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УКРАЇНА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
 

Після Другої світової війни в Європі активізувалися інтеграційні 

процеси. Від самого початку вони носили переважно економічний та 

політичний характер. Безпековий фактор також не залишався осторонь, він 

проходив в євроатлантичній площині. Поза увагою тривалий час 

залишався освітній простір.  

Ключові події, пов’язані з об’єднанням європейського академічного 

середовища, розпочалися в Італії в 1988 році і пов’язані вони були з 

прізвищем Джузеппе Капуто та найстарішою європейською освітньою 

установою — Болонським університетом. У Великій Хартії університетів 

було зафіксована роль університетів у формуванні майбутнього 

інтернаціонального суспільства, яке залежить від рівня освіти. В документі 

було зафіксовано один із головних принципів університетського життя — 

свобода в дослідницькій та викладацькій діяльності. 

Велика Хартія заклала основи для Болонського процесу, який 

ознаменувався в 1999 році підписанням Болонської декларації. Саме на 

університети покладалася провідна роль у розвитку європейського 

культурного виміру. 

Асоціація європейських університетів, яка була заснована у 2001 

році, була одним з етапів поглиблення інтеграційних процесів в освітній 

сфері. Понад 25 українських вищих навчальних закладів є її членами. 
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Серед них ВУЗи, які займають перші сходинки в рейтингу найкращих 

вищих навчальних закладів України: Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка; Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Сумський 

державний університет; Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»; Національний університет 

«Львівська політехніка»; Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна; Національний університет «Києво-Могилянська академія». 

Один з останніх проєктів Стратегічного партнерства у сфері вищої 

освіти за участю українських партнерів є «Інновації для великих даних у 

реальному світі». В цьому проєкті бере участь Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Одна із цілей цього проєкту — 

сприяти низці нових ініціатив, щоб забезпечити належне просування цих 

навичок у навчальній програмі, у розвитку вчителів, в практиках 

оцінювання та у змісті навчання. А також, формування напрямку 

модернізації навчальних програм та подальшого розвитку. Цей проєкт 

реалізується силами чотирьох держав: Польща, Болгарія, Сербія, Україна. 

Дана ініціатива орієнтована, також, на реформування навчальних програм, 

підготовку мотивованих та висококваліфікованих професіоналів, 

налагодження зв’язків між вищими навчальними закладами та діловим 

світом.  

Україна бере активну участь в європейських інтеграційних 

процесах в освітньому просторі. Це підтверджується низкою активних 

проєктів у сфері вищої освіти, регулярною академічною мобільністю 

викладачів, науковців та студентів. 
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