
238 Матеріали міжнародної наукової конференції 

В.Мироненко, МФ НаУКМА 
 

Відповідність якості знань студентів міжнародним 
вимогам. Міжнародне співробітництво 

Майже десять років тому Україна обрала шлях розвитку, спрямований на 
поступову інтеграцію у світове суспільство, і молоде покоління, яке зараз 
являє собою студентство, має продовжити цей процес у майбутньому. Саме 
випускникам вищих навчальних закладів треба буде співробітничати з 
фахівцями в області науки, виробництва, культури інших країн. Це означає, 
що здобута сьогоднішніми студентами вища освіта повинна відповідати 
міжнародним вимогам. 

Державна національна програма "Освіта" визначає стратегічні завдання 
реформування освіти в Українській державі, його пріоритетні напрями, а 
також основні шляхи і принципи реалізації, спрямовані на вивчення 
зарубіжного досвіду; створення в Україні спільних з іншими державами 
вузів; розширення практики обміну викладачів та студентів з провідними 
зарубіжними навчальними закладами; використання вузів інших країн для 
здобуття вищої освіти громадянами України; забезпечення міжнародного 
визнання національних дипломів вищих навчальних закладів. 

Для втілення цієї мети треба мати на увазі те, що і викладачі, і студенти 
повинні бути відкритими для сприймання нових ідей, вміти і бажати 
передати свої знання та досвід іншим. Це є висхідним принципом відкритого 
суспільства. Виходячи з цього, ми вважаємо, що головне завдання викладачів 
– виховувати студента, психологічно готового до цього. Щодо базового 
аспекту мови можемо сказати, що "відповідність якості знань міжнародним 
вимогам" означає, що саме зараз велика увага надається знанню іноземних 
мов, що дає можливість вільно розширювати коло своїх знань; на 
сьогоднішній день воно є ознакою освіченості людини та її відкритістю до 
сприймання нового.  

Вже сьогодні у вузах орієнтуються на програми, підручники, видані в 
США, Німеччині та Великобританії, вивчають методику викладання тих чи 
інших предметів, використовують систему оцінювання знань студентів, 
випробувану в цих країнах. 

Ми, студенти, можемо вже сьогодні зазначити, що за останні роки багато 
зроблено у згаданому напрямку. Час показує – міжнародне співробітництво 
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діє, впроваджуються елементи зарубіжної системи освіти, що підвищує 
рівень знань студентів і допомагає визначати його у відповідності до 
міжнародних вимог. Окрім підручників, виданих за кордоном, методик 
викладання, ми відносимо сюди й програми стажування викладачів та 
студентів. Вони допомагають побачити і вивчити іншу систему освіти, 
поділитися досвідом спочатку про систему освіти України, перебуваючи за 
кордоном, а потім – на Батьківщині впровадити свій досвід. Коли викладачі 
та студенти беруть участь у конкурсах, вони складають іспити з різних 
предметів за програмою країни, яка проводить цей конкурс. Таким чином, 
наші студенти і молоді фахівці на цей час вивчають мову, економіку, 
математику, хімію, суспільні науки за допомогою таких підручників, як 
TOEFL, SАТ, GRI, GМАТ, які відповідають міжнародним стандартам. 

Втілення в життя такого співробітництва здійснюється й за допомогою 
різних проектів, розроблених представниками освіти України разом із 
закордонними викладачами. Це може бути проект, пов'язаний, наприклад, з 
екологією, або проект на проведення літньої школи для студентів, де разом 
працюють наші та іноземні фахівці. Таким чином, ми студенти, можемо 
зазначити, що такого роду співтовариство вже здійснюється. Завдяки цьому 
налагоджуються стосунки між людьми різних країн. 

Велику роль відіграє "Корпус Миру" Сполучених Штатів Америки. Вже 
декілька років фахівці цієї установи працюють в Україні. В МФ НаУКМА та 
Миколаївському державному педагогічному університеті, починаючи з 1994 
р., працюють викладачі з США – представники "Корпусу Миру". Вони 
вважають, що є декілька причин, за якими міжнародна освіта та міжнародне 
співробітництво визнаються дуже важливими. По-перше, студенти мають 
можливість чути мову, яка, можливо, не повністю відображена у вітчизняних 
підручниках і якою не завжди говорять наші викладачі, безпосередньо від 
природного носія. По-друге, студенти впевненіше будуть почувати себе при 
спілкуванні з представниками інших країн. Також, що є дуже важливим, 
представники "Корпусу Миру" викладають не тільки англійську мову, а й 
інші предмети, що допомагає підвищувати рівень знань студентів до 
міжнародних стандартів. 

Останнім часом студенти щороку беруть участь у літніх семінарах, 
фінансованих фондом "Відродження" та Інформаційною Агенцією США. На 
цих семінарах студенти навчаються і спілкуються з американськими 
викладачами, а це допомагає їм по-новому подивитися на світ, на 
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співробітництво з іншими країнами, а також на взаємовідносини між собою. 
Вони повертаються з новими ідеями, хочуть поділитися ними з іншими 
співвітчизниками. 

Наприклад, у липні 1998 року за допомогою МФ НаУКМА відбувся 
семінар, ініціатором проведення якого була "Американська Рада у Галузі 
Освіти та Вивчення Мов", а спонсором – Інформаційна Агенція Сполучених 
Штатів Америки. Семінар цей є позитивним прикладом міжнародного 
співробітництва. В ньому брали участь викладачі з США, Польщі та України. 
Студенти з усієї України працювали разом, і дійсно кожен з них був 
одночасно і лідером, і членом команди. 

Усе вищесказане доводить, що поняття "знання, що відповідають 
міжнародним вимогам " і "міжнародне співробітництво" – це єдине ціле, вони 
доповнюють одне одного і мають одну мету – існування нашої країни у 
міжнародному суспільстві. Це – перші кроки, але дуже важливі. Вони 
допомагають зрозуміти, що співробітництво та здобуття міжнародної освіти 
полягає не у показі іншого стилю життя, а у тому, щоб допомогти молодим 
людям зрозуміти моральні цінності, розвивати вміння, поглиблювати знання, 
бачити перспективи, які важливі для них, щоб будувати майбутнє своєї 
країни, інтегрованої у світове суспільство.  
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