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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ  
СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАНАДИ

В анотаціях висвітлено особливості сучасної системи ви-
щої освіти Канади, виокремлено її структурні компоненти, 
акцентовано увагу на державних та приватних вищих на-
вчальних закладах.

Ключові слова: Канада, система вищої освіти, державні 
навчальні заклади, приватні навчальні заклади, асоціація ко-
леджів.

В аннотациях освещены особенности современной систе-
мы высшего образования Канады, выделены ее структурные 
компоненты, акцентировано внимашние на государственных 
и частных высших учебных заведениях.

Ключевые слова: Канада, система высшего образования, 
государственные учебные заведения, частные учебные заве-
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The abstract highlights the features of modern higher educa-
tional system in Canada, singled out its structural components, 
special attention is focused on the public and the private higher 
education institutions.
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Історія становлення системи вищої освіти Канади розпочалася 
у XVII столітті, коли європейцями було почато колонізацію Пів-
нічної Америки. У такий спосіб, можна прийти до узагальнення, 
що система вищої освіти Канади формувалася під впливом того-
часних прогресивних систем вищої освіти, а саме: британської, 
французької, тощо.
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 Розвиток системи вищої освіти Канади відбувався синхронно 
із визначними подіями в історії Канади, які мали важливе зна-
чення в політичному, економічному, соціальному, культурному і 
освітньому житті того часу.

 Поява перших шкіл на території Канади відбувалася відповід-
но до хвиль міграції з Франції, Англії та Ірландії. Перший вищий 
навчальний заклад того часу, було засновано єпископом Лавалем 
(Laywell) у 1663 році у провінції Квебек – Університет Лаваль 
(Laval University). Університет Лаваль є першим франкомовним 
ВНЗ у Північній Америці.

 Розквіт вищої освіти Канади припав на повоєнний період і 
продовжується до нинішніх днів. Проблеми вищої освіти Кана-
ди стали предметом зацікавлення таких українських дослідників 
як Т. Брига, Л. Булай, І. Василенко, Н. Видишко, Т. Грищенко,  
Р. Гуревич, І. Демченко, Ю. Заячук, Л. Карпинська, М. Лещенко, 
Н. Мукан, О. Пулінець, І. Руснак, О. Слоньовська, А. Чирва та ін.

 Система вищої освіти Канади складається із таких структур-
них компонентів як: університети (від англ. university), універ-
ситетські коледжі (від англ. university college), суспільні коле-
джі (від англ. community college), коледжі системи CEGEP (від 
франц. сollège d’enseignement général et professionnel). Перелік 
структурних компонентів системи вищої освіти варто доповни-
ти наступними інституціями: політехнічні інститути (від англ. 
polytechnics), гуманітарні коледжі (від англ. Liberal Arts colleges) 
[1, с. 2].

За сучасних умов у Канаді функціонує 97 державних і при-
ватних університетів. Канадські університети визнані одними з 
найкращих у світі [2]. Найбільше університетів розташовано у 
великих містах Канади, таких як Торонто, Ванкувер, та ін. Най-
більшим університетом Канади вважається Університет Торонто.

Коледжі та інститути у Канаді об’єднані в Асоціацію коледжів 
Канади (CICan), членство у якій мають 127 ВНЗ, які пропонують 
508 бакалаврських програм, 31 магістерську програму, та 596 
програм післядипломної освіти із різних спеціальностей [3].

Найбільшим коледжем Канади є Коледж Сенека – Seneca 
College. ВНЗ Канади користуються популярністю не лише серед 

канадських студентів, але й закордоном. Навчання у ВНЗ Кана-
ди здійснюється двома мовами – англійською та французькою [4, 
с. 63]. Існує велика кількість як університетів, так і коледжів у 
Канаді, які надають якісні освітні послуги, що відповідають ви-
могам часу. 

 Проблема децентралізації системи вищої освіти в Україні 
стала предметом дослідження таких українських науковців як  
В. Луговий, Л. Юрчук, О. Сахарук, та ін. Вивченням проблеми 
децентралізації вищої освіти у європейських країнах займалися  
І. Дехтярьова, Л. Отрощенко, П. Ленський, К. Хюфнер та ін. Пи-
тання децентралізації системи вищої освіти Канади досліджува-
ли В. Пашков, О. Пулінець, і т.д.

Характерною ознакою сучасної системи вищої освіти Канади 
є децентралізація, яка виникла історично, проте й на сучасному 
етапі продовжує відігравати провідну роль у розвитку вищих на-
вчальних закладів Канади [1, с. 1]

За сприяння федерального уряду Канади та за ініціативності 
окремих університетів та коледжів Канади здійснюються різно-
манітні проекти, метою яких є розповсюдити позитивний досвід 
щодо децентралізації системи вищої освіти. Метою проекту із 
децентралізації було не тільки запровадити зміни в управлінні 
професійно-технічними закладами, але й підвищити рівень ква-
ліфікації викладачів цих закладів освіти.

Децентралізація системи вищої освіти слугує прогресивним 
рушієм розвитку сфери освітніх послуг у Канаді. Автономія 
управління вищими навчальними закладами, так само як і функ-
ціонування тісних партнерських зв’язків між університетами та 
коледжами різних провінцій Канади забезпечує ефективну та 
конкурентоспроможну вищу освіту. 

Провідною характеристикою сучасної вищої освіти Канади є 
інтернаціоналізація системи вищої освіти. У Канаді немає мініс-
терства освіти, тому управління вищою освітою знаходиться під 
юрисдикцією Департаментів та Міністерств освіти провінцій та 
територій Канади.

Дж. Глен зауважує, що структура інституцій та нормативно-
правова база системи вищої освіти відрізняється майже у кожній 
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з десяти провінції та трьох територій Канади [5, с. 1]. У системі 
вищої освіти Канади найбільш поширеними є такі форми інтерна-
ціоналізації: інтернаціоналізація навчальних планів, мобільність 
студентів, міжнародні проекти, міжнародне співробітництво на 
рівні університетів та коледжів, тощо. [6, с. 101].

У вітчизняній і зарубіжній науковій літературі спостерігаєть-
ся активний розвиток досліджень, присвячених вивченню інтер-
націоналізації системи вищої освіти. Наукові розвідки проводи-
ли такі українські учені як В. Кремень, В. Луговий, А. Чирва, 
О. Нітенко, О. Красовська, Р. Ковальчук, М. Голован, та інші, а 
також зарубіжні дослідники, серед яких: Ф. Альтбах, Дж. Найт,  
Ш. Бонд, Х. де Віт, Б. Еллінгбо, ж. Лємассен.

Переважна більшість університетів та коледжів Канади дають 
можливість студентам навчатися на міжнародних програмах, а 
також проходити стажування закордоном та отримати подвійний 
диплом [7; 8]. Студенти, які навчаються у канадських університе-
тах та коледжах, приїжджають отримувати вищу освіту із різних 
країн світу [9, с. 50].

Вектор інтернаціоналізації системи вищої освіти уможливлює 
активізацію процесів глобалізації та інтеграції. Система вищої 
освіти України на сучасному етапі має чималий потенціал з роз-
витку різних форм інтернаціоналізації, що стане запорукою на-
ближення української вищої школи до практик у Європі та світі.
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