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19 червня 1999 р. у м. Болоньї (Італія) міністри осві-
ти 29 європейських країн під час конференції 
з нагоди 900-річчя з дня заснування Болонського 

університету підписали спільну «Декларацію про скоор-
диноване реформування національних освітянських сис-
тем». Нині широко відома під назвою «Болонська декла-
рація», вона започаткувала масштабний в історії освіти 
глобалізаційний процес, головною метою якого є гармо-
нізація освітянських систем європейських (а тепер і бага-
тьох неєвропейських) країн для створення Європейського 
простору вищої освіти (ЄПВО), який, своєю чергою, 
значно підвищив би конкурентоспроможність Європи 
у сфері освіти й науки, а також — європейської економіки 
у глобалізованому світі.

Україна приєдналася до Болонського процесу в трав-
ні 2005 р., підписавши Болонську декларацію на конфе-
ренції міністрів у м. Бергені (Норвегія).

Основними завданнями, які постали перед вітчиз-
няними університетами та Львівською політехнікою 
зокрема, було запровадження Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), додат-
ку до диплому європейського зразка, Національної рам-
ки кваліфікацій тощо, а також реформування способів 
управління навчальним закладом, розвиток академічної  

мобільності, створення системи забезпечення якості 
освіти, налагодження тісних зв’язків між університета-
ми та ринком праці.

Одним із ефективних механізмів виконання поставле-
них завдань є комплексний розвиток міжнародних зв’язків 
для залучення європейських фондів до реформування 
освіти, використання міжнародного досвіду у сфері осві-
ти й науки. Важливу роль у цьому процесі відіграє участь 
університету в програмі TEMPUS, яка започаткувала спеці-
альні структурні проекти, спрямовані на те, щоб допомог-
ти країнам Східної Європи інтегруватися до ЄПВО.

Львівська політехніка відразу ж активно почала пра-
цювати над реалізацією програми TEMPUS, висту-
пивши ініціатором проекту, метою якого було запро-
вадження ЄКТС в українських університетах. Він був 
виконаний протягом 2004–2005 рр. Європейськими 
учасниками проекту стали Віденський технічний уні-
верситет (Австрія) та Флорентійський університет (Іта-
лія). Крім співробітників Національного університету 
«Львівська політехніка» участь у ньому брали представ-
ники Департаменту вищої освіти Міністерства освіти 
і науки України. Члени робочої групи проекту вивчали 
ЄКТС як систему накопичення та трансферу кредитів, 
досвід провідних європейських університетів у її запро-

вадженні і використанні, 
створювали методичні ре-
комендації для її реаліза-
ції в українських універси-
тетах.

За результатами ста-
жування були підготовле-
ні й опубліковані методич-
ні матеріали, які містили 
інформацію про створен-
ня ЄКТС, її використання 
як інструменту забезпечен-
ня студентської мобільності 
в програмі «Еразмус», аналіз 
основних етапів опанування 
системи, проблем, які вини-
кають у процесі її запрова-
дження в конкретному уні-
верситеті.

Українські учасники проекту 
в Королівському технологічному інституті, м. Стокгольм, Швеція
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На завершення проекту 
на базі Міністерства освіти 
і науки України проведено 
загальноукраїнську конфе-
ренцію з питань змісту та 
впровадження Європейської 
кредитної трансферно-нако-
пи чувальної системи в укра-
їнських вищих навчальних 
закладах, у роботі якої взяли 
участь представники євро-
пейських партнерських уні-
верситетів.

Інший проект за програ-
мою TEMPUS — «Управ лін-
ня університетом у контек-
сті європейського простору 
вищої освіти», був успішно  
реалізований упродовж 
2006–2007 рр. спільно з фахівцями провідних вищих  
навчальних закладів Європи: Університету Дербі (Ве-
ликобританія), Королівського технологічного інституту 
(м. Стокгольм, Швеція).

Основна увага проекту зосереджувалася на наступ-
ному:

–  впровадження змін у законодавчо-нормативну базу 
для її узгодження із європейськими нормами і стан-
дартами вищої освіти;

–  забезпечення якості вищої освіти, розвитку кадрово-
го потенціалу та підвищення ефективності функціо-
нування університету загалом;

–  розвиток маркетингової політики, промоції україн-
ської системи вищої освіти для підвищення довіри 
до неї європейських партнерів;

–  удосконалення міжнародної співпраці для розши-
рення можливостей доступу студентів і викладачів 
українських університетів до європейських освітян-
ських та наукових програм.
Найбільший інтерес в української сторони виклика-

ли проблеми реформування освітянського законодав-
ства у контексті розвитку Болонського процесу. Деталь-
но це питання вивчалося в Австрії та Польщі — країнах, 
де у «доболонський» період освітянські системи мали ба-
гато спільного із українською системою підготовки фа-
хівців у системі вищої освіти. Досвід, здобутий тут під 
час вивчення нових законів про освіту (Higher Education 
Ordinance 2006 р. у Швеції, Universities Act 2002 р. в Ав-
стрії, Закон «Про вищу освіту» 2005 р. в Польщі), був 
використаний при розробці загальнодержавних та вну-
трішньо університетських нормативних документів, 
а також у процесі підготовки проекту нового Закону 
України «Про вищу освіту». 

Учасники української команди розробили й опублі-
кували методичні матеріали, які містили аналіз системи 
менеджменту в європейських університетах та рекомен-
дації щодо вдосконалення управління вітчизняними нав-
чальними закладами за такими напрямами, як норматив-
но-правове забезпечення управління університетською 
освітою, гарантування якості вищої освіти, розвиток 

 маркетингової діяльності в університетах, удосконалення 
міжнародної співпраці, використання сучасних інформа-
ційних технологій у керуванні навчальним закладом.

Логічним підсумком цього проекту стало проведен-
ня загальноукраїнської конференції за участю представ-
ників партнерських європейських університетів. Вона 
відбулася на базі Київського національного торговель-
но-економічного університету. До її роботи долучилося 
понад 100 представників українських та європейських 
вищих навчальних закладів. Доповіді й опубліковані ма-
теріали (за результатами виконання проекту) отримали 
схвальні відгуки. В подальшому вони були використані 
для удосконалення структури і системи управління як 
в університетах-учасниках проекту, так і в інших україн-
ських університетах. 

Загалом програма TEMPUS (з 2014 р. — лінія «Роз-
будова потенціалу» в програмі «Еразмус+») є надзви-
чайно важливим інструментом інтернаціоналізації 
університету, його активного залучення до Європей-
ського простору вищої освіти. При цьому темати-
ка проектів стосується як розроблення нових освіт-
ніх програм, так і запровадження нових підходів до 
освітянської та науково-дослідної діяльності. При-
кладом останнього є реалізований протягом 2010–
2013 рр. проект «Активізація трикутника знань шля-
хом створення Інноваційних офісів в українських 
вищих навчальних закладах», координатором якого 
був Університет Аліканте (Іспанія), а закордонними 
партнерами — Технологічний університет Чалмерса 
(м. Гетеборг, Швеція), Болонський університет (Іта-
лія), Австрійський сервісний комітет (м. Відень, Ав-
стрія). У межах проекту в Львівській політехніці ство-
рено Інноваційний офіс, основним завданням якого є 
допомога науковцям у впровадженні результатів своїх 
досліджень у практику; розроблена технологічна ма-
триця наукових досягнень та пропозицій; співробіт-
ники офісу пройшли відповідне стажування за кор-
доном. 

Львівська політехніка є лідером у Західному регіоні 
щодо кількості реалізованих TEMPUS-проектів (лише за 

Підсумкова конференція проекту в Київському національному
торговельно-економічному університеті, 2008 р.
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останні п’ять років університет виграв вісім проектів). 
Науково-педагогічний колектив вишу має велику надію 
на те, що Львівська політехніка і надалі здобуватиме зна-
чних успіхів у реалізації програм Європейського Сою-
зу, зокрема нової програми фінансування міжнародної 
освітянської співпраці «Еразмус+».

Іншим важливим напрямом роботи стосовно інте-
грації українських університетів у Європейський про-
стір вищої освіти є міжнародна співпраця в сфері вико-
ристання новітніх технологій навчання на базі сучасних 
інформаційно-комунікаційних систем, що сприяє ін-
тернаціоналізації освітнього процесу, розширенню діа-
пазону навчальних послуг університетами, підвищенню 
якості освіти.

Протягом 2004–2008 рр. Львівська політехніка спіль-
но з провідними технічними вишами України — Націо-
нальним технічним уні  верситетом України «Київ ський 
політехнічний інститут», Одеським національним полі-
технічним університетом та Харківським національним 
університетом радіоелектроніки, взяла участь у багатьох 

проектах, профінансованих 
Про гра мою розвитку ООН, 
урядом Японії та Міністерством 
 закордонних справ Польщі. Ме-
тою цих заходів було створення 
мережі партнерів електронного 
навчання (e-learn ing) при ВНЗ 
України, підготовка груп фахів-
ців, які опікуватимуться дис-
танційною освітою, а також роз-
робка навчальних програм 
і матеріалів для системи 
 дистанційного навчання. Коор-
динатором проекту був провід-
ний виш у сфері інформаційних 
технологій — Польсько-Япон-
ський університет інформацій-
них технологій (м. Варшава, 
Польща). 

У межах цих проектів опра-
цьовано навчальні програми для дистанційного навчан-
ня, інтегровані із відповідними програмами Польсько-
Японського університету інформаційних технологій. 
Вони були адаптовані до вимог вітчизняних освітніх 
стандартів із урахуванням особливостей кожного україн-
ського партнерського університету та перекладені укра-
їнською, польською й  англійською мовами. Також була 
адаптована система «edu@pjwstk» — програмна платфор-
ма, розроблена викладачами Польсько-Японського уні-
верситету інформаційних технологій спеціально для за-
провадження дистанційного навчання. Також у межах 
проектів створені центри електронного навчання в кож-
ному із українських партнерських університетів. Коштом 
проектів центри були оснащені необхідним обладнан-
ням, програмним та методичним забезпеченням. Сьо-
годні центри, відкриті у Львові, Києві, Харкові й Оде-
сі, використовують у системах дистанційного, заочного 
та екстернатного навчання для українських та іноземних 
студентів.

Одним із головних аспектів Болонського процесу 
є розвиток академічної мобільності студентів, викла-
дачів та науковців. Вона може бути реалізована в різ-
них формах: як річне чи семестрове навчання за кордо-
ном, навчальна практика в закордонних університетах 
і компаніях, наукові стажування аспірантів та виклада-
чів, підготовка магістерських робіт і кандидатських ди-
сертацій шляхом виконання їх експериментальної та 
теоретичної частини під час стажування в іноземному 
партнерському університеті.

Особливою формою міжнародної академічної  мо-
більності є спільна реалізація навчальних програм, 
після успішного завершення яких студенти отриму-
ють два дипломи — українського та закордонного уні-
верситетів. Львівська політехніка має успішний досвід 
реалізації цих програм у співпраці з вишами Німеччи-
ни, Канади, Австрії та Польщі.

Прикладом такої діяльності є кооперація чотирьох 
університетів — Львівської політехніки, Вищої фахової 
школи Гісен-Фрідберг (Німеччина), Зеленогурського  

Учасники програми TEMPUS в Університеті Аліканте, 
Іспанія, 2011 р.

Учасники семінару в Польсько-Японському університеті 
інформаційних технологій, м. Варшава, Польща, 2007 р.
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університету (Польща) 
і Талліннського технічно-
го університету (Естонія). 
Кооперація університетів 
Центральної та Східної 
Європи (CUCEE) розпо-
чалася в 2000 р. з ініціати-
ви проф. Маріуса Клитти 
з Вищої фахової школи Гі-
сен-Фрідберг — тоді дека-
на факультету електроніки 
цього університету. З боку 
НУ «Львівська політехніка» 
основи співпраці були за-
кладені завідувачем ка фед-
ри теоретичної і загальної 
електротехніки, проф. Пе-
тром Стахівим, а початко-
вим координатором став 
доцент ка фед ри електрич-
них машин та апаратів, тепер заступник проректора 
з наукової роботи, проф. Андрій Лозинський. На по-
чатковому етапі розвитку мережі CUCEE і реальної 
співпраці функцію координатора здійснював декан ба-
зової освіти Інституту енергетики і систем керуван-
ня, завідувач ка фед ри електричних машин та апаратів, 
проф. Василь Ткачук. Важливу роль у налагодженні ро-
боти в мережі Кооперації університетів Центральної 
та Східної Європи відіграє директор ІЕСК, завідувач 
ка фед ри електроприводу і автоматизації промислових 
установок, проф. Орест Лозинський. 

Основною формою діяльності у межах Кооперації 
університетів Центральної та Східної Європи є закор-
донне інтегроване навчання (ЗІН) студентів, розпочате 
в 1998 р. на базі німецького вишу з його західноєвропей-
ськими партнерами у Франції і Великобританії. Навчан-
ня проводиться двома мовами, частково в основному 
університеті, а частково — у партнерському навчаль-
ному закладі. Воно завершується виконанням диплом-
ної роботи, керівниками якої є викладачі з обох універ-
ситетів. Завдяки відповідному погодженню програми 
і взаємному визнанню результатів іспитів студенти ви-
конують програми навчання обох вишів та в результаті 
отримують два дипломи.

Після трьох років навчання в материнському універ-
ситеті та інтенсивного чотиритижневого вивчення ні-
мецької мови (організоване німецькою стороною у м. Гі-
сені) учасники програми продовжують здобувати освіту 
в Німеччині. Вибір дисциплін відбувається на основі ек-
віваленційного листа, який складають і регулярно по-
новлюють координатори програми. Оцінки, отримані 
студентами партнерських університетів у м. Гісені, авто-
матично перезараховуються в базовому виші.

Тож після шести семестрів навчання студенти протя-
гом наступних двох продовжують освіту у Вищій фахо-
вій школі Гісен-Фрідберг. Навчальний план цього універ-
ситету також передбачає семестр виробничої практики, 
який учасники ЗІН проходять під час літніх канікул піс-
ля закінчення навчального року в м. Гісені. Ця практика 

найчастіше відбувається на виробничих підприємствах 
у Німеччині. Незважаючи на додаткові елементи нав-
чання, його тривалість залишається незмінною. Завер-
шується курс дипломною роботою, яка видається, реє-
струється і виконується під керівництвом наставників із 
обох вишів. 

Для забезпечення стабільної фінансової бази про-
грами використовують різні джерела фінансування. До 
найважливіших належать: стипендії німецьких публіч-
них установ (наприклад, Німецької служби академічних 
обмінів, ДААД), стипендії, які надають німецькі ком-
панії електротехнічної галузі (підприємства «Сіменс», 
«Ленце», «Рітал» та ін.), організації Європейського Сою-
зу (програма «Еразмус»).

Подібним чином вже майже 20 років реалізуєть-
ся ще одна програма подвійного дипломування за 
участю Львівської політехніки та Технічного універ-
ситету Ільменау (Німеччина) у сфері інформаційно-
вимірювальних технологій. Студенти магістерсько-
го рівня після інтенсивного курсу німецької мови 

Ректори Юрій Бобало (Львівська політехніка) 
та Альфред Форхель (Вюрцбурзький університет) 

під час підписання Угоди про співпрацю

Під час зустрічі з ректором Вищої фахової школи Гіссен-Фрідберг, Німеччина, 2011 р.
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 протягом двох семестрів навчаються в м. Ільменау, 
де виконують основну частину навчальної програми, 
а також дослідницьку частину магістерської робо-
ти. Протягом третього семестру навчання, тепер уже 
у Львівській політехніці, вони завершують магістер-
ські дослідження та захищають випускову роботу за 
участю представників обох університетів. Програма 
була ініційована професорами Богданом Стадником 
та Гердом Єгером (Doctor Honoris Causa) Львівської 
політехніки) та фінансується здебільшого коштами 
Німецької служби академічних обмінів та Технічного 
університету Ільменау.

Протягом 2012–2015 рр. інтенсивно розвивалися 
програми подвійного дип ломування у сфері економі-
ки та менеджменту. В межах ініційованих професора-
ми Олегом Кузьміним (у кооперації із Вищою школою 
бізнесу (м. Домброва Гурніча, Польща) та Анатолієм 

Загороднім (спільно із Краківською 
гірничо-металургійною академією 
(Польща) студенти магістерського 
рівня Львівської політехніки на осно-
ві взаємного визнання партнерськи-
ми закладами навчальних дисциплін 
та практик здобували магістерські ди-
пломи в польських вишах. Програми 
активно розвиваються. Так, напри-
клад, в 2015 р. у них взяло участь по-
над 130 студентів Інституту економі-
ки та менеджменту.

Співпраця із польськими вищи-
ми технічними нав чальними заклада-
ми як у контексті міжнародної акаде-
мічної мобільності, так і щодо спільних 
наукових та освітянських проектів є 
особливо плідною. Свідченням визна-
ння взаємовигідності цих контактів є 
присудження у 2012 р. почесного зван-
ня (Doctor Honoris Causa) Вроцлавської 

політехніки ректору Львівської політехніки, проф.  Юрію 
Бобалу. 

Іншим напрямом діяльності, спрямованим на забез-
печення можливості навчатися за кордоном, є участь 
Львівської політехніки в програмах, які спеціалізуються 
на фінансуванні міжнародної академічної мобільності.

Так, упродовж 2008–2010 рр. спільно зі Шльон ською 
політехнікою (м. Гліві це, Польща) університет отриму-
вав низку академічних стипендій, на основі яких десять 
студентів-магістрантів та двоє аспірантів Львівської 
політехніки пройшли річне навчання в Польщі. Піс-
ля закінчення року половина студентів вже власним ко-
штом провела ще один семестр у Шльонській політехні-
ці та, в результаті, отримала два дипломи. 

Перелік подібних програм, які фінансово підтриму-
вали Німецька (навчання в Технічному університеті Іль-
менау, Західносаксонській вищій школі Цвіккау) та 

Ректори Юрій Бобало і Тадеуш Вєнцковскі після вручення диплома 
«Doctor Honoris Causa» Вроцлавської політехніки, 2012 р.

Після вручення дипломів студентам Львівської політехніки ректором 
Шльонської політехніки Войцехом Зєлінскі, м. Глівіце, Польща, 2010 р.
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 Австрійська (навчання у Віден-
ському технічному універси-
теті) служби академічних об-
мінів, Канадська агенція 
міжнародного роз витку (нав-
чання в Мані  тоб ському універ-
ситеті у м. Він ніпезі), програми 
 фінансування  Єв ропей сь ко го 
Союзу (нав чання у Варшав-
ській  політехніці), можна 
продов жити. Про тягом остан-
ніх років щорічно понад 
150 студентів Львівської полі-
техніки проходять семестрове 
навчання, виробничу та перед-
дипломну практики, наукові 
стажування в закордонних 
ВНЗ, з якими підписані 
 комплексні угоди про спів-
працю.

Значна увага у Львівській 
політехніці надається включенню в європейський 
освітній та науковий простір аспірантів та молодих 
науковців, для яких особливо необхідним є створен-
ня можливостей доступу до сучасного лабораторно-
го обладнання, джерел наукових публікацій, контактів 
із провідними вченими. Зв’язки із кращими універси-
тетами Європи та світу тут також відіграють ключову 
роль. Так, наприклад, протягом 2014–2015 рр. налаго-
джена тісна наукова співпраця Львівської політехніки 

з одним із провідних вишів Німеччини та Європи — 
Вюрцбурзьким університетом (Баварія, Німеччина). За 
підтримки та безпосередньої участі ректорів обох уні-
верситетів — професорів Альфреда Форхеля та Юрія 
Бобала, молоді науковці Львівської політехніки про-
йшли стажування в Німеччині, взяли участь в спеціа-
лізованих семінарах у сфері мікро- та нанотехнологій, 
започаткували тісні наукові зв’язки з німецькими парт-
нерами.

Делегація Львівської політехніки 
у м. Вюрцбурзі, Німеччина, 2014 р.

Вручення німецьких дипломів студентам Львівської політехніки, 2009 р.




