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Важливою складовою загального процесу європейської інтеграції 

України є входження української вищої освіти в європейський освітній і 

науковий простір на основі фундаментальних цінностей і принципів 

Болонського процесу. На сьогодні 47 європейських країн, включно з 

Україною (приєдналася в травні 2005 р.), є його учасниками. Слід зазначити, 

що Болонський процес не передбачає створення повністю ідентичних систем 

освіти у різних країнах, він призначений лише для зміцнення взаємозв'язків 

та покращення взаєморозуміння між різними освітніми системами. Одним із 

важливих положень Болонського процесу є орієнтація вищих навчальних 

закладів на кінцевий результат: знання і уміння випускників повинні бути 

застосовані і використані на користь всієї Європи [1, 2]. 

Однією з ключових позицій Болонського процесу є розширення 

мобільності студентів і науково-педагогічних працівників для взаємного 

збагачення європейським досвідом. Основними завданнями академічної 

мобільності студентів вищих навчальних закладів України визнано [3]: (1) 

підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, 

проведення досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, 

опанування новітніми методами дослідження, набуття досвіду проведення 

науково-дослідної роботи та впровадження її результатів; (2) набуття 

професійного досвіду під час проходження навчальних та виробничих 

практик; (3) підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних 

взаємовідносин та зв’язків з іншими країнами; (4) підвищення рівня 

володіння іноземними мовами; (5) посилення інтеграції освіти і науки, 

розвиток подальших наукових досліджень, поглиблення знань національних 

культур інших країн, а також поширення знань про мову, культуру, освіту і 

науку України; (6) можливість одночасного отримання студентом двох 

документів про вищу освіту з додатками встановленого у вищих навчальних 

закладах-партнерах зразка та інформацією про систему оцінювання в них 

навчальних здобутків студентів.  

Вітчизняні вищи навчальні заклади, в тому числі Київський 

національний університет технологій та дизайну [4], особливу увагу 

приділяється розширенню мобільності студентів, а також започаткуванню і 

розвитку програм подвійного диплому. Програма «Подвійний диплом» 

важлива насамперед через те, що студенти, які отримають одразу 2 дипломи, 

будуть більш конкурентоздатними на ринку праці. При цьому істотно 

заощаджується час на навчання за обраною спеціальністю, розширюються 

можливості щодо працевлаштування як в Україні, так і за кордоном. 

Одночасно підвищується рівень володіння іноземними мовами, відбувається 

ознайомлення з культурою і традиціями та особливостями ведення бізнесу 

закордоном. Важливими стають питання щодо узгодження навчальних 



планів, програм дисциплін, термінів навчання, умов оплати за навчання, умов 

проживання і харчування, а також мовні аспекти процесу навчання 

закордоном.  

На сучасному етапі розвитку Європейського простору вищої освіти 

(ЄПВО) суттєво підвищується актуальність запровадження стандартів, 

рекомендацій і основних інструментів, що сприятимуть сумісності, 

порівнянності, визнанню періодів і термінів підготовки (навчання) фахівців, а 

саме: 

‒ національної рамки кваліфікацій з визначенням основних видів 

економічної діяльності, галузей (напрямів) освіти, напрямів та профілів 

підготовки фахівців, що узгоджується із рамкою кваліфікацій ЄПВО; 

‒ запровадження Додатку до диплома (Diploma Supplement, DS) та 

єдиної для всіх вищих навчальних закладів України системи оцінювання 

навчальних досягнень студентів. 

З 01.01.2014 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів [5], 

якою впроваджується «Додаток до диплома про вищу освіту». Також цією 

постановою скасовується «Додаток до диплому європейського зразка». 

Додаток до диплома про вищу освіту надає можливість об`єктивної оцінки 

кваліфікації (ступеня) освіти, здобутої випускником вищого навчального 

закладу. Він містить розширену інформацію про отриману кваліфікацію та 

навчальні досягнення випускника, необхідну для забезпечення міжнародної 

зрозумілості та визнання отриманого випускником диплома про вищу освіту. 

Додаток до диплома про вищу освіту видається разом з документом про 

освіту і є невід’ємною його частиною.  

Додаток до диплома про вищу освіту DIPLOMA SUPPLEMENT 

містить: (1) інфомацію про особу, якій видано диплом (прізвище; ім’я та по 

батькові; дата народження; ідентифікаційний номер чи код студента); (2) 

інформацію про кваліфікацію (назва кваліфікації і звання; основний напрям 

підготовки за кваліфікацією;  найменування і статус навчального закладу, 

який присвоїв кваліфікацію та здійснював навчання; мови навчання; (3) 

інформацію про рівень кваліфікації (рівень кваліфікації; офіційна тривалість 

програми; вимоги до вступу); (4) інформацію про зміст та результати 

навчання (форма навчання; вимоги програми; детальні відомості про 

програму і отримані особою результати навчання; схема оцінювання; 

загальна класифікація присвоєної кваліфікації); (5) інформацію про 

академічні та професійні права; (6) додаткову інформацію; (7) засвідчення 

додатка (дата; підпис; посада; офіційний штамп чи печатка); (8) інформацію 

про національну систему вищої освіти (загальні вимоги до вступу; структура 

вищої освіти, документи про вищу освіту; наукові ступені; типи вищих 

навчальних закладів; система забезпечення якості). 

Додаток не містить жодних оцінювальних суджень, тверджень щодо 

еквівалентності чи пропозицій щодо визнання. Мета Додатка є надання 

достатньої об’єктивної інформації для справедливого академічного та 

професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, сертифікатів). 



Узагальнюючи вище викладене, можна стверджувати, що в Україні 

започатковано заходи щодо забезпечення академічної мобільності студентів. 
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