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Розвиток університетської освіти:  

міжнародний аспект 
 
Останнє тисячоліття акумулювало багатоаспектний і надто глибокий 

комплекс проблем сучасної освіти. Вони є актуальними, гострими, нерідко 
суперечливими і досить складними, коли справа доходить до етапу реального 
розв’язання на різних рівнях діяльності органів державної влади та 
управління, конкретних педагогічних колективів закладів освіти різних рівнів 
акредитації. 

Водночас зазначимо, що всебічний об’єктивний аналіз цих проблем 
(філософський, соціологічний, педагогічний, психологічний, економічний) як 
на міжнародному, так і на загальнонаціональному рівнях, в умовах 
конкретної держави, в тому числі й незалежної України, переконливо 
свідчить про розвиток світової тенденції неперервної педагогічної освіти. 

Цілком закономірним є відображення цих аспектів у багатьох 
міжнародних акціях, деклараціях, конвенціях, рішеннях та інших документах 
міжнародних організацій, зокрема ООН, ЮНЕСКО, Міжнародної організації 
праці та інше. 

Міжнародна ініціатива “Освіта для всіх” була проголошена ЮНЕСКО 
разом з організаторами-партнерами у 1990 р. під час конференції в Таїланді (в 
Джомт’єні). Відповідно до положень, викладених у цій програмі, ЮНЕСКО 
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рекомендувала Міжнародній комісії з освіти для ХХІ століття в подальшому 
підтримувати теоретичне осмислення та обговорення в різних країнах 
відповідальних стратегій, спрямованих на оновлення їх освітніх систем, а 
також визначити соціально й політично актуальні пріоритети і показники в 
галузі освіти. 

Міжнародною акцією ЮНЕСКО “Навчання без кордонів” передбачено 
активізувати підтримку діяльності з розробки диверсифікованих форм 
відкритого і дистанційного навчання на всіх рівнях як формальної, так і 
неформальної освіти з метою врахування навчальних потреб кожної людини 
протягом усього життя, а також сприяння широкому використанню нових 
інформаційних технологій. 

Значним внеском у науково-дослідну роботу університету є проведення 
наукових досліджень закордонним замовникам МДПУ. 

Науковим керівником теми “Дослідження джерел гама-спалахів” є 
доцент Хейфец І.М. Науковий керівник від Астрономічного інституту 
Академії наук Чеської республіки Худек Рене. Протягом останніх 2-х років 
астрономічна обсерваторія МДПУ ім. професора Н.Д.Каліненкова займалась 
реєстрацією джерел гама-спалахів відповідно до угоди з Інститутом 
Астрономії Академії наук Чеської республіки. Дослідження проводилися на 
головному інструменті обсерваторії – телескопі-рефлекторі ЗТС-702 та 
встановленій на ньому ПЗС-камері. Ці дослідження проводяться в рамках 
Міжнародної програми Інтеграл “Наземна підтримка космічних досліджень”. 
Результати досліджень доповідались на Міжнародних конференціях та 
симпозіумах. 

Згідно з Угодою між США, Канадою, Швецією та Україною про 
утворення Українського науково-технічного центру проводиться робота з 
теми “Дослідження напружено-деформованого стану, стійкості і коливань 
оболонкових систем, підготовка рекомендацій для вибору раціональних 
параметрів та створення елементів конструкцій суднобудування”, науковий 
керівник професор Будак В.Д., керівник проекту від НАН України академік 
Григоренко Я.М. Інституту механіки ім. С.П.Тимошенка. 

МДПУ брав участь у Другій Міжнародній виставці престижних 
навчальних закладів “Сучасна освіта України” (Київ 1999 р.). На виставці 
було представлено 9 стендів, де демонструвалися досягнення професорсько-
викладацького складу. Особливою увагою визначалися інноваційні наукові, 
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педагогічні та інформаційні технології професорів Будака В.Д., Гуйтура В.І., 
Кісельова А.Ф., Іванова В.Ф., Пєхоти О.М., доцентів Клименка М.В., 
Ситченка А.Л., Осіпова П.І., Кулакова Ю.Є., Проня С.В., Дятлової С.І., 
Хейфеца І.М. та інших. Плідність здобутків колектива МДПУ була визначена 
дипломом. 

У роботі VI Міжнародної виставки “Світ освіти-99” брала участь кафедра 
педагогічних технологій та педагогічної майстерності як експериментальний 
майданчик Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН 
України. Експозиція кафедри була представлена за трьома основними 
розділами: “Індивідуалізація підготовки вчителя”, “Освітні технології”, 
“Експериментальні майданчики”. Виставка проводилась за підтримки 
представництва Європейської комісії у Києві та відомих міжнародних 
культурно-освітніх організацій – Британської Ради, інформаційної служби 
США, Французького центру, Гете-Інституту (Київ, 1999). 

Завідувач кафедри педагогічних технологій та педагогічної майстерності 
доктор педагогічних наук Пєхота О.М. є постійним членом журі 
Міжнародного конкурсу “Вчитель ХХІ століття” (МДЦ “Артек”). Вона брала 
участь у Міжнародній конференції “Вчені світу за глибинну екологію 
особистості” з доповіддю “Індивідуальність вчителя: теорія і 
практика” (Нідерланди, 1996). Крім того, матеріали її досліджень були 
представлені експертом України на семінарі Ради Європи “Розвиток 
людських ресурсів для шкільної освіти в Європі” (Португалія) і увійшли в 
підсумковий звіт.  

На кафедрі англійської філології постійно працюють фахівці із США, 
підтримуються плідні зв’язки з такими державними та соціальними інститу-
ціями, як America House, British Counsil, Peace Corps. З 1994 року на кафедрі 
працюють представники Корпусу Миру, які допомагають нашим студентам 
удосконалювати  знання з англійської мови. 

Рівень знань англійської мови, якого отримують студенти на факультеті 
іноземної філології надає можливість брати участь у різних мовних програ-
мах, фінансованих урядом США за підтримки Міністерства освіти та науки 
України. 

На базі кафедри англійської філології діє Незалежний консультаційний 
центр від Британської Ради. Мета консультаційного центру – допомога студе-
нтам та випускникам у пошуку місця навчання в англомовних країнах та під-
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готовка до контактів з майбутніми вчителями та студентами. Так, у 1996 році 
студентка ІІ курсу Т.Моченьова взяла участь у програмі “Freedom Support Act 
Undergraduate Programm”, що дало їй можливість навчатися один рік в універ-
ситеті США. У 1998 році студенти IV курсу  С.Будак та Л.Мельник за цією 
програмою навчалися  рік у Friends University. 

 Студенти I-IV курсів беруть активну участь у роботі американських та-
борів                “American Culture and Language Retreat“, American Club та 
“Українського клубу студентського обміну” ( ICCP). З 1998-99 рр. у студентів 
з’явилась можливість працювати в літніх американських   таборах. Так, три 
студентки V курсу І. Гушлевська, О. Кордюк і Н.Дениско працювали вихова-
телями в американському таборі. На базі Аmerican Club, яким керує представ-
ник Корпусу Миру Джаклін Амброуз, студенти реалізують свої ідеї,  прово-
дять бесіди з молоддю про  сучасні проблеми. Студенти беруть активну 
участь в організації та проведенні як українських, так і американських свят, 
що несе у собі виховний аспект. 

На кафедрі англійської філології спільно з Британською Радою на підста-
ві договору про співробітництво було проведено методичні семінари з новіт-
ніх методик викладання англійської мови. За їх результатами викладачі кафе-
дри отримали посвідчення про підвищення кваліфікаційного рівня на базі 
Британської Ради.  

Кафедрою спільно з Корпусом Миру були проведені 2 методичних семі-
нари з методики викладання англійської мови для викладачів та вчителів анг-
лійської мови Миколаївської області. Всього у семінарі взяло участь 110 ви-
кладачів та вчителів. 

Слід відмітити, що кафедра за рахунок грантів і партнерства при підтри-
мці ректорату збудувала добру матеріально-технічну базу, і у 1999 році було 
створено ресурсний центр для вчителів та викладачів англійської мови. При-
клад, гідний наслідування. 

 
 


