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ПРОБЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Досліджується проблема інтеграції та інтернаціоналізації вищої
освіти в умовах Болонського процесу. Аналізуються сучасні соціальні,
економічні і політичні вимоги до міжнародного співробітництва та
формування нової освітньої політики. Сформульовано висновок щодо
необхідності збереження національної ідентичності під час процесів
інтеграції та інтернаціоналізації.
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Бойко А.
Проблема сохранения образовательной
национальной идентичности в условиях
европейской интеграции
Исследуется проблема интеграции и интернационализации высшего
образования в условиях Болонского процесса. Анализируется современные социальные, экономические, политические требования к международному сотрудничеству и формулировка новой образовательной политики. Сформулирован вывод о необходимости сохранения национальной
идентичности в процессе интеграции и интернационализации.
Ключевые слова: интеграция, интернационализация, образовательная политика, высшее образование.
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The problem of saving
of educational national identity in the
context of European integration
The problem of internationalization of higher education in the context
of the Bologna Process is investigated. The modern situation concerning
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international cooperation in defining the general criteria of educational
policy is analyzed. The conclusion about the need to preserve national
identity in the course of interuniversity interaction and cooperation is
formulated.
Keywords: integration, internationalization, poliitika of education,
higher education.

ХХІ століття надало розуміння освіти не тільки в контексті
навчання або передачі соціального досвіду. У новітньому часі
освіта постає як соціальний інститут, як передумова розвитку
сталого розвитку сучасного суспільства. Освіта є унаочненням
прогресивної соціокультурної еволюції людства в тривалій пер
спективі (посилання).
Традиційно освіту доцільно розглядати як соціоутворюючий
чинник. Відповідно – освіта високого рівня – є невід’ємною умо
вою прогресивного, гуманістичного, соціокультурного розвитку.
Актуалізується теорія «людського капіталу», яка висуває як
аксіологічний постулат сучасного суспільства саме «людський
капітал». Таке формулювання викликає потреби в інвестиціях
саме в людський капітал та в інноваціях – як умова подальшо
го розвитку [1, с. 82]. Інвестиційно-інноваційний підхід щодо
людського капіталу – є вигідним як основному «споживачу» –
людині, так і опосередкованому результату – суспільству, яке
залежить від розвитку своїх суб’єктів.
Доцільно навести цитату російського філософа А. Г. Дугіна,
що «освіта – є трансляцією певної соціально-політичної пара
дигми від покоління до покоління, й процес освіти реалізуєть
ся через спадковість, безперервність зв’язку поколінь, рівно як
і зв’язку керівних еліт, зв’язку інтелектуальних еліт. Крім того,
процес освіти – це також передача професійних навичок. Таким
чином, через освіту відбувається передача ідентичності одного
покоління іншому, через що відбувається зміцнення, збереження
і подальший розвиток суспільства» [2].
Якщо передачу досвіду від покоління до покоління, відпо
відність цьому процесу, зміну еліт – можна охарактеризувати
як горизонтальний канал пошуку ідентичності, то пошуки на
ціональної ідентичності освіти в контексті інтернаціоналізації
варто охарактеризувати як вертикальний вектор, від загального
до індивідуального.
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Процес інтернаціоналізації українського освітнього простору
викликає до життя суспільно-політичну вимогу трансформації
національної системи освіти відповідно до вимог нового типу
суспільства. У цьому контексті варто згадати такі запропоновані
нові підходи до освіти, як фундаменталізація, систематизація та
гуманітаризація освіти.
Політичний аспект інтернаціоналізації лежить як у розбудові
внутрішньої системи освіти, так і в констатації потужної «освіт
ньої еміграції», що є свідченням невідповідності сучасної вищої
освіти суспільним очікуванням. Варто наголосити, що вибором
для української молоді часто є не потужні й визнані світові освіт
ні конгломерати, наукові центри, найбільшим предметом вибо
ру є країни нової Європи, в яких освіта набуває якісного іншого
образу разом із прогресивним демократичним розвитком самих
країн [3, с. 82].
Такі зміни пріоритетів мають причини економічного виміру
(співвідношення ціна і якість), освітнього виміру (рівень підго
товки випускників середньої школи), соціально-політичного ви
міру (освіта за межами України – можливість будувати власне
життя поза межами України).
Разом з тим сальдо «освітньої еміграції» для України залиша
ється принципово негативним – бажаючих іноземців отримати
освіту в Україні є значно менше. Заскорузлість освітньої систе
ми, відсутність соціальної гнучкості, низький рівень інфраструк
тури, проблеми злочинності і корупції – є об’єктивними причи
нами подібного явища.
Світова освітня спільнота сформувала певні стратегій інтер
націоналізації навчальних закладів. Для реалізації таких страте
гій властиві такі підходи:
– Цільовий підхід (ґрунтується на дослідницьких та освітніх
можливостях певних країн).
– Намагання сформувати й закріпити за собою певну освітню
нішу (дистанційна освіта, підвищення кваліфікації тощо).
– Формування партнерських стосунків між університетами,
потенційними роботодавцями, державними установами, громад
ськими організаціями.
– Активна міжнародна діяльність, що містить не лише спря
мованість на результат, але й потужну іміджеву складову, що,
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своєю чергою, дозволяє сформувати базу потенційних студентів
і напрямів наукових пошуків.
– Культурна взаємодія, інтернаціоналізація передбачає мо
більність інтелектуального потенціалу через можливість мобіль
ності викладачів [4, p. 26]. Процеси інтернаціоналізації вищої
освіти перебувають у межах загальних соціальних процесів –
уніфікації та глобалізації.
– Такі процеси саме у сфері вищої освіти мають значні євро
пейські традиції, які беруть початок із формування університе
тів як соціальних явищ за добу середньовіччя – коли мандруючі
студенти були прообразом сучасної мобільності. Поширення і
визнання такі ідеї набувають у ХVІІ століття – із виникненням
течії енциклопедизму, що зруйнувало національно-етнічні рам
ки. Фактично – це історичне обґрунтування інтернаціоналізації
освіти. Наслідками таких процесів як в історичній ретроспек
тиві, так і зараз є прискорення процесів суспільного буття, уне
можливлення національної обмеженості системи освіти [5, с. 4].
На думку дослідників у царині інтернаціоналізації вищої
освіти Дж. Найта й М. Ван дер Венде, «інтернаціоналізація – це
перш за все інновація у сфері освіти, спосіб підвищення якості
освітньої послуги» [6, p. 41].
Згідно з твердженням німецького вченого В. Клафкі, «одним
із елементів інтернаціоналізації вищої освіти є реалізація кон
цепції ключових проблем як змістовної основи освіти, орієнто
ваної на майбутнє. При цьому важливого значення набувають
проблеми всього суспільства, що мають наднаціональний харак
тер, світове значення і торкаються окремої людини [7, с. 56–57].
Заслуговує на увагу думка В. Н. Чистохвалова (директор Цен
тру порівняльної й міжнародної освіти РУДН, член європейської
Спостережної групи по Болонському процесу (BGUG – Bologna
Follow-Up Group), що «з інтернаціоналізацією пов’язаний та
кий порядок світобудови, за якої домінуюча роль належить на
ціональним державам з чіткими політичними кордонами. Через
ці кордони може здійснюватись традиційна діяльність щодо ін
тернаціоналізації освіти, тобто мобільність студентів, обмін пер
соналом, співробітництво університетів, спільна дослідницька
робота [8, с. 8].
Процес інтернаціоналізації передбачає використання спектру
наявних у світі тенденцій взаємопроникнення різноманітних до
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сягнень у сфері освіти. Для використання цього визначальною
передумовою є демократизація вищої освіти й можливість ви
бору програм навчання.
Саме це було мотивом організації Болонського процесу, за
вдяки чому європейська освіта набула значної привабливості,
доступності, динамічності [9, с. 69]. Болонський процес у систе
мі вищої освіти створив умови для розробок взаємоприйнятних
методологій, методик, технологій на інтернаціональному та на
ціональному рівнях, що створює підстави для переходу до нової
освітньої парадигми.
Поява Болонського процесу пов’язано зі змінами наявних
моделей влади та впливу в сучасному світі. Традиційні маркери
державної влади – територія, природні ресурси, озброєння – по
ступаються маркерам взаємодії: конкурентній економіці, ефек
тивному управлінню, активній дипломатії, моральному автори
тету, привабливому іміджу країни, а також якості її людського
потенціалу [10, с. 22–23].
Тому втілення принципів Болонського процесу у сфері на
ціональної вищої освіти – це визнання демократичного вектора
суспільного розвитку, дотримання вимог реформування власної
системи освіти з метою підвищення його якості та доступності.
Для української системи вищої освіти Болонський процес – це
досвід і можливість спільного вирішення проблем і реалізація
викликів, що стоять перед вищої освітою. Болонський процес
саме в контексті його інтернаціональних підходів і принципів
дає можливість ефективного використання людського потен
ціалу певної нації.
За висловом російських вчених В. Н. Васильєва та А. А. Ше
хонівна «парадигмальний зсув вищої освіти Болонського форма
ту пов»язаний із необхідністю засвоєння дидактики результат-
орієнтованого, студентоцентрованого та компетентнісного
підходів. Результати навчання і компетенції змінюють акцент
освіти від викладання до навчання, що призводить до впрова
дження нової філософсько-освітньої категорії студенто-центро
ваного підходу на противагу традиційному підходу, що орієнто
ваний на викладача [11, с. 538].
Освіта постає закономірним чинником розвитку суспільства,
за допомогою якого відбувається включення кожного члена со
ціуму в швидкозмінну структуру політичного, економічного та
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соціокультурного простору. Сучасні суспільства є досить різ
номанітними в політичному, економічному та соціокультур
ному вимірах. Саме це визначило наявність не менш важливої
суспільної тенденції – збереження і ствердження національної
ідентичності, орієнтацію на національні пріоритети та культурні
традиції.
Сучасні процеси інтеграції можливі лише через процес гар
монізації освітніх систем. Основними принципами таких про
цесів є повага до національних культур, мов, університетських
автономій. У процес збереження власної унікальності на плат
формі інтеграції найбільш зацікавлені визнані освітні центри
і платформи. Зміни в освітніх сферах повинні розглядатися як
додаткові можливості, але не як загроза, тому освітня інтегра
ція не передбачає нівелювання національних особливостей і
пріоритетів [12]. Інтернаціоналізація простору вищої освіти, що
відбувається, зокрема в контексті Болонського процесу, визнає
основним постулатом полікультурність, що зберігає національ
ну ідентичність академічної культури, пошук точок дотику.
Сучасна Україна в цілому та національна сфера вищої осві
ти повинна використовувати Болонський процес для вирішення
проблем національної ідентичності, що виникають у процесі
трансформації освітньої сфери. Першочерговим завданням є ба
гаторівнева інтеграція системи освіти, позиціонування власних
національних освітніх програм на міжнародних рівнях надання
освітніх послуг.
Інтернаціоналізація та інтеграція вищої освіти є джерелом
динамічного розвитку такого сектора як на національному, так і
міжнародному рівнях.
Інтернаціоналізація є державною освітньою політикою, ос
кільки дозволяє адаптувати саме державні інституції до швид
коплинних соціально-економічних умов сьогодення. Інтерна
ціоналізація вищої освіти дозволяє повернути освіту до
фундаментальних принципів, що дозволяє майбутнім фахівцям
сформувати гнучкий підхід щодо ринку праці, відповідати еко
номічним умовам. У цьому й полягає основна мета національної
вищої освіти.
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