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У період сучасності важливими аспектами організації простору вищої 

освіти та діяльності університету як інституції стали як міжуніверситетська 

конкуренція, так і міжуніверситетська співпраця. Очевидною стала 

необхідність роботи на власну стратегію розвитку, формування 

конкурентоздатного викладача університету – професіонала, що успішно 

працює в руслі теперішньої освітньої динаміки, а також вдосконалення 

освітнього процесу у напрямку реалізації принципу базування викладання на 

результатах власних досліджень та вмінні розробляти наукові проекти.  

Потужним інструментом організації простору вищої освіти на різних 

рівнях, який здатен забезпечити реалізацію окреслених завдань, що постали 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2016_1_9
https://www.uwa.edu.au/
https://www.griffith.edu.au/
mailto:yuliya.zayachuk@lnu.edu.ua
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перед сучасним університетом, стали програми міжнародної академічної 

мобільності усіх учасників простору вищої освіти. Інструмент академічної 

мобільності є загалом впливовим у багатьох аспектах – від організації простору 

вищої освіти до побудови освітньої політики, обґрунтування освітніх прогнозів 

та організації освітнього процесу. З іншого боку, програми міжнародної 

академічної мобільності як такі, що спрямовані на активізацію міжнародного 

співробітництва, сприяють пошуку університетами світу власної стратегії 

інтернаціоналізації й відповідної організації роботи на міжнародному рівні.  

Дослідники світової вищої освіти визначають освітні програми 

академічної мобільності усіх учасників простору вищої освіти однією з 

багатьох програмних стратегій інтернаціоналізації вищої освіти інституційного 

рівня [1], [2], [3], [4]. Ми також розглядали це питання раніше [6]. У даному 

дослідженні аналізуються освітні програми академічної мобільності, які в 

сучасній світовій освітній реальності набули особливої актуальності і, 

очевидно, не втратять її в майбутньому, як потужний інструмент організації 

простору вищої освіти на різних рівнях та одну з програмних стратегій 

інтернаціоналізації вищої освіти інституційного рівня, а також їхнє значення 

для активізації міжнародного співробітництва і підвищення мобільності 

учасників простору вищої освіти. Дослідження побудовано на аналізі 

літературних джерел, власному практичному досвіді автора в рамках програми 

Erasmus, набутого в Гумбольдтському університеті (м. Берлін, Німеччина) та 

Університеті Турку (м. Турку, Фінляндія), а також на результатах дослідження 

автора – анкетування студентів Львівського національного університету імені 

Івана Франка щодо інтернаціоналізації вищої освіти та участі студентів у 

міжнародних програмах академічної мобільності.  

ЄС традиційно промотує та щедро фінансує освітні програми академічної 

мобільності студентів і викладачів університетів, які забезпечують їх 

академічним досвідом за межами своїх країн [2]. Найуспішнішою освітньою 

програмою ЄС, створеною ще наприкінці 1980-х років, у Європейській Комісії 
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назвали програму Erasmus. Програма відкрила перед студентами й викладачами 

небачені можливості для навчання, викладання, стажування та спільних 

проектів в межах європейського простору вищої освіти.  

В межах національного простору вищої освіти України програма Erasmus 

Mundus діє з 2004 р., Erasmus+ – з 2014 р. Статистика щодо участі України в 

Програмі Erasmus+ за період 2014-2020 рр. в аспекті мобільності студентів та 

викладачів в рамках Erasmus+ KA1 подана тут [5]. 

Освітні програми академічної мобільності студентів, професорсько-

викладацького та управлінського складу належать до програмних стратегій 

інтернаціоналізації вищої освіти інституційного рівня. Окрім цього, до 

програмних стратегій відносимо інтернаціоналізацію навчального плану; 

навчання міжнародних студентів; joint-degree програми; спільні дослідні 

проекти; запрошення візитуючих лекторів і науковців; міжнародні конференції; 

спільні публікації; міжнародні й міжкультурні заходи в університеті [3].   

 У дослідженні окремо акцентується увага на програми академічної 

мобільності як одну з програмних стратегій інтернаціоналізації вищої освіти 

інституційного рівня на прикладі Львівського національного університету імені 

Івана Франка. Так, за інформацією Відділу міжнародних зв‘язків, упродовж 

періоду 2007-2016 років Університет взяв участь у 6 проектах Erasmus Mundus 

та 7 проектах Tempus; в рамках програми Erasmus+ з 2014 року, Університетом 

укладено 67 міжінституційних угод щодо академічної мобільності в рамках 

програми Erasmus+ КА1 та реалізується 5 поточних проектів щодо розвитку 

потенціалу вищої освіти в рамках програми Erasmus+ КА2 і 2 проекти в рамках 

програми Erasmus+ КА2 завершено. Детальну інформацію про означені угоди 

можна знайти на сайті Відділу міжнародних зв‘язків Університету [7]. 

Безцінний досвід, як педагогічний, так і науковий, а також нагоди 

налагодження наукових та освітніх контактів, які надає викладачам Програма 

Erasmus+, аналізується на основі особистого практичного досвіду автора в 

рамках програми Erasmus+ KA1: Міжнародна кредитна мобільність для 
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викладачів, реалізованої на кафедрі педагогіки факультету освіти Університету 

Турку (Фінляндія), а також Erasmus Mundus Post-Doctoral mobility, реалізованої 

в Інституті освітніх наук Гумбольдтського університету (м. Берлін, Німеччина). 

Водночас, реалізація програми міжнародної академічної мобільності 

створює для її учасника велику кількість потенційних викликів – певних 

конкретних задач, на які потрібно належним чином зреагувати й від якості 

розв‘язання яких залежить досягнення загальної мети. Дослідження містить 

приклади конкретних задач, що потребують розв‘язання в контексті участі у 

програми міжнародної академічної мобільності з власного практичного досвіду.  

Представлено також деякі результати власного дослідження автора – 

анкетування студентів Львівського національного університету імені Івана 

Франка щодо процесу змін, інтернаціоналізації вищої освіти та участі студентів 

у міжнародних програмах академічної мобільності. Дослідження показує, що 

серед програмних стратегій інтернаціоналізації інституційного рівня, найбільш 

помітними для студентів є якраз студентські програми обміну та вивчення 

іноземної мови. Дослідження також показує, що 10 % студентів Університету 

брали участь у міжнародних програмах академічної мобільності, 20 % 

планують це зробити, решта ще не залучені до процесу. Щодо основних 

мотивів, які зумовлюють рішення студентів брати участь у цих програмах, 

зазначимо, що 45 % студентів мотивує особистісний розвиток, 25 % – 

академічні стандарти та професійне зростання, 16 % – культурне різноманіття.  

На питання, чи задоволені студенти своїм досвідом участі у міжнародних 

програмах академічної мобільності і чи були зараховані їхні академічні 

досягнення, відповіді студентів є однозначними і позитивними. Студенти 

відзначають, що отримали величезні знання, культурний досвід та вміння 

створити свій власний розклад. 

Студенти відзначають позитивний вплив свого досвіду навчання в 

університеті іншої країни на свою академічну успішність, особистісне 
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зростання, незалежність мислення, відкритість до людей та можливості 

працевлаштування.  
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