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In the article based on processed information about international work in Kyiv 
National Linguistic University  a proposition about the direction of further development 
of European integration is put.

15 років тому європейське суспільство, стаючи на шлях освітніх реформ, на-
віть не сподівалося на такий всеохоплюючий успіх та швидке розповсюдження 
Болонської системи. На сьогодні 48 країн Європи та Центральної Азії є учасни-
ками цього процесу, орієнтованого на сприяння мобільності освітніх одиниць та 
універсальність навчальних планів. Майже 10 років тому (у 2005 р.) Україна при-
єдналася до формування єдиного європейського освітнього простору, тому протя-
гом останніх років у країні активно відбувається процес модернізації вищої осві-
ти, який потребує введення інноваційних навчальних технологій та відповідності 
міжнародним стандартам. Змінюються пріоритетні напрями роботи; питання, що 
раніше не здавалися важливими, зараз виходять на перший план. 

Перед українськими вищими навчальними закладами постало відповідальне 
завдання: реформувати освітню систему відповідно до вимог Болонського про-
цесу. Тепер першочерговими завданнями вишу є розвиток міжнародної навчаль-
ної діяльності та підвищення мобільності студентського та викладацького складу, 
чому сприяє робота міжнародних відділів університетів [1].

Новий робочий формат і стратегія дій в аспекті європейської інтеграції спо-
нукають їх до пошуку принагідних шляхів успішної міжнародної діяльності. 
Входження в світовий освітній простір, крім усього іншого, передбачає стиму-
лювання притоку молоді у сферу науки за рахунок створення міжнародних сту-
дентських організацій, програм міжвузівських обмінів, а також відкриття центрів 
іноземних мов і культур [2].

Далеко не останню роль у налагодженні міжнародних зв’язків відіграє Ки-
ївський національний лінгвістичний університет, на теренах якого вивчаються 
понад 20 мов світу на 7 факультетах, жоден із яких не залишається осторонь 
співробітництва з міжнародними асоціаціями, спілками, культурно-освітніми ор-
ганізаціями та зарубіжними навчальними закладами. Найактивнішу міжнародну 
роботу веде факультет германської філології, найстаріший з факультетів універ-
ситету. Співпраця відбувається у різноманітних формах і передбачає проведення 
спільних наукових досліджень; обмін інформацією та консультації із зарубіжни-
ми колегами стосовно сучасних методик викладання іноземних мов, новинок фа-
хової літератури, змісту та організації навчання з мовних дисциплін, організації 
самостійної та дослідницької роботи студентів; читання лекцій; наукове стажу-
вання викладачів, докторантів та аспірантів за фінансової підтримки закордонних 
освітніх установ  та за рахунок отримання міжнародного гранту; проведення на-
укових конференцій; навчання у літніх мовних школах; методичні консультації 



331

для викладачів; стажування іноземних студентів на факультеті [3]. Зокрема, за 
останні чотири роки докторанти та аспіранти факультету германської філології 
взяли участь у понад 80-и зарубіжних наукових конференціях, студенти – у понад 
20-и. Кафедри факультету були співорганізаторами чотирьох науково-практичних 
конференцій та двох круглих столів [4]. 

Однією з найактивніших кафедр факультету є кафедра германської і фіно-
угорської філології. Її представники докладають максимум зусиль для забезпе-
чення належного представництва КНЛУ в Міжнародній Асоціації університетів,  
що надає чимало можливостей для активної участі науково-педагогічних праців-
ників факультету у міжнародних наукових заходах, конференціях і проектах. 

Кафедра тісно співпрацює з Московським державним лінгвістичним універ-
ситетом, Санкт-Петербурзьким державним університетом, Петрозаводським дер-
жавним університетом (Російська Федерація), а також Університетом ім. Лоранда 
Етвьоша (Угорщина), за підтримки якого у межах кафедри вже три роки існує 
Центр угорської мови і культури [3]. 

За відносно короткий термін роботи Центр посприяв зміцненню українсько-
угорських стосунків, залучаючи обидві сторони до співпраці та обміну досвідом. 
Ознаменуванням початку міжнародної дружби стало відкриття Центру, яке від-
булося 30 вересня 2011 року. Відтоді було проведено чимало заходів, покликаних 
згуртувати науковців з країн-сусідів навколо впровадження ідей Болонської сис-
теми у повсякденність сучасного європейського університету. Зокрема, завдяки 
тому, що Центр став першим осередком вивчення угорської мови в центральній 
Україні, угорські високопосадовці звернули на нього чималу увагу. В рамках так 
званої «Посольської години» в КНЛУ відбулися зустрічі членів кафедри герман-
ської і фіно-угорської філології та студентів із Надзвичайним і Повноважним 
послом Угорської Республіки паном Міхаєм Баєром та Першим секретарем по-
сольства Угорської Республіки в Україні пані Тімеєю Вайон. Неодноразово сту-
денти були запрошені до посольства Угорської Республіки в Україні для учас-
ті в урочистих заходах з нагоди угорських національних свят. Крім того, були 
отримані домовленості з університетом ім. Лоранда Етвьоша щодо гармонізації 
магістерських програм і створення умов для здобуття студентами КНЛУ, що ви-
вчають угорську мову, подвійного диплому зі спеціальності «Угорська мова та 
друга іноземна мова» [3]. 

У таких сприятливих умовах спільної роботи необхідно сконцентрувати увагу 
на розвитку студентської міжвузівської співпраці. 

Оскільки університетом ім. Лоранда Етвьоша було чимало зроблено для до-
сягнення спільних результатів, питання організації студентського зв’язку має ляг-
ти на студентство Київського національного лінгвістичного університету.

Серед інших питань дуже важливою постає тема наукової та культурної співп-
раці, за умов якої можна підвищити рівень знань та умінь студентів обох вишів. 
Як зазначив пан Міхай Баєр під час останнього візиту до КНЛУ 20 листопада 
2013 р., відповідальність за подальший розвиток країни та суспільства лежить 
у першу чергу на активній молоді, яка, за сприяння влади, має докладати якнай-
більше зусиль до розвитку науки та створення діалогу культур. У зв’язку з цим 
пропонується створення міжвузівського студентського гуртка або центру, осно-
вним завданням якого було б зібрання двомовної наукової та літературної бази. 

На етапі планування в першу чергу треба звернутися до питання структури 
майбутньої організації та її функцій. Очолюваний студентами центр керувати-
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меться з двох сторін – української та угорської. В університетах-партнерах бу-
дуть створені ініціативні групи, метою яких буде розвиток студентського зв’язку, 
незалежного від політики самих університетів. Центр розвиватиметься у двох 
основних напрямах: науковому та культурному. Науковий в першу чергу матиме 
на меті обмін знаннями між студентами відповідних фахових спрямувань. Про-
понується проведення щорічної міжвузівської наукової конференцій з виданням 
двомовної збірки робіт її учасників. Коло питань конференції визначатиметь-
ся поточними науковими тенденціями. У подальшому планується запрошення 
іноземних науковців до проведення лекцій в університетах, а також написання 
студентами спільних наукових робіт, поєднуючи досвід країн та надбань різних 
освітніх систем.

До роботи культурного сектора центру будуть залучені, в першу чергу, студен-
ти з напрямом підготовки «Мова і література», які братимуть участь у проведенні 
тижнів іноземної культури в межах університетів. До участі в заходах будуть та-
кож залучені сучасні діячі культури, які проводитимуть лекції в кожному з уні-
верситетів. Планується проведення конкурсу на кращий літературний переклад з 
подальшим виданням двомовної збірки перекладів поезії та малої прози, а також 
студентських творів іноземною мовою.

В подальшому можливе залучення до центру всіх бажаючих угорських та 
українських університетів, а згодом –розширення міжнародної співпраці шляхом 
створення єдиного європейського студентського науково-культурного простору.
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