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Студентство різних країн світу 

За статистикою, найбільш популярні країни для навчання у абітурієнтів - це 

Великобританія, США, Канада, Австрія і Нова Зеландія. Однак, прекрасні навчальні 

заклади є не тільки в цих країнах.  

Польща 

У Польщі є державні та  недержавні  (приватні)  вищі  

навчальні заклади. Залежно від  повноважень ВНЗ може 

називатися: університет, технічний університет,  універ -

ситет  певного  профілю  (наприклад, економічний, 

природничий), а також  політехніка,  академія, вища 

школа. 

Система вищої  освіти та наукових ступенів в 

Польщі організована відповідно до  Болонського 

процесу і базується на трьох рівнях освіти: 

 І рівень (професійна ліценціатська або інженерна  освіта – 3 -3,5 роки 

навчання) – завершується отриманням диплома ліценціата або інженера (для 

випускників технічних напрямків) 

 ІІ рівень (магістерська  – 2 - 2,5 роки навчання) – завершується 

отриманням звання магістра або рівнозначного (наприклад, магістр мистецтв, 

магістр інженер, магістр інженер архітектор, лікар тощо) 

 ІІІ рівень (докторантська – 4 роки навчання) – приймаються кандидати, які 

мають диплом магістра, що дає можливість отримання диплома доктора  

(український відповідник – кандидат наук). 

Термін навчання – від трьох до п’яти років. 

В Польщі, так само які і в інших європейських країнах, початок навчального року 

має 2 терміни: 

 1 жовтня (прийом документів та зарахування студентів на навчання триває до 30 

вересня) 

 1 березня (прийом документів та зарахування студентів на навчання триває до 26 

лютого) 

Таким чином, абітурієнти мають дві можливості для того, щоб розпочати 

навчання у вищому навчальному закладі –  восени або весною. 

Навчальний рік триває 10 місяців та складається з двох семестрів: 

 зимовий (жовтень – лютий) 

 літній (березень – липень) 

Навчання здійснюється у формі лекцій, семінарів, практичних занять, 

лабораторних. Лекції є активною формою занять, оскільки студенти не тільки 

слухають матеріал, який подає викладач, але й доповнюють його, задають питання, 
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висловлюють свою думку і за таку активність отримують бали. На семінарах, 

практичних заняттях відбувається оцінювання знань студента. Екзаменаційна сесія 

проходить два рази на рік. Зарахування сесії означає переведення студента на 

наступний семестр. Якщо студент з поважних причин не зміг здати екзамен (або здав 

на двійку), то має право перездати іспит під час наступної сесії. Студент має право на 

дві перездачі іспиту. Якщо студент не матиме зарахованої сесії то постає питання про 

його відрахування з ВНЗ. Відрахований студент за деяких умов має право поновитись. 

Оцінювання рівня знань студентів відбувається за п’ятибальною системою. 

В державних навчальних закладах навчання для громадян Польщі є 

безкоштовним, а для іноземці – платним. Натомість в недержавних навчальних 

закладах на платній основі навчаються громадяни Польщі і іноземці. 

Мінімальна оплата за навчання для іноземців в державному ВНЗ становить 2 000 

євро в рік. 

Мімінальна оплата за навчання для іноземців в недержавному ВНЗ становить 7 

000 євро в рік. 

Навчання у Польщі для іноземців є платним, однак оплата за навчання не є 

вищою, ніж у вищих навчальних закладах України, а подекуди навіть є нижчою. У 

престижному ВНЗ, наприклад у Варшаві, навчання на таких факультетах як право, 

економіка, журналістика, управління, міжнародні відносини коштує 8 000 – 12 000 

євро в рік. У кожному навчальному закладі при вступі абітурієнт сплачує вступний 

внесок в розмірі від 450 до 3000 грн ( в більшості ВНЗ це 700- 800 грн). За рахунок 

вступних коштів навчальні заклади покривають витрати, пов’язанні з видачею 

студентові студентського квитка, залікової книжки тощо. 

 В системі вищої освіти Європи, зокрема у Польщі, нема такого поняття як 

“неофіційні оплати” за зарахування заліку чи екзамену під час сесії. 

Найбільшими містами-осередками вищої освіти в Польщі є Варшава, Краків, 

Гданськ, Познань, Вроцлав, Лодзь. 

http://osvita.eu/ua/catalog/service/education-in-poland/systema-osvity/ 

http://www.studyinpoland.pl/ukraine/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=100 

 

Франція 

Франція - країна великих можливостей. Країна, здатна 

надати європейську освіту, і, в той же час, можливість 

підвищення свого культурного рівня в численних музеях, 

картинних галереях, театрах країни. На сьогоднішній 

день Франція приймає близько 220 тисяч іноземних 

студентів щорічно. 

Одна з особливостей французької освіти - немає 

відмінностей між іноземними та французькими 

http://osvita.eu/ua/catalog/service/education-in-poland/systema-osvity/
http://www.studyinpoland.pl/ukraine/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=100
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студентами. Як у тих, так і в інших однакові - іспити при вступі, дипломи, розміри 

реєстраційних зборів. У Франції існують державні навчальні заклади, в яких частину 

витрат - 10 000 євро на рік оплачує держава, і приватні заклади, де навчання 

оплачують самі студенти. 
Всього у Франції до послуг студентів 90 університетів, з яких 70 державних, 240 

інженерних шкіл, 230 комерційних шкіл і 2000 центрів навчання дизайну, моді, 

мистецтву. 

Навчаючись у Франції, можна отримати наступні державні дипломи про вищу 

освіту: лісанс за 3 роки, майстер за 5 років, доктор за 8 років. У невеликих 

французьких містах, таких як Тулуза, Ліон, Бордо навчання більш спеціалізоване і 

зосереджене на декількох спеціальностях, а в Парижі, де навчається близько чверті 

всіх студентів, вибір величезний і можна знайти освіту з будь-якої спеціальності. 

Французькі дипломи мають чітку спеціалізацію: 

 Вища інженерна освіта; 

 Вища медична освіта; 

 Спеціальна технічна освіта - отримують у технологічних інститутах; 

 Менеджмент - в інститутах адміністрування підприємств; 

 Політологія і економіка - в інститутах політичних наук; 

 Журналістика та комунікації - в Інституті преси і у Вищій школі інформації та 

комунікацій; 

 Курс спеціальної практичної підготовки - у спеціалізованих університетських 

інститутах. 

Рішення про зарахування студента навчальний заклад Франції приймає в період з 

15 червня по 15 вересня. Приймальні комісії для кандидатів рівня "лісанс" працюють у 

червні, рівня "майстер" у червні-липні. З навчальним закладом треба зв'язуватися 

заздалегідь, протягом попереднього року, для того, щоб був час скласти досьє 

кандидата, і до 30 квітня надати його вузу. 

Іноземні студенти можуть отримати три види стипендій: від Французького уряду, 

від уряду своєї країни, від міжнародних та неурядових організацій. 

http://www.migration-info.org.ua/country-articles/France/nove-systema-osvity-u-frantsiji.htm 

http://www.poltava.pl.ua/project/654/ 

 

Німеччина 

 Система освіти Німеччини схожа на нашу, вона   скадається  

з початкової, середньої і вищої школи. Держава гарантує 

всім  громадянам отримання обов'язкової середньої освіти, 

тому більшість освітніх установ на всіх рівнях державні, а 

навчання в них - безкоштовне.                                          

Основним принципом вищої освіти в Німеччині 

http://www.migration-info.org.ua/country-articles/France/nove-systema-osvity-u-frantsiji.htm
http://www.poltava.pl.ua/project/654/
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вважається "академічна свобода" - вона дозволяє будь-якому студенту самостійно 

визначати перелік дисциплін, що вивчаються, які увійдуть до його диплом. Система 

вищої освіти також передбачає поєднання навчального процесу з науковими 

дослідженнями. Ці особливості визначають графік навчального процесу в 

університетах: кожен семестр складається з лекційних періодів (14-20 тижнів) і 

нелекційних, під час яких студент займається самостійною науковою роботою. 

Середня тривалість навчання у вищому навчальному закладі становить п'ять років, 

хоча зустрічаються вузи з чотирьох або шестирічними курсами. Максимальна 

тривалість курсу вищої освіти в Німеччині становить десять років. 

Університетський курс розділений на два етапи: базовий (3-4 семестри), за 

підсумками якого присвоюється ступінь ліценціата (Vordiplom-Преддіплом), і 

основний (4-6 семестрів), за підсумками якого присвоюється ступінь магістра 

(Magister Artium) (студенти технічних спеціальностей замість цього ступеня 

отримують диплом спеціаліста). Крім закінчення основного курсу університету, 

випускник повинен захистити дипломну роботу або дисертацію. 

Взагалі необхідно сказати, що в Німеччині великий простір для самостійної роботи 

студентів у вищих навчальних закладах. Діє принцип: "Якщо хочеш вчитися і стати 

професіоналом - то тебе навчать, але необхідно проявляти власну зацікавленість і 

сумлінність". 

Навчання ведеться німецькою мовою, але всі міжнародні післядипломні програми 

ведуться англійською, також в університетах є міжнародні курси, розраховані на 

навчання іноземців - вони також ведуться англійською мовою. Для вступу в один з 

університетів Німеччини треба отримати підтвердження свого рівня володіння 

німецькою мовою. Стандартний загальновизнаний іспит TestDaF (Deutsch als 

Fremdsprache) - німецька як іноземна. Для навчання в університеті потрібен 

сертифікат, що підтверджує здачу 4-го рівня даного іспиту за всіма чотирма його 

розділами. 

http://www.osvita.org.ua/abroad/edusystem/deu/university/ 

http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=306 

http://ua.euronews.com/2013/09/20/german-education-from-bureaucracy-to-philosophy/ 
 

Англія 

Британська освіта на сьогоднішній день - одна з 

найцікавіших в світі. У ній органічно переплітаються 

традиції і сучасність. Переваги освітньої системи 

Великої Британії: висока якість, шанобливе ставлення 

до навчання, всебічність освітнього процесу і його 

розмаїття. 

http://www.osvita.org.ua/abroad/edusystem/deu/university/
http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=306
http://ua.euronews.com/2013/09/20/german-education-from-bureaucracy-to-philosophy/
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Із сучасних тенденцій: навчання самостійному й аналітичному мисленню, швидке 

застосування отриманих знань на практиці, зв'язок навчальних закладів з 

роботодавцями - працевлаштування випускників в різні компанії, використання 

найсучасніших технологій навчання. У системі освіти Великої Британії центральною 

ідеєю є "lifelong learning" - безперервне навчання. Починається воно рано, з 

дошкільної освіти: з 3 до 7 років, потім початкова шкільна - з 7 до 13, потім середня 

школа та з 13 до 19 років. Причому, з 5 до 17 років, за англійськими законами - це 

обов'язкове навчання, потім - за бажанням. 

Наступний щабель - вища освіта - з 19 до 30: коледж, університет - отримання 

ступеня бакалавра, магістра. І, нарешті, для тих, хто продовжує своє навчання - 

ступінь доктора або професійні курси підвищення кваліфікації. 

Цікаво, що така зовні консервативна країна, як Велика Британія, одна з найбільш 

відкритих країн для освіти іноземних студентів. Туди приїжджають вчитися з усього 

світу, урядом виділяються спеціальні стипендії для іноземців, і майже у всіх 

навчальних закладах оплата для іноземних студентів менша у порівнянні з оплатою 

англійців. 

Щорічно Британська Рада влаштовує виставку британської освіти Education UK. 

Також у Британській Раді вас охоче проконсультують з приводу отримання освіти у 

Великій Британії. Зокрема, саме Британська Рада на конкурсній основі щорічно 

розподіляє стипендії Міністерства закордонних справ Великобританії British 

Chevening Awards. Це реальна можливість отримати освіту (ступінь магістра чи МВА) 

здатній людині, яка не має в своєму розпорядженні необхідних коштів. 

http://uk.wikipedia.org/wiki 

http://www.osvita.org.ua/abroad/edusystem/gbr/ 

http://www.blog.edukation.com.ua/sistema-seredno%D1%97-osviti-u-velikij-britani%D1%97/ 

http://www.ukvisas.com.ua/indexr_39.html 

 

Швейцарія 

У Швейцарії можна вчитися за різними спеціальностями: менеджмент, маркетинг, 

інформаційні технології, журналістика, але, мабуть, сама популярна освіта серед 

іноземців - готельний менеджмент і різноманітні фінансові спеціальності. 

Вища освіта в Швейцарії поділяється на: 

 університетську - класична вища освіта; навчання 

триває 4-5 років. 

 професійну - прямо пов'язана з практикою, і в 

порівнянні з іншими країнами дає більш широкий 

культурний кругозір і поняття про суміжні наукові 

дисципліни; навчання триває 3-4 роки 

У Швейцарії - 12 університетів. В університетах 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D1%83_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
http://www.osvita.org.ua/abroad/edusystem/gbr/
http://www.blog.edukation.com.ua/sistema-seredno%D1%97-osviti-u-velikij-britani%D1%97/
http://www.ukvisas.com.ua/indexr_39.html
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Базеля, Цюріха, Берна, Сент-Галлена, Політехнічній школі в Цюріху і Вищій школі в 

Люцерні навчання проводиться німецькою мовою. В Університеті Фрібурга - 

німецькою та французькою. В університетах Лозанни, Женеви, Невшателі, у Вищій 

політехнічній школі Лозанни - навчання французькою мовою. У Unwersite de la Suisse 

italienne - італійською. 

Вступ до університетів проходить за конкурсним відбором. Приймальна комісія 

аналізує академічні показники успішності абітурієнтів, і відповідність рівня отриманої 

ними освіти необхідному рівню у Швейцарії. У певних випадках іноземним студентам 

пропонується пройти підготовчий курс, щоб бути прийнятими в університет. 

Після закінчення навчання видаються академічні документи: ліцензія, диплом, 

ступінь доктора. 

Вартість навчання у вузах Швейцарії залежить від того, державний це вуз або 

приватний. У приватних вузах (у тому числі в школах готельного господарства) 

навчання орієнтовно коштує $25000-30000 на рік. Навчання у вузах, що мають 

підтримку федерального або кантонального бюджетів безкоштовно для громадян 

Швейцарії, а іноземні студенти платять $500-1000 за семестр. 

http://pleyady.kiev.ua/dumki-vgolos/6820-osoblivosti-vishhoi-osviti-v-shvejcarii.html 

http://milenium-plus.com.ua/studentland-vyscha-osvita/vyscha-osvita-u-shvejtsariji/ 

http://www.uaitp.org.ua/?q=osv_za_cord_1 

http://pleyady.kiev.ua/dumki-vgolos/6658-vishha-osvita-v-shvejcarii.html 

 

Австралія 

Австралійська освітня система в чомусь схожа на 

британську: школи, коледжі, університети. В 

основному, навчання державне, але є і приватні 

заклади. У країні 350 коледжів, 40 університетів, 550 

центрів навчання англійській мові. 

 Переваг освіти в Австралії, досить багато: 

- висока якість освіти при порівняно невисокій 

вартості; 

- рік навчання в австралійському коледжі коштує від 4 до 7 тисяч 

американських доларів, а в університеті від 7 до 15 тисяч американських 

доларів. Це на 15-20% менше, ніж в американських і англійських навчальних 

закладах, а якість навчання в Австралії цілком відповідає світовому рівню; 

- іноземним студентам дозволяється працювати 20 годин на тиждень під час 

навчання і повний робочий день на канікулах;  

-  в Австралії, на відміну від європейських країн, студенти легко можуть 

знайти роботу в магазинах, ресторанах і в сфері обслуговування;  

http://pleyady.kiev.ua/dumki-vgolos/6820-osoblivosti-vishhoi-osviti-v-shvejcarii.html
http://milenium-plus.com.ua/studentland-vyscha-osvita/vyscha-osvita-u-shvejtsariji/
http://www.uaitp.org.ua/?q=osv_za_cord_1
http://pleyady.kiev.ua/dumki-vgolos/6658-vishha-osvita-v-shvejcarii.html
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-  можливість після навчання залишитися працювати в Австралії або 

продовжити навчання в аспірантурі; 

-  в Австралії існує закон, за яким іноземні студенти, закінчивши освіту в 

Австралії, мають переважне право на проживання; 

-  багато різноманітних і гнучких схем для вступу до вузів. 

-  при вузах існують підготовчі відділення.  

- також є такі схеми: спочатку пропонується навчання англійській мові, 

потім дипломний курс коледжу, а потім студент переводиться відразу ж на 

другий курс вузу. 

Добре поставлений сервіс для іноземних студентів. До Австралії щорічно 

приїжджає вчитися близько 150 тисяч студентів з усього світу, і для них намагаються 

створювати найбільш комфортні умови. При вузах існують міжнародні відділи, які 

займаються зустріччю і адаптацією студентів. При університетах є університетські 

містечка, де знаходиться все необхідне для життя - медичні центри, спортивні 

споруди, служби з працевлаштування, банки, магазини і т.д. До того ж, що зручно для 

іноземних студентів - досить низька вартість оренди за квартиру. 

Головне, що Австралія дає можливість гармонійно поєднувати навчання з 

працевлаштуванням, а також надає на вибір велику кількість самих різноманітних 

програм, що враховують сучасні технології і все нове в науково-дослідній та освітній 

діяльності. 

http://znaimo.com.ua/ 

http://www.osvita.org.ua/abroad/edusystem/aus/ 

http://ru.osvita.ua/abroad/higher_school/australia/29453/ 

http://www.osvita.com.ua/ua/abroad/908/ 

http://www.australia-europe.org/graduate-ua.html 

США 

Існує багато різних думок про систему американської освіти. Дійсно, 3500 

американських університетів і коледжів важко об’єднати в систему з єдиними 

нормами і правилами, як у багатьох інших країнах. Освіта тут відрізняється високим 

ступенем децентралізації. Федеральний уряд не має права визначати політику і 

навчальні програми вузів. Рішення з цих питань приймаються на рівні влади штату або 

округу. 

У США існують вищі навчальні заклади різних 

типів: 

1. Дворічні навчальні заклади (Communіty або Junіor 

коледжі), які пропонують два типи програм: повністю 

академічні програми (готують студентів до переходу в 

чотирирічні навчальні заклади, які дають ступінь 

http://znaimo.com.ua/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97
http://www.osvita.org.ua/abroad/edusystem/aus/
http://ru.osvita.ua/abroad/higher_school/australia/29453/
http://www.osvita.com.ua/ua/abroad/908/
http://www.australia-europe.org/graduate-ua.html
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бакалавра) та програми з практичною орієнтацією (дають професійну освіту в різних 

галузях). 

2. Коледжі або університети (інколи вживають термін “інститут”, коли йдеться про 

навчальні заклади технічної орієнтації), що надають ступінь бакалавра. Незважаючи 

на те що терміни “коледж” і “університет” в США часто є синонімами (обидва вони 

надають диплом про вищу освіту), між ними є різниця. Університет – поняття більш 

широке. Колись університетом називали навчальний заклад, який мав докторські 

програми. Сьогодні університетом можна назвати будь-який ВНЗ, що має програми 

післядипломної освіти. Словом “коледж” називають як самостійний вищий 

навчальний заклад (з дворічним або чотирирічним терміном навчання), який надає 

ступінь не вище бакалавра, так і підрозділ (факультет) університету, що готує 

спеціалістів якоїсь певної галузі знань. Часто для такого підрозділу вживають також 

слово “школа” (наприклад, Бізнес-школа ім. Робінса Університету Річмонда). Хоча, 

слід відмітити, що в США законодавчо не регламентовано, який вуз повинен 

називатися “університетом”, а який – “коледжем”. 

За типом фінансування виділяють навчальні заклади штату та приватні навчальні 

заклади. Перші фінансуються в основному з бюджету штату, в якому вони 

знаходяться. Студенти, що живуть у цьому штаті, як правило, платять за навчання 

менше ніж студенти з інших штатів та з-за кордону. Приватні навчальні заклади часто 

є більш дорогими – вони не отримують фінансової підтримки ні від штату, ні з 

федерального бюджету. Всі студенти приватних університетів платять однакову суму 

за навчання, незалежно від місця їх постійного проживання. Кількість студентів, що 

навчаються в приватних вузах, набагато менша ніж тих, що навчаються в навчальних 

закладах штатів (2 мільйони проти 5 мільйонів). Хоча це зовсім не свідчить про меншу 

популярність приватних вузів. Навпаки, майже всі найпрестижніші університети США 

є приватними. Просто плата за навчання там дуже висока, і далеко не всі бажаючі 

можуть собі дозволити навчатися в приватних вузах. 

Звичайно, у США вузи мають чудове технічне оснащення навчальних аудиторій, 

що не може не стимулювати інтерес до навчання. Американські вузи дають студентам 

величезну кількість додаткових можливостей, таких як Мовний центр (де студентам 

допомагають навчатися правильно складати будь-які письмові роботи, робити 

доповіді, презентації, виступати перед аудиторією) або 

Центр розвитку кар’єри (де студентам допомагають із 

працевлаштуванням, дають можливість безпосередньо 

на території університету пройти інтерв’ю з 

представниками провідних американських компаній). 

Однією з переваг американської системи навчання є 

те, що вона дає можливість більш осмислено підійти до 

одного з найважливіших рішень у житті – вибору 

професії, оскільки це рішення студенти приймають до 

кінця другого року навчання, до цього ж вони вибирають лише університет та різні 
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базові предмети з різних напрямків. У нас же спеціальність частіше за все вибирається 

з міркувань престижності або за порадою батьків 

Крім основної спеціальності (Major), студенти вибирають також другу 

спеціальність (Mіnor). Причому у студентів, які навчаються у бізнес-школі, друга 

спеціальність може бути пов’язана зовсім не з бізнесом. Популярною серед студентів-

маркетологів другою спеціальністю є іноземна мова. Після того, як рішення про вибір 

спеціальності прийнято (причому його можна змінювати), американські студенти 

починають вибирати предмети вже зі своєї спеціалізації або із суміжних галузей. Деякі 

предмети є обов'язковими, інші – за вибором. 

Вільний вибір предметів в американських вузах 

зумовлює відсутність академічних груп, а також 

різний рівень підготовки студентів, що записалися на 

один і той самий курс. Тобто, викладачі повинні 

розробляти свої курси так, щоб, з одного боку, всім 

було зрозуміло, а з іншого – щоб не було нудно 

“просунутим” студентам. Крім того, майже всі 

викладачі мають свої web-сторінки з докдадною 

інформацією про себе і про курси, які вони читають. 

В американських університетах немає чіткого поділу пар на лекції й практичні 

заняття. На одному занятті викладач може розповідати тільки теоретичний матеріал, 

на іншому – після викладення теорії може провести невелику дискусію, на третьому – 

показати відеоматеріали до теми, на четвертому – студенти самі готують презентацію, 

на п’ятому – пишуть тест тощо. Абсолютно всі викладачі в бізнес-школі, пояснюючи 

теоретичний матеріал, використовують PowerPoіnt-презентації. 

Усні іспити в Америці просто не прийняті. Більшість іспитів проходить у вигляді 

тестів з різними типами питань. Крім того, є обов’язкові домашні завдання, які або 

здають на парі викладачу, або посилають йому електронною поштою. Тобто, 

американські студенти навчаються не тільки в період сесії, а й протягом року. Оцінку 

з курсу виставляють на підставі роботи студента протягом семестру. Складно знайти 

навчальний курс, заключний бал з якого засновувався б на одному іспиті наприкінці 

семестру. Кожний викладач на початку семестру роздає всім студентам Syllabus, у 

якому подані всі вимоги до предмету, завдання, структура курсу, а також – із яких 

компонентів складається підсумкова оцінка з предмету. 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://kpi.ua/623 

http://izn.nau.edu.ua/obuchenie/obrazovanie-v-mire/sistema-osviti-s-sh-a/ 

http://www.osvita.org.ua/abroad/edusystem/usa/ 

http://znaimo.com.ua/ 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://kpi.ua/623
http://izn.nau.edu.ua/obuchenie/obrazovanie-v-mire/sistema-osviti-s-sh-a/
http://www.osvita.org.ua/abroad/edusystem/usa/
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Цікаві студентські  традиції 

в різних країнах світу 

Польські археологи розкопали 13 лекційних залів, що залишилися від найстарішого у світі 

університету - Олександрійського, який працював в V-VII століттях . Очевидно, з того ж часу 

існують і студентські традиції. 

1. У багатьох західних університетах існує традиція 

«первісного крику» (англ. «The Primal Scream»). «Первісний 

крик» триває від п'яти до десяти хвилин: кожен волає, хто       

на що здатний. Вважається, що це знімає напругу сесії. 

http://www.libo.ru/libo4180.html 

2. Традиція університету португальського міста Коїмбра 

стала місцевою легендою. Це - церемонія «спалювання 

стрічок»: студенти спалюють у спеціальних горщиках 

широкі стрічки, пофарбовані в кольори свого факультету, що символізує закінчення їх 

студентського життя. 

http://poglyad.com/stories/story-7368 

3. У Вроцлавському університеті (Польща) у випускників є традиція «одягати» в безглуздий 

одяг статую фехтувальника, встановлену перед Університетом, в ніч перед врученням диплома. 

http://slavikap.livejournal.com/3440283.html 

4. У російських студентів існує традиція звати «халяву» перед 

іспитом. Потрібно в 12 годин ночі перед іспитом відкрити кватирку, 

відкрити заліковку і у вікно прокричати «халява, прийди». Після чого 

закрити вікно, покласти в заліковку цукор, перев'язати її гумкою і 

покласти в морозилку. 

http://bivalochi.narod.ru/bivalochi_studpr.html  

 

5. Якщо очікується дуже складний іспит, можна спробувати 

вискочити на вулицю в нижній білизні з криком «Шара!». 

          http://slavikap.livejournal.com/3440283.html 

 

6. У Єльському університеті взагалі організується забіг голяка. 

 

7. Якщо ви позичали конспект у старших курсів, за це доведеться 

платити. Боржник повинен «відпрацювати» кілька годин перевізником у 

свого рятівника. Бідоласі малюють зеленкою «фінгали» під очима - щоб 

http://www.libo.ru/libo4180.html
http://poglyad.com/stories/story-7368
http://slavikap.livejournal.com/3440283.html
http://bivalochi.narod.ru/bivalochi_studpr.html
http://slavikap.livejournal.com/3440283.html
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було схоже на фари. Якщо боржників двоє, вони можуть «катати» свого рятівника удвох на 

ношах. 

http://www.libo.ru/libo4180.html 

8. У Прінстонському університеті (США) студенти здають письмові іспити за відсутності в 

аудиторії викладачів. Вся справа в «Кодексі чесності» - урочистій клятві -  яку дають 

першокурсники. Відповідно до неї, студент, як порядна людина, зобов'язується не списувати. 

9. У Джорджтаунському університеті (США) студенти відкручують стрілки з годинника вежі 

Healy Hall і відправляють посилкою до Ватикану. Незважаючи на посилення охорони і благання 

адміністрації, стрілки і далі пропадають з годинника раз на 5-6 років. 

http://poglyad.com/stories/story-7368 

10. Одного разу в Оксфордському університеті студент під час іспиту вимагав у викладача 

кухоль пива, пославшись на давню традицію вузу. Оскільки в XVIII столітті в університеті така 

традиція справді існувала, необхідний кухоль студенту подали. Але екзаменатор не залишився в 

боргу: він згадав про ще одну давньою традицією Оксфорда і оштрафував студента за те, що він 

з'явився на іспит без шпаги. 

http://shadow3d.org.ua/post204729184/ 

11. У середовищі японських студентів сформувалася цікава традиція: вони беруть з собою 

на іспити шоколадку Kit Kat, яку вважають талісманом. Справа в тому, що вираз «обов'язково 

переможемо» («kitto katsu» на японській) співзвучний з назвою ласощів. 

http://www.osvita.org.ua/articles/1512.html 

12. Російським студентам у ХІХ столітті у різного роду забігайлівках писали на спині їхню 

адресу. Такий звичай навіть став темою фейлетонів Чехова: швейцари ресторанів «Яр» та 

«Стрільна» випитували у студентів, доки ті ще в’язали лика, адреси і писали їх крейдою на 

спинах. Потім вони просто здавали бездушні тіла візникам, а ті доставляли їх додому. 

http://poglyad.com/stories/story-7011 

13. Деякі студенти надзвичайно схильні до нетривіальних рішень. Іноді - в силу своєї 

неуважності. Цікавий випадок стався одного разу у житті математика 

Джорджа Данцига. Запізнившись на заняття в університет, студент 

прийняв рівняння, написане на дошці, за домашнє завдання. Кілька 

днів він витратив на те, щоб отримати відповідь. Згодом 

з'ясувалося, що юнак впорався з двома нерозв’язними завданнями, 

які були не по зубах навіть сформованим ученим. А Данциг просто 

не знав, що вони не мають рішення, знайшовши його за вікенд. 

http://poglyad.com/stories/story-7011 

14. Одного разу студенти виміряли довжину Гарвардського мосту. Вона складає «364,4 

смута і ще одне вухо». Ця міра довжини з'явилася всередині минулого століття від прізвища 

студента, Олівера Смута, за допомогою якого студенти в 1958 і виміряли довжину мосту. 

Олівера, ріст якого становив сто сімдесят сантиметрів, переміщали по дорожньому полотну і 

робили позначки, які, до речі, мало не знищилися під час реконструкції моста. Згодом сам Смут 

зайняв місце в Палаті Мір і Терезів, ставши керівником ISO - Міжнародної організації стандартів. 

http://www.libo.ru/libo4180.html
http://poglyad.com/stories/story-7368
http://shadow3d.org.ua/post204729184/
http://www.osvita.org.ua/articles/1512.html
http://poglyad.com/stories/story-7011
http://poglyad.com/stories/story-7011
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15. В Японії після завершення сесії студенти викидують конспекти 

через вікна. 

http://www.rulez-t.info/foto_pics/12088-tradiciya-yaponskix-

studentov.html 

 

16. Серед студентів Англії та Німеччини на честь будь-якої видатної дати прийнято збивати з 

поліцейських каски. Суспільство до цієї традиції ставиться лояльно, чого не скажеш про 

поліцейських. 

17. А студенти Московського університету , відзначаючи екватор, 

катаються в тазу сходами, або привязують величезний таз до 

автомобіля. Для того, щоб катання не обійшлося без травм, радять 

підкласти під ягодиці всі свої конспекти. 

http://ilearned.ru/prikolno/neobychnye-tradicii-vypusknikov-svyazannye-s-vrucheniem-diploma 

18. У а Вірджінії є традиція: до початку випусконого майбутні спеціалісти повинні 

напівоголеними пробігти до статуї Гомера та поцілувати його в пяту точку. 

19. В Томську ті, хто отримують диплом в Політехнічному унівесритеті , фарбують чоботи 

памятника Кірова в чорний колір, не дивлячись на те, щоїм ніхто цього не дозволяє. Робиться 

все вночі. 

20. Курсанти Нахимівського училища вдягають статую Мідного Вершника, при цього до 

блиску натирають геніталії жеребця (кажуть, що саме через це певні місця металевого коня рік у 

рік стають все меншими ). 

http://ilearned.ru/prikolno/neobychnye-tradicii-vypusknikov-svyazannye-s-vrucheniem-diploma 

21. В  Сент-Ендрюському університеті, 

найстарішому навчальному закладі Шотландії,  є 

традиція посвяченя в студенти. Новоспечені студенти 

кидають один в одного піною для гоління. 

http://warnet.ws/news/category/interesnoe/?page=134 

 

 

 

 

Інформація підготовлена за матеріалами Інтернет - видань 
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