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МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ  
ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
(замість передмови)

Історично склалося, що в  абсолютній більшості європейських 
країн окремі регіони мають такі навчальні заклади, які є інтелекту-
альними центрами. Зазвичай, це університети, де є поєднання під-
готовки науковців з підготовкою науково-педагогічних працівників 
для системи різноманітних навчальних закладів.

Волинський край ще з  часів середньовіччя зарекомендував себе 
регіоном, де цінувалася освіта, були навчальні заклади, які давали 
хороший рівень базової освіти (Острозька академія, Луцька братська 
школа, Єзуїтський колегіум тощо). Вже на рубежі ХІХ–ХХ століть, 
незважаючи на те, що Волинь вважалася глибокою провінцією Росій-
ської імперії і освітні структури завершувалися гімназіями, –  місцева 
освіта створила для волинян можливість повноцінного, ефективного 
навчання, що дозволяло згодом місцевим вихідцям вільно почуватися 
як в європейській системі освіти, так і в європейській культурі. Поча-
ток ХХ століття ознаменувався тим, що Волинь дала Україні та світові 
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діячів освіти та культури рівня Лесі Українки, В’ячеслава Липинського.
Від середини ХХ століття інтелектуальним центром Волині 

є  Волинський національний університет імені Лесі Українки 
(до 1993 року –  Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі 
Українки). Про нього вже писали історики 1, опубліковано ювілейні 2 
та спеціальні видання 3.

Волинський національний університет імені Лесі Українки 
є  складовою частиною освітніх, наукових, культурних національ-
них та зарубіжних систем. Тому успішність його діяльності вели-
кою мірою залежить від узгодження та координації дій з  інозем-
ними організаціями та установами. Міжнародне співробітництво 
університету має також свою історію. Вже з перших днів існування 
зв’язки з іншими відповідними інституціями зарубіжних країн були 
невід’ємною складовою становлення університету. Протягом свого 
розвитку Волинський національний університет імені Лесі Укра-
їнки налагодив зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами 
та науковими установами Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, 
Німеччини, Канади, Бельгії, Швеції, міжнародними фундаціями 
США International School Project, Global Leadership, Корпусом Миру, 
Британською радою, а  також з культурними центрами та інститу-
тами, відкритими при Посольствах Польщі, США, Великої Британії, 
Німеччини та Франції в Україні.

Нині університет має потужну партнерську базу, яка налі-
чує 50  міжнародних установ. У  2020  р. нашим партнером стала 
міжнародна освітня компанія «БайІн Шаньдун» (Китай). Зараз 

1 Б.Й.  Заброварний, О. Г Михайлюк., В.О.  Кудь, Луцький державний педагогічний 
інститут ім. Лесі Українки (Нарис історії), Львів, 1992; М.С.  Бур’ян, В.Г.  Крюков, Схо-
дознавство в  Луцькому педагогічному університеті / Український історичний жур-
нал, 2001, № 6; Міжнародний науковий конгрес «Українська історична наука на порозі 
ХХІ століття»: Доп. і повід. Чернівці : Рута, 2001. Т. 1, 2; III Міжнародний науковий кон-
грес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу», 
Луцьк, 17–19 травня 2006 р. : доп. та повід.: в 3 т. Луцьк : Вежа, 2006 .

2 Волинський державний університет ім. Лесі Українки: 65  років, Луцьк, 2003, 488  с.; 
Волинський національний університет ім. Лесі Українки: ювілейне видання, Луцьк, 2010 та ін.

3 Наукові школи Волинського національного університету імені Лесі Українки  ; 
упоряд. А.В.  Цьось, М.Л.  Вєтрова, І.В.  Глова, Луцьк, 2010. 100 с.; Професори Волин-
ського національного університету імені Лесі Українки ; упоряд. А.В. Цьось, Н.М. Сірук, 
С.В. Турчик, Луцьк, 2010.
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14 здобувачів із КНР зараховано на сертифікатні курси з вивчення 
української мови за індивідуальною освітньою траєкторією та спеці-
ально розробленими навчально-дидактичними матеріалами.

Нині на стадії підписання договори університету з:
– Педагогічним університетом імені Комісії національної освіти 

в Кракові (Республіка Польща) щодо наукової та дидактичної спів-
праці;

– Університетом Миколая Коперника в  Торуні (Республіка 
Польща) щодо співробітництва в галузі академічної освіти та науко-
вих досліджень;

– Американськими Радами з міжнародної освіти в Україні.
Університет продовжує реалізацію програми «Подвійний 

диплом» із такими партнерськими закладами вищої освіти (ЗВО), 
як Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша в Чен-
стохові, Поморська академія в Слупську, Університет Вітовта Вели-
кого в місті Каунас.

У  контексті проєктної роботи, варто відзначити, що наш уні-
верситет спільно з  громадською організацією «Центр громадської 
освіти» за підтримки Міжнародного фонду соціальної адаптації роз-
почав реалізацію чергового етапу проєкту «Норвегія–Україна», що 
передбачає професійну перепідготовку та соціальну адаптацію вій-
ськовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні. Проєкт 
фінансує Міністерство закордонних справ Норвегії.

В  університеті триває співпраця з-понад 10 закордонними пар-
терами в  межах проєктів академічної мобільності Еразмус+. Про-
довжується співпраця в  рамках програми MEDEVAC  –  урядової 
оздоровчої та гуманітарної програми Чеської Республіки. Проєкт 
реалізується за підтримки Міністерства внутрішніх справ, Міністер-
ства закордонних справ, Міністерства охорони здоров’я, Міністер-
ства оборони Чехії.

Ми розуміємо, що сьогодні вища освіта України і  усього світу 
характеризується взаємною інтеграцією та інтернаціоналізацією 
освітнього процесу. А тому в рамках підписаних угод про співпрацю 
нашого університету із зарубіжними закладами вищої освіти від-
бувається постійний обмін між студентами та викладачами. Вони 
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активно беруть участь у  міжнародних програмах, організовують 
спільні науково-дослідницькі проекти, круглі столи, семінари та 
конференції. На підставі цього постійно видаються інформативні 
матеріали, збірники, підручники і  посібники, монографії та статті. 
Поряд з  цим проводиться постійний книгообмін. Кожного року 
в університеті читають лекції та проводять практичні заняття іно-
земні викладачі, котрі надають також методичну та наукову допо-
могу аспірантам та викладачам щодо вирішення їхніх наукових 
проблем. У свою чергу багато наших викладачів запрошується в іно-
земні ЗВО для читання курсів лекцій та на стажування.

Як зазначалося вище, університет уклав багато угод про спів-
працю із зарубіжними ЗВО, а  також відновив співробітництво 
з навчальними і науковими установами. Слід зазначити, що ці угоди 
не є  угодами паперовими, вони діючі. Наприклад, була укладена 
Угода з Гете-Інститутом, на підставі якої з допомогою наших парт-
нерів створено та успішно працює Центр вивчення німецької мови.

Завдячуючи Угоді з Люблінським університетом імені Марії Скло-
довської-Кюрі викладачі факультету іноземної філології мали можли-
вість читати лекції і проводити заняття зі студентами цього відомого 
у світі закладі вищої освіти. Цей факультет підтримує активно контакти 
з Міжнародним фондом «Відродження», американською організацією 
«Корпус миру», Британською радою, а також з культурними центрами 
та інституціями при Посольствах іноземних держав в Україні.

У  рамках дії українсько-німецької Угоди та програми «Мости 
в Україну» викладачі та аспіранти кафедри німецької філології мали 
можливість стажуватися, а студенти пройти практику у навчальних 
закладах Німеччини.

У свою чергу зарубіжні фахівці проводять лекційні, практичні та 
семінарські заняття для студентів і викладачів нашого університету. 
Зокрема, на кафедрі романських мов та інтерлінгвістики частими 
гістьми є вчені з Франції. Так, у багатьох залишаться в пам’яті лекції 
викладача Страсбурзької вищої школи Філіпа Рорбака.

Важливе значення для підвищення авторитету нашого універ-
ситету, розширення співробітництва має проведення міжнародних 
наукових конференцій. Значного досвіду у цьому набули факультети 
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міжнародних відносин, історії, політології та національної безпеки, 
юридичного, філології та журналістики, економіки та управління та 
інших. Так, на юридичному факультеті було започатковано щорічне 
проведення наукових конференцій аспірантів і студентів «Правове 
життя: сучасний стан та перспективи розвитку». Активною є спів-
праця юридичного факультету з  міжнародними організаціями, 
зокрема, Американською асоціацією юристів.

Факультет інформаційних технологій і  математики та навчаль-
но-науковий фізико-технологічний інститут налагодили контакти 
і активно співпрацюють зі шведськими Малардаленським універси-
тетом та університетом Вастерос.

Не можна оминути увагою факультет психології та соціології, який 
бере участь у Міжнародній програмі підтримки українських організа-
цій, що діють у сфері неповносправності, співпрацює над розробкою 
спільних тем з факультетом психології Варшавського університету, 
клінічним центром університету імені Дж.  Вашингтона і  школою 
післядипломної освіти при Гарвардському університеті (США).

Викладачі факультету біології та лісового господарства тісно 
співпрацюють з  науковцями Білорусії, Молдови, Грузії, Польщі, 
Німеччини, з якими постійно обмінюються науковою, методичною, 
педагогічною інформацією.

Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи впроваджує 
проекти Дирекції з питань співробітництва і розвитку уряду Швей-
царії, Християнського дитячого фонду «Покращення якості соціаль-
них послуг дітям і сім’ям у громаді».

Факультет хімії, екології та фармації бере участь у розробці Між-
народних проектів, що фінансуються Європейським Союзом. На 
факультеті виконувався проєкт, що фінансувався Словацькою Рес-
публікою. Науковці факультету брали участь у міжнародній виставці 
наукових та технічних досягнень «Польща –  Схід» у місті Ольштин.

Особливо слід відзначити роботу факультету міжнародних від-
носин. Зв’язки факультету розвиваються в рамках угод Волинського 
державного університету імені Лесі Українки з такими вузами-парт-
нерами: Люблінським університетом імені Марії Складовської-Кюрі 
(факультет міжнародних відносин), університетом Люблінська 
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політехніка (економічний факультет), Вищою школою управління 
в  Ряшеві, Вищою школою управління і  адміністрації в  м. Замость, 
Вищою державною професійною школою та Вищою школою між-
народних відносин і  суспільної комунікації в  Холмі (Польща), 
Інститутом регіонального розвитку (м. Лейпциг, ФРН), Інститутом 
суспільних наук Академії наук Білорусі, Інститутом транскордонної 
інтеграції (м. Бохольт, ФРН), Лондон-метрополітен університетом.

Майже щороку проводяться наукові конференції, у  яких беруть 
участь науковці та фахівці з  багатьох країн світу. Велику допомогу 
у  придбанні базової навчальної та довідкової літератури, а  також 
аудіовізуальних засобів навчання надають польські колеги з Люблін-
ського воєводства, французьке та німецьке посольства в Україні, гене-
ральне консульство РП у Луцьку, відділи культури та освіти Будинків 
Франції та США в  Києві, Американський корпус миру та Київська 
філія Інституту Гете. Заслуговує окремої уваги робота колективу 
факультету в рамках трансткордонного об’єднання Єврорегіон «Буг».

Викладачі та студенти Інституту мистецтв виїжджали з концерт-
ними програмами до Німеччини.

Міжнародна співпраця стала важливою рисою в  житті факуль-
тету історії, політології та національної безпеки. Історики чітко 
і стабільно брали участь в міжнародній програмі «Україна –  Польща: 
важкі питання» (керівник проф. М.М. Кучерепа). На базі факультету 
відбувся III  Міжнародний науковий конгрес українських істориків 
«Українська історична наука на шляху творчого поступу».

Значною мірою міжнародна співпраця зосереджена на індиві-
дуальних наукових дослідженнях викладачів, аспірантів та студен-
тів, результатом яких є  численні наукові публікації: монографії, 
навчальні посібники, статті у  науковій періодиці, матеріалах всеу-
країнських, міжнародних та регіональних наукових конференцій. 
Важливе значення науковці університету приділяють вивченню 
історії українсько-польських відносин у ХХ ст., які належить до тих 
проблем історичної науки, які вважаються не повністю вивченими. 
Протягом 1994–2021 рр. зусилля вчених-істориків були спрямовані 
на розробку власне цих недостатньо вивчених проблем україн-
сько-польських взаємовідносин.
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Починаючи з  1994  р. науковці університету почали брати 
участь у  наукових конференціях, семінарах, з’їздах, присвячених 
українсько-польським стосункам. На цьому шляху впливовою стала 
зустріч істориків у червні 1994 р. в Підкові Лєсній поблизу Варшави. 
На цій було схвалене польсько-українське комюніке, в якому визна-
чено основні напрямки подальших досліджень. У 1996 р. на підставі 
Угоди про співробітництво між Об’єднанням українців у  Польщі 
і  Всесвітнім об’єднанням вояків Армії крайової було домовлено, 
що шляхом залучення зацікавлених тематикою українських і  поль-
ських істориків будуть періодично організовуватися наукові семі-
нари. До цієї роботи були залучені історики Польщі і України, в тому 
числі викладачі ВНУ ім. Лесі Українки проф. Володимир Баран, проф. 
Геннадій Бондаренко, сл. п. проф. Богдан Заброварний, сл. п. проф. 
Іван Кичій, сл. п. проф. Віктор Колесник, проф. Микола Кучерепа, 
сл.  п.  доц. Володимир Дмитрук та інші. Координатором з  україн-
ського боку став проф. Микола Кучерепа, а з польської –  директор 
тодішнього Військового історичного інституту проф. Анджей Айнен-
кель. Подібна робота знайшла підтримку Міністерства закордонних 
справ України, Посольства України в  Польщі, Волинської обласної 
державної адміністрації, керівництва ВНУ ім. Лесі Українки.

Семінари стали вдалими зустрічами польських та українських істо-
риків. У спокійній й відвертій атмосфері, без зайвих емоцій дослід-
ники отримали можливість представлення своєї точки зору на теми 
польсько-українських стосунків у роки Другої світової війни. У віль-
ному обміні інформацією, поглядами й оцінками складних проблем 
взаємин зроблено спробу з’ясування нинішнього стану знань про них.

Проведені семінари показали, що можна і  треба сісти за спіль-
ний стіл, щоб обмінятися думками й представити результати дослі-
джень, які спираються на документи, у предметній дискусії встано-
вити причини, перебіг і наслідки українсько-польського конфлікту. 
Це  –  єдиний шлях до з’ясування існуючих розбіжностей в  оцінці 
подій та опрацювання об’єктивної історії польсько-українських сто-
сунків у роки Другої світової війни.

Реальним здобутком 13-ти проведених міжнародних семіна-
рів є публікація 11 томів «Україна –  Польща: важкі питання», котрі 
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містять доповіді, матеріали дискусій, протоколи узгоджень й розбіж-
ностей, а також хронологію подій 1939–1945 рр. на Волині і в Галичині. 
Ці матеріали заповнюють прогалину в історії українсько-польських 
стосунків періоду Другої світової війни і можуть використовуватися 
в підготовці істориків, політологів, соціологів, фахівців з міжнарод-
них відносин. Окрім того, семінари сприяли формуванню групи моло-
дих істориків, заохочених до дослідження польсько-українських вза-
ємин у ХХ ст., що створює добру перспективу подальшого розвитку 
українознавчих і полонознавчих студій у Волинському університеті.

Активно продовжують працювати над розробкою важливих 
аспектів українсько-польських відносин проф. Людмила Стрільчук, 
проф. Оксана Каліщук, проф. Анатолій Шваб, доц. Олег Разиграєв 
та ін. Добре налагоджена міжнародна співпраця на кафедрах всесвіт-
ньої історії та філософії (завідувач проф. Людмила Стрільчук), істо-
рії України та археології (завідувач проф. Володимир Баран), політо-
логії, управління та державної безпеки (завідувач доктор політичних 
наук, доцент Оксана Ярош).

Вивченню найрізноманітніших сторін життя Польщі та україн-
сько-польських відносин сприяє, створений у  2008  році у  Волин-
ському національному університеті імені Лесі Українки Інститут 
Польщі. Його мета  –  дальше розширення й  активізація існуючих 
контактів з  освітніми, науково-дослідними та культурно-просвіт-
ницькими установами Польщі і  України. Як інформаційно-дослід-
ний інститут, він буде сприяти загалом українсько-польському 
співробітництву на міжвузівському, міжрегіональному та міжнаціо-
нальному рівнях у всіх сферах життя обох держав-сусідів.

Таким чином, Волинський національний університет імені Лесі 
Українки є  важливим центром досліджень різноманітних сторін 
українсько-польських відносин.


