокову (з 

отриманням ступеня), фізичну/дистанційну мобільність [80].  

У рамках Болонського процесу також враховується рівень освіти 

суб'єктів мобільності (середнє, середню професійну, вищу професійну, 

фундаментальну) і географія (мобільність всередині країн ЄС, мобільність 

між країнами ЄС та іншими країнами світу, мобільність між країнами-

сусідами, наприклад, мобільність всередині скандинавських країн ). 

Інституційна мобільність 

Під інституційної мобільністю розуміється мобільність постачальників 

освітніх послуг: створення філій зарубіжних ВНЗ, офшорних кампусів, освіта 

у навчальних закладів за участю декількох країн.  

Джейн Найт виділяє такі типи постачальників освітніх послуг: 

- Створення кампусу за кордоном: постачальник освітніх 

послуг у країні А відкриває свій кампус в країні Б для викладання своїх 

програм. Студенти з країни А також можуть навчатися на програмах 

даного навчального закладу в країні Б. Студентам видається диплом 

постачальника освітніх послуг країни А; 

- Створення незалежного освітнього навчального закладу: 

постачальник освітніх послуг країни А (класичний університет, 

комерційна компанія або альянс університетів) засновують в країні Б 

незалежний університет; 

- Злиття вузів: іноземний постачальник освітніх послуг у 

країні А купує освітня установа в країні Б; 

- Створення навчального центру: постачальник освітніх 

послуг у країні А для підтримки своїх студентів в країні Б створює 

навчальні центри. Вони можуть бути незалежними організаціями або 

пов'язані з навчальними закладами країни Б; 



- Створення мережі навчальних закладів: різні типи 

навчальних закладів у різних країнах співпрацюють один з одним для 

надання освітніх послуг (очно і дистанційно); 

- Дистанційний університет: навчальний заклад, навчальне 

іноземних студентів за допомогою дистанційних методів навчання з 

використанням інтернету [90]. 

Очевидно, що не всі типи постачальників представлені в кожній країні, 

при розгляді цих практик необхідно враховувати нормативно-правове поле 

окремих країн. 

Вихідна і вхідна мобільність 

Вихідна і вхідна мобільність студентів є важливими характеристиками 

освітніх систем. В рамках дослідження європейського простору вищої освіти, 

виконаного Європейською комісією, на основі статистичних даних про 

вхідної та вихідної мобільності були виділені наступні типи освітніх систем: 

- «Привабливі системи» (країни з низькою мобільністю студентів, що 

виїжджають з країни і високою мобільністю приїжджають в країну 

студентів); 

- «Відкриті системи» (країни, в яких високі потоки як студентів, що 

виїжджають на навчання в інші країни, так і студентів приїжджають на 

навчання); 

- «Обмежені системи» (країни, в яких високий потік виїжджаючих 

студентів, але низький потік приїжджаючих студентів);  

- «Закриті» системи (з низьким потоком виїжджають студентів і 

низьким потоком приїжджають студентів). 

Мобільність програм може бути визначена як фізичне або віртуальне 

«переміщення» окремих освітніх курсів і програм через національні кордони 

за допомогою очного або дистанційного навчання та їх комбінації. Освітні 

кредити можуть присуджуватися іноземним постачальником освітніх послуг, 



афілійованим національним постачальником освітніх послуг або спільно. 

Джейн Найт наводить таку типологію програм мобільності: 

1) Франшиза- угода, при якому постачальник освітніх послуг у країні А 

дозволяє постачальникові в країні Б реалізовувати освітній курс / програму в 

країні Б. Диплом видається постачальником освітніх послуг країни А. Умови 

викладання, управління, оцінювання, присудження кредитів, видачі диплома 

про освіту встановлюються в рамках кожного окремого договору франшизи і 

повинні відповідати національній нормативно-правовій базі країни Б і іноді 

національно правовій базі країни А. 

2) Спільні освітні програми (СОП) - форма найбільш тісної співпраці у 

вищій освіті, два або більше навчальних заклади спільно розробляють і 

координують навчальні плани. Такі програми характеризуються взаємною 

залежністю, включаючи інституційні рівні, забезпечують підвищення якості 

та поглиблення інтеграції в сфері вищої освіти.  

Основні принципи реалізації СОП: загальна ефективність програми 

спільних програм вище, ніж суми її складових. Кожна установа надає певні 

курси та модулі, складові спільну програму, в яких воно найбільш 

компетентно і технічно просунуто, в результаті чого ті ж ресурси дають 

вищий результат і послідовність інституційної підтримки на всіх рівнях. 

Співпраця із забезпечення якості в рамках спільних програм веде до 

створення міжнародних стандартів програм і до подальшого розвитку 

спільних систем якості. 

3) Програми з присудження спільних/подвійних дипломів - спільні 

освітні програми, по завершенні яких вузи-партнери видають випускникам 

документ про отримання вищої освіти, що фіксує присудження йому 

подвійний (спільної) академічної ступеня. Присудження одного диплома від 

імені кількох установ представляє складності з правової точки зору, тому 

спільні дипломи зазвичай присвоюються як подвійні ступеня (дві окремі 

державні кваліфікації) або як національна кваліфікація, отримана в результаті 

реалізації спільної програми [91]. 



Сучасна практика інтернаціоналізації вищої освіти демонструє, що 

академічна мобільність може приймати різні форми, і на сучасному етапі 

виражається не тільки в обмінах студентами, викладачами й аспірантами, а й 

у створенні спільних освітніх програм між освітніми організаціями різних 

країн, відкриття філій навчальних закладів за кордоном. З розвитком 

дистанційних форм освіти з'являються нові можливості для реалізації 

академічної мобільності: можлива, так звана «інтернаціоналізація вдома», 

при якій студенти беруть участь в освітніх програмах закордонних 

навчальних закладів дистанційно. Ускладнюються форми взаємодії між 

вузами: при видачі спільних і подвійних дипломів важливим аспектом стає 

дотримання нормативно-правових положень країн вузів, що беруть участь в 

угодах. 

Дані тенденції, з одного боку, ведуть до безпрецедентного розширення 

доступу до освіти, а з іншого боку несуть певні ризики: студенти не 

застраховані від недобросовісних постачальників освітніх послуг. 

 

 

1.3. Академічна мобільність студентів у контексті Болонського 

процесу 

 

 

Наразі, під впливом тенденцій до глобалізації суспільного розвитку, 

сформована нова ера взаємодії між націями, державами. Під впливом 

глобалізаційних процесів виявилися управління, ринок праці, політичні 

структури та інші соціальні інституції та процеси. І тому найбільш 

впливовими чинниками розвитку в умовах сьогодення стають інформація - 

особливо продукована наукою, та освіта. У сьогоденні процеси інтеграції 

вітчизняної освіти до світового та європейського зокрема, просторів 

обумовлюється не стільки розширенням культурно-інформаційними 



контактами між державами та народами, скільки загостренням конкуренції 

між ними.  

В контексті розгляду питання формування освітньої політики України в 

ХХІ столітті, В. Кремень наголошує, що освіта - це складна, багаторівнева 

система, яка розвивається, видозмінюється під впливом часових, соціальних і 

багатьох інших чинників. Під час модернізації національної освіти нам треба 

враховувати інтеграційні процеси в європейській і світовій освіті [58, 160]. 

Академічна мобільність є ключовою складовою Болонського процесу - 

процесу формування єдиного європейського освітнього і наукового простору, 

що володіє різноманітністю освітніх та наукових програм і має можливості їх 

оптимальної взаємодії за рахунок сумісності, взаємного визнання і виникає 

завдяки цим факторам можливості ефективної взаємодії вузів і наукових 

центрів, а також індивідуалізації освітніх траєкторій. 

Студенти, дослідники та викладачі, беручи участь у програмах 

академічної мобільності, отримують доступ до якісніших освітнім і 

дослідницьким програмам і повертаються в країну перебування з новим 

багажем знань. Сприяння і заохочення академічної мобільності сприяє 

формуванню якісно нових трудових ресурсів, здатних зайняти гідне місце, як 

на світовому ринку праці, так і суттєво впливати на якість трудових ресурсів 

національної економіки. 

Все більшого поширення мають програми міжнародного 

співробітництва, які мають на меті інтеграцію освітніх проектів. І 

Болонський процес в останні роки став одним із наймасштабніших таких 

проектів. Виникненню Болонського процесу передувала Європейська 

культурна конвенція 1954 року, де чи не вперше було закцентовано увагу на 

необхідності громадянами всіх країн вивчення мов, культури, історії інших 

держав. 

Наступним етапом розвитку Болонського процесу стало підписання у 

1957 року Римської угоди задля вдосконалення європейської освіти за 

єдиними стандартами. В тій угоді були поставлені такі завдання: 



- Привести національні законодавства в освітній сфері до 

загальноєвропейських норм; 

- Розширити доступ до вищої освіти; 

- Створити довгострокові системи навчання; 

- Підвищити академічну мобільність студентів; 

- Підвищити затребуваність студентів на ринку праці. 

З часом ці ідеї були розвинені в рішеннях конференцій міністрів освіти 

європейських держав, зокрема в Маастріхтському договорі (1992 р.). 

Наступним кроком, що передував виникненню Болонського процесу як 

такого, стала Велика хартія університетів, що була прийнята ректорами 

європейських університетів на святкуванні 900-річчя Болонського 

університету (найстарішого європейського навчального закладу) 18 вересня 

1988 року.  

«Європа вже існує, її мешканці поділяли спільні інституції, до яких 

належать і університети, протягом століть. Університети є інтелектуальними 

центрами минулого та майбутнього, що мають спільні цілі та методологію 

здобуття знань - чи то практичних, чи теоретичних» - із такою заявою 

виступили представники Болонського університету на святкуванні [57]. 

Таким чином, саме завдяки Великій Хартії був закладений фундамент 

для подальшого розвитку університетів в якості осередків знань, досліджень, 

відкритих до вільного обміну досвідом, що зробило їх важливим чинником 

суспільного прогресу. 

Остаточним етапом початку Болонського процесу стало його офіційне 

визнання наступними документами:  

- Лісабонська конвенція 1997 року була підписана 

представниками Європейських країн та визнавала кваліфікації для 

системи вищої освіти європейського регіону;  

- Сорбонська декларація 1998 року щодо узгодження 

структури системи вищої освіти, об’єднання держав Європи задля 



створення загальної системи для поширення доступу до вищої освіти, і 

підвищення конкурентоспроможності європейського ринку освітніх 

послуг [71].  

Враховуючи, що передумовою виникнення Болонського процесу була 

Велика хартія університетів, підписана в місті Болонья (Італія), логічним 

стало підписання Болонської декларації в 1999 році міністрами освіти 30 

країн саме в тому місті. Цією декларацією були узгоджені спільні вимоги, 

критерії та стандарти до національних систем вищої освіти. Також було 

закріплена ініціатива створення до 2010 року єдиного європейського 

освітнього простору.  

Декларація закріпила такі ключові положення: 

1. З метою встановлення єдиних вимог до визнання дипломів про 

освіту розробити чітку уніфікацію документів про освіту, які підтверджували 

б рівень та якість засвоєних знань. 

2. Запровадити дворівневу систему освітньо-кваліфікаційних рівнів - 

бакалавр і магістр. Бакалавр - це фахівець, який може працювати за фахом 

або продовжити освіту, перейшовши на другий ступінь - у магістрат. Ступінь 

магістра передбачає наявність глибших фундаментальних знань студента й 

орієнтує його на наукову кар'єру. Навчання на першому циклі повинне 

становити 3-4 роки, на другому - 1-2 роки. Післядипломна освіта 

здійснюється в докторантурі, що дає можливість здобути вчений ступінь 

доктора наук після 7-8-річного навчання. У державах-учасницях Болонського 

процесу повинен бути один докторський ступінь, наприклад, доктор 

філософії у відповідних сферах знань - природничі, економічні, 

соціогуманітарні науки тощо. 

3. Створити систему кредитів відповідно до європейської системи 

трансферу оцінок. Кредитами називаються умовні одиниці, в яких 

визначається об'єм освіти. Акумулююча кредитна система дає можливість 

врахувати всі досягнення студента, не тільки навчальне навантаження, а й 

участь його в наукових дослідженнях, конференціях, олімпіадах тощо. 



Завдяки накопичувальній системі кредитів студент зможе вступити до 

університету однієї країни, а закінчити його в іншій; змінити під час 

навчання університет або обрану спеціальність; закінчити навчання на будь-

якому етапі, здобувши ступінь бакалавра або магістра, продовжити освіту в 

зручний для себе період життя. 

4. Посилити мобільність студентів, викладачів, адміністрацій вищих 

навчальних закладів. Для усвідомлення й затвердження 

конкурентоспроможності своїх знань і умінь кожен студент повинен мати 

можливість проходити стажування за кордоном. Завдяки цьому в основному 

вищому навчальному закладі він може скоротити кількість годин, які 

заплановано на вивчення іноземних мов. Мобільності студентів сприяє 

цілеспрямована підготовка до складання мовних тестів. 

5. Розробити та запровадити єдині порівняльні критерії і загальні 

методології для вищих навчальних закладів усіх європейських країн. Нині 

країни Європи інтенсивно працюють над створенням мережі агентств із 

контролю якості та акредитації. Передбачається заснувати акредитаційні 

агентства, незалежні від національних урядів і міжнародних організацій. 

Оцінка студентів ґрунтуватиметься не на тривалості або змісті навчання, а на 

знаннях, уміннях і навичках, набутих випускниками. Одночасно з цим буде 

встановлено стандарти транснаціональної освіти. 

6. Привести вищу освіту в різних країнах до єдиних стандартів. Це 

стосується розроблення схожих навчальних планів, тренінгів, досліджень. 

7. Розробити та впровадити в життя концепції безперервного навчання, 

яке дає змогу людині отримати протягом життя декілька дипломів і вчених 

ступенів, а університету - значно поліпшити фінансово-матеріальне 

забезпечення за рахунок надання інформаційно-матеріальної бази для охочих 

продовжити навчання. 

8. Запровадити партнерство студентських організацій та офіційних 

освітніх інститутів. 



9. Підвищити привабливість і конкурентоспроможність європейської 

вищої освіти. 

10. Запровадити єдині вимоги до працевлаштування випускників, а 

саме: знання випускників вищих навчальних закладів повинні бути 

застосовні й використані на користь як народу своєї країни, так і інших країн 

Європи. Для визнання кваліфікацій планується використовувати додатки до 

диплома,  рекомендовані ЮНЕСКО [50]. 

Важливо зауважити, що проект Болонського процесу не обмежується 

лише країнами Євросоюзу - також країни Азії, Балканські країни та 

східноєвропейські країни пострадянського простору беруть участь в 

реформуванні системи вищої освіти відповідно до принципів Декларації. 

Процедура приєднання до Болонського процесу доволі проста (на 

відміну, на приклад, від процедури приєднання до Європейського Союзу), 

адже немає жорстких вимог щодо відповідності за економічними, 

соціальними, політичними критеріями. Формально існує єдина умова - країна 

повинна підписати Європейську культурну конвенцію Ради Європи 1954 

року. Саме тому, процедура приєднання до Болонського процесу спрощена, 

та вимагає лише ініціативи виконавчої влади країни (зокрема спеціально 

уповноваженого центрального органу в галузі освіти й науки). Цим 

обумовлене негомогенність освітнього потенціалу країн-учасниць. 

Демократичність Болонського процесу проявляється і в тому, що Рада 

Європи та ЮНЕСКО та п’ять найбільш впливових асоціацій Європи, беруть 

активну участь у його (Болонського процесу) розвитку на правах 

«консультативних членів». Подальше вдосконалення Болонського процесу 

досягається шляхом проведення міжнародних конференцій за участю 

міністрів освіти країн-учасниць кожні два роки. За результатами цих 

конференцій видається комюніке, що містять в собі низку рекомендацій, але 

їх невиконання не передбачує покарання чи введення санкцій, що також 

демонструє демократичність Болонського процесу. 



Наразі 47 країн об’єднано в рамках Болонського процесу, а сам процес 

став відмінною рисою розвитку освітніх систем в ХХІ столітті.  

Завдяки йому щорічно на наукові конференції, семінари, стажування, 

навчання за різними програмами виїжджають мільйони людей. Такий вид 

мобільності збагачує національні культури і збільшує освітній і професійний 

досвід її учасників, являє собою істотний фактор системних змін через 

безпосереднє поширення досвіду. Підтвердженням визнання зростаючої 

важливості цього фактора стало прийняття у 2001 р Європарламентом і 

Радою рекомендацій щодо посилення мобільності всіх людей, що мають 

відношення до освіти і підвищення кваліфікації. Значимість мобільності в 

Європейському Союзі збільшувалась, починаючи з середини 80-х років, і на 

сьогоднішній день є ключовим моментом у стратегії розвитку освіти на 

період до 2020 року. За допомогою своїх програм Європейський Союз 

підтримує обмін інноваціями та досвідом, сприяє створенню освітніх мереж і 

мобільності людей, залученого в науково-освітню діяльність. В Україні 

програми Академічної мобільності починають активно впроваджуватися з 

кінця 90-х років минулого століття, викликаючи при цьому вкрай 

неоднозначні оцінки вузівської громадськості. На жаль, досі у нас далеко не 

все, що навіть мають безпосереднє відношення до цих процесів, досить чітко 

уявляють собі суть академічної мобільності, її найближчі віддалені мети, її 

реальні наслідки. 

У документах ЮНЕСКО це поняття трактується як найкоротший шлях 

до єдиного європейського простору вищої освіти, продиктований викликами 

глобалізованого світу. До числа студентів, що беруть участь в програмах 

академічної мобільності, нормативні документи відносять не всіх студентів, 

які виїжджають за кордон, а лише тих, хто відправляється в іншу країну з 

метою навчання або наукового дослідження. Багато міжнародних організацій 

(OECD, UNESCO, Evrostat) при складанні статистичних баз даних, крім 

національності, використовують для визначення мобільних студентів такі 

показники, як:  



• постійне місце проживання: мобільними вважаються ті студенти, які 

не є постійними жителями країни навчання;  

• попереднє освіта: до мобільних відносяться ті студенти, які отримали 

попередню кваліфікацію в іншій країні;  

• громадянство: якщо студенти не є громадянами тієї країни, в якій 

здійснюється навчання. 

Ми розглядаємо поняття «мобільний студент» дещо ширше, виходячи з 

того, що виїзд в іншу країну на стажування, в волонтерський загін або на 

роботу в табір праці і відпочинку сприяє досягненню цілей, висунутих 

Болонської декларацією, і, отже, цілком може вписуватися в рубрику 

міжнародної академічної мобільності. Чисельність таких студентів зростає 

дуже швидко, що є прямим наслідком глобалізації економіки та суспільства в 

цілому. Важливо враховувати, що не всі країни в однаковій мірі приймають 

участь в процесах академічної мобільності. У науковій літературі 

виділяються країни-реципієнти, що приймають більшість мобільних 

студентів з усього світу, і країни-донори, що відправляють своїх студентів 

вчитися в інші країни. До числа країн-донорів в першу чергу відносять 

Китай. Студенти-китайці вчаться практично по всьому світу, чисельність їх 

досягає одного мільйона чоловік, але, що дуже істотно, в якій би країні вони 

не навчалися, вони служать інтересам Китаю. Слідом за ними йдуть студенти 

з Південної Кореї та Індії, з більшості арабських і африканських країн. 

Україна в число загальновизнаних країн-імпортерів не входить. Політична та 

економічна нестабільність, низький рівень життя і проблеми, пов'язані зі 

здоров'ям нації, які тривають вже не перший рік, не можуть бути 

привабливими для студентів з інших країн, і в першу чергу з Європи, США, 

Канади, Японії. В умовах, коли найбільш підготовлені та ініціативні 

українські студенти виїжджають на навчання та стажування в далеке і 

близьке зарубіжжя, українські вузи поповнюються вкрай слабо 

підготовленими і не мотивованими на навчання студентами з країн Африки, 



Азії, Близького Сходу, що породжує серйозну ні проблеми для освітньої 

системи України, що знижує рівень якості навчання [34, 7]. 

Академічна мобільність в трактуванні найважливіших документів 

Болонського процесу, націлена на формування єдиного європейського 

простору вищої освіти (ЄПВО), для України носить дещо односторонній 

характер «гри в одні ворота». Не випадково фахівці недвозначно пишуть про 

необхідність деякого зміни правил цієї гри. Нам треба не стільки 

підвищувати мобільність «в європейському вимірі» (фактично зі Сходу на 

Захід, з України до Європи), скільки міняти напрям мобільності 

висококваліфікованих кадрів, по-перше, на «всередині країни» і, по-друге, на 

прямо протилежне географічно». Очевидно, що і для України завдання 

полягає в тому, щоб зробити академічну мобільність більш збалансованою 

між різними країнами ЄПВО, створити такі умови, за яких наші студенти 

будуть виїжджати за кордон для того, щоб розширити свої професійні 

можливості і інтелектуальний капітал і в перспективі присвятити себе 

служінню своїй країні [104].  

Отже, Болонський процес як процес структурного реформування 

національних систем вищої освіти країн Європи зумовлено світовими 

тенденціями глобалізації, які потребують створення європейського наукового 

та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих 

навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян 

на європейському ринку праці, підвищення конкурентоспроможності 

європейської вищої школи тощо. «На шляху цих  реформ, - зазначають В. 

Журавський і М. Згуровський, - виникне багато складних проблем, але 

особливість найближчого періоду часу в тому, що уникнути зазначених 

перетворень уже неможливо. Бо, не проводячи реформ або зволікаючи з 

ними, наша країна підсилюватиме ізоляційні явища…» [46, 8].  



Висновки до першого розділу 

Можна зробити висновки, що академічна мобільність являє собою 

специфічний вид соціальної мобільності. Найважливішою обставиною, що 

враховується сьогодні при аналізі феномену академічної мобільності є те, що 

навчання/робота в закордонному університеті нерідко оцінюється індивідом 

внутрішньо як «тимчасовий», в деякому відношенні нереальний (позбавлене 

багатьох рис реальності, «справжнього» життя, яка вдома) стан. Тим часом, 

не можна не враховувати впливу навіть тимчасової, короткочасної міграції на 

самосвідомість, самовідчуття особистості. Участь у навчальному процесі, а 

іноді і дослідницька робота вимагають від науково-дидактичного працівника 

присутності в країні протягом від 7 до 10 місяців в році. Це присутність - 

життя, що вимагає освоєння нового простору. Без такого освоєння 

мобільність залишається поверхневою, здатною вирішувати - і то частково - 

лише завдання самопрезентації, але ніяк не взаєморозуміння, вибудовування 

діалогових, партнерських відносин. 

В ситуації посилення інтеграційних процесів все важче стає зберегти 

соціокультурну різноманітність, основою відтворення якого є 

різноманітність систем освіти. Проблема різноманітності в ХХI столітті 

безпосередньо пов'язана з трансформацією простору, який, за висловом 

Зігмунда Баумана, «згортається». 

Стратегічною відповіддю на даний виклик сучасності є встановлення 

реального глобального, а всередині нього регіонального, міжнаціональної 

партнерства. Конструювання партнерства в «тісному», переповненому 

суб'єктами соціокультурному просторі ХХI століття може вибудовуватися 

тільки цілеспрямовано, на основі постійної актуалізації моделі сталого 

розвитку як своєрідного шифру, символу суспільного договору, пов'язаного 

із загальним прийняттям способу глобального майбутнього. Партнерство 

покликане стати у ХХІ ст. основною стратегією комунікації. Воно передбачає 

спільне вироблення способів трансляції культурного досвіду кожного 

соціального суб'єкта, способів взаєморозуміння і поділу загальної роботи 



шляхом подолання блокуючих партнерство заздрості і недовіри, їх 

трансформації у взаємну підтримку і довіру. Для реалізації присутнього в 

сучасному світі університету прагнення до партнерства необхідна стратегія 

реорганізації взаємодії національних систем освіти, частиною якої з'явиться і 

програма оптимізації академічної мобільності. У свою чергу, для здійснення 

даної стратегії необхідна політична і економічна підтримка держав і 

міждержавних об'єднань, фінансування програм по створенню сайтів, що 

відображають функціонування і розвиток наукової та освітньої роботи 

всередині кожного національного суспільства, здійснення переказів наукових 

розробок, фінансування спільних наукових і освітніх проектів . 

В процесі інституціоналізації освіти і науки простежується тенденція 

до багатовимірного переосмислення і необхідного критичного аналізу 

міжнародної академічної мобільності як соціокультурного феномену. У 

цьому зв'язку, заслуговує розгляду точка зору К. Керра як представника 

зарубіжної наукової літератури кінця XX століття, який зробив спробу 

провести порівняльний аналіз «конвергентної» і «дивергентной» моделей 

універсальної освіти, а також сформував три історичні етапи, що визначили 

розвиток міжнародних освітніх процесів. На відміну від К. Керра, 

пропонується 5-ти етапне представлення розвитку академічної мобільності в 

європейській вищій освіті Ю.І.Сергєєвої. Ці дві періодизації, побудовані з 

урахуванням різних критеріїв, відображають головне, а саме історичний 

характер досліджуваного соціокультурного феномену та типи 

детермінованих взаємозв'язків і взаємозалежностей в динаміці інституційних 

змін освіти і науки. 

Варто відзначити, що у процесі розвитку освітніх систем, активізації 

міжнародної діяльності вузів до академічної мобільності стали відносити не 

тільки фізичну мобільність, але і мобільність навчальних курсів і програм, 

інституційну мобільність. До механізмів та інструментів реалізації програм 

мобільності слід віднести угоди про визнання документів про освіту, угоди 



про визнання періодів навчання в інших країнах, угоди про створення 

спільних навчальних закладів. 

Проаналізувавши останні документи Європейського простору вищої 

освіти можемо виділити наступні типи академічної мобільності: 

 Інституційна мобільність  

 Мобільність програм  

 Мобільність людей  

Сучасна практика інтернаціоналізації вищої освіти демонструє, що 

академічна мобільність може приймати різні форми, і на сучасному етапі 

виражається не тільки в обмінах студентами, викладачами й аспірантами, а й 

у створенні спільних освітніх програм між освітніми організаціями різних 

країн, відкриття філій навчальних закладів за кордоном. З розвитком 

дистанційних форм освіти з'являються нові можливості для реалізації 

академічної мобільності: можлива, так звана «інтернаціоналізація вдома», 

при якій студенти беруть участь в освітніх програмах закордонних 

навчальних закладів дистанційно. Дані тенденції, з одного боку, ведуть до 

безпрецедентного розширення доступу до освіти, а з іншого боку несуть 

певні ризики: студенти не застраховані від недобросовісних постачальників 

освітніх послуг. 

Академічна мобільність є ключовою складовою Болонського процесу - 

процесу формування єдиного європейського освітнього і наукового простору, 

що володіє різноманітністю освітніх та наукових програм і має можливості їх 

оптимальної взаємодії за рахунок сумісності, взаємного визнання і виникає 

завдяки цим факторам можливості ефективної взаємодії вузів і наукових 

центрів, а також індивідуалізації освітніх траєкторій. Завдяки йому щорічно 

на наукові конференції, семінари, стажування, навчання за різними 

програмами виїжджають мільйони людей. Такий вид мобільності збагачує 

національні культури і збільшує освітній і професійний досвід її учасників, 

являє собою істотний фактор системних змін через безпосереднє поширення 

досвіду. 



Для України завдання імплікації принципів Болонського процесу в 

сучасних умовах полягає в тому, щоб зробити академічну мобільність більш 

збалансованою між різними країнами ЄПВО, створити такі умови, за яких 

наші студенти будуть виїжджати за кордон для того, щоб розширити свої 

професійні можливості і інтелектуальний капітал і, в перспективі, присвятити 

себе служінню своїй країні. 

 



РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Нормативно-правове поле академічної мобільності студентів 

 

 

Академічна мобільність на національному рівні не регулюється 

окремим спеціальним актом, але вона регулюється низкою документів, 

відмінних за своїм статусом а також за суб’єктом видання. Діапазон цієї 

низки великий та включає закони, урядові акти, національні стратегії до 

двосторонніх угод і програм співробітництва в галузі освіти між різними 

країнами.  

В Україні правову основу реалізації академічної мобільності складають 

Конституція України; низка Законів України, серед яких «Про вищу освіту»; 

«Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання»; «Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства»; міжнародні договори, 

що стали частиною національного права України, зокрема Конвенція про 

визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабонська 

Конвенція, 1997 р.), що була ратифікована Законом України «Про 

ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в 

Європейському регіоні» № 1273 від 3 грудня 1999 р..  

Також до правових засад академічної мобільності відносять Кодекс 

законів про працю України (регулює питання академічної мобільності 

співробітників ВНЗ); Міжнародні двосторонні угоди про взаємне визнання та 

еквівалентність документів про освіту та вчені звання (на сьогоднішній день 

підписано 23 міжурядові угоди про взаємне визнання документів про освіту і 

наукові ступені).  



Окремі питання реалізації академічної мобільності регулюються 

низкою підзаконних актів, серед яких окремі Постанови Кабінету Міністрів 

України: 

- від 26.02.1993 р. № 136 «Про навчання іноземних 

громадян»; 

- від 04.03.1996 р. № 287 «Про затвердження Положення про 

умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на 

навчання та стажування»; 

- від 02.02.2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на 

відрядження державних службовців, а також інших осіб, що 

направляються у відрядження підприємствами, установами та 

організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) 

за рахунок бюджетних коштів»; 

- від 13.04.2011 р. № 411 «Питання навчання студентів та 

аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 

провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за 

кордоном»; 

- від 16.05.2011 р. № 546 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, 

науково-педагогічних працівників за кордоном»; 

- від 31.08.2011 р. № 924 «Питання національного 

інформаційного центру академічної мобільності»; 

Також академічна мобільність регулюється наказами центральних 

органів виконавчої влади, а саме:  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.10.2010 р. № 1012 

«Деякі питання нострифікації та апостилювання»; 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

28.05.2012 р. № 632 «Деякі питання визнання і встановлення еквівалентності 



в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших 

держав»; 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2013 р. № 635 

«Щодо затвердження Примірного положення про академічну мобільність 

студентів вищих навчальних закладів України». 

Та нарешті, академічна мобільність регулюється нормативними 

документами ВНЗ і наукових установ (статутами, положеннями, 

інструкціями тощо) [67, 105]. 

Наразі відмічають наявність внутрішньої суперечливості правових 

норм та неповноту правового регулювання нормативно-правових засад 

академічної мобільності. В результаті це перешкоджає зміцненню 

експортного потенціалу системи освіти України. Так, серед основних 

проблем відмічають:  

- Відсутність системного підходу на рівні стратегічних 

документів - державні документи, що визначали перспективи розвитку 

вищої освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу 

не розглядають академічну мобільність як потужний інструмент 

інтеграції та не забезпечують системного підходу до правового 

регулювання цього явища [67, 111] 

Академічна мобільність є ключовою складовою Болонського процесу - 

процесу формування єдиного європейського освітнього і наукового простору, 

що володіє різноманітністю освітніх та наукових програм і має можливості їх 

оптимальної взаємодії за рахунок сумісності, взаємного визнання і виникає 

завдяки цим факторам можливості ефективної взаємодії вузів і наукових 

центрів, а також індивідуалізації освітніх траєкторій. 

Починаючи з Бергена (травень, 2005), в системі вищої освіти України 

зроблено важливі кроки в реалізації положень Болонського процесу та 

підготовлено План дій щодо їх реалізації до 2010 року. 



При Міністерстві науки і освіти за розпорядженням Уряду України 

створена міжвідомча робоча група з впровадження положень Болонського 

процесу. 

У 2006 році з фахівців провідних університетів України сформована 

Національна група промоутерів Болонського процесу в Україні (National 

Team of Bologna Promoters). Вони беруть участь у навчальних тренінгах з 

актуальних проблем вищої освіти на Європейському освітньому просторі і 

відповідно проводять в Україні навчальні тренінги за основними 

напрямками: 

- Забезпечення якості вищої освіти; 

- Трициклова система освіти; 

- Система кваліфікацій Європейського освітнього простору [60]. 

Створена при Міністерстві освіти і науки України Всеукраїнська 

студентська рада стала кандидатом у члени Національних спілок студентів 

Європи (The National Union of Students in Europe (ESIB)). 

У 2006/07 навчальному році у всіх вузах України III-IV рівнів 

акредитації запроваджено кредитно-трансферна систему ECTS. Підготовлено 

відповідний Пакет інноваційних нормативних документів ECTS, розроблено 

рекомендації та здійснюються організаційні заходи щодо впровадження 

Додатка до диплома європейського зразка (Diploma Supplement). 

У 2006 році за ініціативою Ради Великої хартії університетів (Magna 

Charta Universitatum) проведено семінари з проблем конвергенції вищої 

освіти на шляху створення Європейського освітнього простору. 

Розширено систему інформування і мотивації суб'єктів діяльності 

вищих навчальних закладів з проблем інтеграції української системи вищої 

освіти в європейську. З цією метою налагоджено тісні контакти з робочими 

групами Європейського союзу. 

Міністерством освіти і науки України вжито певних заходів щодо 

формування та впровадження системи національних кваліфікацій. 



Основою цих дій є гармонізація національної системи кваліфікацій з 

системою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. Зокрема 

здійснено такі заходи: 

- Розроблено і затверджено на рівні Уряду ряд програм підготовки 

бакалаврів, в яких враховано досвід європейських країн. На даний момент 

розпочато формування національної структури кваліфікацій бакалавра, яка 

відповідає цим програмам і буде представлена Групі супроводу Болонського 

процесу (BFUG) для адаптації до загальноєвропейської системи кваліфікацій. 

- У 2006/07 навчальному році студенти всіх ВНЗ III-IV рівнів 

акредитації залучені в двоциклову систему підготовки, що відповідає 

Болонським принципам. 

Щодо програм другого циклу, вивчається проблема диверсифікації 

програм відповідно до критеріїв академічності та професійності. Сьогодні в 

Україні діє післябакалаврськими програма «магістр наук» і програма під 

умовною назвою «спеціаліст», яка більшою мірою орієнтована на практичну 

діяльність [43]. 

Розроблено механізми підготовки докторів наук як третього 

Болонського циклу відповідно до структурованих докторськими програмами: 

- Стандартні терміни підготовки докторів наук становлять 4 роки; 

- Навчальні програми з підготовки докторів наук включають лекційні 

курси та незалежні наукові дослідження; 

- Розробляються процедури контролю та оцінювання якості підготовки 

докторів наук; 

- Підготовка докторів наук інтегрована в міждисциплінарне навчання 

та сприяє розвитку взаємозамінних умінь. Поступово реалізуються принципи 

неперервності та наступності програм підготовки на другому та третьому 

циклах навчання. 

На жаль, досі істотна частина невідповідностей українського 

законодавства міжнародним принципам академічної мобільності 



залишаються поза увагою, що перешкоджає розвитку освітньої сфери в 

Україні в єдиному темпі із світовим розвитком. Перш за все, правове 

регулювання розвитку міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти в 

Україні потребує подальшого удосконалення. Тому сьогодні актуальною 

постає задача розробки низки рекомендацій, виконання котрих дозволить 

пришвидшити процес інтеграції системи освіти України в світову. Зокрема, 

необхідними кроками на цьому шляху є: 

• розроблення Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти України; 

• вдосконалення нормативно-правової бази, що регламентує 

міжнародне співробітництво у сфері вищої освіти, задля забезпечення 

повноправної та ефективної участі вітчизняних ВНЗ на міжнародному ринку 

освітніх послуг; 

• удосконалення механізму взаємодії органів державної влади, 

діяльність яких пов’язана з міжнародним співробітництвом; 

• здійснення низки заходів з метою поширення в інформаційному 

просторі іноземних країн відомостей щодо переваг отримання вищої освіти в 

Україні (67, 114). 

Оптимальні умови розвитку академічної мобільності в Україні можуть 

бути створені за умови наявності єдиної державної політики, яка повинна 

формуватися відповідно до пріоритетів країни та спиратися на взаємодію 

усіх гілок і рівнів влади.  

Для усунення перешкод мобільності кадрів та сприяння повному 

використанню програм мобільності у вищій освіті України здійснюються такі 

заходи. 

Підвищенню внутрішньої мобільності кадрів сприяє: 

- Обмін викладачами між різними вищими навчальними закладами; 

- Можливість суміщення посад викладачами різних вищих навчальних 

закладів; 

- Скасування права ректорів на заборону суміщення посад. 



Підвищенню зовнішньої мобільності кадрів сприяє: 

- Стажування викладачів українських вищих навчальних закладів у 

провідних європейських університетах; 

- Підписання міжуніверситетських двосторонніх договорів щодо 

обміну кадрами; 

- Створення спільних програм підготовки фахівців із провідними 

європейськими університетами; 

- Виконання спільних наукових програм із провідними університетами 

Європейського простору вищої освіти країн-учасниць Болонського процесу. 

Основні освітні проблеми, що стоять перед державою на сучасному 

етапі: 

- Розробка принципів, механізмів та процедур запровадження 

підготовки докторів наук як третього Болонського циклу; 

- Працевлаштування випускників першого циклу - бакалаврів; 

- Створення системи оцінки якості вищої освіти, яка відповідала б 

європейським стандартам і нормам; 

- Забезпечення мобільності студентів та професорсько-викладацького 

складу в міжнародному освітньому просторі; 

- Розширення практики соціального партнерства вищих навчальних 

закладів з роботодавцями, громадянами і соціальними об'єднаннями, 

залучення їх до процесу вироблення і прийняття рішень з проблем вищої 

освіти [67, 125]. 

 

2.2. Інституціональна складова академічної мобільності: 

організації та фонди  

 

 

Як уже зазначалось, академічна мобільність студента - це можливість 

упродовж періоду навчання в університеті провчитись один або більше 



семестрів у закордонному навчальному чи науковому закладі, де готують 

фахівців за цією ж спеціальністю, із зарахуванням дисциплін (кредитів) та 

періодів навчання. В більшості випадків студенти повинні самостійно 

оплачувати своє навчання. Але існує низка фондів, організацій, діяльність 

котрих відображена в фінансованих ними програмах академічної 

мобільності. Розрізняють національні та наднаціональні суб’єкти академічної 

мобільності студентства. Їх структура детально відображена на малюнку 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Суб’єкти організації студентської академічної мобільності 

1. Державні департаменти 

(міністерство освіти, 

міністерство закордонних 

справ та інші) 

2. Освітні професійні 

організації (IIE, AEI, Фонд 

Сороса, фонд Форда та інші) 

3. Освітні рекрутингові 

організації (Британська Рада, 

DAAD, NUFFIC, CIMO, IDP 

Education Australia, 

International Education Board 

Ireland, ACE та інші) 

4. Студентські організації 

5. ВНЗ 

1. Міжнародні культурно-

освітні та політичні 

організації (Європейський 

Союз, ЮНЕСКО, ОЕСР та 

інші) 

6. Освітні консорціуми 

(Destination Indiana, Study 

Washington, British Columbia 

та інші) 

7. Мережі інформаційних 

центрів (Education USA, 

NZIMZ та інші) 

8. Приватні особи 
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2. Міжнародні професійні 

організації в галузі вищої 

освіти (IUA, NAFSA, UMAP, 

IESALC, EUA тощо) 

5. Регіональні інформаційні 

центри (EYRIDICE) 

3. Студентські організації 

(ESU та інші) 

4. Освітні консорціуми 

(CONAHEC, PEER 

Consortium, Europeaum, 

Coimbra Group, Santarder 

Group, UNICA, Utrecht 

Network та інші) 

Суб’єкти організації 

студентської мобільності 

національного рівня 

Суб’єкти організації 

студентської мобільності 

наднаціонального рівня 



Розглянемо декілька ключових фондів та організацій, які діють в 

Україні. 

Фонд Форда - американський благодійний фонд, створений для 

фінансування програм на підтримку демократії, скорочення бідності, 

просування міжнародного співробітництва та людського розвитку. 

Програма фінансує навчання в очній магістратурі, аспірантурі або за 

програмою PhD тривалістю від одного до трьох років за спеціальностями та 

дисциплінам, відповідними напрямами роботи Фонду Форда: громадянське 

суспільство; права людини; система влади і управління; розвиток місцевих 

громад; отримання доступу на ринок праці і вдосконалення ринку праці; 

фінансові інститути та економічний розвиток; навколишнє середовище та 

розвиток; гендерні відносини та соціальні аспекти репродуктивного здоров'я; 

освіта і наука; релігія; суспільство і культура; мистецтво та культура; засоби 

масової інформації. 

Фонд Конрада Аденауера надає стипендії молодим науковцям та 

студентам, які отримали ступінь бакалавра та хотіли б отримати подальшу 

освіту в Німеччині, і зайняті, насамперед, у сферах політики, економіки, 

права, журналістики.  

Програми академічного та професійного обміну для студентів, 

фінансовані США, здійснюються через партнерські організації:  

- American Councils - Американські Ради з міжнародної 

освіти розвивають наукові дослідження та транскордонне навчання 

шляхом розробки та реалізації освітніх програм, які базуються на 

світових мовах, культурах і провідних регіонах. Ми робимо внесок у 

створення нових знань, розширення професійних перспектив, 

особистого та інтелектуального зростання на основі міжнародного 

навчання, академічного обміну, співробітництва в галузі розвитку 

освіти та громадської дипломатії. Працюючи протягом майже чотирьох 

десятиліть у США, Росії та Євразії, а також понад тридцяти країнах 

Азії, Близького Сходу і Південно-Східної Європи, Американські Ради 



прагнуть розширити діалог між студентами, вченими, педагогами та 

спеціалістами щодо поліпшення навчання і взаємної поваги в громадах 

та суспільствах. 

- IREX - міжнародна неприбуткова організація, була 

заснована у 1968 році, пропонує інноваційні освітні програми з метою 

покращення якості освіти, укріплення незалежних медіа ресурсів та 

сприяння громадянському розвиткові суспільства. В Україні з 1995 

році. 

- Fulbright Office -  спонсорована урядом США, посідає 

чільне місце у системі міжнародної освіти. Узасаднена ідеєю взаємодії 

та взаєморозуміння й уґрунтована на пізнанні та повазі до розмаїтого 

світу, вона успішно діє з 1946, нині - у 155 країнах світу. За час 

існування Програми в Україні з 1992 року. 

Системну сукупність різноманітних проектів для розвитку освіти 

пропонує Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ), створений у квітні 

1990 року. Він входить до мережі фундацій Інституту Відкритого 

Суспільства, заснованого Джорджем Соросом, що складається з 

національних і регіональних фондів у більш ніж тридцяти країнах світу. 

Завдання Фонду - фінансово та організаційно сприяти становленню 

демократичного, відкритого суспільства в Україні. Важливе місце в цій місії 

відводиться реформуванню освіти. Програма підтримки міжнародної вищої 

освіти (HESP) Інституту Відкритого Суспільства сприяє сталому розвитку 

вищої освіти в галузі гуманітарних і суспільних наук. Вона забезпечує 

фінансування мережі інститутів різних рівнів, зосереджуючись на 

вдосконаленні навчальних планів, методів освіти та навчання. Також 

здійснюється підтримка викладацького складу ВНЗ через регіональні 

проекти, такі як програма академічних стипендій (Academic Fellowship 

Program), регіональний семінар для відмінності у викладанні (Regional 

Seminar for Excellence in Teaching), програми мобільності, студентські 

ініціативи тощо.  



Існують інші най різноманітніші ресурси в межах окремих країн або 

співдружності країн, які сприяють спільній або індивідуальній науково-

освітній діяльності.  

Також варто згадати Міжнародний Вишеградський фонд, що 

пропонує програму надання фінансової підтримки і спрощення процедури 

академічних обмінів студентів та молодих науковців з країн як 

Вишеградської четвірки (Польщі, Чехії, Румунії та Словаччини), так і 

прикордонних з ними держав. Особливість отримання грантів від фонду 

полягає у тому, що студенти, аспіранти та молоді науковці самі обирають 

університет для навчання чи проведення досліджень в одній з країн 

Вишеградської четвірки.  

Стипендії талановитим молодим науковцям, які проводять дослідження 

з біології, медицини, органічної хімії та суміжних галузей, надає Фонд 

Ернста Шерінга (Німеччина).  

Фонд Віктора Пінчука надає гранти талановитим молодим українцям 

віком до 35 років, які планують навчатися на магістерських програмах у 

провідних світових університетах за спеціальностями:  

- Сільське господарство; 

- Навколишнє середовище та екологія; 

- Право; 

- Державне управління. 

Фонд Віктора Пінчука очікує, що після закінчення навчання за 

кордоном, всі одержувачі грантів повернуться в Україну та відпрацюють за 

фахом щонайменше 5 років. Таким чином діяльність даного фонду 

направлена на розвиток інтелектуального потенціалу України. 

Фонд «Люди Майбутнього» створено на початку 2009 року з метою 

сприяння розвитку освіти та науки, реалізації науково-освітніх програм; 

сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-

культурного розвитку; підтримки інтелектуалів, науковців, митців; сприяння 



розвитку культурних цінностей та мистецтва; надання допомоги талановитій 

творчій молоді та інше. 

Tempus - одна з програм Європейського Союзу, спрямована на 

сприяння розвитку систем вищої освіти у країнах-партнерах (які не є членами 

ЄС). 

Програма є однією з найтриваліших, її перший етап розпочався в 1990 

р .: Tempus I - 1990-1994; Tempus II - 1994-1998; Tempus II bis - 1998-2000; 

Tempus III - 2000-2006 рр. Черговий етап програми - Tempus IV почався в 

2007 р. 

Основне завдання програми - розширення співпраці в галузі вищої 

освіти між Європейським Союзом та країнами-партнерами в контексті 

реалізації Лісабонської стратегії та Болонського процесу. 

Таким чином, сьогодні в Україні існує розвинена мережа міжнародних 

освітніх фондів, які пропонують додаткове фінансування для реалізації 

найрізноманітніших освітніх і наукових потреб - як індивідуальних, так і 

спільних. Додаткові джерела фінансування використовуються для набуття 

освіти або проходження стажування студентами різних освітніх рівнів, 

підготовки аспірантів, отримання закордоном освітніх або наукових ступенів 

- бакалавра, спеціаліста, магістра, кандидата або доктора наук, стажування 

представників професорсько-викладацького складу, проведення наукових 

досліджень. Фандрайзінг використовується для реалізації 

найрізноманітніших проектів, що сприяють розвитку освіти у всіх її 

аспектах: матеріально-технічного оснащення , вдосконалення навчально-

методичної бази, наукових досліджень, посилення мобільності всіх суб’єктів 

навчального процесу, демократизації освіти і науки та їх інтеграції до 

світового освітнього простору. Реалізація зазначених можливостей сприяє 

подоланню перешкод на шляху впровадження навчання впродовж життя.  

 

 



2.3. Міжнародні програми академічної мобільності в Україні 

 

 

Чільне місце серед грантодавців належить Євросоюзу - найбільшому 

донору в Україну [45, 9]. Частина його допомоги проходила в межах 

програми Tacis, яку згідно з фінансовими перспективами ЄС на 2007-2013 рр. 

було замінено на «Європейську політику сусідства» (ENP). У її програмному 

документі зазначено, що стосовно України найважливішим є реформування 

та підняття на новий рівень системи освіти у напрямку наближення до 

стандартів ЄС, чому сприятиме участь у проектах Tempus та Youth in Action 

(Молодь у дії), в обмінних програмах Erasmus Mundus та інших. Підтримка 

науково-технологічної кооперації здійснюватиметься через більш об’ємну 

дослідницьку діяльність, для чого розроблені 7th Framework Programme 

(Сьома рамкова програма), спільні дослідницькі проекти, схема міжнародної 

мобільності Marie Curie для вчених та для практичного тренінгу [100, 15]. 

Tempus підтримує модернізацію вищої освіти через створення області 

співробітництва у країнах, що оточують ЄС, до числа яких входять держави 

Східної Європи. Ця ініціатива фінансує дві групи: спільні проекти, засновані 

на багаторівневому партнерстві між вищими навчальними закладами у ЄС і 

країнах-партнерах , та «структурні заходи», спрямовані на розвиток і 

реформування закладів і систем вищої освіти у країнах-партнерах. Важливою 

ініціативою ЄС є «Сьома рамкова програма», яка надаватиме новий імпульс 

розвитку та підвищенню конкурентоспроможності Європи. Ця ініціатива 

приділяє значну увагу міжнародному співробітництву та дослідженням, що 

відповідають потребам економіки. Вона організована за чотирма окремими 

напрямами:  

- співробітництво ( підтримує співпрацю університетських, 

промислових, дослідницьких і громадських установ);  

- ідеї (фінансуються „пограничні” дослідження, інноваційні, „ризикові” 

та міждисциплінарні проекти);  



- люди (розвиток та посилення людського потенціалу у європейських 

дослідженнях ; підтримка навчання, мобільності та кар’єрного росту); 

- можливості ( оптимізація використання та розвитку дослідницьких 

інфраструктур, посилення інноваційних можливостей малого та середнього 

бізнесу та його спроможності отримувати вигоду від досліджень).  

Окрім спільних масштабних європейських ініціатив існують численні 

програми в межах окремих країн. Координація їх діяльності здійснюється 

відповідними відділами при посольствах. Велику кількість міжнародних 

освітніх програм адмініструють посольства Німеччини, Великої Британії, 

Сполучених Штатів Америки тощо. Значне розмаїття стипендіальних 

програм для українців надає Німецька служба академічних обмінів 

(DAAD). Вона пропонує навчання за програмою бакалавра, спеціаліста , 

магістра з багатьох спеціальностей , наукові стипендії для аспірантів та 

молодих науковців, стипендії для випускників та викладачів ВНЗ у галузі 

гуманітарних та суспільних наук, гранти для колишніх стипендіатів, 

можливості стажування, проведення досліджень, підвищення кваліфікації 

для викладачів у Німеччині. Дедалі більшу роль у поширенні культурних 

зв’язків, викладанні англійської мови відіграє Британська Рада (British 

Council) - міжнародна організація, що представляє Велику Британію у галузі 

освіти і культури. Академічні ініціативи Британської Ради для України в 

основному спрямовані на індивідуальну мобільність. Доволі поширеними є 

стипендії Chevening Scholarships, які надають можливість навчатися за 

магістерськими програмами або займатися науковими дослідженнями. 

Програма ім. Джона Сміта пропонує курс стажування у Сполученому 

Королівстві, який поєднує академічне навчання та стажування в установах, 

що демонструють роль демократії у суспільстві. Значний обсяг освітніх і 

наукових грантів Україна отримує від Сполучених Штатів Америки. Відділ 

преси, освіти та культури Посольства США (PAS) ставить на меті розвиток 

взаєморозуміння між народами, а в цьому контексті - й покращення 

стосунків між американськими та українськими університетами.  



Також існує стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда, метою 

якої є розповсюдження польського досвіду економічних й суспільних 

перетворень. 

Програма проходить за підтримки Польсько-Американського Фонду 

Свободи (Спонсор програми) і Польсько-Американської Комісії Фулбрайта 

(Адміністратор програми). 

Програма пропонує: 

• двосеместрові навчальні програми (для осіб з вищою освітою) у 

вищих навчальних закладах Польщі. 

• 2-4 тижневих професійні стажування у державних та приватних 

установах і організаціях. 

Програма MUSKIE надає можливості навчання в університетах США 

для отримання ступеня магістра, вона є програмою Бюро у справах освіти та 

культури Державного департаменту США та адмініструється Радою 

міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). Програма ім. Мuskie 

надає можливості навчання в університетах США для отримання ступеню 

магістра громадянам Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, 

Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, України та 

Узбекистану за напрямами:  

- Адміністрування бізнесу 

- Економіка 

- Право 

- Державне управління 

- Громадська політика 

Учасники:  

- навчаються за повною університетською програмою протягом 

одного/двох років,  

- розробляють і виконують проект, спрямований на користь 

місцевої спільноти, 



- беруть участь у стажуванні по закінченню навчання,  

- сприяють просуванню віртуального обмінного проекту, 

спрямованого на налагодження зв'язків групи студентів або професіоналів 

країни-учасниці із партнерами або технічними експертами із США. 

Фондом «Люди Майбутнього» реалізується низка соціальних 

проектів, спрямованих на сприяння розвитку освіти та науки, реалізацію 

науково-освітніх програм; сприяння розвитку культури, в тому числі 

реалізацію програм національно-культурного розвитку; підтримку 

інтелектуалів, науковців, митців; сприяння розвитку культурних цінностей та 

мистецтва; надання допомоги талановитій творчій молоді та інше. 

В економічно розвинених країнах фонди можуть існувати у форматі 

національних установ, діяти при неприбуткових організаціях, створюватися 

всесвітньо відомими комерційними брендами тощо, що забезпечує 

різноманітний спектр освітніх програм та стипендій спрямованих на 

розвиток академічної мобільності (як внутрішньої, так і зовнішньої). Потужні 

університети або інші заклади вищої освіти пропонують свої стипендії на 

навчання, стажування, здійснення досліджень для талановитих студентів, 

аспірантів та вчених з інших країн.  



Висновки до другого розділу 

Академічна мобільність на національному рівні не регулюється 

окремим спеціальним актом, але вона регулюється низкою документів, 

відмінних за своїм статусом а також за суб’єктом видання. Діапазон цієї 

низки великий та включає закони, урядові акти, національні стратегії до 

двосторонніх угод і програм співробітництва в галузі освіти між країнами.  

В Україні правову основу реалізації академічної мобільності складають 

Конституція України; низка Законів України, серед яких «Про вищу освіту»; 

«Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання»; «Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства»; міжнародні договори, 

що стали частиною національного права України, зокрема Конвенція про 

визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабонська 

Конвенція, 1997 р.), що була ратифікована Законом України «Про 

ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в 

Європейському регіоні» № 1273 від 3 грудня 1999 р..  

Також до правових засад академічної мобільності відносять Кодекс 

законів про працю України (регулює питання академічної мобільності 

співробітників ВНЗ); Міжнародні двосторонні угоди про взаємне визнання та 

еквівалентність документів про освіту та вчені звання (на сьогоднішній день 

підписано 23 міжурядові угоди про взаємне визнання документів про освіту і 

наукові ступені).  

Окремі питання реалізації академічної мобільності регулюються 

низкою підзаконних актів, серед яких окремі Постанови Кабінету Міністрів 

України. 

Ми відмічаємо наявність внутрішньої суперечливості правових норм та 

неповноту правового регулювання нормативно-правових засад академічної 

мобільності. В результаті це перешкоджає зміцненню експортного 

потенціалу системи освіти України. Так, серед основних проблем можна 

відмітити застарілу доктрину міжнародного співробітництва та відсутність 

системного підходу на рівні стратегічних документів 



На жаль, досі істотна частина невідповідностей українського 

законодавства міжнародним принципам академічної мобільності 

залишаються поза увагою, що перешкоджає розвитку освітньої сфери в 

Україні в єдиному темпі із світовим розвитком. Перш за все, правове 

регулювання розвитку міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти в 

Україні потребує подальшого удосконалення. Тому сьогодні актуальною 

постає задача розробки низки рекомендацій, виконання котрих дозволить 

пришвидшити процес інтеграції системи освіти України в світову. Зокрема, 

необхідними кроками на цьому шляху є: 

• розроблення Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти України; 

• вдосконалення нормативно-правової бази, що регламентує 

міжнародне співробітництво у сфері вищої освіти, задля забезпечення 

повноправної та ефективної участі вітчизняних ВНЗ на міжнародному ринку 

освітніх послуг; 

• удосконалення механізму взаємодії органів державної влади, 

діяльність яких пов’язана з міжнародним співробітництвом; 

• здійснення низки заходів з метою поширення в інформаційному 

просторі іноземних країн відомостей щодо переваг отримання вищої освіти в 

Україні. 

Основні освітні проблеми, що стоять перед державою на сучасному 

етапі: 

- Розробка принципів, механізмів та процедур запровадження 

підготовки докторів наук як третього Болонського циклу; 

- Працевлаштування випускників першого циклу - бакалаврів; 

- Створення системи оцінки якості вищої освіти, яка відповідала б 

європейським стандартам і нормам; 

- Забезпечення мобільності студентів та професорсько-викладацького 

складу в міжнародному освітньому просторі; 



- Розширення практики соціального партнерства вищих навчальних 

закладів з роботодавцями, громадянами і соціальними об'єднаннями, 

залучення їх до процесу вироблення і прийняття рішень з проблем вищої 

освіти. 

Як уже зазначалось, академічна мобільність студента це можливість 

упродовж періоду навчання в університеті провчитись один або більше 

семестрів у закордонному навчальному чи науковому закладі. В більшості 

випадків студенти повинні самостійно оплачувати своє навчання. Але існує 

низка фондів, організацій, діяльність котрих відображена в фінансованих 

ними програмах академічної мобільності.  

Розрізняють національні та наднаціональні суб’єкти академічної 

мобільності студентства. Серед національних: 1. Державні департаменти; 2. 

Освітні професійні організації; 3. Освітні рекрутингові організації; 4. 

Студентські організації; 5. ВНЗ; 6. Освітні консорціуми; 7. Мережі 

інформаційних центрів; 8. Приватні особи. 

А серед наднаціональних: 1. Міжнародні культурно-освітні та 

політичні організації; 2. Міжнародні професійні організації в галузі вищої 

освіти; 3. Студентські організації; 4. Освітні консорціуми; 5. Регіональні 

інформаційні центри. 

В Україні існує розвинена мережа міжнародних освітніх фондів, які 

пропонують додаткове фінансування для реалізації найрізноманітніших 

освітніх і наукових потреб - як індивідуальних, так і спільних. Додаткові 

джерела фінансування використовуються для набуття освіти або 

проходження стажування студентами різних освітніх рівнів, підготовки 

аспірантів, отримання закордоном освітніх або наукових ступенів - 

бакалавра, спеціаліста, магістра, кандидата або доктора наук, стажування 

представників професорсько-викладацького складу, проведення наукових 

досліджень. 

 



РОЗДІЛ 3. ПРАКТИКИ ЗДІЙСНЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У НТУУ «КПІ» 

 

 

3.1. Адміністративно-нормативні аспекти академічної мобільності 

в НТУУ «КПІ» 

 

 

Питаннями академічної мобільності в НТУУ «КПІ» займається відділ 

академічної мобільності. Він входить до структури Департаменту навчально-

виховної роботи НТУУ «КПІ» поряд з такими відділами,  як військово-

мобілізаційний відділ, відділ навчально-виховної роботи, відділ по роботі зі 

студентськими організаціями та стипендіального забезпечення, відділ 

охорони, відділ організаційно-виховної роботи, відділ забезпечення 

інформаційної діяльності (рис. 3.1).  

Рис. 3.1. Структура Департаменту навчально-виховної роботи 

«Академічна мобільність студента - це можливість упродовж періоду 

навчання в університеті провчитись один або більше семестрів у 
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закордонному навчальному чи науковому закладі, де готують фахівців за 

цією ж спеціальністю, із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів 

навчання. Академічна мобільність у «КПІ» базується на впровадженні 

механізму студентського обміну та участю студентів у програмах подвійного 

диплому, індивідуальних грантів.  Розвиваючи мобільність студентів, НТУУ 

«КПІ» бере участь у процесах інтернаціоналізації та глобалізації, розвиває 

підготовку професіоналів, висококваліфікованих спеціалістів; підтримує 

соціальні, економічні, культурні, політичні взаємовідносини та зв’язки з 

іншими країнами», - така основна спрямованість відділу академічної 

мобільності в НТУУ «КПІ». 

Структура відділу академічної мобільності відповідає виконуваним 

ним функціям (рис. 3.2). Керівник відділу, який очолює ієрархічну структуру 

відділу, має найбліьше відповідальності та функціоналу та включає: 

керівництво роботи відділу; координацію програм подвійного диплому, 

програм студентського обміну та Erasmus Mundus, співробітництво із 

університетами-партнерами та представництвами міжнародних фондів, 

програм Erasmus Mundus, Tempus тощо [64]. Основні два напрями діяльності 

відділу - це консультації та підтримка у реалізації програм академічної, а 

також технічна підтримка роботи інформаційних ресурсів. Відповідно до цих 

двох напрямів весь персонал поділений на дві категорії - працівники-

консультанти та технічна підтримка. 

Рис. 3.2. Структура відділу академічної мобільності НТУУ «КПІ» 
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Основною задачею перших є «консультації з надання академічної 

відпустки або індивідуального навчального плану» [64], других - технічна 

підтримка та супровід сайту.   

Основним завданням Відділу академічної мобільності НТУУ «КПІ» є 

впровадження програм мобільності - стипендіальних програм, програм 

обміну та програм подвійного диплому. Сьогодні відділ пропонує 16 

стипендіальних програм, 10 програм подвійного диплому та 2 програми 

обміну.  

Серед стипендіальних програм, які пропонувались або пропонуються: 

стипендіальна програма Норвегії Quota Scheme, стипендіальна програма 

Міжнародного фонду Visegrad scholarship program (vsp), програма Visby, 

стипендіїї DAAD для України, стипендіальні програми CampusFrance, CIMO, 

DEC education, IREX, MUSKIE, навчання в Америці за програмою 

Фулбрайта, стипендія на мовні курси від Освітнього центру Concept, 

різноманітні програми для навчання у Російській Федерації, стипендіальна 

програма Eiffel, Китайська державна стипендіальна програма - Харбінський 

політехнічний університет тощо.   

Норвезький уряд надає стипендії для студентів з країн, що 

розвиваються і країн Центральної та Східної Європи і Середньої Азії за 

програмою Quota Scheme. Загальною метою Quota Scheme є сприяння 

інтернаціоналізації вищої освіти, надання студентам з країн, що 

розвиваються відповідної освіти, що також було б корисним для їх 

батьківщини, коли вони повернуться після закінчення навчання. Ця програма 

також дає свій внесок у розвиток вищих навчальних закладів через 

глобальний обмін знань. Сьогодні, програма передбачає фінансування в 

загальній кількості 1100 студентів, 800 з них з країн, що розвиваються, і 300 з 

Центральної та Східної Європи і Центральної Азії. Щороку університети та 

університетські коледжі у Норвегії приймають певну кількість студентів за 

даною програмою. Більшість університетів і коледжів у Норвегії пропонують 



курси та освітні програми англійською мовою. Програма як правило включає 

курси магістратури та аспірантури, на додаток до певних професійних 

ступенів.  

Міжнародний фонд Visegrad scholarship program пропонує магістерські 

та пост-магістерські стипендій на строк 1 або 2 семестри (за винятком 

стипендії магістра за In-Coming схемою, де можливо отримувати стипендію 

від 1 до 4 семестрів). Річний бюджет фонду становить € 1448000, у 2012/2013 

навчальному році 2012/2013 буде вручено близько 400 стипендій. 

Програма Visby - програма обмінів Шведського інституту для регіонів 

Балтійського моря, що відкрита для участі ВНЗ, наукових організацій, 

дослідників, аспірантів, викладачів та студентів з України. Метою програми є 

сприяння плідній співпраці та співробітництву між Швецією та іншими 

країнами у галузі освіти і наукових досліджень. Програма Visby поділяється 

на три типи у залежності від цільової аудиторії: для магістрів (Visby Program 

for master's level); для аспірантів (Visby Program for PhD and post-

doctoralstudies); для тих, хто вивчає шведську мову та літературу (Visby 

Program for students of Swedish language and literature). 

Програма призначена для студентів, що бажають отримати диплом 

магістра шведського зразка. Метою програми є створення атмосфери тісного 

співробітництва між Швецією та країнами-учасницями програми у сфері 

науки і освіти. У програмі Visby для магістрів можуть брати участь 

громадяни України, Білорусії, Росії, Грузії та Молдови. 

CampusFrance - це національна агенція, створена спільно 

Міністерством освіти та науки Франції та Міністерством закордонних справ, 

з метою поширення інформації про доступність системи французької вищої 

освіти в усьому світі. Більше 20% національного бюджету Франції 

призначено на потреби освіти. Це фінансування гарантує довершеність 

навчанні у французьких вузах, цінність отриманих дипломів водночас 

дозволяє утримувати витрати по запису в навчальні заклади на найнижчому 



рівні в світі: навчання в державних університетах є безкоштовним як для 

французьких, так і для іноземних студентів.  

Мережа з 8 відділень CampusFrance, розташована по всій території 

Україні, надає українським студентам такі послуги: детальне інформування 

про систему вищої освіти Франції та можливості інтеграції до цієї системи 

після навчання в Україну; персональна допомога з вибором програми освіти; 

консультації з питань, пов'язаних з розташуванням, адаптацією на місці 

навчання; інформативна допомога при підготовці документів на отримання 

студентської візи. 

СIMO - це незалежне агентство, що працює під патронажем 

Міністерства освіти і культури Фінляндії. Головне завдання СІМО - розвиток 

міжнародного співробітництва та мобільності, особлива увага приділяється 

освіті, тренінгам, питанням зайнятості і роботі з молоддю. СІМО реалізує в 

Фінляндії відповідні програми ЄС, у тому числі для громадян Європи. В 

освітніх установах за межами Фінляндії СІМО курує програми, пов'язані з 

Суомі (як правило, навчання фінської мови і фінської культури). CIMO 

фінансується з бюджету Фінляндії та інших джерел, у тому числі за рахунок 

Європейської комісії та Ради міністрів північних країн. 

Освітнє агентство DEC education, будучи офіційним партнером 

Фонду Віктора Пінчука, анонсує можливість отримання грантів на навчання 

в рамках програми Фонду «Всесвітні студії». Згідно з правилами програми, 

Фонд надасть гранти переможцям конкурсу - талановитим молодим 

українцям віком до 35 років, які планують навчатися на магістерських 

програмах у провідних світових університетах. У поточному році в першу 

чергу будуть підтримані заявки тих, хто планує навчання за такими 

спеціальностями, як: сільське господарство; навколишнє середовище та 

екологія; право; державне управління. 

IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів) - це 

міжнародна неприбуткова організація, що адмініструє інноваційні програми 

для розвитку лідерського потенціалу з метою покращення якості освіти, 



посилення впливу незалежних ЗМІ та сприяння розвитку плюралістичного 

громадського суспільства. З часу свого заснування у 1968 р., IREX щороку 

витрачає на програми приблизно 50 мільйонів доларів. В організації працює 

понад 500 професіоналів у різних куточках світу. IREX та IREX-Europe 

адмініструють програми та надають консультації у більш ніж 50 країнах. 

Програма MUSKIE надає можливості навчання в університетах США 

для отримання ступеня магістра.  Програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі 

(Muskie) є програмою Бюро у справах освіти та культури Державного 

департаменту США та адмініструється Радою міжнародних наукових 

досліджень та обмінів (IREX). Програма ім. Мuskie надає можливості 

навчання в університетах США для отримання ступеню магістра громадянам 

Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, 

Росії, Таджикистану, Туркменістану, України та Узбекистану.  

Учасники відбираються шляхом відкритого конкурсу. Навчальні 

дисципліни для громадян Росії та України: адміністрування бізнесу, 

економіка, право, державне управління, громадська політика.  

Стипендіальна програма Eiffel була розроблена Міністерством 

закордонних справ, як інструмент, що дозволяє вищим навчальним закладам 

Франції залучати кращих іноземних студентів для проходження програм з 

отримання ступеня магістра і кандидата наук. 

Програма Eiffel пропонує два напрямки:  

Магістратура, навчання триває від 12 до 36 місяців; 

Аспірантура, програма мобільності строком на 10 місяців для 

написання дисертації спільно з керівником або куратором (переважно для 

другого року навчання). 

Кандидат має відповідати усім критеріям та/або вимогам приймаючої 

сторони (наприклад: наявність диплому бакалавра (для магістерських 

програм); наявність попереднього листа запрошення (за необхідністю); 

наявність плану дослідження (для аспірантських програм) та наявність 

мовного сертифікату.  



Напрямки підготовки 

 Технічні науки (магістратура); більш широкий науковий спектр 

для аспірантів (технічні науки, точні науки: математика, фізика, 

біологічні науки, нано і біотехнології, геологія та екологія, 

інформаційні і комунікаційні науки та технології);StudentsSmile 

 Економіка і менеджмент; 

 Право і політологія. 

Студенти НТУУ "КПІ" мають змогу взяти участь в китайській 

державній стипендіальній програмі та навчатися в Harbin Institute of 

Technology (HIT).  

Програма складається з підготовчих однорічних курсів китайської мови (для 

тих, в кого немає сертифікату HSK 4) та подальшого навчання: на 

магістратурі (2 роки, навчання китайською мовою); в аспірантурі (3 роки, 

навчання англійською мовою). Університет заснований в 1920 році, сьогодні 

HIT входить в дев’ятку найкращих університетів Китаю. Загальна кількість 

студентів інституту складає понад 55 500 осіб. Щороку він приймає більше 

1400 іноземних студентів. 

Найбільш відомими сьогодні є німецькі програми DAAD та 

американські програми фонду ім. Фулбрайта. 

Серед програм подвійного диплома найбільш популярними є програми 

з Університетом ле Ман (Франція) та Університетом Отто фон Геріке 

(Німеччина), серед програм обміну - з Університетським коледжем м. Йовік 

(Королівство Норвегія). 

Програма подвійного диплому між НТУУ "КПІ" та Університетом Ле 

Ман (Франція). Університет Ле Ман (Université du Maine) знаходиться у 

старій частині міста Ле Ман, колишнього «Сіте Плантагенет», - одного з 

найбільших середньовічних міст Європи. Він був заснований у 1977 році. В 

університеті навчається біля 8700 студентів за наступними напрямами: наука 

та технології, право, економіка і менеджмент, мистецтво, філологія. 



Тривалість навчання в обох університетах складає чотири семестри 

(два роки). Студенти можуть вступити на програму напочатку першого 

семестру (перший рік навчання) та навчатися за програмою протягом 

чотирьох семестрів, чи напочатку другого року магістратури, чи на початку 

четвертого семестру з метою проходження дипломного стажування. 

Можливість отримати подвійний диплом магістра мають студенти 

наступних факультетів: хіміко-технологічний (ХТФ); прикладної математики 

(ФПМ); фізико-математичний (ФМФ); приладобудівний (ПБФ); інформатики 

та обчислювальної техніки (ФІОТ); біотехнології та біотехніки (ФБТ). Брати 

участь у програмі можуть студенти НТУУ "КПІ", що одержали диплом 

бакалавра за відповідними напрямами, а також відповідають відповідним 

критеріям знань мови, визначеними діючими нормами в університеті Ле Ман. 

27 травня 2002 року створено Спільний факультет машинобудування 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут» і Отто-фон-Геріке університету Магдебурга. Мета створення 

Спільного факультету машино-будування - удосконалення підготовки 

фахівців для задоволення потреб підприємств України та спільних 

українсько-німецьких підприємств. Фахівців, які володіють сучасною 

технікою, науково місткими технологіями, європейськими стандартами, 

німецькою мовою.  

Навчальні групи на Спільному факультеті формуються зі студентів 

механіко-машинобудівного інституту, інженерно-фізичного і зварювального 

факультетів, що пройшли конкурсний відбір на відповідні факультети. 

Навчання студентів здійснюється на платній основі з компенсацією витрат на 

додаткові освітні послуги та поглиблене вивчення німецької мови. 

Також в НТУУ "КПІ" діють проекти ERASMUS MUNDUS: EMERGE - 

гуманітарні + технічні напрями, 38 учасників; EUROEAST - гуманітарні + 

технічні напрями, 15 учасників; ТЕМРО - екологія, захист навколишнього 

середовища, 7 учасників; EWENT - технічне направлення, 20 учасників та 

ACTIVE - технічне направлення.  



Базовим документом, який регулює відносини щодо академічної 

моібльності студентів, є «Положення про академічну мобільність студентів 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут»» (від 22 лютого 2007 року) [67]. Документ складається із шести 

частин - загальні положення, умови від’їзду студентiв на навчання, 

стажування або проходження практики за кордоном, порядок надання 

академічної відпустки студентам, порядок надання iндивiдуального графiку 

студентам, звітування та оформлення документiв пiсля навчання або 

стажування за кордоном та заключної частини. Отже, можна виділити три 

основні етапи здійснення академічної мобільності в НТУУ «КПІ» - 

підготовчий етап (результатом якого на рівні документації має бути або 

надання академічної відпустки, або підписання індивідуального графіку 

студенту), власне реалізація програми академічної мобільності та виїзд за 

кордон та завершальний етап, який має на увазі звітування щодо пройденної 

програми.   

Як зазначено в документів є певні умови від’їзду студентiв на 

навчання, стажування або проходження практики за кордоном, які 

включають: «2.1. Вiд’їзд студентiв за кордон може здiйснюватись: 2.1.1. за 

міждержавними угодами, мiждержавними стипендiями та фондами; 2.1.2. за 

угодами мiж вищими навчальними закладами; 2.1.3. за особистою 

iнiцiативою студентiв. 2.2. На час навчання, стажування або проходження 

практики студенту за рiзними пiдставами i змiстом можуть надаватися 

академiчна відпустка чи індивідуальний графік навчання за узгодженим 

кафедрою та адміністрацією факультету навчальним планом» [67].  

Далі в документі визначені умови надання академічної відпустки та 

індивідуального графіку, а також алгоритм дій для їх отримання. Варто 

відзначити, що правилами НТУУ «КПІ» визначено, що академічна відпустка 

не може бути надана студентам першого курсу, всі інші можуть скористатись 

такою можливістю один раз, при цьому є можливість її продовжити ще на рік 

по закінченню першочергового терміну. Щодо надання індивідуальних 



планів варто відзначити, що вони передбачаються наявність кваліфікованого 

персоналу на кафедрах, який повинен виконувати функції куратора-

консультанта. «На куратора-консультанта покладається виконання таких 

основних завдань: 4.6.1. ознайомлення студентiв з нормативно-методичними 

матерiалами (iнформацiйним пакетом тощо), якi регламентують органiзацiю 

навчального процесу за кредитно-модульною системою; 4.6.2. надання 

рекомендацiй студентам щодо формування їх iндивiдуального навчального 

плану з урахуванням засвоєних змiстових модулiв (навчальних дисциплiн) за 

час перебування в iнших вищих iноземних навчальних закладах; 4.6.3. 

погодження iндивiдуального навчального плану студента та подання його на 

затвердження на засiданнi кафедри та декановi факультету/директоровi 

iнституту; 4.6.4. контроль за реалiзацiею iндивiдуального навчального плану 

студента, на пiдставi вiдомостей про зарахованi студенту залікові кредити з 

подальшим поданням пропозицiй щодо продовження навчання студента або 

щодо його відрахування» [67]. Індивідуальний план надається на термін не 

довше 10 місяців, при цьому студент повинен повернутись до початку 

навчального року.  

На останньому етапі «Пiсля повернення з навчання чи стажування iз-за 

кордону студент надає до кафедри академiчну довiдку (сертифiкат) та звiт за 

весь перiод навчання чи стажування з обов’язковим зазначенням назв 

дисциплін, загальної кiлькостi годин, залiкових кредитiв та оцiнок» [67]. 

Окремо визначено умови відновлення студента на навчання після 

академічної відпустки: «5.2. Адмiнiстрацiя факультету приймає рiшення про 

продовження навчання студента пiсля академiчної вiдпустки, зарахуванню 

вивчених дисциплiн чи лiквiдації академiчної рiзницi на вiдповiдному курсi 

за вiдповiдним графiком. 5.3. Згiдно заяви студента за поданням декана 

факультету/директора iнституту видається наказ про повернення студента з 

академiчної вiдпустки. 5.4. Якщо студент не повернувся з академiчної 

вiдпустки пiсля навчання чи стажування в освiтнiй або науковiй установi 

iноземної держави або не подав звiт про результати навчання чи стажування, 



про перелiк та обсяг вивчених дисциплiн, про кiлькiсть кредитiв в зазначений 

у наказi про надання академiчної вiдпустки або про надання iндивiдуального 

графiку строк, вiн вiдраховується з НТУУ «КПІ» у 10-денний строк як такий, 

що не приступив до навчання в установлений термiн або як такий що не 

виконав iндивiдуального графiку навчання» [67].  

Таким чином, юридичне та адміністративне забезпечення академічної 

мобільності в НТУУ «КП» має сприяти якнайпростішому використання 

запропонованих програм мобільності. Однозначно позитивним є наявність 

консультуючий органів та передбаченість кураторів-консультантів, які 

повинні допомагати студентам на етапі організації підготовки до 

відрядження закордон. На наш погляд, формальна сторона академічної 

мобільності студентів в НТУУ «КПІ» організована на високому рівні, тому 

наступним етапом нашого дослідження є ознайомлення із результатами 

діяльності Відділу академічної мобільності та визначення реального стану 

справ із академічною мобільністю студентів НТУУ «КПІ» шляхом збору 

первинних даних,  а саме проведення опитування студентів, які стали 

учасниками таких програм.   

 

 

3.2. Кабінетне дослідження вторинних даних «Аналіз звітів Відділу 

академічної мобільності НТУУ «КПІ» 2011-2013 рр.» 

 

 

Відділом академічної мобільності нам було надано звіти щодо 

результатів діяльності за 2011-2013 рр. На основі цих звітів ми проаналізуємо 

основні показники, динаміку зростання та визначимо позитивні сторони і 

недоліки самих звітів та діяльності Відділу.  

Спершу необхідно визначити показники, які присутні у всіх звітах - 

серед таких: види академічної мобільності, за країнами та розподіл за 



факультетами; у звіті за 2013 рік представлена динаміка кількості учасників 

за 2009-2013 рр.  

Загалом за останні 5 років відбувається постійне зростання кількості 

учасників програм академічної мобільності у НТУУ «КПІ»: у 2013 у 

порівнянні з 2012 відбувся ріст у 1,25 разів, у порівнянні з 2009 у 2,5 рази, що 

свідчить і про пришвидшення зростання останніми роками (рис.3.3).  

Рис. 3.3. Динаміка зміни кількості учасників академічної мобільності, 

кількість осіб (зі звіту відділу академічної мобільності 2013 р.)  

Рис. 3.4. Динаміка зміни кількості учасників академічної мобільності, 

кількість осіб (зі звіту відділу академічної мобільності 2013 р.) 

Таке зростання відбулось в основному за рахунок збільшення 

співробітництва у рамках підписаних договорів, у той час як кількість 
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учасників індивідуальних програм та програм стажування зменшувалась за 

2011-2013 рр. - з 19 до 14 учасників за індивідуальними програмами та з 12 

до 6 осіб за програмами стажування (рис. 3.4). Ще однією особливістю є те, 

що серед видів відряджень у 2013 р. немає програм обміну і в той же час 

відбувся значний стрибок у рості співробітництва у рамках договору (із 28 у 

2012 р. до 107 у 2013, що становить ріст у майже у 4 рази (3,82)). Можна 

припустити, що ці два показники були об'єднані і при цьому відбувся 

значний ріст співпраці у рамках договору.  

Також варто відмітити, що ігнорування показників виду відрядження 

«програма обміну» відбулось лише на рівні надання інформації щодо 

кількості учасників, так як у звіті є дані щодо наявних програм обміну, а 

саме: програми мобільності у Таллінський університет технологій (Естонія), 

Технічний університет м. Лепциг (Німеччина та нові у 2013 р. Токійський 

аграрно-технічний університет (Японія), Кіотський університет технологій 

(Японія), Тойохасівський технологічний університет (Японія), Інженерна 

школа м. Париж (Франція).  

 

Рис. 3.5.Стркутура академічної мобільності за типами відрядження (% 

від загальної кількості осіб, які взяли участь у програмах академічної 

мобільності) (зі звітів відділу академічної мобільності 2011-2013 р.) 

У 2013 р. вперше співробітництво у рамках договору склало переважну 

більшість серед програм академічної мобільності, якими користуються 



студенти (рис.3.5). У той же час спостерігаємо значне зменшення питомої 

ваги стажування та індивідуальних програм. Така ситуація може бути 

пояснена тим, що ці програми на рівні тлумачення показників були 

зараховані до співробітництва в рамках договору. Тож, приходимо до 

висновку, що недбале ставлення до визначення та наповнення означених 

видів відряджень ускладнює їх тлумачення та характеристику, відповідно і 

майбутні прогнози та рекомендації можуть мати меншу ефективність, аніж за 

ситуації чітко вивірених даних.  

Значно збільшилась кількість студентів, які перебувають у Німеччині 

(у 3,2 порівняно з 2011 р.), а також у Норвегії (у 6,4 разі порівняно з 2011 р.) 

(рис.3.6). Помітно виросла кількість студентів, які перебувають у країнах, які 

не є лідерами щодо академічної мобільності, можна допустити, що за 

рахунок розширення географії академічної мобільності в цілому (рис.3.7).  

Рис. 3.6. Динаміка зміни кількості учасників академічної мобільності у 

розрізі країн перебування (кількість осіб) (зі звітів відділу академічної 

мобільності 2011-2013 р.) 

Недоліком звіту за 2013 р. є те, що деяка частина даних не відображена 

у ньому: надаються дані щодо 192 осіб, які скористались програмами 

мобільності, але у даних щодо розподілу за країнами у сумі отримуємо 189 

осіб, тобто на 3 особи менше. Оскільки у даних щодо розподілу по країнам 

не вказана Японія, а попередньо були означені 3 програми обміну з цією 

країною, то можемо припустити, що саме студенти, які взяли участь у 
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японських програмах академічної мобільності і не були відображені у даних 

стосовно географії. 

 

Рис. 3.7. Розподіл студентів за країнами: Європа (кількість осіб) (зі 

звіту відділу академічної мобільності 2013 р.) 

  Наступним показником, який відображений у всіх звітах є показник 

розподілу студентів, які здійснюють академічну мобільність, за 

факультетами. До трійки лідерів у 2013 ввійшли інститут 

енергоменеджменту та енергозбереження, факультет інформаційно-

обчислювальних технологій та факультет лінгвістики (рис.3.8).  

Їх внесок у розвиток мобільності у 2013 році складає 35 % від загальної 

кількості студентів, які взяли участь у програмах мобільності. Принциповою 

зміною у 2013 р. є вихід у лідери інституту енергозбереження та 

енергоменеджменту, у попередні два роки лідером був хіміко-технологічний 

факультет (на рис.3.5. виділено прямокутниками). Значно збільшилась 

активність факультету лінгвістики - з 1 особи у 2011 р. до 18 у 2013 р., ріст з 

попереднім роком становить 4,5 рази, що дозволило йому вийти у трійку 

лідерів. У більшості факультетів спостерігається тенденція до зростання 

даного показника, різке падіння показників відмічається на хіміко-

технологічному факультеті, інституті прикладного та системного аналізу, 

приладобудівному факультеті та видавничо-поліграфічному інституті. 



Рис. 3.8. Динаміка зміни кількості учасників академічної мобільності у 

розрізі факультетів (кількість осіб; сортування за 2013 р.) (зі звітів відділу 

академічної мобільності 2011-2013 р.) 

  

Рис. 3.9. Динаміка кількості учасників програм Erasmus Mundus за 

категоріями (кількість осіб) (зі звіту відділу академічної мобільності 2013 р.) 

Окремо у звіті виділено програми Erasmus Mundus (рис. 3.9). Даними 

програмами користуються як студенти, так і викладачі. Кількість осіб, які 

скористались даними програмами у 2013 р. у порівнянні з попереднім 2012 р. 
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зросла по всім напрямам, окрім мобільності аспірантів, яка зменшилась з 6 до 

2 осіб, тобто у 3 рази. Особливе зростання показника спостерігається серед 

студентів-магістрів: з 12 у 2012 р. до 28 у 2013 р. (у 2,3 рази).  

Однозначною перевагою звіту за 2013 р. є введення нового показника 

«Вплив академічної мобільності на успішність студентів» (рис.3.10), що 

свідчить про намір оцінити вплив академічної мобільності на студентство та 

розвиток ВНЗ в цілому. 

Рис. 3.10. Вплив академічної мобільності на успішність студентів 

(зі звіту відділу академічної мобільності 2013 р.) 

На жаль, даний показник не виконує свою функцію, так як для його 

переконливості необхідно було б порівняти рівень навчання студентів до і 

після їх участі у програмах академічної мобільності, так як зв’язок може бути 

навпаки зворотнім, тобто успішність може визначати долучення до програм 

мобільності.   

 

 

3.3. Стан та перспективи академічної мобільності студентів НТУУ 

"КПІ": експертне опитування 

 

 

Наступним етапом після аналізу звітів Відділу академічної мобільності 

НТУУ «КПІ» у рамках даної роботи є розробка концепції власного 

дослідження, тобто концепція збору первинних даних. Етап розробки 
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концепції полягає у 1. визначенні проблеми, її актуалізації, 2. діагностиці 

проблеми на основі офіційних та медіа-джерел, 3. ознайомленні з існуючими 

дослідженнями 4. підборі найбільш відповідного методу дослідження та в 

плануванні подальшої роботи по дослідженню 

Академічна мобільність - це інтеграційний процес в системі освіти, 

який надає можливість студентам, аспірантам, викладачам здійснювати 

переміщення в інші навчальні заклади як внутрішні, так і зовнішні, що 

сприяє злиттю індивіда з іншою спільнотою для обміну досвідом, 

підвищенням рівня знань. Отже, актуальність даної проблеми полягає в 

стрімкому розвитку та диверсифікації освіти сьогодні. Поширення 

болонської системи, яка дає поштовх до розвитку академічної мобільності, 

допомагає отримати міжнародний досвід. Набагато більше ціняться студенти, 

підготовлені до праці  в мультикультурному середовищі і транснаціональних 

корпораціях. Академічна мобільність є одним із інструментів болонського 

процесу, що допомагає створити єдиний світовий простір в контексті єдиного 

стандарту системи освіти. Академічна мобільність студентів є однією з 

найважливіших сторін інтеграції вищих навчальних закладів у світовий 

навчальний простір. 

Згадаємо, що академічна мобільність студентів (за даними МОН) може 

бути як зовнішня пов’язана із в’їздом-виїздом студентів за межі країни, так і 

внутрішня, що відбувається у межах країни, йдеться в першу чергу про 

переведення з одного ВНЗ в інший, що особливо актуально у період АТО. 

Зовнішня мобільність - це з однієї сторони можливості для іноземців 

навчатись в Україні, з іншої - організація та навчання українських студентів 

за кордоном. Нами було обрано один вектор із двох можливих щодо 

зовнішньої мобільності, а саме навчання українських студентів за кордоном. 

Так, проблемою дослідження визначено наявність перешкод при організації 

та проходженні навчання закордоном українських студентів НТУУ «КПІ», а 

також недостатня вивченість різних елементів академічної мобільності. 

Відповідно об’єктом дослідження є академічна мобільність українських 



студентів НТУУ «КПІ», а предметом - аналіз факторів, що стримують 

просування академічної мобільності українських студентів як членів 

освітнього процесу НТУУ «КПІ». Роботу над проблемою було розпочато з 

діагностики проблеми.  

У той час, як у світі академічна мобільність студентів має системний, 

організований на рівні державної політики характер, в Україні вона 

залишається спонтанним та індивідуальним явищем. За даними 

Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України 

міжнародна академічна мобільність розвивається в Україні дуже повільно. 

Поїздки за кордон українське студентство здійснює коштом батьків, 

спонсорів, закордонних благодійних фундацій тощо. Закордонне навчання й 

стажування за рахунок ВНЗ або держави становить менше 10 % від офіційно 

оголошуваної кількості «мобільних українських студентів». Більшість 

академічних обмінів студентів відбувається шляхом укладення двосторонніх 

договорів між університетами України та Європи. Міносвіти зафіксувало цей 

стан речей в «Примірному положенні про академічну мобільність студентів 

вищих навчальних закладів України», затвердження якого стало 

бюрократичною формальністю, що ніяк не сприяє академічній мобільності. 

Повної та вичерпної статистики щодо даного питання не існую.  

Тому наступним кроком став пошук відповідних соціологічних 

досліджень, щоб з однієї сторони - провести діагностику проблеми, 

окреслити «білі плями» та акценти при проведенні авторського дослідження, 

а з іншої - ознайомитись із методологією, яка може використовуватись під 

час аналізу проблеми. Виявилось, що є єдине дослідження цього питання, яке 

здійснює Центр дослідження суспільства. Воно проводиться щорічно на 

основі аналізу офіційної статистики державних або дослідницьких інститутів 

різних країн. Останнє дослідження «Кількість студентів-українців за 

кордоном (денна форма навчання)» охоплює дані за 2008-2013 роки і 

стосується лише двох кількісних показників - кількість студентів та країни, в 

яких вони навчаються, що не розкриває питання щодо складнощів 



академічної мобільності, але дає загальну картину щодо стану мобільності 

студентів в цілому.  

У період з 2008 по 2013 рр. кількість українських студентів, які виїхали 

за кордон на навчання, зросла в 1,5 рази - з 21,5 тис. до 32,6 тис. осіб. 

Найкращі країни для українських абітурієнтів, за підсумками 2013 

навчального року, стали Польща, Німеччина, Росія, Чехія, Італія, Іспанія, 

Франція, Канада та Австрія. Але безперечним лідером серед них є Польща. 

Постійно збільшується кількість українців в університетах Чехії, Італії, 

Іспанії, Канади, Австрії, Великобританії, Австралії, Швейцарії. Крім того, 

втрачають популярність США і Швеція. До останньої групи країн належить і 

Росія. Експертам не вдалося отримати дані щодо кількості студентів-

українців, які навчалися в РФ в 2012-2013 навчальному році. Але інформація 

за кілька останніх років свідчить, що популярність російських вузів спочатку 

зростала, а потім пішла на спад: у 2003-2004 навчальному році російські 

дипломи отримали 3120 українців, у 2010-2011 навчальному році - 4919, а в 

2011-2012 навчальному році - 4644 українських студентів.  

Нами було визначено, що кількісні дослідження академічної 

мобільності повинні бути доповнені якісними. Таким доповнюючим 

методом, на наш погляд, може стати експертне опитування. Експертне 

опитування, на відміну від масового не вимагає участі у ньому великого 

числа респондентів, що відповідає нашим наявним ресурсам, адже опитати 

велику кількість респондентів ми не маємо змоги. 

Як правило, в експертному опитуванні бере участь від 20 до 30 

експертів, залежно від характеру конкретної розв'язуваної проблеми. Ми і 

будемо орієнтуватись на таку кількість респондентів.  

Основою формування вибірки в масових опитуваннях, як правило, є 

різні демографічні, особистісні та географічні характеристики респондентів. 

Такі як стать, вік, освіта, рівень доходу, місце проживання, стиль життя і т.д. 

При формуванні вибірки в експертному опитуванні особлива увага 

приділяється професіоналізму експертів, їх компетентності та досвіду роботи 



в тій сфері діяльності, до вивчення проблем якій вони залучаються. У 

нашому випадку нам необхідні експерти, які володіють інформацією щодо 

переваг та недоліків академічної мобільності студентів у НТУУ «КПІ», 

мають досвід участі у подібних програмах. Таким чином, об’єктом 

дослідження буде студентська молодь НТУУ «КПІ», яка продовжила 

навчання в освітньому закладі за кордоном протягом останніх 1-2 років. 

Вибірка складає: 30 осіб. 

Окрім, переваги стосовно меншого об’єму затрачених ресурсів, 

експертне опитування має ряд корисним для даного дослідження функцій, а 

саме: можливість отримання унікальної інформації від експертів; оцінка 

характеристик об'єктів, подій і явищ, тобто отримання інформації щодо 

причин та чинників, що дозволяє поглибити дослідження; отримання ідей і 

пропозицій від експертів щодо перетворення предметної області, що 

дозволить нам сформулювати рекомендації для Відділу академічної 

мобільності НТУУ «КПІ» та студентів, які прагнуть долучитись до програм 

академічної мобільності. Отже, основне призначення методу: виявлення 

найбільш істотних, складних аспектів досліджуваної проблеми, підвищення 

надійності, обгрунтування інформації, висновків і практичних рекомендацій 

завдяки використанню знань і досвіду експертів, що найбільше відповідає 

нашим можливостям та потребам при вивченні академічної мобільності 

студентів НТУУ «КПІ». 

Основна мета - дослідити сучасний стан та проблеми академічної 

мобільності українських студентів НТУУ «КПІ». Вона досягається через 

реалізацію наступних завдань: дослідити соціально - економічні, 

психологічні, інституційні, адміністративні, а також такі, які пов’язані з 

наявністю відповідних знань у студентів, складнощі у ході здійснення 

академічної мобільності (опитування студентів). 

Основними гіпотезами дослідження є: 

1) Найважче подолати організаційний бар’єр 

2) НТУУ «КПІ» надає допомогу середнього рівня 



3) Найменше НТУУ «КПІ» допомагає із вирішенням фінансових 

питань 

4) Якість навчання в НТУУ «КПІ» не вище, ніж в зарубіжному виші 

5) Студенти з невеликих міст, а також старшокурсники є більш 

активними в академічній мобільності 

6)  Найбільш частою порадою буде терпимість до бюрократичності 

процесу, в першу чергу, що стосується оформлення документів, їх збору та 

дотримання всіх нюансів.  

Так, нами була розроблена анкета (Додаток А), яка включала як 

питання, спрямовані на визначення портрету студента, який пройшов 

програму академічної мобільності, а також ряд індикаторів, які відображають 

позитивні та негативні сторони організації академічної мобільності в НТУУ 

«КПІ», зокрема індикатори оцінки роботи Відділу академічної мобільності. 

Анкета складається із чотирьох основних блоків: 1. Специфічні демографічні 

характеристики (академічні); 2. Характеристика програми, в якій студент 

брав участь; 3. Переваги, недоліки та рекомендації щодо організації 

академічної мобільності в НТУУ «КПІ»; 4. Демографічні характеристики.  

Серед демографічних показників, які допомагають сформувати портрет 

студента, який скористався програмою академічної мобільності як загальні - 

вік, стать, географічне положення, так і специфічні: факультет, курс, форма 

навчання (бюджет/контракт), академічні прагнення 

(бакалавр/магістр/невизначений). 

Серед опитаних студентів - найбільше представників факультету 

менеджменту та маркетингу (34%) та механіко-машинобудівного інституту 

(22%) (рис. 3.11). До програм академічної мобільності долучаються студенти 

старших курсів - 4-6 курси (33-34%), які прагнуть отримати ступінь магістра 

(100%) та навчаються за державним коштом (100%) - (рис. 3.12-3.14).  



Рис. 3.11. Студентська академічна мобільність в НТУУ «КПІ» у розрізі 

факультетів 

Рис. 3.12. Студентська академічна мобільність в НТУУ «КПІ» у розрізі 

курсів навчання 

 

Рис. 3.13. Студентська академічна мобільність в НТУУ «КПІ» у розрізі 

бажаних академічних ступенів 

Рис. 3.14. Студентська академічна мобільність в НТУУ «КПІ» у розрізі 

форм навчання 

Програми академічної мобільності, якими скористались студенти 

НТУУ «КПІ» були переважно тривалістю семестр (44%) або рік (44%) 



навчання у зарубіжному ВНЗ (рис.3.15), вони відбувались переважно у 

рамках договору співробітництва (56%), рідше як програма подвійного 

диплому (22%) та найменш популярними є програми стажування або 

індивідуальні програми (по 11%) (рис.3.16). Участь у програмі 

забезпечувалась за рахунок стипендії – Erasmus Mundus (33%) або DAAD 

(22%), інші 44% респондентів не надали точної відповіді щодо характеру та 

назви стипендії (рис.3.17). Всі програми мобільності, в яких брали участь 

респонденти відбувались у країнах Європи - Німеччина, Португалія, Бельгія, 

Фінляндія, Румунія, Австрія, Іспанія.  

 

Рис. 3.15. Характеристика програми академічної мобільності (форма) 

Рис. 3.16. Характеристика програми академічної мобільності (тип) 

Рис. 3.17. Характеристика програми академічної мобільності (оплата) 

Серед переваг програм академічної мобільності найчастіше було 

названо отримання нового досвіду як такого та практика мови, покращення 

рівня володіння мовою. Окрім того, респонденти серед переваг називали 

можливість здійснення наукової діяльності, підвищення рівня знань, нові 



знайомства, інтеграцію у світове товариство, ознайомлення з новою 

культурою, покращення особистого рівня освіченості, отримання 

академічного досвіду, отримання міжнародного досвіду, досвіду 

самостійного життя закордоном та можливість реалізувати себе (рис.3.18).  

Рис. 3.18. Переваги академічної мобільності студентів 

Саме переваги академічної мобільності і штовхають студентів долати 

перешкоди на шляху до реалізації своїх прагнень. Респондентам було 

запропоновано оцінити різні бар’єри, які можуть трапитись на шляху до 

здійснення академічної мобільності. Серед них було названо: мовний; 

організаційний (візові, побутові проблеми, оформлення документів); 

інформаційний; ресурсний (нестача фінансових та ін. ресурсів); нормативний 

(труднощі визнання дипломів); змістовний (порівнянність змісту і рівня 

програм); психологічний (невміння адаптуватись до нових умов). Найбільш 

складним виявився організаційний бар’єр – як дуже складний для подолання 

він був названий 11% респондентів, як складний ще 56%, тобто його 

складність як таку визнали у сукупності 67% респондентів, що значно 

випереджає всі інші форми перешкод, в тому числі змістовну, яку виділили 

як складну 33% опитаних (при тому 22% не могли визначити рівень 

складності такої перешкоди). Легким організаційний бар’єр виявився для 

11% студентів, жодний із опитаних не сказав, що такої перепони не було. 

Найлегше подолати було інформаційний бар’єр, як зазначило 44% опитаних, 

про його ж складність зауважили лише 11% студентів (рис. 3.19). Така ж 



кількість опитаних відзначило, що ресурсного та психологічного бар’єрів не 

було взагалі. Також варто відзначити, що рекомендації, які були озвучені 

студентами стосувались також переважно організаційного моменту і жодної 

поради не було надано щодо психологічної адаптації та нестачі ресурсів, що 

підтверджує висновок про складність бар’єрів (рис.3.20).  

Рис. 3.19. Перешкоди на шляху до здійснення академічної мобільності 

студентів (без «важко відповісти») 

Рис. 3.20. Складність бар’єрів на шляху до здійснення академічної 

мобільності студентів (внизу - найскладніший) 

Наступний блок анкети був присвячений оцінці роботи НТУУ «КПІ», 

зокрема Відділу академічної мобільності, щодо подолання означених 



перешкод (рис.3.21). Аналіз розподілу відповідей по даному питанню в 

основному підтверджує результати по попередньому блоку: всі респонденти 

відмітили наявність організаційних перешкод, у той час як більшість (56%) 

вказали, що психологічної перешкоди та нормативної не було як такої. НТУУ 

«КП» є найбільш ефективним у вирішенні організаційних перепон, які знову 

відмітимо є найбільш складними, на думку студентів, - 11% відзначили, що 

НТУУ «КПІ» повністю допоміг у вирішенні даного питання і ще 78 % 

вказали, що він частково допоміг вирішити дану проблему (89% у сумі).  

Рис. 3.21. Допомога НТУУ «КПІ» у подоланні бар’єрів на шляху до 

здійснення академічної мобільності студентів 

Таким чином, Відділ академічної мобільності надає найбільше 

допомоги там, де виникає найбільше складнощів із підготовкою до програми 

академічної мобільності. Ефективність допомоги зменшується із зменшенням 

складності проблеми, яка постає перед студентом у процесі підготовки до 

виїзду закордон на навчання, окрім подолання інформаційного бар’єра, із 

вирішенням якого НТУУ «КПІ» показує досить високу ефективність (78% 

респондентів визначили допомогу як повну або часткову і жоден не вказав на 

відсутність допомоги). Також 22% респондентів вказали, що вони взагалі не 



отримали допомоги від НТУУ «КПІ» щодо вирішення мовного питання і 

лише 33% її отримали. Цікавим є те, що хоча для більшості психологічного 

бар’єру не було взагалі, але для тих, у кого він був допомога все ж потрібна 

була, те саме стосується і ресурсних обмежень (рис.3.22).  

У цілому однозначної оцінки роботі НТУУ «КПІ» щодо забезпечення 

академічної мобільності респонденти не дали: 22% цілком задоволені, 33% 

частково задоволені, 33% частково незадоволені, 11% важко відповісти. У 

той же час загальний рівень незадоволеності складає 33%, тоді як 

задоволеності 55% і невизначеності 11% (рис. 3.23).  

Рис. 3.22. Наявність/відсутність допомоги НТУУ «КПІ» у подоланні 

бар’єрів на шляху до здійснення академічної мобільності студентів 

Рис. 3.23. Задоволеність допомогою НТУУ «КПІ» щодо подолання 

бар’єрів академічної мобільності 

Окремо респондентам потрібно було оцінити рівень інформаційної 

підтримки НТУУ «КПІ». Власне, із подоланням інформаційного бар’єру 



майже не було складнощів (11% вказали, що бар’єр тяжко подолати, 22% 

вказали, що його досить легко подолати, 44% дуже легко та 11% взагалі не 

вважали, що такий бар’єр існує), при цьому 78% опитаних вказало на те, що 

саме НТУУ «КПІ» надав їм допомогу у вирішенні даного питання (рис. 3.24). 

Тому, на наш погляд, в цілому аналіз відповідей по даному питанню є не 

найбільш актуальним елементом даного дослідження, хоча взяти його до 

уваги теж необхідно.    

 

Рис. 3.24. Оцінка рівня інформаційної підтримки НТУУ «КПІ» щодо 

здійснення академічної мобільності 

На найвищому рівні здійснюються консультації співробітників Відділу 

академічної мобільності (56%) та консультації співробітників Міжнародного 

офісу (44%) (рис.3.24). У той же час щодо загального рівня задоволеності 

інформаційною роботою НТУУ «КПІ», то найбільше відсотків респондентів 

виділили висвітлення всієї необхідної інформації на сайті - 78% (відповіді 

«на найвищому рівні» + «скоріше задовільно»). У той же час 11% 

респондентів визначило, що консультацій співробітників Відділу академічної 



мобільності не існує як таких, те саме сказали щодо Міжнародного офісу 

22% опитаних. На дуже низькому 22% респондентів визначили розміщення 

оголошень на стендах КПІ та проведення інформаційних зустрічей різного 

формату.  

У контексті порівняння високого/низького рівня надання 

інформаційного підтримки можна визначити, що найкращим сегментом 

інформатизації є розміщення актуальної інформації на сайтах НТУУ «КПІ» 

(11% - низький рівень проти 78% високого рівня), найбільша різниця у 

даному співвідношенні з перекосом у негативну сторону є відносно 

підготовки та розповсюдження роздаткового матеріалу та розміщення 

публікацій у університетських ЗМІ (рис.3.25). На наш погляд, дана ситуація 

не є проблемою, оскільки більшість молоді користується медійними 

ресурсами для отримання інформації, робота з якими представлена в НТУУ 

«КПІ» на високому рівні відносно інформатизації щодо академічної 

мобільності студентів.   

Рис. 3.25. Оцінка рівня інформаційної підтримки НТУУ «КПІ» щодо 

здійснення академічної мобільності (низький/високий рівень) 



Також в опитування було введено питання про рівень навчання в 

НТУУ «КПІ» у порівнянні з зарубіжними ВНЗ, де навчались студенти. Дане 

питання, з однієї сторони, показує чи може бути рівень навчання в 

зарубіжному виші мотивуючим до академічної мобільності фактором, по-

друге, висвітлює проблеми та перспективи НТУУ «КП». Так, більшість 

респондентів (67 %) відзначили, що якість навчання у НТУУ «КПІ» нижче, 

ніж у іноземному ВНЗ і жоден не обрав протилежну відповідь, лише 11 % 

визначили якісний рівень навчання в НТУУ «КПІ» співставним зарубіжному 

вищому навчальному закладу (рис.3.26). 

Рис. 3.26. Оцінка рівня навчання у НТУУ «КПІ» щодо зарубіжних 

вищих навчальних закладів 

Окрему увагу ми наділили рекомендаціям, які можна сформулювати 

для студентів, які прагнуть долучитись до програм академічної мобільності. 

На наш погляд, кожна з порад є корисною та необхідною, щоб її означили в 

рамках даної роботи. Більшість із названого не співпадало, найбільш 

повторюваними відповідями було побажання набиратись терпіння та дуже 

ретельно та виважено підходити до підготовки документів. Респонденти 

переконані, що зусилля покладені на долучення до програми академічної 

мобільності варті отриманого результату. Серед порад та загального 

враження від підготовки до виїзду закордон на навчання дуже різні думки, 



подекуди дуже емоційні: «не сумнівайтеся в собі та приймайте участь у 

максимальній кількості проектів», «не треба чекати - треба діяти! Ніхто окрім 

особисто вас не зацікавлений в вашій академічній мобільності. Дізнавайтеся, 

робіть і звертайтеся за допомогою по конкретним питанням», «…необхідно 

брати академічну відпустку і насолоджуватись повністю програмою обміну 

(приїздила на сесію, так як вчилась 2 семестри)», «академічна мобільність - 

це одне з кіл аду, кожен співробітник каже інше, жоден не може сказати 

певну кількість документів, завжди список та вимоги змінюються», «беріться 

за будь-який шанс, воно того варте», « потрібно набратися терпіння, 

оформлення документів це дуже складний етап, його потрібно просто 

пройти, далі все окупиться».  

У той же час студенти дали значний перелік важливих та потрібних 

порад: 

 морально приготуватись, набратися терпіння  

 завчасно вибирати навчальні програми та готуватися до курсів 

 раніше починати оформлення документів; завчасно дізнаватись 

про список необхідних документів, копії диплому і т.д. краще 

зробити у декількох екземплярах і всі завірити, можуть 

знадобитися; «якщо Вам сказали переробити документи, не 

переймайтеся, все рівно прийдеться ще декілька раз 

переробляти» 

 задавати більше питань, якщо не зрозуміли - спитати знову 

 підвищувати мовний рівень - «Чим кращі знання мови країни в 

яку їдете, тим простіша інтеграція у суспільство і навчання; 

також вивчіть англійську, хоча б на розмовному рівні, більшість 

іноземців тільки її і знають» 

 намагатись побудувати чітку послідовність дій 

 зібрати максимальну кількість необхідної інформації , слідкувати 

за оновлення інформаційних джерел, консультуватись у 

студентів, які вже отримували грант 



 виконувати всі інструкції НТУУ "КПІ", так як це важливо 

 знати свої права та вимагати ту допомогу, яку університет 

зобов’язаний надавати в рамках проекту по обміну/програми 

академічної мобільності тощо (завірення документів, допомога з 

оформлення академічної відпустки тощо)  

 адекватно оцінювати свої можливості 

 дізнатися якомога більше інформації про країну, культуру, 

навчання тощо перед поїздкою  

 особливу увагу звернути на форму та зміст мотиваційного листа 

 поєднувати продуктивне навчання та відпочинок 

 більше країн відвідувати під час мобільності 

Таким чином, всі гіпотези, які були висунуті у програмі дослідження 

отримали підтвердження:  

1. Найважче подолати організаційний бар’єр - 67% респондентів 

визнали його складним, 33% вказали на змістовний бар’єр і 22% 

на нормативний.  

2. НТУУ «КПІ» надає допомогу середнього рівня - лише 22% 

опитаних задоволені рівенем допомоги НТУУ «КПІ», хоча 

повністю незадоволених немає взагалі. НТУУ «КПІ» вдається 

найкраще допомогати з вирішенням саме найскладнішого для 

подолання бар’єру, а саме - організаційного.  

3. Найменше НТУУ «КПІ» допомагає із вирішенням фінансових 

питань, так як дане питання вирішується за рахунок стипендій, 

які надаються у рамках проектів 

4. Якість навчання в НТУУ «КПІ» не вище, ніж в зарубіжному виші, 

а навпаки нижче, як зазнчає 67% респондентів. 

5. Студенти з невеликих міст, а також старшокурсники є більш 

активними в академічній мобільності - програмі мобільності 

беруть участь студенти не молодше 4 курсу. Хоча щодо 

учасників з маленьких міст, то гіпотеза виявилась неправильно; 



більшість учасників представники обласних центрів та Києва 

(78%).   

6. Найбільш повторюваними відповідями було побажання 

набиратись терпіння та дуже ретельно та виважено підходити до 

підготовки документів, при тому що інші відповіді зустрічались 

переважно як одиничні. 

  

 

 

 



 

Висновки до третього розділу 

 

 

Адміністративна складова регулювання та здійснення академічної 

мобільності в НТУУ «КПІ» представлена Відділом академічної мобільності, 

який входить до складу Департаменту навчально-виховної роботи. Відділ 

забезпечує координацію всіх здійснюваних в університеті програм 

мобільності та консультує студентів з питань отримання індивідуального 

графіку, академічної відпустки, складання звітів тощо. Серед стипендіальних 

програм, які пропонувались або пропонуються Відділом академічної 

мобільності: стипендіальна програма Норвегії Quota Scheme, стипендіальна 

програма Міжнародного фонду Visegrad scholarship program (vsp), програма 

Visby, стипендіїї DAAD для України, стипендіальні програми CampusFrance, 

CIMO, DEC education, IREX, MUSKIE, навчання в Америці за програмою 

Фулбрайта, стипендія на мовні курси від Освітнього центру Concept, 

різноманітні програми для навчання у Російській Федерації, стипендіальна 

програма Eiffel, Китайська державна стипендіальна програма - Харбінський 

політехнічний університет тощо. Також окремо передбачена співпраця у 

рамках програм Erasmus Mundus, 2 програми обміну та 8 програм подвійного 

диплому. Здійснення академічної мобільності студентів в НТУУ «КПІ 

регулюється «Положенням про академічну мобільність студентів 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут»». Даний нормативно-правовий акт регулює умови від’їзду 

студентів на навчання, стажування або проходження практики за кордоном, 

визначає правила надання академічної відпустки або індивідуального графіку 

навчання. Також документ визначає необхідність звітування після 

повернення з навчання закордоном, а також особливості поновлення на 

навчання в НТУУ «КПІ».  



Відділом академічної мобільності нам було надано звіти щодо 

результатів діяльності за 2011-2013 рр. На основі цих звітів ми проаналізуємо 

основні показники, динаміку зростання та визначимо позитивні сторони і 

недоліки самих звітів та діяльності Відділу. За останні 5 років відбувається 

постійне зростання кількості учасників програм академічної мобільності у 

НТУУ «КПІ» за рахунок збільшення співробітництва у рамках підписаних 

договорів, у той час як кількість учасників індивідуальних програм та 

програм стажування зменшувалась. Помітно виросла кількість студентів, які 

перебувають у країнах, які не є лідерами щодо академічної мобільності, 

можна допустити, що за рахунок розширення географії академічної 

мобільності в цілому. До трійки лідерів у 2013 ввійшли інститут 

енергоменеджменту та енергозбереження, факультет інформаційно-

обчислювальних технологій та факультет лінгвістики. . Принциповою 

зміною у 2013 р. є вихід у лідери інституту енергозбереження та 

енергоменеджменту, у попередні два роки лідером був хіміко-технологічний 

факультет.  

У роботі було визначено та актуалізовано проблему академічної 

мобільності студентів у контексті її недостатньої розробленості; 

діагностовано проблему на основі офіційних та медіа-джерел, проаналізовано 

існуючі дослідження та описано подальшу роботу по дослідженню. Нами 

було віднайдено виключно кількісні дослідження проблем мобільності, тому 

було прийнято рішення звернутись до експертного опитування у доповнення 

до кількісної характеристики проблеми на рівні звітів Відділу мобільності та 

моніторингу ситуації у країні. Об’єктом дослідження визначено студентську 

молодь НТУУ «КПІ», яка продовжила навчання в освітньому закладі за 

кордоном протягом останніх 1-2 років. Вибірка склала: 30 осіб.  

До програм академічної мобільності долучаються, як правило, студенти 

старших курсів бюджетної форми навчання, які прагнуть отримати як 

мінімум ступінь магістра. Більшість студентів (56 %) скористались 

програмами співробітництва тривалістю семестр або рік у рамках договору, 



що відповідає інформації отриманій зі Звітів. Серед переваг програм 

академічної мобільності найчастіше було названо отримання нового досвіду 

як такого та практика мови, покращення рівня володіння мовою. 

Найбільш складним виявився організаційний бар’єр – як дуже 

складний для подолання він був названий 11% респондентів, як складний ще 

56%, тобто його складність як таку визнали у сукупності 67% респондентів, 

що значно випереджає всі інші форми перешкод, в тому числі змістовну, яку 

виділили як складну 33% опитаних (при тому 22% не могли визначити рівень 

складності такої перешкоди). НТУУ «КП» є найбільш ефективним у 

вирішенні організаційних перепон - 11% відзначили, що НТУУ «КПІ» 

повністю допоміг у вирішенні даного питання і ще 78% вказали, що він 

частково допоміг вирішити дану проблему (89% у сумі). У цілому 

однозначної оцінки роботі НТУУ «КПІ» щодо забезпечення академічної 

мобільності респонденти не дали: 22% цілком задоволені, 33% частково 

задоволені, 33% частково незадоволені, 11 % важко відповісти. У той же час 

загальний рівень незадоволеності складає 33%, тоді як задоволеності 55% і 

невизначеності 11%.  

Щодо якості навчання в НТУУ «КПІ», то більшість респондентів (67 

%) відзначили, що якість навчання у НТУУ «КПІ» нижче, ніж у іноземному 

ВНЗ і жоден не обрав протилежну відповідь, лише 11 % визначили якісний 

рівень навчання в НТУУ «КПІ» співставним зарубіжному вищому 

навчальному закладу. Можна припустити, що даний факт може стати 

мотивуючим фактором для участі у програмах мобільності. 

Щодо рекомендацій для студентів найбільш повторюваними 

відповідями було побажання набиратись терпіння та дуже ретельно та 

виважено підходити до підготовки документів. Також серед порад: завчасно 

вибирати навчальні програми та готуватися до курсів; раніше починати 

оформлення документів; завчасно дізнаватись про список необхідних 

документів, копії диплому і т.д.; задавати більше питань; підвищувати 

мовний рівень; намагатись побудувати чітку послідовність дій; зібрати 



максимальну кількість необхідної інформації; виконувати всі інструкції 

НТУУ «КПІ»; знати свої права та вимагати ту допомогу, яку університет 

зобов’язаний надавати в рамках проекту; адекватно оцінювати свої 

можливості; дізнатися якомога більше інформації про країну, культуру, 

навчання тощо перед поїздкою; особливу увагу звернути на форму та зміст 

мотиваційного листа тощо.  



РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ У ГАЛУЗІ 

 

 

Навчання за кордоном допомагає розвинути в собі фінансову, 

соціальну та психологічну самостійність. Разом з тим, існує ряд чинників, що 

перешкоджають навчанню студентів за кордоном. Охорона праці прагне 

створити належні умови праці, але на цьому шляху можуть бути складнощі. 

Адаптація студентів в незнайомій країні проходить дуже індивідуально. У 

деяких цей процес займає всього кілька тижнів, а у кого-то розтягується на 

кілька місяців або навіть рік. Негативним фактором адаптації студентів, що 

негативно позначається і на навчальному процесі, є туга за батьківщиною. 

Ще один негативний фактор полягає в тому, що середній рівень життя в 

більшості країн, де українські студенти навчаються з міжнародного обміну, 

вище, ніж в Україні, що особливо гостро відчувають студенти, які прибули з 

провінційних вишів. Витрати на харчування, одяг і розваги за кордоном у 

них зазвичай виявляються набагато більше, ніж очікувалося, і це також 

стають суттєвою перешкодою в адаптації. До негативних факторів, 

безумовно, слід віднести невпевненість студентів у своїх силах, сумнів у 

фінансовій доступності навчання в іншій країні, в можливості самостійно там 

жити досить довго і успішно навчатися в іноземному вузі.  

Таким чином, є необхідність створення умов, щоб покращити навчання 

студентів (організація відпочинку, соціальна та професійна адаптація тощо); 

можемо стверджувати, що перешкоди для навчання студентів за межами 

рідної країни є та потребують особливої уваги та вирішення. Адже студент, 

як і будь-який працівник, може ефективно здійснювати свою трудову 

діяльність (навчання) лише тоді, коли умови зовнішнього середовища 

відповідають оптимальним. Якщо вони змінюються, стають несприятливими, 

то на протидію їм організм людини включає спеціальний механізм, який 

зберігає постійність внутрішнього середовища, або змінює його в межах 

допустимого. Такий механізм і називається адаптацією. Основними видами 



адаптації студентів при навчанні за кордоном є фізіологічна, психічна та 

соціальна. 

 

 

4.1. Особливості адаптації українських студентів під час навчання  

закордоном 

 

 

В рамках соціологічного дослідження серед студентів НТУУ «КПІ» 

(висвітлено у розділі 3.1), респондентам було запропоновано оцінити різні 

бар’єри, які можуть трапитись на шляху до здійснення академічної 

мобільності. Була названа така низка бар’єрів: мовний; організаційний 

(візові, побутові проблеми, оформлення документів); інформаційний; 

ресурсний (нестача фінансових та ін. ресурсів); нормативний (труднощі 

визнання дипломів); змістовний (порівнянність змісту і рівня програм); 

психологічний (невміння адаптуватись до нових умов).  

За результатами опитування було виявлено, що для студентів НТУУ 

«КПІ», що навчалися за кордоном, найбільш складним виявився 

організаційний бар’єр – як дуже складний для подолання він був названий 

11% респондентів, як складний ще 56%, тобто його складність як таку 

визнали у сукупності 67% респондентів, що значно випереджає всі інші 

форми перешкод, в тому числі змістовну, яку виділили як складну 33% 

опитаних (при тому 22% не могли визначити рівень складності такої 

перешкоди). Легким організаційний бар’єр виявився для 11% студентів, 

жодний із опитаних не сказав, що такої перепони не було.  

Перший вид адаптації (фізіологічний) вкрай рідко може набувати 

принципового значення, окрім випадків із значною різницею клімату або 

зміною часових поясів. Але дані питання мають тимчасовий вимір і організм 

студенту пристосовується до нових параметрів природнім шляхов протягом 

нетривалого часу.  



Психічна адаптація студента - це процес встановлення оптимальної 

відповідності особистості до оточуючого середовища в процесі діяльності. 

Як було виявлено, лише 11% студентів (див. звіт по дослідженню у розділі 

3.3) відзначило, що ресурсного та психологічного бар’єрів не було взагалі. 

Також варто відзначити, що рекомендації, які були озвучені студентами 

стосувались також переважно організаційного моменту і жодної поради не 

було надано щодо психологічної адаптації та нестачі ресурсів. Таким чином, 

психологічна адаптація проходила легко для студентів з України.  

Соціальна адаптація - це пристосування працюючої людини до системи 

відносин у робочому колективі з його нормами, правилами, традиціями, 

ціннісними орієнтаціями. Під час соціальної адаптації студент поступово 

отримує різнобічну інформацію про колектив, знайомиться із своїми 

одногрупниками, адміністрацією, вивчає правила, культуру та норми 

університету, де він навчається, отримує інформацію про систему ділових та 

особистих взаємовідносин. У еру розвитку інформаційних технологій 

більшість студентів наперед готувались до проходження цього етапу та 

вивчали необхідну інформацію завдяки інтернету – через відповідні сайти, 

спілкування в онлайні зі своїми майбутніми одногрупниками, через форуми 

обраних ВНЗ тощо.  

Професійна адаптація - це адаптація до трудової діяльності з усіма її 

складовими. Професійна адаптація виражається у розвитку стійкого 

позитивного ставлення працівника до своєї професії, певного рівня 

оволодіння ним специфічними навичками та уміннями, у формуванні 

необхідних для якісного виконання роботи властивостей. Професійна 

адаптація визначається необхідним мінімумом знань та навичок, яких 

працівник набув при одержанні спеціальності, ступенем 

відповідальності,практичністю, діловитістю тощо. Адаптація вважається 

завершеною тоді, коли працівник досягає кваліфікації, відповідної існуючим 

стандартам. Такий вид адаптації з однієї сторони, є найбільш простим для 

студентів з України, адже за відсутності відповідної кваліфікації, як 



мовленневої, так і професійної, студент в прицнипі не матиме можливості 

виїхати закордон на навчання, з іншої – різність вимог та особливостей 

навчання може ускладнити цей процес. Більшість із студентів (ди. 

дослідження із розділу 3.1) вказували на те, що навчання закордоном на 

рівень вище, аніж в Україні, що робить тяжчою адаптацію українських 

студентів.  

Також однією з найбільш значимих категорій проблем є побутова. Вона 

пов’язана, у першу чергу, із фінансовою склаловою та прагненням 

організувати собі сприятливі умови навчання. У випадках, коли житло не 

надається освітньою установою, перед студентом постає необхідність 

пошуку коштів для оренди житла. Традиційно така перешкода вирішується 

шляхом пошуку роботи. У деяких ВНЗ навіть передбачено навчання не 

кожен день як раз для надання такої можливості, та більшість студентів все ж 

змушені підробляти після навчання в організаціях, які мало пов’язані із 

профілем їх освіти. Ця проблема легше вирішується для певного кола 

спеціальностей, які у сучасному суспільстві часто реалізуються у форматі 

фрілансу, наприклад, ІТ-спеціальності, дизайнерські та журналістські 

професії тощо.  

 

 

4.2. Особливості адаптації зарубіжних студентів під час навчання в 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» 

 

 

В НТУУ «КПІ» дуже ретельно ставляться до питання навчання 

іноземних студентів. В КПІ навчаються студенти 43 країн, тому питання 

адаптації іноземних студентів стає доволі гострим. Існує можливість у 

студентів навчатись англійською, російською, українською мовами. Також 

наявна мовна підготовка поряд із релігійною і національною толерантністю. 



НТУУ «КПІ» завжди був характерним тим, що чисельний обсяг 

іноземних студентів, з легкістю адаптовується до умов навчання та 

проживання в Україні. 

Так, питанням адаптації іноземних студентів займається Центр 

міжнародної освіти НТУУ «КПІ». В його обов’язки, крім іншого, відносять:  

 організація прийому студентів-іноземних громадян усіх 

форм навчання з числа найбільш підготовленої і здібної молоді 

зарубіжних країн до НТУУ «КПІ»; 

 організація роботи щодо реєстрації паспортів студентів-

іноземних громадян, надання їм посвідки на тимчасове проживання в 

Україні через державну імміграційну службу України; 

 організація контролю за ходом навчального процесу 

студентів – іноземних громадян; 

 аналіз навчального та навчально-виховного процесу з 

метою його вдосконалення у напрямку реалізації сучасних освітніх 

програм; 

 методичне забезпечення навчального процесу факультету; 

 співробітництво з земляцтвами щодо навчання та виховної 

роботи зі студентами – іноземними громадянами; 

 ознайомлення іноземних студентів, аспірантів з правовими 

нормами проживання, перебування в Україні під час навчання; 

 здійснення заходів із соціальної адаптації студентів – 

іноземних громадян, що навчаються в університеті, сприяння 

діяльності студентських гуртків, товариств, клубів по інтересам. 

Також в НТУУ «КПІ» функціонує Інтерклуб – студентська організація, 

що займається проблемами іноземних студентів, які навчаються в НТУУ 

«КПІ», організацією їхнього дозвілля з метою інтеграції іноземних громадян, 

що навчаються в університеті, в культурно-освітній простір молоді НТУУ 

«КПІ», у створенні «однорідного середовища» в організації дозвілля для всіх 

студентів університету, незалежно від форми навчання та громадянства. 



Діяльність Інтерклубу спрямована на те, щоб якомога більше і краще 

ознайомити іноземних студентів з українською мовою, культурою, звичаями, 

традиціями, долаючи мовний бар'єр, знайти спільну мову, спільні 

вподобання, а найголовніше – знайти нових друзів. Робота Інтерклубу також 

допомагає і українським студентам більше дізнатись про історію, релігію, 

культуру країн, студенти яких навчаються в університеті, шляхом: 

 проведення Днів країн, з яких прибули іноземні громадяни; 

 організації відвідування іноземними громадянами музеїв, 

театрів, місць історичного значення, культурних пам'яток України; 

 залучення іноземних громадян до участі в гуртках 

художньої творчості, спортивних гуртках, клубах за інтересами, тощо; 

 проведення спортивних змагань, олімпіад українських та 

іноземних студентів, що навчаються в університеті; 

 влаштування міжнародних дискотек, проведення спільних 

міжнародних святкувань (Дня ООН, новорічних та національних свят), 

фестивалів, тощо. 

Головне завдання Інтерклубу полягає в тому, щоб допомогти 

іноземним студентам якомога краще призвичаїтися до умов нашого життя, 

аби кожен без винятку студент повернувшись додому, мав лише приємні 

спогади про перебування в нашій країні і навчання в нашому університеті. 

Тому Інтерклуб тісно співпрацює зі студентськими радами університету, 

студмістечка, гуртожитків [62]. 

Таким чином, в НТУУ «КПІ» існує система заходів, яка дозволяє 

іноземним студентам адаптуватися до умов навчання та проживання в 

Україні.   



Висновки до четвертого розділу 

 

 

Навчання студентів у ВНЗ поза межами рідної країни спричинює ряд 

труднощів та перепон, адже студент, як і будь-який працівник, може 

ефективно здійснювати свою трудову діяльність (навчання) лише тоді, коли 

умови зовнішнього середовища відповідають оптимальним. Пристосування 

до нових умов навчання та життя в системі охорони праці має назву 

адаптації, яка буває чотирьох видів – фізіологічна, психологічна, соціальна та 

професійна.  

На основі проведенного у розділі 3.1 дослідження та використовуючи 

методи аналізу та синтезу, приходимо до висновків щодо значимості та 

специфіки подолання різних бар’єрів українських студентів, які проходять 

навчання закордоном. Так, фізіологічний бар’єр долається з часом у режимі 

природнього пристосування організму до нових умов, кліматичних, часових 

тощо. Психологічний бар’єр є незначимим для українських студентів та 

долається за рахунок загальної зацікавленості та вмотивованності навчанням 

у виші поза межами Україеи. Соціальна та професійна адаптація також має 

місці при переїзді на навчання в іншу країну. Найкращими інструментами її 

прискорення є поінформованість студентів та наявність відповідних 

механізмів попереднього відбору до участі у програмах навчання, а також 

існування відповідної інфраструктури, яка дозволяє долучити студентів до 

нових освітніх умов та спілкування. 

Щодо адаптації іноземних студентів в НТУУ «КПІ», то для цього 

існують спеціальні структури, які охоплюють підтримку щодо всього спектру 

типів адаптації. Такими інституціями є Центр міжнародної освіти НТУУ 

«КПІ» та Інтерклуб НТУУ «КПІ», до обов’язків яких входить: організація та  

аналіз навчального та навчально-виховного процесу з метою його 

вдосконалення у напрямку реалізації сучасних освітніх програм; 

ознайомлення іноземних студентів, аспірантів з правовими нормами 



проживання, перебування в Україні під час навчання; здійснення заходів із 

соціальної адаптації студентів – іноземних громадян, що навчаються в 

університеті, сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, клубів по 

інтересам, а також органызацыя культурного, спортивного дозвілля 

іноземних студентів.  



ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

За результатами, що були отримані в процесі виконання магістерської 

дисертації, можна зробити висновки, що академічна мобільність являє собою 

специфічний вид соціальної мобільності. Рада Європи розглядає академічну 

мобільність як пересування людей: студентів, викладачів, дослідників для 

навчання, викладання та проведення досліджень. Навчання/робота в 

закордонному університеті нерідко оцінюється внутрішньо як «тимчасовий», 

в деякому відношенні нереальний (позбавлене багатьох рис реальності, 

«справжнього» життя, яка вдома) стан. Тим часом, як показує практика, не 

можна не враховувати впливу навіть тимчасової, короткочасної міграції на 

самосвідомість, самовідчуття особистості, що може спричинити виникнення 

ряду соціальних проблем 

Стратегічною відповіддю на посилення інтеграційних процесів, що 

ускладнює збереження соціокультурного різномаїття є встановлення 

реального глобального, а всередині нього регіонального, міжнаціональної 

партнерства. Партнерство покликане стати у ХХІ ст. основною стратегією 

комунікації та передбачає спільне вироблення способів трансляції 

культурного досвіду кожного соціального суб'єкта, способів взаєморозуміння 

і поділу загальної роботи. Для реалізації присутнього в сучасному світі 

університету прагнення до партнерства необхідна стратегія реорганізації 

взаємодії національних систем освіти, частиною якої з'явиться і програма 

оптимізації академічної мобільності. У свою чергу, для здійснення даної 

стратегії необхідна політична і економічна підтримка держав і міждержавних 

об'єднань, фінансування програм по створенню сайтів, що відображають 

функціонування і розвиток наукової та освітньої роботи всередині кожного 

національного суспільства, здійснення переказів наукових розробок, 

фінансування спільних наукових і освітніх проектів . 



Варто відзначити, що у процесі розвитку освітніх систем, активізації 

міжнародної діяльності вузів до академічної мобільності стали відносити не 

тільки фізичну мобільність, але і мобільність навчальних курсів і програм, 

інституційну мобільність. До механізмів та інструментів реалізації програм 

мобільності слід віднести угоди про визнання документів про освіту, угоди 

про визнання періодів навчання в інших країнах, угоди про створення 

спільних навчальних закладів. 

Проаналізувавши останні документи Європейського простору вищої 

освіти можемо виділити наступні типи академічної мобільності: інституційна 

мобільність, мобільність програм, мобільність людей.  

Сучасна практика інтернаціоналізації вищої освіти демонструє, що 

академічна мобільність може приймати різні форми, і на сучасному етапі 

виражається не тільки в обмінах студентами, викладачами й аспірантами, а й 

у створенні спільних освітніх програм між освітніми організаціями різних 

країн, відкриття філій навчальних закладів за кордоном. З розвитком 

дистанційних форм освіти з'являються нові можливості для реалізації 

академічної мобільності: можлива, так звана «інтернаціоналізація вдома», 

при якій студенти беруть участь в освітніх програмах закордонних 

навчальних закладів дистанційно. Дані тенденції, з одного боку, ведуть до 

безпрецедентного розширення доступу до освіти, а з іншого боку несуть 

певні ризики: студенти не застраховані від недобросовісних постачальників 

освітніх послуг. 

Академічна мобільність є ключовою складовою Болонського процесу – 

процесу формування єдиного європейського освітнього і наукового простору, 

завдяки йому щорічно на наукові конференції, семінари, стажування, 

навчання за різними програмами виїжджають мільйони людей. Такий вид 

мобільності збагачує національні культури і збільшує освітній і професійний 

досвід її учасників, являє собою істотний фактор системних змін через 

безпосереднє поширення досвіду. 



Для України завдання імплікації принципів Болонського процесу в 

сучасних умовах полягає в тому, щоб зробити академічну мобільність більш 

збалансованою між різними країнами ЄПВО, створити такі умови, за яких 

наші студенти будуть виїжджати за кордон для того, щоб розширити свої 

професійні можливості і інтелектуальний капітал і, в перспективі, присвятити 

себе служінню своїй країні. 

Академічна мобільність на національному рівні не регулюється 

окремим спеціальним актом, але вона регулюється низкою документів, 

відмінних за своїм статусом а також за суб’єктом видання. Діапазон цієї 

низки великий та включає закони, урядові акти, національні стратегії до 

двосторонніх угод і програм співробітництва в галузі освіти між країнами.  

В Україні правову основу реалізації академічної мобільності складають 

Конституція України; низка Законів України, серед яких «Про вищу освіту»; 

«Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання»; «Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства»; міжнародні договори, 

що стали частиною національного права України, зокрема Конвенція про 

визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабонська 

Конвенція, 1997 р.), що була ратифікована Законом України «Про 

ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в 

Європейському регіоні» № 1273 від 3 грудня 1999 р.. Також до правових 

засад академічної мобільності відносять Кодекс законів про працю України; 

Міжнародні двосторонні угоди про взаємне визнання та еквівалентність 

документів про освіту та вчені звання (на сьогоднішній день підписано 23 

міжурядові угоди про взаємне визнання документів про освіту і наукові 

ступені). Окремі питання реалізації академічної мобільності регулюються 

низкою підзаконних актів, серед яких окремі Постанови Кабінету Міністрів 

України. 

Ми відмічаємо наявність внутрішньої суперечливості правових норм та 

неповноту правового регулювання нормативно-правових засад академічної 

мобільності. В результаті це перешкоджає зміцненню експортного 



потенціалу системи освіти України. Так, серед основних проблем можна 

відмітити застарілу доктрину міжнародного співробітництва та відсутність 

системного підходу на рівні стратегічних документів 

На жаль, досі істотна частина невідповідностей українського 

законодавства міжнародним принципам академічної мобільності 

залишаються поза увагою, що перешкоджає розвитку освітньої сфери в 

Україні в єдиному темпі із світовим розвитком. Перш за все, правове 

регулювання розвитку міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти в 

Україні потребує подальшого удосконалення. Тому сьогодні актуальною 

постає задача розробки низки рекомендацій, виконання котрих дозволить 

пришвидшити процес інтеграції системи освіти України в світову. Зокрема, 

необхідними кроками на цьому шляху є: розроблення Стратегії 

інтернаціоналізації вищої освіти України; вдосконалення нормативно-

правової бази, що регламентує міжнародне співробітництво у сфері вищої 

освіти, задля забезпечення повноправної та ефективної участі вітчизняних 

ВНЗ на міжнародному ринку освітніх послуг; удосконалення механізму 

взаємодії органів державної влади, діяльність яких пов’язана з міжнародним 

співробітництвом; здійснення низки заходів з метою поширення в 

інформаційному просторі іноземних країн відомостей щодо переваг 

отримання вищої освіти в Україні. 

Також за нашою думкою, основними освітніми проблемами, що стоять 

перед державою на сучасному етапі є: розробка принципів, механізмів та 

процедур запровадження підготовки докторів наук як третього Болонського 

циклу; працевлаштування випускників першого циклу – бакалаврів; 

створення системи оцінки якості вищої освіти, яка відповідала б 

європейським стандартам і нормам; забезпечення мобільності студентів та 

професорсько-викладацького складу в міжнародному освітньому просторі; 

розширення практики соціального партнерства вищих навчальних закладів з 

роботодавцями, громадянами і соціальними об'єднаннями, залучення їх до 

процесу вироблення і прийняття рішень з проблем вищої освіти. 



Розрізняють національні та наднаціональні суб’єкти академічної 

мобільності студентства. Серед національних: 1. Державні департаменти; 2. 

Освітні професійні організації; 3. Освітні рекрутингові організації; 4. 

Студентські організації; 5. ВНЗ; 6. Освітні консорціуми; 7. Мережі 

інформаційних центрів; 8. Приватні особи. Серед наднаціональних: 1. 

Міжнародні культурно-освітні та політичні організації; 2. Міжнародні 

професійні організації в галузі вищої освіти; 3. Студентські організації; 4. 

Освітні консорціуми; 5. Регіональні інформаційні центри. 

В Україні існує розвинена мережа міжнародних освітніх фондів, які 

пропонують додаткове фінансування для реалізації найрізноманітніших 

освітніх і наукових потреб – як індивідуальних, так і спільних. Додаткові 

джерела фінансування використовуються для набуття освіти або 

проходження стажування студентами різних освітніх рівнів, підготовки 

аспірантів, отримання закордоном освітніх або наукових ступенів - 

бакалавра, спеціаліста, магістра, кандидата або доктора наук, стажування 

представників професорсько-викладацького складу, проведення наукових 

досліджень. 

В НТУУ «КП» питаннями академічної мобільності займається відділ 

академічної мобільності, який входить до структури Департаменту 

навчально-виховної роботи НТУУ «КПІ». Академічна мобільність у «КПІ» 

базується на впровадженні механізму студентського обміну та участю 

студентів у програмах подвійного диплому, індивідуальних грантів.  

Розвиваючи мобільність студентів, НТУУ «КПІ» бере участь у процесах 

інтернаціоналізації та глобалізації, розвиває підготовку професіоналів, 

висококваліфікованих спеціалістів; підтримує соціальні, економічні, 

культурні, політичні взаємовідносини та зв’язки з іншими країнами», - така 

основна спрямованість відділу академічної мобільності в НТУУ «КПІ». 

Здійснення академічної мобільності студентів в НТУУ «КПІ 

регулюється «Положенням про академічну мобільність студентів 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 



інститут»». Даний нормативно-правовий акт регулює умови від’їзду 

студентів на навчання, стажування або проходження практики за кордоном, 

визначає правила надання академічної відпустки або індивідуального графіку 

навчання. Також документ визначає необхідність звітування після 

повернення з навчання закордоном, а також особливості поновлення на 

навчання в НТУУ «КПІ». 

На основі звітів відділу академічної мобільності можна зробити 

висновок, що за останні 5 років відбувається постійне зростання кількості 

учасників програм академічної мобільності у НТУУ «КПІ» за рахунок 

збільшення співробітництва у рамках підписаних договорів, у той час як 

кількість учасників індивідуальних програм та програм стажування 

зменшувалась. Помітно виросла кількість студентів, які перебувають у 

країнах, які не є лідерами щодо академічної мобільності, можна допустити, 

що за рахунок розширення географії академічної мобільності в цілому. До 

трійки лідерів у 2013 ввійшли інститут енергоменеджменту та 

енергозбереження, факультет інформаційно-обчислювальних технологій та 

факультет лінгвістики. . Принциповою зміною у 2013 р. є вихід у лідери 

інституту енергозбереження та енергоменеджменту, у попередні два роки 

лідером був хіміко-технологічний факультет.  

За результатами проведеного нами експертного опитування 

студентської молоді НТУУ «КПІ», що продовжила навчання в освітньому 

закладі за кордоном протягом останніх 1-2 років, ми бачимо, що до програм 

академічної мобільності долучаються, як правило, студенти старших курсів 

бюджетної форми навчання, які прагнуть отримати як мінімум ступінь 

магістра. 

Найбільш складним виявився організаційний бар’єр - як дуже складний 

для подолання він був названий 11 % респондентів, як складний ще 56 %, 

тобто його складність як таку визнали у сукупності 67 % респондентів, що 

значно випереджає всі інші форми перешкод, в тому числі змістовну, яку 



виділили як складну 33% опитаних (при тому 22% не могли визначити рівень 

складності такої перешкоди).  

За результатами опитування бачимо, що НТУУ «КП» є найбільш 

ефективним у вирішенні організаційних перепон – 11% відзначили, що 

НТУУ «КПІ» повністю допоміг у вирішенні даного питання і ще 78% 

вказали, що він частково допоміг вирішити дану проблему (89% у сумі). 

Таким чином ми бачимо необхідність спрощення організаційного етапу 

академічної мобільності в НТУУ «КПІ», поряд із подальшим 

розповсюдженням інформації про можливості академічної мобільності та 

покращитенням роботи відділу академічної мобільності, адже вагома частка 

повністю задоволених студентів на сьогодні є критично малою. 
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ДОДАТОК А 

Анкета 

Одним із важливих складових Болонського процесу є організація академічної 

мобільності студентів. Завданням даного дослідження є виявлення стану та проблем 

академічної мобільності студентів НТУУ «КПІ».   

Для відповіді на питання анкети потрібно обвести кружком код відповіді на 

питання, яка найближче збігається з Вашою думкою. Опитування анонімне. Результати 

будуть використані в узагальненому вигляді та використані у рамках дипломної роботи.  

 

1. Вкажіть, будь ласка, Ваш факультет 

 

2. Скажіть, на якому курсі Ви взяли участь у програмі академічної 

мобільності: 

 

3. Який ступінь плануєте отримати: 

3.1. Бакалавр 

3.2. Магістр 

3.3.  Важко відповісти 

4. Ви отримуєте освіту 

4.1. За державні кошти 

4.2. На контрактній основі 

5. Які, на Ваш погляд основні переваги академічної мобільності: 

5.1.  

5.2.  

5.3.  

6. Яку форму академічної мобільності здійснювали Ви: 

6.1. Короткострокове перебування в зарубіжному ВНЗ з метою обміну 

досвідом, збору інформації і т.п. 

6.2. Один модуль за кордоном  

6.3. Семестр за кордоном  



6.4. Рік за кордоном  

6.5. Участь у спільному науково-дослідному проекті за кордоном 

6.6.  Літня школа  

6.7.  Наукова / науково- методична конференція (семінар) 

6.8. Інше (вкажіть, що саме) 

7. Вид академічної мобільності, який Ви здійснювали: 

7.1. Стажування 

7.2. Індивідуальна програма 

7.3. Програма подвійного диплому 

7.4. Програма у рамках договору співробітництва 

8. Вкажіть, будь ласка, країну, в який Ви брали участь в академічній 

мобільності: 

 

9. Оцініть, який із бар’єрів академічної мобільності виявилось найскладніше 

подолати:  

Бар’єр 

Такого 

бар’єру 

не було 

Дуже 

легко 

подолати 

Досить 

легко 

подолати 

Досить 

складно 

подолати 

Дуже 

складно 

подолати 

Важко 

відпов

істи 

Мовний  0 1 2 3 4 5 

Організаційний (візові, 

побутові проблеми, 

оформлення документів) 

0 1 2 3 4 5 

Інформаційний  0 1 2 3 4 5 

Ресурсний (нестача 

фінансових та ін. ресурсів) 

0 1 2 3 4 5 

Нормативний (труднощі 

визнання дипломів) 

0 1 2 3 4 5 

Змістовний (порівнянність 

змісту і рівня програм) 

0 1 2 3 4 5 

Психологічний (невміння 

адаптуватись до нових умов) 

0 1 2 3 4 5 

9.1. Інше (вкажіть, що саме) 

 

 

0 1 2 3 4 5 



 

10. Із подоланням якого з бар’єрів допомагає НТУУ «КПІ» та на якому рівні: 

Бар’єр 

Такого 

бар’єру 

не було 

Повністю 

допоміг 

вирішити 

Частково 

допоміг 

вирішити 

Взагалі не 

допоміг 

вирішити 

Важко 

відповіс

ти 

10.1. Мовний  0 1 2 3 5 

10.2. Організаційний 

(візові, побутові 

проблеми, оформлення 

документів) 

0 1 2 3 5 

10.3. Інформаційний  0 1 2 3 5 

10.4. Ресурсний (нестача 

фінансових та ін. 

ресурсів) 

0 1 2 3 5 

10.5. Нормативний 

(труднощі визнання 

дипломів) 

0 1 2 3 5 

10.6. Змістовний 

(порівнянність змісту і 

рівня програм) 

0 1 2 3 5 

10.7. Психологічний 

(невміння адаптуватись 

до нових умов) 

0 1 2 3 5 

10.8. Інше (вкажіть, що 

саме) 

 

 

 

0 1 2 3 5 

11. Чи задоволенні Ви допомогою НТУУ «КПІ» щодо подолання бар’єрів 

академічної мобільності: 

Цілком задоволений (-на) 

Частково задоволений (-на) 

Частково незадоволений (-на) 

Повністю незадоволений (-на) 

Важко відповісти 

12.  Щоб Ви порекомендували студентам, які планують виїхати за кордон на 

навчання щодо комунікації із установами НТУУ «КПІ», що займаються 

академічною мобільністю студентів 



 

 

 

 

 

 

13.  Оцініть форми інформаційної підтримки студентської мобільності в 

НТУУ «КПІ», виходячи з власного досвіду?  

Форма підтримки 

На 

найвищому 

рівні 

Скоріше 

задовільно 

Скоріше 

незадовільно 

Дуже 

низький 

рівень 

Такої 

не 

існує 

Регулярно оновлюється інформація на 

сайті КПІ  

4 3 2 1 0 

Регулярно оновлюється інформація у 

соціальних мережах у офіційних 

групах/сторінках КПІ  

     

Видається спеціальний бюлетень, 

інформація про програми мобільності 

регулярно публікується в друкованих 

виданнях внз 

4 3 2 1 0 

Регулярно розміщуються оголошення на 

стендах корпусів КПІ 

4 3 2 1 0 

Регулярно проводяться інформаційні 

семінари, сесії, зустрічі 

4 3 2 1 0 

Консультації співробітників Відділу 

академічної мобільності 

4 3 2 1 0 

Консультації співробітників 

Міжнародного офісу КПІ  

4 3 2 1 0 

Інше (вкажіть, що саме) 

 

4 3 2 1 0 

14. Як би Ви оцінили якість освіти у Вашому та зарубіжному вузі? 

Якість навчання у НТУУ «КПІ» вище, ніж в зарубіжному 

Якість навчання у НТУУ «КПІ» і зарубіжному співставні 

Якість навчання у НТУУ «КПІ» нижче, ніж в зарубіжному 

Важко відповісти 

15. Як була оплачена Ваша академічна мобільність (за рахунок яких коштів): 



 

 

16.  Щоб Ви порекомендували студентам, які планують долучитись до 

академічної мобільності: 

 

 

 

 

 

 

17. Чи плануєте Ви ще раз долучитись до програми академічної мобільності: 

17.1. Так 

17.2. Ні 

17.3. Важко відповісти 

18. Вкажіть Вашу стать: 

18.1. Жіноча 

18.2. Чоловіча 

19. Вкажіть населений пункт, де Ви проживали до вступу в НТУУ «КПІ»: 

 

  

 

 

 

 

 

 


