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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного 

світового простору: стан, проблеми, перспективи» 

18-19 квітня 2018 року 

Україна – Маріуполь – МДУ 

 

Учасники ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтернаціоналізація 

вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, 

перспективи» вважають, що університети відіграють ключову роль у забезпеченні та 

практичній реалізації інтернаціоналізації вищої освіти, яка стала важливим 

стратегічним напрямом їхнього розвитку.  

Визнаючи особливу роль вищої освіти як найвагомішого чинника підвищення 

якості людського капіталу та формування інтелектуального потенціалу людства в 

цілому, рушійної сили соціально-економічного розвитку країн світу та фактора їхньої 

міжнародної конкурентоспроможності, 

наголошуючи на необхідності перегляду змісту й форм вищої педагогічної освіти 

як визначальної сили підготовки педагога для Нової української школи як освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, високої 

професійної компетентності та мобільності, що потребує розробки її нової концепції  

на засадах інтегральної єдності компетентнісного, синергетичного, аксіологічного, 

акмеологічного, деонтологічного підходів, спрямованої на підготовку педагогів нової 

генерації, 

наголошуючи на особливу роль інтернаціоналізації як інструменту забезпечення 

якості вищої освіти, що сприяє розвитку інтелектуального потенціалу студентського, 

професорсько-викладацького, адміністративного складу, сприяє розвитку 

конкурентоспроможності сучасних університетів,  

зважаючи на те, що розвиток полікультурної вищої освіти є важливою 

складовою інтеграційних процесів, що відбуваються на світовому ринку освітніх 

послуг, та наголошуючи на необхідності розбудови і модернізації вищої освіти в 

Україні як полінаціональній, полікультурній державі, відповідно до вітчизняної 

освітньої стратегії, відбитої у спеціальних документах (Закон України «Про освіту», 

Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», Національна доктрина розвитку освіти та ін.) та світової стратегії, 

закріпленої в документах ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейського Союзу 

(Декларація принципів толерантності, Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації, Конвенція про запобігання злочину геноциду та 

покарання за нього, Віденська декларація та ін.), беручи до уваги нагальну потребу в 

полікультурному навчанні, 

підтримуючи зусилля Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії 

педагогічних наук України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, університетів, громадськості, що спрямовані на розбудову 

української вищої школи, її інтеграцію до європейського та світового освітнього і 

наукового простору 

 

 вважаємо за доцільне 

1. Розвиток стратегій інтернаціоналізації вітчизняних університетів, що 

забезпечують їх конкурентоспроможність, яка базується на високому рівні 

академічної та наукової репутації, шляхом створення ефективних поліструктурних 
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систем міжнародної академічної мобільності, розвитку міжнародних дослідницьких 

проектів та спільної наукової інфраструктури. 

2. Вдосконалення системи забезпечення якості вищої освіти, що виступає 

вагомим чинником зміцнення позиції закладу освіти у світовому освітньому просторі 

та базується на принципах прозорості (зрозумілість і передбачуваність процесів 

забезпечення якості освіти в оперативному режимі для всіх зацікавлених сторін), 

об'єктивності (незалежність суб’єктивної волі або бажання, незаангажованість, 

неупередженість), достовірності (обґрунтованість і доказовість). 

3. Подальшу модернізацію системи вищої освіти з урахуванням принципів 

полікультурної освіти як особливого способу мислення, що ґрунтується на ідеях 

толерантності, свободи, рівності, засадах етики та естетики, удосконалення стратегії 

розвитку національної полікультурної вищої освіти, з урахуванням світового 

освітнього досвіду і вітчизняних традицій, на основі дидактичного, 

експериментального, культурно своєрідного, загальнонаукового, емоційного і 

поведінкового підходів, що дозволить вітчизняним університетам розвивати власне 

освітнє середовище, культуру організації навчання  викладачів і студентів. 

4. Адаптацію і впровадження досвіду провідних країн світу  щодо забезпечення 

якості вищої освіти та комплексного її моніторингу, що сприятиме якісному розвитку 

освітніх інституцій загалом і освітніх програм зокрема, а відтак посилення позицій 

українських університетів у світових рейтингах, підвищення 

конкурентоспроможності випускників вишів на вітчизняному та європейському 

ринках праці.  

5. Створення дієвого механізму реформування вищої педагогічної освіти на 

засадах діалектичної єдності інтеграції та диференціації освітніх програм, 

переваження в них інтегративної тенденції, відповідності змісту професійної 

педагогічної освіти швидкості та потужності інтеграційних процесів відповідно до 

зростання головних компонентів науки. 
 

Учасники конференції звертають увагу на наявність проблем розвитку 

української системи університетської освіти і науки, які потребують невідкладного 

вирішення шляхом: 

- впровадження стратегії інтернаціоналізації, яка забезпечує диверсифікацію та 

зростання фінансових надходжень вітчизняних університетів шляхом залучення на 

навчання іноземних студентів, залучення коштів міжнародної науково-технічної 

допомоги тощо; стратегії полікультурного навчання, підґрунтям якого є формування 

у здобувачів вищої освіти на всіх ланках навчання здатності до міжкультурного 

діалогу, до взаєморозуміння і взаємоповаги до інших культур на тлі усвідомлення 

власних культурних цінностей; 

- посилення наукової складової інтернаціоналізації вищої освіти; 

- підвищення якості освітніх послуг, що забезпечує постійне вдосконалення 

різних сфер діяльності сучасного університету; підвищує конкурентоспроможність 

випускників на внутрішньому та зовнішньому ринках праці й рівень задоволеності 

роботодавців результатами підготовки фахівців; розширює спектр освітніх послуг, що 

надаються, та підтримує їх високу якість; покращує організацію роботи й 

компетентність професорсько-викладацького складу та допоміжного персоналу, 

результативність і ефективність роботи ЗВО у цілому; 

- посилення відповідальності та солідарності університетської спільноти за 

академічну доброчесність; 
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- забезпечення присутності українських університетів в основних міжнародних 

рейтингах найкращих університетів світу, підвищення конкурентоспроможності 

наукових досліджень і розробок. 

 

З урахуванням вищезазначеного, учасники Конференції пропонують конкретні 

шляхи подальшого розвитку інтернаціоналізації вищої освіти України в умовах 

сучасного полікультурного світового простору, а саме:  

 

Кабінету Міністрів України звернути увагу на доцільність:  

 розроблення загальнодержавної програми модернізації системи безперервної 

професійної освіти України з чіткими й конкретними механізмами підвищення 

фінансових інвестицій з боку держави в розвиток закладів вищої освіти із залученням 

зацікавлених інституцій, громадських організацій, із залученням бізнес-середовища з 

метою формування високого рівня  людського капіталу в Україні; 

 створення умов для зниження інвестиційних ризиків вкладень в освітню сферу 

шляхом розвитку суспільних інститутів управління освітою; 

- розроблення Національної програми із забезпечення лідерства національної 

освіти у світовому освітньому просторі, де  провідні науково-освітні центри мають 

взяти на себе функцію визначати магістральні тенденції розвитку майбутнього 

суспільства, генерувати дієві підходи та конкретні рішення для успішної глобальної 

конкуренції, створення ефективних форматів генерування і передачі знань у 

сучасному суспільстві. 

 

Міністерству освіти і науки України звернути увагу на доцільність:  

 розробки найближчим часом програми інтернаціоналізації вищої освіти 

України, що забезпечує впровадження міжнародного аспекту в науково-освітню 

діяльність університету, при якому завдання та механізми організації надання послуг 

набувають міжнародного значення з метою перетворення кращих університетів в 

інтернаціональні із високими стандартами якості освіти та наукових досліджень, 

входження до групи світових університетів-лідерів; 

 прискорення прийняття стандартів вищої освіти за спеціальностями з метою 

розвитку студентоцентрованого та компетентнісного підходів, програм академічної 

мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних (наукових) працівників; 

 розроблення та затвердження Концепції полікультурної вищої освіти України. 

Ініціювання розгляду в Комітеті економічних реформ при Кабінеті Міністрів України 

питання щодо проведення наради з проблем подальших шляхів полікультуризації 

української вищої школи із запрошенням представників наукових установ, закладів 

вищої освіти та громадських організацій; 

 удосконалення процедури фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення університетів, організації праці професорсько-викладацького складу, 

здобувачів вищої освіти, які мають визнані досягнення своєї науково-дослідної, 

освітянської діяльності та сприяють інтернаціоналізації української вищої школи. 

 

Органам місцевого самоврядування звернути увагу на необхідність: 

  створення та розвитку регіональних освітньо-наукових інноваційних систем, 

інтегрованих у світовий освітньо-науковий простір, з метою сприяння 

перспективному соціально-економічному розвитку міста й регіону; 

- розбудови полікультурності в регіоні, впровадження засад полікультурності 

у всі сфери діяльності регіону; 
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 формування та реалізацію регіональних моделей партнерства університетів, 

бізнесу та громади в системі  «суспільства знань» через взаємодію університетів з 

бізнесом і громадою, де кожна інституція виконує власні функції та стає важливим 

джерелом інновацій.  

 

Закладам вищої освіти забезпечити:  

 поширення практики прийняття стратегій інтернаціоналізації (із визначенням 

базових компонентів стратегії, основних етапів її реалізації, напрямів розвитку, 

організаційно-інституційного забезпечення, ресурсного забезпечення та системи 

контрольних індикаторів) з метою забезпечення високого рівня якості підготовки 

фахівців, розвитку науково-педагогічного потенціалу, формування високого рівня 

конкурентоспроможності українських університетів у світових рейтингах; 

 всебічну підтримку та реалізацію політики академічної доброчесності на 

засадах прозорості у відповідності з нормами чинного законодавства; 

 продовження роботи з оновлення змісту і підвищення якості освітніх 

професійних програм, відкриття нових спеціальностей з орієнтацією на найбільш 

значущі для регіону і країни в цілому з урахуванням запитів ринку праці та 

можливостей освітніх установ з урахуванням полікультурної освіти; 

 оновлення змісту дисциплін професійної підготовки здобувачів вищої освіти 

за галуззю «Освіта» з урахуванням вимог Нової української школи, зокрема щодо 

організації та здійснення навчального процесу  в умовах інклюзії, реалізації 

педагогіки партнерства, професійної діяльності в умовах ступеневості закладів 

загальної середньої освіти; 

 створення умов для розвитку лідерського потенціалу викладачів, здобувачів 

вищої освіти, співробітників, що поєднують нові методи й принципи освітнього 

менеджменту з академічними свободами, правами й колегіальністю в ухваленні 

найважливіших рішень для розширення збалансованої міжнародної академічної 

мобільності викладачів і здобувачів вищої освіти як важливої інтегрованої складової 

багатосторонньої та багатокультурної співпраці; 

 зміцнення через розвиток міжнародного співробітництва ідентичності 

української нації як консолідованої багатокультурної спільноти, розвиток суспільства 

на засадах внутрішнього діалогу, гуманістичних цінностей та толерантності. 

 

Ознайомившись зі змістом, основними складовими, напрямами розвитку 

міжнародного співробітництва Маріупольського державного університету, учасники 

конференції визначають модель міжнародної діяльності МДУ як поліфункціональну 

за змістом, ефективну за результативністю,  що робить актуальним її розповсюдження 

та впровадження в практичну діяльність вітчизняних університетів.  

Учасники ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового 

простору: стан, проблеми, перспективи» відзначають злагоджену роботу 

організаторів конференції та підкреслюють, що обрана тема наукового форуму 

послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики та 

сприятиме модернізації університетської освіти України, інтеграції в європейський і 

світовий освітній та науковий простори. 

 

 

Оргкомітет 


