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УЧАСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ  
У ФОРМУВАННІ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ 

 

У статті висвітлено особливості формуваннѐ освітньої політики 
Європейськоя асоціаціюя університетів (ЕАУ). Окреслено місія ЄАУ в даному 
контексті. З’ѐсовано пріоритети Європейської асоціації університетів в в галузі 
формуваннѐ освітньої політики (побудова Європейського простору вищої освіти в 
межах Болонського процесу; наукові дослідженнѐ та інновації; інтернаціоналізаціѐ 
вищої освіти й наукових досліджень; підвищеннѐ ѐкості освіти ювропейських 
університетів; менеджмент, автономіѐ і стабільне фінансуваннѐ) та напрѐми 
освітньо-політичної діѐльності даної організації.  
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Постановка проблеми. У сучасних умовах глобальних трансформацій в 
усіх сферах життѐ суспільства освітнѐ політика національних урѐдів зазнаю 
впливу глобальних чинників. Одним із потужних агентів впливу на 
формуваннѐ освітньої політики в ювропейському регіоні виступаю 
Ювропейська асоціаціѐ університетів. Длѐ кращого розуміннѐ процесів, що 
відбуваятьсѐ у сфері вищої освіти не тільки зарубіжних країн, а й України, 
вважаюмо за доцільне висвітлити участь ЮАУ у формуванні освітньої політики. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ формуваннѐ освітньої 
політики на ювропейському просторі знаходѐть відображеннѐ в працѐх 
таких вітчизнѐних та зарубіжних науковців, ѐк: М. Авшеняк, В. Білокопитов,  
М. Бойченко Н. Лавриченко, А. Сбруюва, Дж. К. Верховен, Л. Харві, К. Тян, 
С. Теппер, П. Ніборг, А. Барблан та ін. 

Мета статті – визначити роль ЮАУ у формуванні ювропейської 
освітньої політики. 

Виклад основного матеріалу. Ювропейська асоціаціѐ університетів 
(ЮАУ) представлѐю та підтримую вищі навчальні заклади в 46 країнах, 
забезпечуячи їх унікальним форумом длѐ співпраці та надаячи 
можливість слідкувати за останніми тенденціѐми освітньої політики в 
галузі вищої освіти та науки.   

У результаті аналізу специфіки участі ЮАУ у формуванні освітньої 
політики можемо констатувати, що місіѐ ЮАУ ѐк представника думки 
університетів Ювропи полѐгаю в тому, щоб вплинути на результати дискусій 
з питань ювропейської освітньої політики, ѐка, у своя чергу, здійсняю 
вагомий вплив на діѐльність ѐк національних університетських організацій, 
так і окремих вишів-членів Асоціації. Разом із тим, ЮАУ надаю підтримку її 
членам у розумінні змін. 
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Серед пріоритетів діѐльності Асоціації виокремляять наступні: 
побудова Ювропейського простору вищої освіти в межах Болонського 
процесу; наукові дослідженнѐ та інновації; інтернаціоналізаціѐ вищої 
освіти та наукових досліджень; підвищеннѐ ѐкості освіти ювропейських 
університетів; менеджмент, автономіѐ та стабільне фінансуваннѐ. 

Відповідно до пункту 2 Статуту ЮАУ, основними завданнѐми 
діѐльності організації ю: розвиток і захист цінностей університету й 
університетської автономії; сприѐннѐ розвиткові юдиної системи 
Ювропейської вищої освіти і досліджень; наданнѐ активної підтримки і 
рекомендації длѐ членів Асоціації щодо розвитку національної вищої 
освіти та наукових досліджень; наданнѐ активної підтримки й 
рекомендації длѐ членів Асоціації щодо підвищеннѐ їх внеску в 
ювропейське співтовариство; забезпеченнѐ інформаціюя та іншими 
послугами членів Асоціації; представленнѐ інтересів вищої освіти та 
досліджень і здійсненнѐ впливу на формуваннѐ політики на національному 
та ювропейському рівні, особливо по відношення до Ювропейського Соязу; 
розвиток співпраці між членами Асоціації та створеннѐ ефективних мереж; 
розвиток партнерства у сфері вищої освіти й досліджень між Ювропоя і 
світом у цілому . 

Виходѐчи з окресленого вище, напрѐми діѐльності ЮАУ, ѐкі маять 
центральне значеннѐ длѐ ювропейського простору вищої освіти та 
університетів, охопляять: забезпеченнѐ ѐкості, мобільності, 
безперервного навчаннѐ, відстеженнѐ та працевлаштуваннѐ студентів, 
визнаннѐ професійних кваліфікацій, що належать до компетенції ЮС і 
міжнародних торгівельних угод. 

Мобільність студентів та викладачів ю не тільки одніюя з основних 
цілей Болонського процесу, але й важливим елементом 
інтернаціоналізації викладаннѐ і навчаннѐ. ЮАУ проѐвлѐю жвавий інтерес 
до ціюї проблеми і сприѐю розвиткові стратегії і передової практики на 
інституційному, національному та Ювропейському рівнѐх. 

Наголосимо, що ювропейські університети оціняять значний вплив 
студентської мобільності не тільки на особистість, але і ВНЗ загалом. Зокрема, 
структурована мобільність – мобільність, упроваджена в об’юднані або спільні 
ступеневі програми – може бути засобом длѐ кращого обліку досвіду 
мобільності у процесі навчаннѐ й розробки навчальних програм. 

Наприклад, у проекті позначеннѐ контурів університетської мобільності 
персоналу та студентів (Mapping University Mobility of Students and Staff 
(MAUNIMO)) розроблено інструмент позначеннѐ контурів мобільності 
(Mobility Mapping Tool (MTT)), інституційний інструмент самооцінки длѐ 
різних напрѐмів політики мобільності, очікувань та інституційної практики. 
Зазначений інструмент все ще перебуваю у функціональному полі діѐльності 
ЮАУ і пропонуютьсѐ в ѐкості членської послуги. 
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Продовжуячи аналіз проблемних питань формуваннѐ освітньої 
політики, наголосимо, що Асоціаціѐ закликаю університети до розробки 
своїх стратегій і практик розширеннѐ доступу та навчаннѐ протѐгом усього 
життѐ, а також брати активну участь у політичній дискусії щодо 
формуваннѐ національної та Ювропейської структури длѐ навчаннѐ 
протѐгом усього життѐ. Навчаннѐ протѐгом усього життѐ ю визнаним 
пріоритетом Ювропейської вищої освіти ѐк у контексті Ювропейського 
Соязу, так і Болонського процесу. Набуттѐ першочергового значеннѐ 
пов’ѐзано з процесами глобалізації і швидко зміняваноя економічноя й 
технологічноя трансформаціюя, демографічними змінами і в результаті – 
подовженнѐм тривалості й диверсифікаціюя кар’юрного розвитку, а також 
длѐ забезпеченнѐ соціальної справедливості і правосуддѐ ѐк найвищих 
демократичних цінностей. Навчаннѐ протѐгом усього життѐ також ю 
клячовим длѐ реалізації студенто-центрованого навчаннѐ. 

Таким чином, виходѐчи із вищезазначеного, випливаю постійно 
зростаяча відповідальність Ювропейських університетів за диверсифікація 
підходів щодо задоволеннѐ потреби студентів і учнів різних профілів.  

Починаячи з моменту свого створеннѐ у 2001 році, ЮАУ активно 
проводила своя кампанія, оріюнтуячи університети на підвищеннѐ участі в 
навчанні протѐгом усього життѐ. На проханнѐ французької президії ЮС, ЮАУ 
розроблено й упроваджено в 2008 році Хартія ювропейських університетів 
з навчаннѐ протѐгом усього життѐ. Ураховуячи різноманіттѐ визначень та 
підходів до навчаннѐ протѐгом усього життѐ в різних країнах Ювропи, 
проект «Формуваннѐ інклязивних та інтерактивних стратегій університету» 
(СИРУС) підтримую 30 ювропейських університетів у розвитку і поглибленні 
їх стратегії навчаннѐ протѐгом усього життѐ *10+. 

Прогрес інституційних стратегій і структур у питаннѐх навчаннѐ 
протѐгом усього життѐ й розширеннѐ доступу також оціняютьсѐ в доповіді 
ЮАУ про тенденції розвитку вищої освіти та ще двох нормативних 
документах *11+:  

1) Хартіѐ ювропейських університетів з навчаннѐ протѐгом усього 
життѐ (2008) (European Universities’ Charter On Lifelong Learning). Метоя ціюї 
Хартії, записаної у виглѐді зобов’ѐзань вишів у розробці та впровадженні 
стратегії безперервного навчаннѐ, ю допомога відповідних урѐдів і 
регіональних партнерів Ювропейським університетам стати необхідним 
базисом Ювропи знань *3+; 

2) Залученнѐ до навчаннѐ протѐгом усього життѐ: Формуваннѐ 
інклязивних та інтерактивних стратегій університету (2011) (Engaging in 
Lifelong Learning: Shaping Inclusive and Responsive University Strategies). 

У Хартії ювропейських університетів з безперервного навчаннѐ, 
прийнѐтої у 2008 році, відправноя точкоя ю проект під назвоя «Формуваннѐ 
Інклязивних та інтерактивних стратегій університету» (СИРУС) (SIRUS «Shaping 
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Inclusive and Responsive University Strategies»), у ѐкому визначено процеси 
розробки, прийнѐттѐ й реалізації нових стратегій навчаннѐ протѐгом усього 
життѐ з точки зору вищих навчальних закладів. У документі висвітлено досвід 
29 вишів з 18 ювропейських країн щодо створеннѐ та оновленнѐ 
організаційної стратегії навчаннѐ протѐгом усього життѐ. Крім того, подано 
конкретні приклади того, ѐк виші вирішуять організаційні та інші питаннѐ, 
фактори успіху й перешкоди, з ѐкими вони стикаятьсѐ на своюму шлѐху. 

Зазначимо, що проект СИРУС пропоную можливості длѐ різних груп 
вишів длѐ розвитку й удосконаленнѐ власних стратегічних підходів до 
безперервної освіти за допомогоя інтерактивних дискусій з колегами з 
різних країн Ювропи. Завданнѐми проекту стали: підтримка вишами 
розробки, впровадженнѐ й удосконаленнѐ стратегії безперервного 
навчаннѐ; перевірка виконаннѐ десѐти зобов’ѐзань, прийнѐтих Хартіюя 
ювропейських університетів з безперервного навчаннѐ; забезпеченнѐ 
поширеннѐ передового досвіду університетами, урѐдами й зацікавленими 
сторонами; сприѐннѐ подальшому розвиткові стратегічних рекомендацій. 

Останні структурні реформи ювропейських систем вищої освіти, зміна 
характеру студентства й відносне скороченнѐ державного фінансуваннѐ 
змушуять університети постійно відстежувати прогрес своїх студентів 
протѐгом усього життювого циклу студент і працевлаштуваннѐ. 
Працевлаштуваннѐ молодих спеціалістів ю областя особливого занепокоюннѐ 
в багатьох ювропейських країнах, а також стало основоя порѐдку денного 
економічного зростаннѐ Ювропейського Соязу на період до 2020 року. 

Процедура оцінки студентських досѐгнень та їх прогресуваннѐ післѐ 
закінченнѐ навчаннѐ на робочому місці й подальше навчаннѐ набули 
особливої важливості длѐ університетів: в епоху масовізації вищої освіти це 
допомагаю їм краще зрозуміти вплив студенто-центрованих програм 
модульного навчаннѐ та їх актуальність на ринку праці, а, отже, 
поповнявати важливоя інформаціюя длѐ систематичного оновленнѐ 
курсів і допоміжних послуг. 

ЮАУ здійснила аналіз університетських систем відстеженнѐ 
прогресуваннѐ студентів та працевлаштуваннѐ випускників і задоволеності в 
контексті проекту (TRACK-IT). У проекті запропоновано рекомендації щодо 
того, ѐк університети можуть краще розвивати свої схеми стеженнѐ. Він також 
забезпечую попередженнѐ щодо занадто спрощеного використаннѐ даних 
спостереженнѐ, зокрема щодо працевлаштуваннѐ випускників *12+. 

Позитивні здобутки щодо питаннѐ відстеженнѐ та працевлаштуваннѐ 
випускників університетів відображені в документі ЮАУ «Шлѐхи 
прогресуваннѐ відстеженнѐ студентів і випускників» (2012) *13+. 

Ювропейський Сояз ввів у дія правові рамки длѐ професійних 
кваліфікацій. Професійна підготовка в багатьох випадках надаютьсѐ 
вищими навчальними закладами і ю важливоя длѐ ЮАУ. У 2007 році 
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Директива 2005/36/ЮСi про визнаннѐ професійних кваліфікацій набула 
чинності. Документ регуляю автоматичне розпізнаваннѐ базових 
кваліфікацій, необхідних длѐ практичної медицини, стоматології, загальної 
сестринської справи, акушерства, ветеринарної хірургії, фармації та 
архітектури на внутрішньому ринку ЮС. На додаток до цих «галузевих» 
професій, наѐвні сотні інших професій, що підпадаять під дія загальної 
системи Директиви, у ѐких визнаннѐ не ю автоматичним *2+. 

Нещодавно прийнѐта Директива 2013/55/ЮС ю більш тісно 
пов’ѐзаноя з Болонським процесом, ніж попереднѐ. Документ підлѐгаю 
подальшому розглѐду в 2018 році, але буде продовжувати розвиватисѐ в 
проміжному порѐдку, а впроваджувані підзаконні акти та делеговані 
підзаконні акти (нові) вступаять у силу. 

Професійна підготовка в багатьох випадках здійсняютьсѐ вищими 
навчальними закладами. У 2007 році Асоціаціѐ провела майстер-клас длѐ 
вивченнѐ можливостей узгодженнѐ Директиви з політикоя та 
інструментами Ювропейського простору вищої освіти. У результаті 
проведеннѐ майстер-класу ЮАУ було опубліковано «Довідковий документ 
за результатами майстер-класу ЮАУ за галузевим професіѐми, жовтень 
2007 року» та «Доповідь про роботу семінару» *1+. 

Післѐ проведеннѐ майстер-класу ЮАУ здійснила моніторинг 
відповідних змін в інституціѐх ЮС, а також у контроляячих, професійних, 
академічних та студентських органах шлѐхом їх періодичного оновленнѐ. 

У жовтні 2010 року ЮАУ скликала наступну нараду в Ювропарламенті, 
на ѐкій було заслухано низку доповідей: Болонський процес і Директива 
2005/36/ЮС: точки розбіжності, Говард Девіс, старший радник ЮАУ (2010); 
Оцінка Директиви про професійні кваліфікації, Ярген Tідью, Генеральний 
Директорат Ювропейської Комісії з питань внутрішнього ринку та послуг 
(2010); Доповідь на нараді в Ювропейському парламенті 14 жовтнѐ 2010 
року, Говард Девіс, старший радник ЮАУ (2010). 

Комісіѐ розробила низку поправок до Директиви: Інформаційна 
записка ЮАУ про пропоновані комісіюя поправки до Директиви 2005/36/ЮС 
про визнаннѐ професійної кваліфікації (2012); Позиційний документ ЮАУ 
про пропоновані комісіюя поправки до Директиви 2005/36/ЮС про 
визнаннѐ професійної кваліфікації (2012). Згодом законодавче спільне 
рішеннѐ Ювропейської ради та Ювропейського парламенту було доповнене 
поправками і прийнѐто в ѐкості закону Директиву 2013/55/ЮС. 

З точки зору вищої освіти, доповнена Директива ю значимоя через 
вкляченнѐ Ювропейської структури кваліфікацій длѐ навчаннѐ впродовж 
життѐ (European Qualifications Framework for Lifelong Learning – EQF) та 
Ювропейської кредитно-трансферної системи (ЮКТС), разом зі сильним 
акцентом на компетенціѐх і результатах навчаннѐ. 
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Продовженнѐм проблеми визнаннѐ професійних кваліфікацій ю 
налагодженнѐ ринкових відносин за надані освітні послуги. У цьому плані 
ЮАУ проводить моніторинг міжнародних торговельних угод, щодо ѐких 
Ювропейська комісіѐ веде переговори від імені держав-членів ЮС з третіми 
країнами-партнерами та регіонами. Поки що в таких угодах не 
передбачаютьсѐ обов’ѐзкове вкляченнѐ вищої освіти, але вони 
автоматично не виклячаять її. ак зазначено на офіційному сайті ЮАУ, 
трактуваннѐ сутності цих послуг ю питаннѐм відкритим длѐ інтерпретації. 
Вищі навчальні заклади вивчаять різні джерела фінансуваннѐ, відмінності 
між державними, приватними, неприбутковими та прибутковими 
джерелами стаять усе більш неѐсними. 

Повсядне використаннѐ мобільних телефонів, персональних 
комп’ятерів, Інтернету та соціальних мереж дозволило створити нові 
способи спілкуваннѐ та співробітництва; прогрес електронних і цифрових 
технологій змінив ѐк приватне життѐ лядей, так і професійну сферу й 
суттюво трансформував головні сектори економіки.  

Слід зазначити, що такі зміни також значно вплинули на розвиток 
вищої освіти. Протѐгом останніх десѐтиліть спостерігаютьсѐ диверсифікаціѐ 
форм електронного навчаннѐ відповідно до різних цілей: від інновацій у 
навчанні та викладанні до забезпеченнѐ доступу длѐ різних категорій 
студентів. ЮАУ здійсняю ретельний моніторинг цих подій на інституційному 
та ювропейському рівні. 

Длѐ кращого розуміннѐ сутності досліджуваного феномену вважаюмо 
за доцільне розкрити сутність понѐттѐ «Масові відкриті онлайн-курси». 
Відповідно до визначеннѐ, поданого на офіційному сайті ЮАУ, це цілі курси, 
пропоновані в Інтернеті, що ю безкоштовними длѐ користувачів. Слід 
наголосити, що вони швидко поширяятьсѐ, і ю суб’юктом длѐ швидкої 
зміни ѐк у застосуванні, так і використанні. Існуять різні припущеннѐ щодо 
того, ѐк розвиток подібних курсів може трансформувати не тільки 
викладаннѐ й навчаннѐ, але і вищу освіту в цілому. 

ЮАУ здійсняю моніторинг розвитку новацій у галузі електронного 
навчаннѐ, з особливим акцентом на масових відкритих онлайн курсах, і 
публікую свої висновки в щорічних звітах. Так, у дослідженні, ѐке було 
розпочато в листопаді 2014 року представлено та проаналізовано 
результати опитуваннѐ, проведеного ЮАУ в жовтні–грудні 2013 року. Було 
охоплено 249 респондентів з вищих навчальних закладів по всій Ювропі. 

Мета дослідженнѐ полѐгала у відображенні можливостей 
електронного навчаннѐ в Ювропейських університетах та оцінки розуміннѐ 
важливості його загального впливу на процес навчаннѐ і викладаннѐ. 

Респондентам було запропоновано дати відповідь на питаннѐ про тип 
електронного навчаннѐ, ѐкий використовуять освітні установи, їх досвід у цій 
сфері та їхні очікуваннѐ. Розглѐдалосѐ змішане і онлайн-навчаннѐ в різних 
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форматах. Ураховуячи великий інтерес до масових відкритих онлайн-курсів, 
значна частина доповіді присвѐчена цьому питання. У ході опитуваннѐ також 
задавалосѐ питаннѐ щодо підтримки структур і послуг, інтра-інституційної 
координації, забезпеченнѐ ѐкості і визнаннѐ кваліфікацій. 

Результати опитуваннѐ показали, що переважна більшість установ 
пропонуять змішане навчаннѐ та курси онлайн-навчаннѐ (91 % і 82 % 
відповідно). Менш частими у використанні ю інші форми забезпеченнѐ 
електронного навчаннѐ, зокрема спільне межвідомче співробітництво і 
ступеневі онлайн-курси. Крім того, майже половина опитаних інституцій 
висловилисѐ про те, що вони вже мали загально-організаційну стратегія 
(длѐ електронного навчаннѐ). 

Університети маять вирішальне значеннѐ длѐ майбутнього Ювропи: 
вони створяять знаннѐ, розвиваять інноваційну діѐльність, критичне 
мисленнѐ, толерантність та відкритість, забезпечуять високий рівень 
навичок та інноваційного мисленнѐ, від ѐкого залежить майбутню Ювропи, 
економічний, соціальний і культурний розвиток. Прогнозуячи розвиток на 
майбутню, університети активно реагуять на швидкі зміни в середовищі, у 
ѐкому вони працяять; вони вклячаять в себе вплив глобалізації та нових 
технологій на викладаннѐ й наукові дослідженнѐ; і підвищене 
навантаженнѐ на фінансові ресурси в момент, коли кількість студентів 
продовжую зростати, ѐк і витрати на дослідженнѐ.  

На особливу увагу заслуговую прагненнѐ ЮС інвестувати у вищу освіту 
та розвиток наукових досліджень, адже таким чином Ювропа хоче 
мобілізувати потенціал і можливості нинішнього й наступних поколінь 
молоді. Оціняячи такий значний вплив на освітня політику, ми вважаюмо, 
що подібне інвестуваннѐ ю неодмінноя умовоя длѐ виходу Ювропи з 
економічної кризи й забезпеченнѐ майбутнього процвітаннѐ 
ювропейського освітнього простору. Ювропейські освітні інституції беруть 
активну участь у розвитку дослідницьких програм, вирішенні соціальних 
проблем та маять стійкий авторитет у світі. На основі аналізу наукових 
джерел, нормативних актів, що забезпечуять упровадженнѐ ювропейської 
освітньої політики університетами, вважаюмо за доцільне підкреслити, що 
в перспективі надзвичайно важливим ю той факт, щоб голос університетів 
був почутий, індивідуально і колективно, підтримуячи, таким чином, 
розвиток сильного Ювропейського суспільства знань. 

У Робочій програмі ЮАУ на 2015/2016 головна увага зосереджена на 
зміні курсу освітньої політики, проектів та інших заходів, що плануятьсѐ до 
реалізації в найближчі два роки. Вона також ураховую зміни, ініційовані 
Ювропейськоя Комісіюя щодо фінансуваннѐ програм вищої освіти на 
період 2014–2020 рр. (Ерасмус+), ѐкі, ѐк очікуютьсѐ, призведуть до 
зменшеннѐ можливості длѐ підтримки ЮС у виглѐді грантів на здійсненнѐ 
проектів за цей період [2]. 
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Програма складена згідно з основними напрѐмами діѐльності ЮАУ, 
ѐкі охопляять: розвиток публічної політики, адвокатуваннѐ та 
комунікація; проектну, програмну роботу в п’ѐти тематичних областѐх, ѐкі 
вклячаять в себе основні завданнѐ університетів, у межах ѐких вони 
працяять (1) навчаннѐ і викладаннѐ; 2) дослідженнѐ та інновації; 
3) інтернаціоналізаціѐ; 4) управліннѐ і фінансуваннѐ; 5) інституційний 
розвиток); і зростаннѐ спектру послуг ЮАУ та розвитку її членства. 

В аналітичному звіті ЮАУ «Інтернаціоналізаціѐ у ювропейській вищій 
освіті: ювропейська політика, інституційні стратегії та підтримка ЮАУ» 
(Internationalisation in European higher education: European policies, 
institutional strategies and EUA support) представлено результати 
дослідженнѐ впровадженнѐ стратегії інтернаціоналізації ювропейськими 
університетами [8]. 

 

 
Рис. 1. Відсоток іноземних студентів від загальної кількості тих, хто 

навчаютьсѐ в установі. 
 

Близько третини респондентів указуять, що відсоток іноземних 
студентів у їхньому виші (здобувачів наукового ступенѐ доктора філософії і 
студентів бакалаврату, магістратури, а також здобувачів наукового ступенѐ 
доктора наук у певній галузі) становить вище 10 % із загального числа 
студентів, і на дві третини нижче 10 %. Крім того, результати свідчать про 
формуваннѐ певних географічних моделей великої міжнародної 
студентської популѐції, зокрема Північної й Західної, порѐд із тим, менш 
представленоя ю Східна та Південна Ювропа. 

Ювропейські університети все більшоя міроя усвідомляять своя 
глобальну взаюмозалежність і необхідність виробленнѐ комплексного 
стратегічного підходу до інтернаціоналізації, що передбачаю злиттѐ 
викладаннѐ, навчаннѐ й досліджень.  

ЮАУ підтримую ювропейські університети у стратегічній 
інтернаціоналізації через низку проектів та цільових послуг. Це такі 
проекти, ѐк MAUNIMO – плануваннѐ академічної мобільності студентів та 
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персоналу (Mapping University Mobility of Students and Staff), ALISIOS – 
стратегічна інтернаціоналізаціѐ сектору вищої освіти (Strategic 
Internationalisation of the Higher Education Sector), і FRINDOC – робота в 
межах інтернаціоналізації Докторської освіти (Framework for the 
Internationalisation of Doctoral Education.). 

Фінансова стійкість, збільшеннѐ автономії, відповідні регуляячі 
структури, ефективне управліннѐ та лідерські ѐкості ю клячовими 
елементами діѐльності університетів длѐ виконаннѐ своюї місії й 
реагуваннѐ на сучасні виклики прогресуячої глобалізації. Діѐльність ЮАУ в 
зазначених галузѐх маю на меті розвиток і пропаганду юдиної політики 
ювропейських і національних директивних органів щодо забезпеченнѐ 
умов длѐ створеннѐ потужної автономії, гарної фінансованої стійкості 
університетів у фінансовому відношенні *7+. 

Управліннѐ університетом та менеджмент значно ускладнилисѐ 
через такі фактори, ѐк глобальна конкуренціѐ, диверсифікаціѐ місії та 
діѐльності длѐ задоволеннѐ нових потреб зацікавлених сторін і, ѐк 
результат, зросла фінансова напруженість, викликана зростаннѐм витрат та 
економічним спадом. Діѐльність ЮАУ в цьому напрѐмі полѐгаю в підтримці 
університетів у їхньому прагненні до вдосконаленнѐ системи управліннѐ й 
управлінських структур длѐ того, щоб діѐти відповідно до стратегії розвитку 
та отримати ефективний і діювий результат, зокрема, виѐвлѐячи напрѐми, 
у ѐких лідери можуть підвищити своя управлінську здібність. 

ЮАУ залучаю членів установ та інших відповідних організацій, що 
діять на ювропейському рівні, до низки проектів і заходів у сфері 
управліннѐ, автономії та фінансуваннѐ. Це даю можливість ЮАУ 
консолідувати широкий набір порівнѐльних даних, аналіз ѐких полѐгаю в 
системі заходів Асоціації, спрѐмованих на підтримку розвитку державної 
політики. Завдѐки цій роботі, ЮАУ може консультувати фахівців, що 
приймаять рішеннѐ з питань, що маять відношеннѐ до Ювропейських 
університетів, і таким чином гарантувати, що інтереси цього сектора 
враховуятьсѐ при прийнѐтті рішень.  

Фінансовий форум ЮАУ (EUA’s Funding Forum) ю унікальноя і 
всеохопляячої платформоя, відкритоя длѐ всіх зацікавлених сторін у 
фінансуванні вищої освіти – університетів і студентів, державних органів, 
державних і приватних спонсорів і партнерів *6+. 

Мета форуму – забезпечити вільне висловленнѐ думок у сфері 
фінансуваннѐ до національних і ювропейських фахівців з прийнѐттѐ рішень. 
Форум проводитьсѐ раз на два роки і спрѐмований на: аналіз впливу 
економічної кризи на університети Ювропи; поглѐд у майбутню щодо 
Ювропейського фінансуваннѐ длѐ університетів та їхніх проблем; вивченнѐ 
наслідків інтеграції критерія «виконаннѐ» в моделі фінансуваннѐ; 
дослідженнѐ нових ідей, що здатні принести гроші у вищу освіту; допомогу 
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керівникам університетів у розробці належних стратегій у відповідь на 
зміну фінансуваннѐ; обговореннѐ донорських та студентських перспектив 
щодо стійкого фінансуваннѐii 

Діѐльність асоціації за підтримки розвитку громадської (публічної) 
політики вклячаю: вплив громадських та урѐдових рішень на ювропейському 
рівні; представленнѐ інтересів університетів через політику моніторингу та 
впливу на політичні процеси й ухваленнѐ рішень на ювропейському рівні.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
виходѐчи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що ЮАУ ю 
потужним джерелом формуваннѐ ювропейської освітньої політики, 
представлѐячи інтереси понад 850 вищих навчальних закладів. Асоціаціѐ 
інформую своїх членів про нові розробки та ювропейські політичні процеси, 
ѐкі впливаять на вищу освіту і наукові дослідженнѐ. Одночасно, вона 
забезпечую точку контакту, консультації та експертну державну підтримку 
ювропейських інституцій – Ювропейської Комісії, Ювропарламенту і Ради 
Ювропи, ѐкі ю активними учасниками в галузі освіти і наукових досліджень. 

Через своя роботу і контакти з установами ЮС та іншими клячовими 
особами, що приймаять рішеннѐ, а також з іншими зацікавленими 
сторонами в галузі, Асоціаціѐ прагне до того, щоб інтереси університетів 
були взѐті до уваги шлѐхом урахуваннѐ коментарів та рекомендацій від їх 
імені у зв’ѐзку з розробкоя й переглѐдом низки ювропейських стратегій, 
програм та інструментів фінансуваннѐ, а також матеріалів, представлених 
університетом на основі порівнѐльних досліджень і доповідей.  

Подальші дослідженнѐ в даному напрѐмі передбачаять висвітленнѐ 
участі ЮАУ у процесі забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти. 

REFERENCES 
1. Background paper to EUA workshop on sectoral professions. Retrieved from: 

http://www.eua.be/Libraries/higher-
education/background_paper_to_eua_workshop_on_sectoral_professions__october_2007.
pdf?sfvrsn=0 

2. Directive 2005/36/EC. Retrieved from: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF 

3. European University Association. University Leaders’ Perspectives. 
4. “European University Association”1. Registered office Ave de l´Yser 24 1040 

Brussels Вelgian_statutes_EN_2013_final. 
5. European Universities’ Charter On Lifelong Learning. European University 

Association Brussels, Belgium 2008 – 12 р. 
6. EUA Work Programme 2015/2016. 
7. Funding Forum. Retrieved from: http://www.eua.be/policy-

representation/governance-funding-and-public-policy/Funding-Forum.aspx 
8. Governance, Funding & Public Policy. Retrieved from: http://www.eua.be/policy-

representation/governance-funding-and-public-policy 
9. Internationalisation in European higher education: European policies, institutional 

strategies and EUA support. Brussels, Belgium European University Association asbl, 2013. – 
24 р. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

24 

10. Public Policy. Retrieved from: http://www.eua.be/policy-
representation/governance-funding-and-public-policy/public-policy 

11. Report of the workshop. Retrieved from: http://www.eua.be/Libraries/higher-
education/report-of-the-workshop.pdf?sfvrsn=0 

12. Shaping Inclusive and Responsive University Strategies – SIRUS (2009-2011). 
Retrieved from: http://www.eua.be/activities-services/projects/past-projects/learning-
teaching/shaping-inclusive-and-responsive-university-strate.aspx 

13. The EUA Trends Reports. Retrieved from: http://www.eua.be/policy-
representation/higher-education-policies/trends-in-european-higher-education.aspx 

14. Tracking Learners’ and Graduates’ Progression Paths TRACKIT. Michael Gaebel, 
Kristina Hauschildt, Kai Mühleck, Hanne Smidt Brussels, Belgium European University 
Association asbl, 2012. – 116 р. 

15. Tracking Learners’ and Graduates’ Progression Paths TRACKIT. Retrieved from: 
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA_Trackit_web.pdf?sfvrsn=2 

РЕЗЮМЕ 
Дацко Ольга. Участие Европеской ассоциации универистетов в формировании 

образовательной политики региона. 
В статье освещены особенности формированиѐ образовательной политики 

Европейской ассоциацией университетов (ЕАУ). Определена миссиѐ ЕАУ в данном 
направлении. Выѐснены приоритеты Европейской ассоциации университетов в 
области формированиѐ образовательной политики (построение Европейского 
пространства высшего образованиѐ в рамках Болонского процесса; научные 
исследованиѐ и инновации; интернационализациѐ высшего образованиѐ и научных 
исследований; повышение качества образованиѐ европейских университетов; 
менеджмент, автономиѐ и стабильное финансирование) и направлениѐ 
образовательно-политической деѐтельности данной организации. 

Ключевые слова: Европескаѐ ассоциациѐ универистетов, образовательнаѐ 
политика, стратегиѐ, проект, программа, европейские политические процессы, 
научные исследованиѐ. 

SUMMARY 
Datsko Olha. Participation of European University Association in the educational policy 

forming of the region. 
The article highlights the peculiarities of educational policy forming by the European 

University Association (EUA). The mission of the European University Association in this 
direction is outlined. The priorities of the European University Association in the field of 
educational policy formation (creation of the European Higher Education Area within the 
Bologna process; research and innovation; internationalization of higher education and 
research; improvement of the quality of European universities education; management, 
autonomy and stable financing) and the directions of educational and political activity of this 
organization are explored. The purpose of the article is to determine the role of the EAU in 
shaping the European educational policy. It should be said that the European University 
Association is a powerful source of European education policy which represents the interests 
of more than 850 higher education institutions. European University Association (EUA) fully 
upholds the principles and values enshrined in the Magna Charta Universitatum signed in 
Bologna in 1988. Its external work is conducted through the alliances with other higher 
educational organizations. It works on issues of mutual interests and considered to be well-
respected partner in European higher education. The Association informs its members about 
new developments and European political processes affecting higher education and research. 
At the same time, it provides the point of contact, consultation and expert state support of 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

25 

the European institutions – the European Commission, the European Parliament and the 
Council of Europe, which are active participants in the field of education and research. 
Through its work and contacts with EU institutions and key decision makers as well as with 
other stakeholders in the field, the European University Association seeks to ensure that the 
interests of its universities-members are taken into account by appreciating the comments 
and recommendations on their behalf in connection with the development and review of a 
number of European strategies, programs and funding instruments, as well as materials 
provided by the University on the basis of comparative studies and reports. Further studies in 
this direction include the coverage of the European University association participation in 
higher education quality assurance process. 

Key words: European University Association, educational policy, strategy, project, 
program, European political processes, research. 
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ДОСВІД США В ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

У статті розглѐнуто досвід підготовки магістрів із педагогічної освіти у 
США. Мета статті – аналіз змісту навчаннѐ вищої школи й дослідженнѐ організації 
підготовки магістрів із педагогічної освіти у США. Виокремлено види магістерських 
програм та специфіка підготовки магістрантів, що зумовлена їх відповідноя 
практичноя підготовкоя, особливостѐми законодавчої бази США, традиційним 
демократичним характером освіти. Проаналізовано зміст та основні форми 
отриманнѐ магістерської підготовки в контексті вищої освіти США. 

Ключові слова: вища освіта, зміст освіти, бакалаврат, магістратура, 
підготовка спеціаліста, магістр мистецтв, магістр наук, освіта США. 

 

Постановка проблеми. Демократичний вектор розвитку освіти ѐк 
пріоритетний напрѐм державної освітньої політики України потребую від 
освітѐн усвідомленнѐ таких реалій, ѐк диференційованість та відкритість 
процесів, на основі ѐких маю діѐти система в цілому та її інститути. 
Подальше ѐкісне оновленнѐ суспільних відносин і суспільства в цілому, їх 
демократизаціѐ неможлива без реформуваннѐ системи освіти. 

Вивченнѐ, аналіз та творча адаптаціѐ досвіду США – країни, ѐка маю 
вагомі здобутки в модернізації педагогічної освіти, потужну наукову базу, 
високотехнологічні умови, міжнародний авторитет, безперечно, ю 
джерелом нових ідей щодо вдосконаленнѐ вітчизнѐної системи підготовки 
магістрів з педагогічної освіти. Зауважимо, що навчаннѐ майбутніх 
викладачів вищої школи в умовах магістратури у Сполучених Штатах 
Америки потребую окремого наукового дослідженнѐ. 




