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П'ятнадцятирічний досвід участі в проектах між Канадою та Україною дає мені змогу 
виявити особливості співпраці з людьми, які працюють в галузі вищої освіти в Україні. Я 
також зверну увагу на деякі уроки стосовно того, як працювати ефективно в цьому 
середовищі. Сподіваюся, що після виступу ми проведемо дискусію, щоб зрозуміти чи 
збігаються наші погляди на освіту в Україні та канадсько-українську співпрацю. 
 
Не дивлячись на ряд труднощів та викликів, які я обговорюватиму в цій презентації, я б 
хотів відмітити, що система освіти на рівні уряду, академій, університетів та шкіл в 
Україні показала певну внутрішню спроможність до самовдосконалення. Як і в будь-якій 
системі, в українській освіті є люди з баченням того, як покращити методи викладання, 
навчання, та адміністрування. Хоча, звичайно, так само багато (якщо не більше) й тих, 
хто шукає стабільності та підтримує вже існуюючу систему. 
 
Необхідно зауважити, що політичне, економічне та соціальне середовище на Україні 
сприяло наступним покращенням в освітній системі: 

1. Будучи єдиною державною мовою, українська мова набула престижу та 
функціональності в освітній системі (Bilaniuk;2 Polese3). У порівнянні з УРСР, 
збільшилася кількість шкіл та вищих навчальних закладів, які ведуть викладання 
українською; 

2. Ринкова економіка висуває свої вимоги до колишньої радянської структури освіти. 
Ці вимоги підпорядковуються потребам зростаючої ринкової економіки, а не 
потребам старої радянської воєнної та планової економіки (Astakhova4; Zhilaev5); 

3. Дистанційне навчання та найсучасніші комп'ютерні технології є сьогодні 
невід'ємною частиною української системи освіти, яка користується здобутками 
заходу (Kravets6); 

4. Українська освіта рухається в напрямку європейської інтеграції, не дивлячись на 
опір (наприклад, дії Міністра освіти Д. Табачника) та економічні проблеми. 

 
З іншого боку, фінансова криза та не вирішене питання подвійності та суперечливих 
точок зору в українському суспільстві та політиці (поміж Помаранчевими та Блакитними) 
стало на заваді модернізації української освіти - процес просувався повільно та 
нерівномірно. Це призвело до виникнення ряду питань, які потребують вирішення: 
 
1) Радянська система ієрархії та привілеїв в академічному світі впливає та заважає 
 нововведенням. 
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2) Ведучі професіонали зі знаннями та навичками залишають викладацьку  практику 
на користь краще оплачуваних робіт. Якість нового покоління викладачів не є 
еквівалентною їхнім попередникам. Якість освіти вцілому погіршується.  На Україні понад 
300 (триста) університетів, більше ніж в будь-якій європейській країні.  Профтехучилища 
перейменували себе на коледжі. 
 
3) Традиційний наголос на дидактичних та механічних методах навчання стоїть на 
перешкоді застосування методів критичної педагогіки. 
 
4) Радянський розподіл між викладанням в університетах та науковими 
дослідженнями в академіях все ще має місце і перешкоджає розвитку обох. 
 
5) Сучасна українська система має два різні системи здобуття наукових ступенів 
(західну та радянську), що збиває з пантелику. Система не сприяє визнанню іноземних 
наукових ступенів. 
 
6) Через недофінансування сфери освіти, стимулювання нових досліджень та нових 
наукових співробітників та аспірантів являється проблематичним. Це веде до корупційної 
діяльності та відтоку інтелектуалів за кордон. Існує суттєва прогалина між науковими 
дослідженнями (навіть прикладними) та бізнесово-економічними потребами суспільства 
та держави. 
 
Історичний контекст 
 
У 1987 р. в університеті ім. Ґрента МакЮена (на той момент – коледж) було створено 
Український Центр засобів та розвитку (УЦЗР). УЦЗР було створено таким чином, що 
він доповнював, але й вирізнявся з-поміж існуючих українознавчих програм 
Альбертського університету (АУ), який був і залишається національним/міжнародним 
лідером в галузі українознавства. 
 
УЦЗР має дві характерні риси:  
1) особлива, відмінна від АУ, методика роботи,; 
2) пошук та розробка нових тем, які не були опрацьовані в АУ. 
 
Українознавчі студії в Альбертському університеті були засновані в 1950-х рр.  
(п'ятидесятих роках) через традиційний механізм пропонування навчальних курсів, на які 
існував студентський попит7. Предмети викладаються спеціалістами, які також мають 
відповідальність проводити наукові дослідження (часто - теоретичні). Кошти 
розподіляються у відповідності з наступною схемою: якщо знижується студентський 
попит, викладачі звільноються на семестр і курс в університеті не пропонується. Таким 
чином, викладачі Альбертського університету викладають і проводять наукові 
дослідження в таких сферах, як українська мова та лінгвістика, українська література, 
фольклор та історія. 
 
У 1970-х рр. Вищезгадана традиційна схема в АУ була доповнена другою схемою — 
державне спонсорування для наукових досліджень та публіцистичної діяльності 
(наприклад, Канадський Інститут Українських Студій8). Хоч працівники КІУСу могли 
та насправді викладали, але певна кількість персоналу займаються лише науковими 
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дослідженнями та друкують свої праці. Викладання, наукові дослідження та видавництво 
переважно визнають пріоритетом своєї діяльності академічні дисципліни та потреби 
студентів, а не на потреби української спільноти в Канаді або Україні. 
 
Використовуючи альтернативну схему, на даний момент університет ім. Ґрента МакЮена 
не пропонує жодних курсів з українознавства і не зосереджує увагу на на 
дослідженнях/публікаціях, присвячених українській тематиці. Зрозуміло, співробітники 
мають академічне підґрунтя в певній дисципліні, а також можуть викладати та 
публікують праці, але їх оцінювання здійснюється за іншими критеріями. 
 
Персонал центру відповідає за пошук та створення проектів, корисних суспільству через 
процеси розвитку громади в української спільноті в Канаді та в Україні. 
 
УЦЗР було створено на підставі фонду добровільних пожертв.  УЦЗР фінансово не 
залежить ані від числа студентів-слухачів учбових дисциплін, ані від кількості 
публікацій. Натомість він керується потребами й залежить від доступних людських та 
фінансових ресурсів для створення тривалих освітніх проектів, які служать на користь 
визначеній цільовій аудиторії. 
 
Праця в УЦЗР також вимагає загальноакадемічних навичок по впровадженню у 
результатів наукових досліджень інтердисциплінарно, щоб придумати, а потім 
реалізувати фінансово самодостатні та життєздатні проекти, які впливають на суспільне 
життя освітніми важелями. УЦЗР оцінюється відповідно до того, наскільки його проекту 
вдалося створити довготривалі результати й покращити життя людей. 
 
Робота персоналу оцінюється відповідно до довгострокових переваг, створених завдяки 
проектам, направлених на користь України та української громади в Канаді, а також на 
користь університету ім. МакЮена. Така нова модель роботи призвела до створення 
тривалих проектів галузях охорони здоров'я (медсестринство), агропромислового 
комплексу, бізнесу та освіти. 
 
Таким чином, університет ім МакЮена розширив науковий фокус українознавчих наук за 
рахунок ряду дисциплін. Разом університет ім. МакЮена та Альбертський університет в 
Канаді продемонстрували ширший спектр напрацювань в галузі українознавства, ніж 
будь-яка інша країна поза межами України. 
 
Базуючись на ряді канадських проектів УЦЗП в Україні за останні п'ятнадцять років, я 
хотів би зробити п'ять коментарів про освіту в Україні з точки зору канадця. 
 
 
1. Пост-радянська ієрархічна структура, її система прийняття рішень і престиж 
ускладнюють інновації в освітянській галузі. 
 
Освіта громадян була першочерговою ціллю для СРСР і добре фінансувалася 
державою. Освіта була державним пріоритетом у модернізації суспільства. На жаль, 
радянська революція принесла в суспільство консерватизм, а сталінській період — 
бюрократію, так само й освітня система стала інтровертною та ізольованою  
від світових стандартів. 
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Масова освіта на селі була низької якості, в той час, як елітна освіта у містах була 
створена в більшій кількості інституцій, кожна зі зростаючи вузькою спеціалізацією 
та фокусом. З появою нових поколінь, особисті заслуги в освіті стали пов'язаними із 
родинними інтересами, а потім й освітніми кланами, які створювали ніші 
спеціалізацій та надмірно велику кількість закладів і центрів позашкільної освіти, 
кожен з яких “харчувався” з державного бюджету. Я певен, ви знаєте, що сьогодні на 
Україні кілька сотень університетів 3-го та 4-го рівнів акредитації (плюс ще сотні 
коледжів та технікумів 1-го та 2-го рівнів), в той час як у 1991 р. існувало лише шість 
установ із назвою “університет”. 
 
Коли Україна стала незалежною, через економічне та ідеологічне банкрутство СРСР, 
країна просто змінила символіку — без зміни політичного керівництва або політичної 
культури. Міністерство Науки та Освіти оголосило, що від нині воно буде 
підтримувати політику “Національної освіти”, але люди, які були за це відповідальні 
лише продовжили працювати за радянським зразком. Наприклад, коли УЦЗР почав 
працювати в галузі освіти, ми встановили, що уряд України створив українські 
академії точних наук та медицини щоб замінити радянські, але також і додали ще нові 
(наприклад, правознавчу та педагогічну галузі). Новий уряд України продовжив 
структурувати національну систему освіти імітуючи радянську систему, але 
замінюючи комуністичну ідеологію національною. Колишні радянські академії, члени 
та асоційовані члени продовжили функціювати так, як у минулому. 
 
Що ж собою являють ці пострадянські академії на Україні? Академії є само-
призначуваними, національні елітарні установи, які отримують фінансування за 
поради національному уряду стосовно політики та за виконання спеціалізованих 
дослідницьких проектів, ціль яких просувати знання та застосування нових програм. 
 
Академії обирають членів за рекомендацією існуючих членів із правом голосу. Вони 
домовляються щодо  фінансування від уряду та розподіляють його між установами, 
якими розпоряджаються та контролюють академіки й відповідні члени. Академії 
володіють власністю й мають спеціальні ресурси (як пожиттєва заробітна платня, 
дослідницькі дотації, курорти, машини із шофером і т.д.) і займають важливу роль у 
порадах міністерствам, а також у направленні урядової політики. Академії 
контролюють дослідницький процес та публікації своїх центрів та установ, кар'єру 
аспірантів. В результаті члени академій мають престиж, який підносить їх вище 
звичайних докторів наук, кандидатів та викладачів. Академії, таким чином, мають 
більший престиж і ресурси, аніж пересічні університети. 
 
Українські академії самі оцінюють свою роботу і не є підзвітними за якість цієї 
роботи ні перед якими зовнішніми оцінювачами. Оскільки вони не контролюються 
згідно з критеріями міжнародної діяльності, але в той же час мають значне 
фінансування від українського уряду, то їх закономірними тенденціями є: 
 

 приймати інтелектуальний рівень, стандарти й активну діяльність своїх членів 
як стандарти для всієї освітньої системи України; 
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 обирати лідерів академії серед старших людей-політиків, а не інноваторів в 
певних галузях; 

  надавати перевагу друзям, одноліткам та членам кланів при прийнятті в члени 
академії; 

 не отримувати міжнародні гранти, не дотримуватись міжнародних стандартів 
публікацій, не робити інших дій, які кидають виклик / зменшують їх існуючу 
привілейовану роль; 

 не слідувати практиці академічної свободи через спільні дебати або на 
публічних виступах з міжнародними колегами; 

 
 
Природа цієї системи така, що необхідно знати “підводні камені” та “приховані течії”, 
щоб підвести власну поведінку у відповідність до очікувань та стандартів тих людей, 
які контролюють ресурси та майбутнє життя людей. 
 
Українці, які приїжджають в Канаду роблять коментарі подібні до наступних: 
 

“Коли  приїхав вперше в Канаду мені було дивно, що вчителі і професори в 
Канаді дуже дружелюбно ставляться до студентів, немає зверхності, вони 
бачать в учнях і студентах особистість.” 
 
Необхідно також “хвалити”, що ви можете прослідкувати в міжособистісному 
спілкуванні на публічних заходах, таких як бенкети. Підлеглі мають 
демонстративно показувати, що вони визнають престиж людей вищих за 
званням. У разі, якщо вони цього не роблять, покарання буде застосовано.  
 
“Деканові самому противно але так треба, інакше можуть бути проблеми у 
молодих із захистом в Києві, якщо пошанування буде недостатнє” 
 
“Весною 2010 р. було засідання де серед виступаючих була професор яка 
привела багато аргументів на доказ того, що Україна не готова до інклюзивної 
освіти, бо ми навіть не маємо досвіду інтегрування дітей компактними групами 
в загальні школи. За нею виступила проректор і дуже нетолерантно 
розкритикувала та зауваження і застереження інших виступаючих, які не 
співпадали з її власними думками. В кінці вона видала: “Тут немає місця для 
дискусій. В нас тепер впровадження -міністр видав наказ, а наша справа не 
обговорювати і критикувати, а виконувати.  Міністр знає, що треба робити.” 
(Міністром був І.Вакарчук). Ми були просто шоковані такою позицією, де 
жодний натяк на альтернативну думку не проходить. Виступати тут з ідеями 
чи думками, що не співпадають з думками начальства, дуже небезпечно”.  

 
Ця система поваги перед посадою, а не досягнення має коріння в пострадянській 
українській системі. 
 
Західний стиль, коли старший академік викладає студентам-початківцям або 
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сидіння поруч із пересічними викладачами та студентами, коли останні називають 
академіка по імені (без прізвища або по-батькові), або прийняття до уваги коментаря 
та признання, що академік міг припуститися помилки, або що хтось знає краще — не 
є загальноприйнятним на Україні й може бути сприйняте як втрата авторитету або 
слабкість. 
 
2. Передання знань виключно через метод механічного повторення, без 
використання випробованих методів педагогіки приведених у відповідність до 
методів само-навчання цифрового століття, українські студенти (віз-а-ві західні 
студенти) мають складніше становище, що заважає інновації. 
 
Важливий компонент вертикальної інтеграції пострадянської освітньої системи — 
роль Міністерства науки та освіти в ухваленні програм навчання на кожному рівні 
освіти. Право викладачів додавати до місцевого змісту навчання, хоч і збільшено до 
25%, але досі залишає Міністерство науки та освіти відповідальним за більшість того, 
чому навчають. Педагогіка того, як треба викладати залишається у сфері 
безпосередніх інтересів вищих учбових закладів, які готують викладачів для шкіл. 
Але студенти ВНЗ зі спеціалізацією у змістовних дисциплінах (наприклад, біологи, 
хіміки і т.д.) залишаються недостатньо підготовленими з педагогіки у звичайних 
університетах і отримують всього кілька-десят годин тренування перед своїм власним 
першим заняттям. Зміни відбуваються повільно бо політичні й економічні лідери ще 
досі не певні стосовно суті суспільства, яке вони будують. За відсутності чіткого 
бачення, традиції і культура ієрархічної української системи залишаються 
відчутними. 
 
На заході, освіта все більше й більше означає надання можливостей індивіду для 
максимізації навичок функціювати незалежно. Західна методика рухається в 
напрямку від підготовки людей для роботи “на фабриці”. Зараз вона робить наголос 
на підготовці студентів для їх власного наукового пошуку, на застосуванні критичної 
думки, на роботі в дослідницьких групах та на тому, як впоратися із завданнями 
автономно з викладачем, який скоріше медіатор, аніж лектор. Протилежна ситуація 
спостерігається в Україні. 
 
На студентів досить дивляться як на порожні ємності, в які лектори мають вливати 
слова. Метод механічного навчання через дидактичне викладання досі залишається 
домінуючою форою викладання (хоч трапляються зміни).  Відсутність ресурсів для 
навчання через нестачу коштів і застарілі бібліотеки, заглушають волю студентів та 
викладачів вчитися на новий манер та впроваджувати нові способи викладання. 
Українські студенти отримують багато інформації і запам'ятовують її, але вони 
знаходять себе в ситуації, коли вони нездатні розпочати власний дослід, 
сформулювати їх власні питання та вести індивідуальне дослідження. 
 

“Існуюча система давить ініціативу, ентузіазм, віру і власні сили, подавлює 
свіжі ідеї і думки, бо не можна «вистрибувати» з протореної дороги”.   
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Часто, коли українські студенти приїжджають до Північної Америки, вони мають 
перевчатися здобувати знання на західний манер. Замість того, щоб ставитися до 
викладача як до беззаперечного, вони мусять вчитися спілкуватись в більш 
особистісний спосіб. Замість того, щоб запам'ятовувати лекції, вони мусять вчитися 
виконувати домашні завдання та перевіряти адекватність матеріалу поданого в класі. 
Замість того, щоб приймати інформацію на віру, українські студенти повинні вчитися 
писати роботи та іспити в новий, критичний спосіб. 
 
Таке розуміння індивідуальної, горизонтальної освіти та взаємної поваги між 
викладачем та студентом має коріння в ринковій економіці та електронній добі. 
Українська система освіти під час цієї ери мусить напружитися, щоб навчати людей 
відповідно до технологічних цінностей ринкової економіки. Українська 
пострадянська система була сконструйована в соціалістично-орієнтованій економіці, 
яка виробила ряд доктрин щодо світової економіки, але яка виявилась сьогодні 
неефективною. 
 
Університети мають отримати автономію, владу й бюджети, щоб створювати власні 
програми, змагатися за студентів, заробляти прибуток та діяти в горизонтальній 
площині в своєму власному оточені, а не виключно отримувати вказівки згори із 
централізованого Міністерства науки та освіти. 
 
Сміливі експерименти, такі як ВНЗ західного зразка, наприклад, Національний 
університету “Києво-Могилянська академія” та Український Католицький 
Університет демонструють, що самоврядування в українських ВНЗ може вдало 
працювати. Ці два університети ввели внутрішню систему  кредитів за учбові 
дисципліни та активно просувають західні освітні стандарти, такі як анонімні 
екзамени, покарання за плагіат, стипендії за успішне навчання та досягнення. 
Потрібно більше подібних закладів, щоб система в Україні перейняла західні цінності 
та практики. 
 
3. Зменшення фінансування в освітній системі України веде викладачів до 
корупційних практик. Для того, щоб отримати гроші, викладачі переслідують 
власні інтереси насамперед, а професійні обов'язки після. 
 
Фінансова криза СРСР серйозно вразила всіх державних працівників у пост-
радянському суспільстві, зменшилась їхня покупна спроможність, а також їх класова 
позиція9.  
 
Багато людей, особливо молодь, відповіли тим, що вони пішли на престижні роботи 
та професії, де обертається готівка і приватизували свої послуги, те, що зараз 
називається “бізнес” (наприклад, радше юриспруденція, аніж білологія). Багато 
талановитих людей, які за радянської доби працювали в освіті, вирішили залишити 
цю галузь. В результаті спостерігається значний занепад стандартів в освітній галузі в 
порівнянні з радянською добою. 
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Ті люди, які залишились у державному секторі вирішували свої фінансові проблеми 
за рахунок приватизації своїх послуг, які перед тим пропонувалися українській 
громадськості  безкоштовно. Наприклад, це сталося в медицині, про яку конституція 
та багато законів свідчать, що вона мусить безкоштовною (тобто за рахунок держави). 
На практиці необхідно заплатити лікареві, якщо ви хочете, щоб він займався вами, а 
не проходив повз вас як неплатоспроможного пацієнта.  
 
 
Подібно й в освітньому секторі, викладачі та керівники приватизували всі послуги 
необхідні суспільству під своєю владою (тобто під свою відповідальність). Багато 
було написано та сказано про це тому вистачить кілька прикладів: 
 

 викладачі ледве-ледве працюють в класі, а потім пропонують послуги як 
приватні тьютори (репетитори); 

 
 оцінки на вступних іспитах до університету можуть бути покращені за гроші10; 

 
 за оцінку на іспиті можна домовитись із викладачем заздалегідь;  

 
 аспіранти можуть платити під час кожного етапу роботи над дисертацією. 

 
Можна навіть купити весь процес докторату взагалі не працюючи самостійно. За 
гроші ви можете: 
 

 вступити до аспірантури 
 здобути гарантований залік з учбової дисципліни 
 отримати дисертацію написану професором для вас 
 домовитись із екзаменаційною комісією стосовно захисту 
 бути завірені в отриманні ступеня. 

 
 
Така система абсолютного підпорядкування аспірантів і молодих вчених професорам 
і академікам породжує зневіру у власні сили у молодих, впевненість, що без 
постійних хабарів неможливо пробитися. 
 
 
Звичайно, все це залишає глибоку рану на сучасному поколінні університетських 
студентів, чиї наукові ступені підпали корупції. (Наприклад, Україна вже має 
президента із фіктивним званням “проффесор.”) 
 
Ймовірно, країна також пожне врожай в наступному поколінні, коли люди без 
справжніх академічних навичок просунуться по службі й матимуть владу формувати 
учбові плани та програми для населення. 
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4. Процес відокремлення університетів від науково-дослідницьких академії є як 
виснажливим так і невартим 
 
У Північній Америці, викладання та наукові дослідження інтегровано в єдину вищу 
освітню систему. Звичайно, існують спеціалізовані дослідницькі установи, які не 
викладають. Зазвичай, однак, в бідніших країнах, вважається, що викладачі 
університетів мають займатися дослідженнями, щоб підтримувати знання на 
належному рівні у своїх галузях та щоб ділитися знаннями з аспірантами. І те і інше 
мотивує нове покоління студентів і сприяє інноваціям в наукових дослідженнях. 
 
Як це було в СРСР, функцію дослідження (наприклад, академії) в пострадянській 
Україні відділено від викладацької практики. Академії (наприклад, юридична, 
медична, педагогічна) фінансуються окремо й напряму урядом, так що формально є 
менше способів, яким забезпечується діалог викладання із дослідженнями в 
університетах. Таким чином, нові дослідження не популяризуються серед викладачів, 
з іншого боку, можливості викладачів як дослідників не використовуються у повній 
мірі. Пострадянська система — менш ефективна в плані відпрацювання грошей 
витрачених на досліди в порівнянні з Північно-Американською. 
 
Це розділення між науковими дослідженнями та викладанням задає тону всій системі 
освіти, навіть на рівні шкіл. Наприклад, обмін новим знанням не відбувається поміж 
установами, поміж викладацьким складом, навіть учасники дослідження не мають 
доступу до знань. Дослідники вважають, що викладачі не цікавляться результатами і 
не мають компетенції, щоб зрозуміти результати досліджень.  
 
В результаті, сучасні методи не можуть бути застосовані в пострадянських освітніх 
закладах тому, що вони функціюють за іншою схемою. Їх основне завдання — 
виживання в бюрократичних та політичних маневруваннях, а не досягнення 
студентами розкриття індивідуального потенціалу. 
 
Наприклад, пересічний студент не має стимулу вивчати західну дослідницьку 
традицію, яка вважається доступною лише кільком обраним. Пересічні українські 
студенти мають труднощі із доступом до інтернету, а також із читанням та письмом 
західними мовами. 
 
Більшість студентів мають проблеми із доступом до західних грантів, можливостей 
навчання закордоном і навіть із доступом до електронних наукових журналів. Я можу 
підтвердити, що Альбертська Міжнародна стипендія доступна різним університетам в 
Україні, але мало таких, що чули про неї. 
 
Відсутність грантів вселяє зневіру у власні сили. 
На даний час мало студентів вірять, що можна отримати грант «без блату», або, що не 
треба буде платити.  Наприклад, коли перші наші отримувачі грантів з Інституту 
спеціальної педагогіки приїхали, в 2006, то запитували в Канаді, ніби жартома, кому і 
скільки треба зробити «подяку» із своїх грантових 5 тисяч.  Навіть менша кількість 
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вважає, що вони можуть подавати заявку самостійно й здобути таку стипендію не 
заплативши українському “воротареві”. 
 
 
5) Україна ще не вирішила проблему визнання іноземних ступенів.   
 
Надструктурні проблеми лежать в основі безуспішних намагань модернізувати 
систему навчання. Українські Академії не досягають рівня Європейських чи 
Північно-Американських по оригінальності досліджень чи інтелектуальному 
лідерству. 
 
Очевидно, що Україна знаходиться між Росією і Європою і поки що не має достатньо 
політичної волі змінити систему. 
 
Наприклад, жоден з університетів в Україні не ввійшов до списку 500 найкращих 
університетів світу. Міністр Табачник нещодавно сказав, що тільки 2 українських 
університети майже готові підписати документи, та що він повний надії.  Але навіть 
університет ім. Шевченка займає 1346 позицію, НаУКМА на 2055 позиції у списку, 
що включає 8000 університетів світу, складеного Іспанською науково-дослідною 
організацією CSIC.11 
 
У 2005 році Україна підписала Болонську умову інтегрувати університетські учбові 
дисципліни на Україні за кредитною системою Європейських університетів. 
Моментум був початий урядом Ющенка, але не був закінчений. Здібність 
українського уряду працювати з українськими університетами досягти цієї мети не 
мала успіху. Процес  виявився занадто складним для українських університетів  і 
значні дебати залишаються у вищій школі та адаптації до європейських стандартів, 
які вважаються за рівнем нижче ніж на Україні. На сьогоднішній день університети на 
Україні все ще не повністю інтегровані з університетами у Європі. 
 
 
Все більша кількість студентів, що отримали їхні ступені за кордоном зіштовхуються 
із труднощами визнання цих ступенів на Україні. Це не в інтересах української 
ієрархії та системі академічного престижу  мати закордоном науковців, які роблять 
виклик старій гвардії. Також це не вигідно українським академікам у фінансовому 
плані, коли ці молоді люди повертаються із західними стандартами і методами й 
переривають статус кво старих академіків на Україні. 
 
Але це може бути зроблено.  Все більше і більше людей отримть акредитації, 
висилаючи документи до Вищої Атестаційної комісії. Процедура включає в себе 
написання автореферату або короткий зміст українською мовою в академічному стилі 
та заповнення бюрократичних аплікацийних форм. Не зрозуміло, як їх оцінюють, так 
як часто-густо українські академіки не знають природи деяких  західних дисциплін, 
нових наукових методів, спеціалізованих електронних журналів і можливо 
неспроможні читати іноземними мовами, як того вимагається. 
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Я знаю, що викладачі Українського католицького  університету, які отримали наукові 
ступені за кордоном, пропускають свої документи через цю систему і становляться 
кваліфікованими ВАК, щоб викладати на Україні. 
 
Але не все так погано.. 
 
На початку моєї доповіді я зауважив на те, що існує багато прикладів позитивних змін 
в українській системі освіти. Ось три приклади успішного досвіду УЦЗР в Україні: 
 
а). Міністерство охорони здоров'я прийняло канадські Стандарти та норми з 
утворення  програми рівня бакалаврату в медсестринстві, яка сьогодні викладається в 
7 медичних університетах. Нещодавно ми дізналися, що Міністерство впровадило 
рівень магістра, і що перші випуски вже отримали дипломи у Житомирі   
 
ВУкраїні створена ступенева медсестринська освіта: 
І ступінь - дипломована медична сестра - термін навчання 3 роки (на базі повної 
загальної середньої освіти - 11 класів), та 4 роки  (на базі базової загальної середньої 
освіти - 9 класів); 
ІІ ступінь - медична сестра-бакалавр - 1 та 2 роки навчання у ВМНЗ ІІ-ІV рівнів 
акредитації; 
ІІІ ступінь - медична сестра-магістр - 2 роки навчання в інститутах медсестринства, 
медичних університетах та академіях.12 

 

 
б). З 1997 року програма з бізнес менеджменту університету ім. МакЮена 
викладається як 900 годинна частка з 1500 годин української програми в 
Міжнародному Інституті Бізнесу в Києві. Канадські стандарти перевірені, і ми знаємо 
з досвіду , що українці навчаються по тій же програмі, що пропонується у школі 
Бізнесу в МакЮені, що в Едмонтоні. На сьогоднішній день більше як 300 студентів 
закінчили програму та  50 відбули практику на підприємствах в Едмонтоні. 
 
в) Більше 10 років УЦЗР тісно працював з педагогічним  інститутом  над визнанням 
української жестової мови як природної мови  та мови викладання в інтернатах та 
звичайних школах. Сьогодні існує науково-дослідна група в Інституті спеціальної 
педагогіки, яка документує жестову мову та готує матеріали для викладання. 
Міністерство Науки та Освіти України оголосило, що українська жестова мова може 
бути вжита для викладання як для глухих студентів так і для тих що чують.  Жестова 
мова стала частиною навчальної програми для всіх шкіл для глухих в Україні, по 
Україні створено багато громадських організацій батьків, вчителів та інших 
зацікавлених людей. 
 
Цей аналіз та практичні досліди через проекти УЦЗР підказує, що в принципі, система 
освіти на Україні може бути змінена таким чином, щоб відображати західні 
академічні традицї та досвід. 
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Одночасно я вважаю, що є сенс визначити успішні, перевірені досвідом стратегії 
плідної співпраці західних установ з українськими викладачами та дослідниками.  Я 
залишаю уряду України вирішення п'яти нищезгаданим викликам. 
 
1. Звернути найбільше уваги та інвестицій на українських 
освітян/дослідників/академіків, віком до 40 –45 років. Їм було  20-25 роки в час 
визнання української незалежності в 1991. У них є новий досвід, вони все ще молоді 
для впровадження змін та мають знання для подолання мовних та матеріальних 
бар'єрів заради введення західних методик в українських освітніх установах. 
 
Позитивним було, якби українські викладачі з універистетів залучались до офіційного 
опонування дисертацій у канадських універистетах чи принаймні дозволити їм під час 
стажування в канадському університеті надати право бути присутнім на захисті 
магістерських чи докторських робіт. Таке залучення дало б можливість залучити чи 
навчити  українських науковців до високих по справжньому наукових, а не 
бюрократичних процедур захисту наукових робіт. 
 
2. Бути партнерами з українцями нарівні і навчати таких колег західним методикам 
досліджень, написання наукових праць, стандартам публікації та майстерності 
написання робіт для отримання грантів. Як тільки  вони опублікують у західній 
періодичній пресі та почуватимуться зручно приймаючи участь в західних 
конференціях,  вони не повернуться до українських стандартів,  не будуть вірити в 
престиж пострадянської системи, чи навчати студентів за старими методами.   
 
3. Сконцентрувати зусилля на одній установі за раз. УЦЗР сприяли понад 25 
кандидатам із ІСП приїхати на практику/навчання до Едмонтону більш як на 10-
річний період. Оскільки в ІСП працює менше 60 спеціалістів, то 25 з них 
представляють значне число, що може вплинути на розвиток Інституту в цілому. 
 
4. В Україні слід створити грантову організацію для молодих науковців спільно із 
західними колегами. Всі аплікації мають розглядатися кількома експертами (укр і 
західними) анонімно.  Важливо дбати про пошук талантів, але також і про те, щоб ці 
таланти повертались в Україну після закінчення навчання або досліджень.  

 
5. Найняти українських  емігрантів для керівництва програмами з Україною після 
того як вони попрацювали деякий час на Заході. Вони мають навички та досвід для 
того, щоб займати вищі посади на Україні та при цьому отримувати переваги від 
закордонних роботодавців 
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