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Учасники Міжнародної науково- практичної конференції «Наука та 
освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва» 
(присвячена 20-ій річниці Незалежності України) вважають, що модернізація 
країн можлива лише за умови розбудови сучасної єдиної науково-освітньої й 
інноваційної системи та забезпечення її випереджального розвитку. 

Визнаючи освіту основою забезпечення прав людини, демократії, 
сталого розвитку й миру та пов’язану з цим необхідність розширення 
доступу до вищої освіти для всіх верств населення протягом усього життя на 
основі повної рівності та відповідно до потреб і здібностей кожного, 

відзначаючи особливу роль вищої освіти як визначальної сили для 
створення інклюзивного та різноманітного суспільства знань, її внесок у 
побудову наукоємних економічних систем, створення належного наукового 
потенціалу суспільства, збереження й нарощування якого є пріоритетом для 
розвитку різноманітних форм міжнародного співробітництва, спрямованих 
на досягнення Цілей розвитку тисячоліття ООН,  

зважаючи на те, що об’єктивний процес інтернаціоналізації вищої 
освіти є складним і суперечливим, оскільки достатньою мірою не досягнуто 
балансу між його культурними, освітніми та економічними цілями, не 
розв’язано проблеми налагодження міжкультурного діалогу, розвиток якісної 
та адекватної університетської освіти і науки в умовах глобалізації потребує 
узгодженого вирішення конкретних наукових завдань (розробки стратегій 
інтернаціоналізації вищої освіти; розвитку транснаціональної освіти; 
забезпечення якості університетської освіти, що відповідає міжнародним 
вимогам; досягнення конкурентоспроможності національної системи вищої 
освіти; активізації міжнародного співробітництва та ін.), 

наголошуючи на необхідності розвитку процесу модернізації 
національних систем вищої освіти в умовах глобалізації, що потребує не 
просто оновлення нормативної бази освіти та підготовки відповідних 
рекомендацій, а має бути спрямованим на виховання нового покоління 
людей, які визнають загальнолюдські цінності та живуть згідно з 
гуманістичними законами, які прагнуть до створення миру, захисту прав 
людини й цінностей демократії, 

відзначаючи роль освіти і науки, які все більше стають засобом 
просування країни на ринку праці, що глобалізується, та на міжнародному 
ринку новітніх технологій і, таким чином, являють собою один з провідних 
елементів геополітики та економічної стратегії держави при завоюванні 
нових ринків, що забезпечує соціально-економічний розвиток кожної 
держави, а також інтегрують та зберігають різні культури й цивілізації, 
об’єднані в глобальну цивілізацію, стрижнем якої є діалог культур, 
спрямований на формування єдиного гуманітарного простору,  

підтримуючи зусилля Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, українських ВНЗ, громадськості, що спрямовані на 
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інтеграцію української вищої освіти і науки до європейського та світового 
освітнього й наукового просторів,  

 
вважаємо за доцільне: 
1. Створення дієвого механізму розширення й поглиблення 

міжнародного університетського співробітництва, заснованого на 
солідарності та взаємній повазі, просуванні гуманістичних цінностей і 
міжкультурного діалогу, що стане гарантією зміцнення потенціалу ВНЗ країн 
світу в умовах глобальної нестабільності й одночасно джерелом соціально-
економічних перетворень та розвитку, спрямованих на задоволення потреб 
суспільства і сприяння забезпеченню справедливості й рівності. 

2. Розроблення стратегії розвитку систем національної вищої освіти, 
що повинне враховувати загальносвітові тенденції трансформації сутності та 
методів сучасної вищої освіти, яка в багатьох розвинутих країнах стала 
прискорювачем економічного зростання, сприяла активізації ініціативності 
та розкриттю творчого потенціалу особистості, забезпечила впровадження в 
навчальний процес інноваційних технологій.  

3. Постійне вдосконалення та забезпечення якості освіти, що має за 
внутрішню мету зміцнення позиції навчального закладу в конкурентному 
середовищі, удосконалення викладання й наукових досліджень у ньому, а 
ззовні ж стати найважливішим засобом гарантування надійності університету 
стосовно споживача його послуг – студента, а також суспільства й держави.  

4. Потужні процеси глобалізації економіки, делокалізації підприємств, 
кардинальні зміни міграції робочої сили, розвиток мультикультурних 
тенденцій потребують особливої уваги до комунікативних компетенцій 
випускників ВНЗ, з обов’язковим дотриманням комплементарності 
державної мови, мов національних меншин та світових мов, що корелюються 
з вимогами сучасного глобалізованого світу, інформаційного суспільства, 
конкурентної економіки тощо. 

 
Учасники конференції звертають увагу на наявність проблем розвитку 

української системи університетської освіти і науки, які потребують 
невідкладного вирішення шляхом:  

  розширення наукових досліджень з питань розвитку вищої (третинної) 
освіти в Україні в контексті глобалізації, євроінтеграції, посилення світових 
кризових процесів та трансформації суспільства;  

  стандартизації безперервнoї прoфесійнoї підгoтoвки в плoщині 
єврoінтеграційних процесів, що гальмується за відсутнoсті націoнальних 
вимірників якoсті прoфесійнoї підгoтoвки фахівців за єдиними пoказниками, 
що враховують інтереси студентів, академічної громади та роботодавців 
України, а також які, з oднoгo бoку, забезпечують пoрівнюваність програм 
підготовки фахівців, статусу навчальних закладів і освітньо-кваліфікаційних 
рівнів, якості освітніх послуг, а з другого – дозволяють визначити рівень 
рoзвитку університету в націoнальних і міжнарoдних рейтингах;  
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 Упровадження систем управління якістю у вищих 
навчальних закладах, що забезпечує постійне вдосконалювання різних сфер 
їх діяльності, зокрема: 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, зміцнюючи таким 
чином позиції навчального закладу на ринку освітніх послуг; покращує 
організацію роботи й компетентність професорсько-викладацького складу та 
допоміжного персоналу, результативність і ефективність роботи ВНЗ у 
цілому; 

 завершення процесу створення та запровадження в Україні 
Національної рамки кваліфікацій, її узгодження з Рамкою кваліфікацій 
Європейського простору вищої освіти та Європейською рамкою кваліфікацій 
для навчання впродовж життя; поглиблення інтеграції вітчизняного сектору 
наукових досліджень у Європейський дослідницький простір; 

 забезпечення присутності ВНЗ України в основних міжнародних 
рейтингах найкращих університетів світу, підвищення 
конкурентоспроможності наукових досліджень і розробок; 

 збільшення фінансування на модернізацію матеріально-технічної бази 
наукових установ та вищих навчальних закладів із залученням як державних 
коштів, так і ресурсів роботодавців і приватного сектору;  

 розширення автономії ВНЗ шляхом запровадження дієвої системи 
самоврядування та участі громадських організацій у виробленні стратегії 
розвитку та прийнятті рішень стосовно всіх аспектів вузівського життя. 

 
З урахуванням вищезазначених проблем розвитку української вищої 

школи в контексті міжнародного співробітництва, заслухавши й 
обговоривши виступи, учасники Конференції пропонують конкретні шляхи 
подальшого розвитку освіти і науки в сучасному університеті в контексті 
міжнародного співробітництва, а саме: 

 
Верховній Раді України пропонувати: 
 прискорити процес прийняття Закону України «Про вищу освіту», 

визначивши освітньо-кваліфікаційні рівні та освітньо-наукові ступені в 
термінології, що відповідає європейським принципам побудови рамки 
кваліфікацій ступеневої вищої освіти. 

 
Кабінету Міністрів України звернути увагу на доцільність: 
 розроблення та затвердження Національної програми 

інтернаціоналізації вищої освіти України. Ініціювання розгляду в Комітеті 
економічних реформ при Кабінеті Міністрів України питання щодо 
проведення наради з проблем подальших шляхів інтернаціоналізації 
української вищої школи із запрошенням представників наукових установ, 
вищих навчальних закладів і громадських організацій; 
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 розроблення загальнoдержавної прoграми мoдернізації системи 

безперервнoї прoфесійнoї oсвіти України з чіткими й кoнкретними 
механізмами підвищення фінансoвих інвестицій з бoку держави в рoзвитoк 
вищих навчальних закладів із залученням зацікавлених інституцій, 
грoмадських oрганізацій, роботодавців; 

 створення умов для зниження інвестиційних ризиків вкладень в 
освітню сферу за рахунок розвитку суспільних інститутів управління 
освітою; 

 приведення системи кoдифікації прoфесійнoї діяльнoсті у 
відпoвідність до міжнарoдних класифікатoрів; 

 удосконалення законодавчої та нормативної бази щодо розширення 
інноваційної діяльності університетів шляхом створення підтримуючої 
інфраструктури (інноваційно-виробничі центри, технопарки тощо), 
зміцнення науково-інноваційних напрямків діяльності ВНЗ за рахунок 
залучення бюджетних і позабюджетних коштів. 

 
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти рекомендувати:  
 забезпечити до 2020 року практичну реалізацію довготермінових 

стратегій щодо визнання вищої освіти України в європейському і світовому 
освітньому просторі. Імплементувати системи міжнарoдних oсвітніх 
індикатoрів у систему націoнальнoї вищoї oсвіти; 

 науково-методичним комісіям МОНіМСУ прискорити завершення 
розроблення логічної і доступної для користування системи стандартів, які 
відповідають європейським; 

 з метою унормування та розвитку мобільності на рівнях 
бакалаврських і магістерських програм перелік напрямів і спеціальностей, що 
діє в Україні, привести у відповідність до рівня європейського як за 
кількістю, так і за змістом з урахуванням вимог ринку праці та потреб 
економіки; 

 розглянути можливість створення на базі веб-сторінки МОНіМСУ 
єдиного інформаційного порталу, присвяченого міжнародним обмінам, 
освітнім бакалаврським, магістерським програмам у закордонних 
університетах, участь у яких можуть узяти студенти та випускники 
українських ВНЗ; 

 активізувати роботу з формування регіональних, міжрегіональних і 
галузевих університетських комплексів, створюючи необхідні організаційні й 
економічні умови для входження до їх складу закладів середньої професійної 
освіти, довузівських і післявузівських освітніх структурних підрозділів; 

 упровадити національну систему менеджменту якості 
університетської освіти через подальший розвиток національних систем 
акредитації (у тому числі транскордонної вищої освіти). 
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Місцевим органам управління звернути увагу на необхідність:  
 створення та впровадження національної та регіональних освітніх 

інноваційних систем; 
 формування єдиної регіональної кoмп’ютерної бази даних ринку 

праці з метoю рoзширення oсвітніх пoслуг і прoгнoзування мoжливoстей 
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.  

 
Вищим навчальним закладам забезпечити: 
 поширення практики міжнародного співробітництва, яка формувала б 

власне освітнє середовище, культуру організації навчання, культуру 
викладачів і студентів, культуру оцінювання навчальних досягнень 
студентів, культуру забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців та 
науково-педагогічних працівників; 

 покращення умов для розширення збалансованої міжнародної 
академічної мобільності викладачів і студентів як важливої інтегрованої 
складової багатосторонньої та багатокультурної співпраці; 

 виховання у студентів критичного й незалежного мислення та 
здатності до навчання впродовж життя, що забезпечить не тільки 
відповідність вищої школи соціальним потребам, а й дозволить ці потреби 
передбачити; 

 зміцнення через розвиток міжнародного співробітництва ідентичності 
української нації як консолідованої багатокультурної спільноти, розвиток 
суспільства на засадах внутрішнього діалогу, гуманістичних цінностей та 
толерантності; 

 створення на базі вищих навчальних закладів та установ 
інфраструктур підтримки інноваційної спрямованості змісту й технологій 
навчання; 

 активне впровадження інформаційних методів у процеси науково-
дослідної та викладацької діяльності; організацію на якісно новому рівні 
інформаційного обміну з університетами та іншими установами країн світу 
та реалізацію обміну науково-технічною інформацією вітчизняних та 
зарубіжних учених засобами телекомунікаційного зв’язку; 

 інтенсивне впровадження інтерактивних технологій з метою розвитку 
суб’єктності студента на кожному етапі (курсі) професійного навчання, 
розкриття його творчого потенціалу, формування креативної особистості; 
забезпечення оволодіння студентами інтерактивними технологіями 
організацій педагогічного процесу, формування готовності до їх 
використання в подальшій професійній діяльності; 

 комплексне введення інновацій у навчально-виховний процес (тобто в 
усі компоненти професійної підготовки майбутніх фахівців – управління, 
зміст, форми, методи, прийоми та технології навчання), що суттєво підвищує 
якість, ефективність і результативність навчально-виховного процесу, сприяє 
розвитку освітнього закладу в умовах конкуренції. 
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Ознайомившись зі змістом моделі міжнародної діяльності 
Маріупольського державного університету, учасники конференції 
визначають її високу результативність та ефективність за такими 
напрямками: участь у роботі міжнародних університетських структур; 
співробітництво з міністерствами освіти та закордонних справ, обласними 
адміністраціями, меріями, посольствами та консульствами, фондами, 
університетами та науково-дослідними установами Великої Британії, Греції, 
Ізраїлю, Іспанії, Італії, Кіпру, КНР, Польщі, Росії, Франції, ФРН та інших 
країн; проведення спільних наукових досліджень; спільна видавнича діяльність; 
організація міжнародних наукових форумів; стажування викладачів і студентів 
за освітніми та науковими програмами, участь у міжнародних культурних 
програмах тощо. Учасники конференції  визначають модель міжнародної 
діяльності Маріупольського державного університету як інноваційну за формою 
і поліфункціональну за змістом, що робить актуальним її розповсюдження та 
впровадження в діяльність інших вищих навчальних закладів України. 

Проаналізувавши зміст реферату «Створення, науково-методичне 
обґрунтування та впровадження в навчальний процес інноваційних технологій 
навчання і виховання, що забезпечують значний внесок у розвиток інтеграції 
вітчизняної вищої освіти в європейський світовий простір», висунутої 
колективом навчального закладу Донецький національний технічний 
університет на здобуття Державної премії України в галузі освіти, учасники 
конференції зазначають актуальність та змістовність роботи, висловлюються за 
її підтримку та вважають за корисне розповсюдження накопиченого та 
узагальненого в роботі досвіду в практичну діяльність вищих навчальних 
закладів України. 

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Наука та освіта 
в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва» 
(присвячена 20-ій річниці Незалежності України) відзначають злагоджену 
роботу та висловлюють щиру подяку організаторам конференції – Міністерству 
освіти і науки, молоді та спорту України, Національній академії педагогічних 
наук України, Донецькій обласній державній адміністрації, Донецькій обласній 
раді, АТ «Систем Кепітал Менеджмент», Маріупольській міській раді, 
Маріупольському державному університету, Міністерству закордонних справ 
Грецької Республіки, Міністерству освіти і культури Республіки Кіпр, 
Європейській організації публічного права, Фонду «Анастасіос Г. Левендіс» 
(Республіка Кіпр), Яннінському університету (Грецька Республіка), 
Мессінському університету (Італійська Республіка). Учасники конференції 
визначають, що високий рівень представництва її учасників з 15 країн світу 
сприятимуть поширенню позитивного іміджу України за кордоном. Учасники 
конференції підкреслюють, що обрана тема наукового форуму послугувала 
плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики та буде 
сприяти модернізації університетської освіти України, інтеграції в європейський 
і світовий освітній та науковий простори. 

 
Оргкомітет 
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The participants of the International research conference «Science and 
education in the modern university in the context of international cooperation» 
(dedicated to the 20th anniversary of Independence of Ukraine) consider 
modernization of countries to be possible only provided the modern uniform 
scientific, educational and innovative systems are built and their advanced 
development is secured.  

Recognizing education as the basis for the implementation of the human 
rights, democracy, sustainable development and peace as well as the related 
necessity of extending the access to higher education for all the groups of the 
population in the course of their lifetimes on the basis of absolute equality and in 
accordance with the needs of an individual, 

Accentuating the great role of higher education as the essential tool meant to 
create the inclusive and miscellaneous society of knowledge as well as its 
contribution into the building of science-consuming economic systems and to 
create the appropriate scientific potential of the society, whose preservation and 
improvement are the priority for the development of numerous forms of 
international cooperation aimed at achieving the UNO Development Goals of the 
Millennium, 

Considering that the process of internationalization of higher education is 
complicated and controversial, since no sufficient balance is achieved between the 
cultural, educational and economic objectives and since no solution is found to the 
problem of adjustment of the intercultural dialogue, the development of high 
quality and adequate university education and science under the conditions of 
globalization requires well-coordinated implementation of particular scientific 
assignments (such as development of the strategies of internationalization of higher 
school; development of  transnational education; affirmation of high quality 
university education that will comply with the international requirements; 
achievement of competitiveness of the national system of higher education; 
improvement of international cooperation, etc.), 

Emphasizing the necessity of developing the process of modernization of the 
national higher education systems under the conditions of globalization which 
requires revision of the legal basis of education and issuance of related 
recommendations on the one hand, and the upbringing of a new generation of 
people, who will recognize the human values and live in accordance with the 
humanistic laws, a generation of people who will seek to create peace and protect 
the human rights and the democratic values, 

Considering the role of  education and science, which are becoming a method 
for a country to protrude on the labour market that is being globalized and on the 
international market of new technologies and thus are one of the leading elements 
of geopolitics and economic strategy of a state in entering into new markets, which 
ensures socio-economic development of every state; they are also becoming 
integrated and are seeking to preserve various cultures and civilizations united into 
the global civilization based on the dialogue of the cultures aimed at formation of 
the humanitarian space, 



 10 

Supporting the efforts exerted by the President of Ukraine, the Verkhovna 
Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry of Education 
and Science, Youth and Sports of Ukraine, the local governments and the regional 
administrations, the Ukrainian universities and the civil society aimed at 
integration of Ukrainian higher education and science into the European and the 
global educational and scientific spaces, 

  
            we deem it necessary to: 
1. create the efficient mechanism of extending and deepening international 

cooperation of universities based on solidarity and mutual respect, dissemination 
of the human values and the intercultural dialogue, which will become the 
guarantee of the strengthening of the universities’ potential in the countries of the 
world under the conditions of global instability, and at the same time the source of 
socio-economic reformations and development aimed at meeting the social needs 
and promoting justice and equality. 

2. elaborate the development strategies for the national higher education 
systems, which shall take into consideration the global trends in the essence of 
transformation and the methods of modern higher education, which in many 
countries has become the accelerator of economic growth, promoted the initiative 
and realization of the personality’s creativity and ensured the introduction of 
innovations into the curriculum. 

3. constantly improve and ensure high quality of education, whose internal 
aim is to strengthen the positions of an educational institution in the competition-
based environment as well as to improve the teaching methods and the related 
research, and whose external aim is to become the most important method of 
ensuring the university’s reliability as regards to the consumer of its services – the 
student as well as to the society and the state.    

4. The powerful process of globalization of the economy, where localization 
of businesses, drastic changes in the migration of the labour force and development 
of the multicultural trends require special attention to the communicative 
competences of university graduates and adherence to complimentarity of the state 
language, the languages of the national minorities and the global languages, which 
conforms to the requirements of the modern globalized world, the information-
conscious society, a particular economy, etc. 

The conference participants have paid attention to the problem of 
development of the Ukrainian system of university education and science, which 
requires immediate solution by means of: 

-  extending the research of higher (tertiary) education in Ukraine in the 
context of globalization, European integration, aggravation of the global crises and 
transformation of the society; 

-  standardizing continuing professional training as regards to the process  of 
European integration, which is hindered because of lack of the national quality 
standards of professional training under uniform requirements that could meet the 
interests of the students, the academic community and the employers of Ukraine, 
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the requirements that could ensure comparability of the curricula, the status 
of educational institutions and the academic degrees as well as the quality of 
educational services on the one hand, and make it possible to determine the level of 
a particular university’s development in the national and in the international ratings 
on the other hand; 

-  introducing the system of administering the quality of education in higher 
education institutions, which ensures permanent improvement of various fields of 
their activity; in particular, it improves the graduates’ competitiveness on the 
domestic and on the foreign labour markets and the extent of the employees’ 
satisfaction in the results of professional training; it widens the range of 
educational services and provides for their high quality, thus strengthening the 
positions of a particular educational institution on the market of educational 
services; it improves the organization of the work, the competence of the teaching 
staff and the auxiliary personnel, fruitfulness and efficiency of the university’s 
activities in general; 

-  accomplishing the process of creating and introducing the National 
Qualification Framework of Ukraine and adapting it to the European higher 
education system and to the European Qualification Framework for the purpose of 
establishing lifelong education; boosting the process of integration of the domestic 
research sector into the European research space; 

-  ensuring the presence of the Ukrainian higher education institutions at the 
main ratings of the world’s best universities, improving the competitiveness of 
R&D works; 

-  improving the funding of modernization of the academic facilities of the 
research institutes and higher education institutions, the state budget as well as the 
employers’ and the private sector’s  budgets being involved; 

-  extending the autonomy of higher education institutions by means of 
introducing an efficient system of self-management and participation of NGOs in 
the elaboration of the development strategy and in making decisions on all the 
spheres of university life. 

Having taken into consideration the aforementioned problems of development 
of the Ukrainian higher school in the context of international cooperation, having 
heard and discussed the reports, the participants of the Conference suggest certain 
ways of further development for education and science in the modern university in 
the context of international cooperation, namely: 

 
We suggest the Verkhovna Rada of Ukraine: 
-  accelerating the process of adopting the Law of Ukraine on higher 

education, thus determining the academic and the scientific degrees in terms of 
terminology, which will conform to the European principles of distinguishing 
between the degrees of higher education. 

 
We suggest the Cabinet of Ministers of Ukraine paying attention to the 

expedience of: 
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- developing and approving the National program of internationalization 
of higher education of Ukraine and initiating a meeting of the Economic Reforms 
Committee for the Cabinet of Ministers of Ukraine concerned with further ways of 
internationalization of the Ukrainian higher school and inviting representatives 
from research institutes, higher education institutions and NGOs to that meeting; 

- developing the National program of modernization of continuing 
professional education in Ukraine with definite and transparent mechanisms of 
boosting the government investments in the development of higher education 
institutions as well as attracting investments from interested institutions, NGOs 
and employers; 

- providing incentives for easing the investment risks, i.e. the risks arising 
under investing with the field of education at the cost of development of the public 
institutes administering education; 

- adjusting the system of codifying professional activities to the international 
classifiers; 

- improving the legislative and the legal bases of extension of innovations 
offered by certain universities by means of creating the accompanying 
infrastructure (centres for innovations, techno parks, etc.), strengthening the 
innovations in the research carried out by certain universities by means of 
attracting both the budget and the extra-budget resources. 

 
We recommend the Ministry of Education and Science, Youth and Sports 

of Ukraine, the Institute of Innovation Technologies and Content of 
Education:   

- to ensure practical implementation of the long-term strategies aimed at 
recognition of higher education of Ukraine in the European and in the global 
educational spaces by 2020. To introduce the systems of international educational 
indicators into the system of the national higher education system; 

- we recommend the scientific committees of the Ministry of Education and 
Science,  Youth and Sports of Ukraine to accelerate the development of a system 
of standards, which could be well-reasoned, easy to apply and assonant with the 
European standards; 

- for the purpose of standardizing and developing the mobility of the 
bachelors’ and the masters’ curricula, to adapt the current Ukrainian register of 
fields of study and majors to the European standards both in terms of quantity and 
in terms of content, taking into consideration the requirements of the labour market 
and the economic needs; 

- to consider creating a portal on the basis of the web-site of the Ministry of 
Education and Science,  Youth and Sports of Ukraine concerned with international 
exchange, the bachelors’ and the masters’ curricula in foreign universities students 
and graduates of the Ukrainian universities can take part in; 

- to improve the activities concerned with forming the regional, the 
interregional and the field-based university complexes, creating related 
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organizations and economic incentives for high education institutions as well as 
for pre- and post-university institutions to be able to accede to them; 

-  to introduce the National system of managing the quality of university 
education through further development of the national accreditation systems (trans-
border higher education inclusive). 

 
We suggest the local governments paying attention to the necessity of: 
-  creating and introducing the national and the regional educational 

innovations; 
-  forming the uniform regional database on the labour market for the purpose 

of widening the range of educational services and forecasting the opportunity for 
the university graduates to find their jobs. 

 
We suggest the high education institutions ensuring:  
- dissemination of the practices of international cooperation that could form 

the educational environment as well as the culture of organizing the learning, the 
culture of the instructor and the culture of the student, the culture of assessing the 
results of the student research and the culture of ensuring the quality of 
professional training of specialists and educators; 

- improvement of the conditions of extending the balanced international 
academic mobility of instructors and students as an important constituent of 
multilateral and multicultural cooperation; 

- inhibiting students critical and independent line of reasoning and the ability 
to learn lifelong, which will ensure the higher school’s  compliance with the social 
needs and make it possible to forecast these needs; 

- strengthening the identity of the Ukrainian nation as a consolidated 
multicultural community through development of international cooperation, 
development of the society on the basis of the internal dialogue, human values and 
tolerance; 

- creating informational infrastructures meant to support innovations in the 
content and in the technology of instruction on the basis of higher education 
institutions and other agencies; 

- introducing the informational methods into research and instruction; 
organizing the informational exchange between universities and other institutions 
of the countries of the world and exchange of information of the research carried 
out by domestic and foreign scientists on the new high quality level and by means 
of telecommunications; 

- introducing interactive technologies for the purpose of developing the 
student’s individuality at each stage (year of study) of professional training, 
emphasizing his/her creativity and forming the creative personality; ensuring 
student’s becoming knowledgeable of the interactive technologies of organizing 
the curriculum and forming their readiness to use them in their further professional 
activities; 

-  introducing innovations into the curriculum (i.e. into all the components of 
professional training – the administration, the content, the methods and the 
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technologies of instruction), which will essentially improve the quality and the 
efficiency of the curriculum and promote the development of educational institutions 
under the conditions of competition. 

Having got familiarized with the content of international cooperation pattern of 
Mariupol State University, the conference participants accentuate its great fruitfulness 
and efficiency in such fields as participation in the international university structures; 
cooperation with the ministries of education and ministries of foreign affairs, regional 
state administrations, city councils, embassies and consulates, foundations, 
universities and research institutes of Great Britain, Greece, Israel, Spain, Italy, 
Cyprus, China, Poland, Russia, France, Germany and other countries; joint research; 
joint publishing activities; organization of international scientific forums; internships 
of teachers and students under educational and research-based programs, participation 
in international cultural programs, etc. The conference participants appreciate the 
international cooperation pattern of Mariupol State University as innovation-aimed in 
terms of its form and poly-functional in terms of its contents, which necessitates its 
dissemination and implementation in other higher education institutions of Ukraine.        

Having analyzed the contents of the report “Creation of scientific and 
methodological ground and implementation of the innovational technologies of 
education and teaching into the educational process that provides great contribution 
into development of the integration of the national  higher education into the 
European and into the global space” nominated by the delegation of Donetsk National 
Technical University as a laureate of the State Award of Ukraine in the field of 
education, the Conference participants emphasize the theme’s vitality and richness of 
its contents, appreciates its spirit and consider the dissemination of the experience 
obtained from the report to be useful in the practices of higher education institutions 
of Ukraine. 

The participants of the International research conference «Science and education 
in the modern university in the context of international cooperation» (dedicated to the 
20th anniversary of Independence of Ukraine) appreciate well-coordinated work and 
express generous gratitude to the organizers – Ministry of Education and Science, 
Youth and Sports of Ukraine, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 
Donetsk Regional State Administration, Donetsk Regional Council, Stock Company 
System Capital Management, Mariupol City Council, Mariupol State University, 
Ministry of  Foreign Affairs of Hellenic Republic, Ministry of Education and Culture 
of Republic of Cyprus, European Public Law Organization, Anastasios G. Leventis 
Foundation (Republic of Cyprus), University of Ioannina (Hellenic Republic), 
University of Messina (Italian Republic). The conference participants accentuate that 
the wide presentation of its participants who came from 15 countries of the world 
promote the dissemination of the positive image of Ukraine abroad. The conference 
participants accentuate that the title of this scientific forum has served as the firm 
grounds for the exchange of ideas of the specified topic areas, which will promote 
modernization of university education in Ukraine and integration into the European 
and the global educational and scientific spaces.      

          
 

The Organizing  Committee 


