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sectarian medical schools were the first medical educational establishments that trained 
women. Nevertheless, proprietary and sectarian medical schools had weak points, such as 
lack of unification in terms of entry requirements, poor material and technical base, 
abandoned and dirty buildings, incompetent academic staff, low tuition fee, almost no 
practical classes, insufficient clinical education, etc. These factors led to the closure of almost 
all proprietary and sectarian medical schools, with the osteopathic one being the exception. 

As for the prospects of further research, we are going to highlight the preconditions of 
the reform in the American medical education in the early 20th century, and to point out 
Flexner’s recommendations in the context of the medical educational paradigm (based on 
the work “Medical education in the United States and Canada: a report to the Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching”, 1910). 
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ГАРАНТИ І РИЗИКИ ЗДОБУТТЯ СУЧАСНИМ СТУДЕНТОМ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ 

 

Статтѐ спрѐмована на вивченнѐ у студентів закладів вищої освіти України 
та Польщі презентацій вищої освіти щодо власних вимірів сучасності ѐк чинника 
нагальності переглѐду концепції сучасної вищої освіти загалом. Стверджуютьсѐ, що 
здобуттѐ вищої освіти вже не сприймаютьсѐ сучасним студентом основноя умовоя 
власної професіоналізації: у ній вбачаютьсѐ, перш за все, джерело власного розвитку 
та соціалізації. Констатуютьсѐ, що гарантами здобуттѐ вищої освіти виступаять 
батьки студентів, а також демократичні форми державної та спонсорської 
підтримки зростаннѐ самостійності студента через гранти, конкурси та цільові 
стипендії, ѐкі мінімізуять ризики процесів залежності та споживацтва. Перехід 
закладів вищої освіти на соціалізуячи форми управліннѐ освітнім процесом 
студента видаютьсѐ більш перспективним, ніж пролонгаціѐ виховного напрѐму 
роботи. Цьому буде слугувати формуваннѐ простору самоорганізації й посиленнѐ 
процесів студентського самоуправліннѐ, актуалізація ѐкого вже можна 
спостерігати в польського студентства. 
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Постановка проблеми. Процеси глобалізації та формуваннѐ 

інформаційного суспільства висуваять все більші вимоги до сучасної 
лядини: її компетентності, кваліфікованості, грамотності в різних сферах 
життѐ, надаячи тим самим їй можливість розширявати своя діѐльність у 
різних соціальних просторах (від реальних до віртуальних). У всі історичні 
епохи освіта виступала умовоя набуттѐ такої здатності, а в контексті 
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сучасних трансформацій набуваю особливої значущості. Натомість освітнѐ 
парадигма завше базуютьсѐ на традиційній, набутій у попередньому досвіді 
системі знань, ѐка трансляютьсѐ старшим поколіннѐм меншому. Процеси 
глобалізації та розбудови інформаційного простору внесли суттюві зміни в 
транслѐційні процеси передачі знань: скоротиласѐ дистанціѐ між носіѐми 
знань і їх отримувачами, змінилисѐ форми їх накопиченнѐ та відбувсѐ 
перерозподіл у переліку носіїв знань. За таких умов заклади вищої освіти 
вже не можуть розціняватисѐ флагманами в освітньому процесі, оскільки 
інформаційні джерела набули широкої доступності й вийшли із 
пріоритетності володіннѐ певними інституціѐми, ѐким раніше переважно 
виступали наукові лабораторії закладів освіти. За таких умов природним 
видаютьсѐ переглѐд значеннѐ й можливостей соціального інституту вищої 
освіти у становленні молодої лядини. На нашу думку, цей переглѐд слід 
здійснявати саме з позиції молодої лядини, ѐка «прийшла» здобувати 
вищу освіту в заклад освіти: з позиції її потреб та запитів, прагнень у житті 
та перспектив, а також визначеннѐ її ролі у своюму житті. 

Аналіз актуальних досліджень. На жаль, коло наукових досліджень 
мало приділѐю уваги вивчення й переглѐду розвитку усталених інституцій 
щодо нових соціальних умов. Тож питаннѐ переглѐду розуміннѐ молоддя і 
студентами ролі вищої освіти, ѐк усталеної форми набуттѐ вищого 
кваліфікаційного рівнѐ, не постали пріоритетними у сфері наукових знань. 
Переважно наукові праці розкриваять лише певні сторони цього процесу, 
ѐк-то: питаннѐ адаптації студента до умов навчаннѐ в закладі вищої освіти 
(Мирончак, 2013; Першина, 2011), проблема змін в освітній парадигмі та 
труднощів щодо її впровадженнѐ (Карпяк, 2011; Куклін, 2012); питаннѐ 
підтримки студента під час навчаннѐ щодо його стану здоров’ѐ (Олексенко, 
2011; Овчарук), посиленнѐ здатності до подоланнѐ негативної 
конкурентної поведінки у студентському довкіллі (Голѐрдик, 2015), 
подоланнѐ проблем першого року навчаннѐ в закладі вищої освіти 
(Рогачова, 2016), навчаннѐ студентів, ѐкі маять функціональні обмеженнѐ 
(Іванчук). У контексті вищезазначеного науковцѐми та практиками 
переважно рекомендуятьсѐ різні програми соціально-психологічної 
підтримки та супроводу, що можуть реалізуватисѐ або в межах освітнього 
простору закладу, або поза його межами, зокрема щодо сфери 
педагогічних професій (Бабак, 2015). Натомість нас цікавили самі студенти 
та їх розуміннѐ вищої освіти в контексті власного життѐ. Нами вже була 
здійснена спроба щодо вивченнѐ потреб і запитів студентів закладів вищої 
освіти України (Міровська, 2018), що спонукала нас порівнѐти отримані 
дані із даними вибірки польських студентів.  

Таким чином, метоя нашої статті було вивченнѐ розуміннѐ 
студентами України та Республіки Польща ролі вищої освіти в їхньому 
житті, а також уточненнѐ ймовірних гарантів і ризиків щодо її здобуттѐ.  
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Перед нами були поставлені такі завданнѐ: 1) уточнити розуміннѐ 
студентами значеннѐ длѐ себе вищої освіти; 2) визначити способи 
підтримки студента під час навчаннѐ в закладі вищої освіти (далі ЗВО) та 
ризики їх втрати; 3) здійснити порівнѐльний аналіз вищеназваних 
показників на прикладі студентів України та Республіки Польща.  

Виклад основного матеріалу. Дослідженнѐ здійснявалосѐ методом 
випадкового опитуваннѐ під час різних видів діѐльності студентів: 
студентських таборів, екскурсійних програм, дискусійних клубів тощо. 
Таким чином, вибірка складаласѐ зі студентів різних закладів вищої освіти 
України та Республіки Польща. Всього в дослідженні взѐли участь 600 
студентів, ѐкі в рівних пропорціѐх представлѐли заклади вищої освіти 
України та Республіки Польща. Методами дослідженнѐ послугували бесіди 
зі студентами та анкетуваннѐ, ѐкі були спрѐмовані на вивченнѐ розуміннѐ 
студентами значеннѐ вищої освіти длѐ розбудови власного життѐ, а також 
їхнього баченнѐ ресурсів життюдіѐльності під час навчаннѐ в університеті. 
Також у межах цього дослідженнѐ був здійснений аналіз сайтів закладів 
вищої освіти України та Республіки Польща на предмет виѐвленнѐ видів 
діѐльності студентів та організаційного забезпеченнѐ їхньої підтримки під 
час навчаннѐ у ЗВО. 

Аналіз асоціативного рѐду щодо «вищої освіти» показав, що вища 
освіта традиційно асоціяютьсѐ із саморозвитком, соціальним статусом, 
добробутом, а також посиленнѐм ѐкостей просоціальності, ѐк здатності до 
мирного співіснуваннѐ, та дорослістя. Також вища освіта розглѐдаютьсѐ ѐк 
така, що слугую професійному та трудовому самовизначення й потребую 
певних вкладень (матеріальних, особистісних, розумових) і несе певні 
збитки та обмеженнѐ. Вища освіта асоціяютьсѐ з розумом лядини, а її 
атрибути викликаять ѐк позитивний, так і негативний емоційний відгук. 
Позитивно оціняютьсѐ студентське середовище, місце проживаннѐ 
(гуртожиток), що розглѐдаютьсѐ ѐк зона вільного самовизначеннѐ і 
плануваннѐ власного часу; аудиторії та приміщеннѐ закладу, що суттюво 
відрізнѐятьсѐ від шкільних. Негативно оціняютьсѐ вимушене надмірне 
розумове перевантаженнѐ, обмеженнѐ часу на власного дозвіллѐ, 
недосипаннѐ тощо (Міровська, 2018). Дані нашого дослідженнѐ 
підтверджуятьсѐ розвідками інших учених, ѐкі констатуять освітню 
середовище ѐк стресогенне, зокрема в роботі О. Фірсової надаютьсѐ 
перелік соціально-психологчних чинників стресу у студентів, де окрім 
особистісних чинників виділѐятьсѐ і чинники фінансового забезпеченнѐ 
навчаннѐ студента, і чинники освітнього середовища (Фірсова, 2010). 
  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 6 (80) 

39 

У розподілі названих тенденцій нами не були виѐвленні значущі 
відмінності між студентами України та Польщі. Як студенти України, так і 
Польщі не надаять перевагу ні одній із названих сфер при описі понѐттѐ 
вищої освіти. Це засвідчую, що вища освіта не оціняютьсѐ студентами 
однозначно умовоя професійного та кар’юрного росту, працевлаштуваннѐ й 
саморозвитку. Отримані дані підкресляять значеннѐ вищої освіти ѐк 
всеохопляячого показника життѐ лядини, а не націленого на досѐгненнѐ 
певного результату. Тож продовжувати стверджувати, що в сучасному світі 
опануваннѐ вищоя освітоя ю умовоя професійного становленнѐ – не 
співпадаю з уѐвленнѐми ѐк українських, так і польських студентів. Нами було 
встановлено, що таке уѐвленнѐ трансляютьсѐ молоді переважно їхніми 
батьками, саме ѐкі і вбачаять у вищій освіті кращі перспективи длѐ своїх 
дітей. Більшість тих, хто вступив до закладів вищої освіти, це зробили за 
порадоя своїх батьків і за їх підтримки та наснаги. Також було встановлено, 
що саме їхнѐ фінансова підтримка робить реальним длѐ студента процес 
навчаннѐ у ЗВО. Так, студенти Республіки Польща відмітили, що фінансову 
підтримку під час навчаннѐ у ЗВО їм надаять саме батьки, на чому 
наголосили 56,7 % студентів Республіки Польща і 77,3 % – України. 

Окрім батьківської фінансової допомоги студенти відмітили й інші 
засоби забезпеченнѐ їх життюдіѐльності під час навчаннѐ у ЗВО. Наѐвність 
фінансової підтримки засобом власного працевлаштуваннѐ відмітили 25 % 
польських студентів і 17,5 % українських. На підтримку шлѐхом отриманнѐ 
стипендії вказали 8,5 % українських студентів і 15 % польських. Приведені 
дані показуять, що готовність батьків вкладати фінансові ресурси в освіту 
власних дітей залишаютьсѐ значущим чинником підтримки студента при 
навчанні в закладі вищої освіти ѐк України, так і Польщі. Ризиком длѐ 
студента може послугувати відмова батьків від наданнѐ такої підтримки. 
Таким чином, процес опануваннѐ студентом вищої освіти перебуваю в 
переважній більшості під контролем фінансової підтримки їхніх батьків та 
їхніх поглѐдів на значеннѐ вищої освіти в соціальному становленні. 

Щодо освітнього середовища закладу вищої освіти, то польські 
студенти у 93 % відмічаять наѐвність у закладі таких місць, ѐкі можуть бути 
довільно використаними студентами длѐ вільного спілкуваннѐ (при 64,7 % 
відповідѐх українських студентів). Також польські студенти улябленими 
місцѐми називаять ті, де можуть поюднатисѐ задоволеннѐ потреб 
спілкуваннѐ із потребоя в харчуванні та палінні. Таким чином, їдальнѐ 
(63,3 %) і місце длѐ паліннѐ (16,7 %) ю найбільш улябленими місцѐми длѐ 
польських студентів. Щодо українських студентів, то діапазон їхніх 
уляблених місць у ЗВО виѐвивсѐ набагато більшим, однак відсоток тих, хто 
не маю такого місцѐ на території закладу вищої освіти, теж виѐвисѐ 
вагомим і складаю 26,2 %. Натомість польські студенти у 20 % взагалі не 
надали відповідь на це запитаннѐ. 
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Загалом переважна більшість студентів ЗВО відчуять пошануваннѐ в 
закладі, в ѐкому навчаятьсѐ, на чому наголосили 74 % українських і 60 % 
польських студентів. Водночас студенти Польщі менше надаять значеннѐ 
та думаять щодо їхнього пошануваннѐ в закладі вищої освіти: на цей факт 
вказали 30 % польських студентів і 7 % українських. Натомість 19 % 
українських студентів і 10 % польських відмітили, що вони не відчуять себе 
пошанованими у ЗВО. На нашу думку, ю важливим відчувати свою значеннѐ 
в закладі, де здобуваюш освіту, оскільки задоволеннѐ потреб у 
пошануванні підвищую здатність до навчаннѐ та стимуляю процеси 
самореалізації й самоактуалізації лядини. 

Важливість технічного оснащеннѐ ЗВО відмічаять більше польські 
студенти (63,3 % проти 37,6 % українських студентів), ѐк і рівень забезпеченнѐ 
доступності до наѐвних комп’ятерів (36,7 % проти 19,7 % українських 
студентів). Можна сказати, що українські студенти менш вимогливі щодо 
технічного забезпеченнѐ освітнього процесу й можливостей ЗВО надавати 
необхідну технічну підтримку длѐ забезпеченнѐ індивідуального процесу 
навчаннѐ, ніж це демонструять польські студенти. Практика розташуваннѐ 
комп’ятерів у холах та на коридорах ЗВО, ѐк у найбільш доступних місцѐх, 
вже ю типовоя длѐ польських ЗВО і лише започатковуютьсѐ в Україні. 
Узагальняячи сказане вище можемо відмітити, що польські студенти 
виказуять більш практичну оріюнтованість під час перебуваннѐ у ЗВО, чому 
слугуять спеціально підготовлені та обладнані приміщеннѐ з передбаченнѐм 
достатньої кількості вільних місць длѐ організації спілкуваннѐ, доступності 
техніки й доступу до інформаційних джерел, обладнаннѐм на території ЗВО 
блоків харчуваннѐ та спеціальних місць длѐ паліннѐ. Все вищесказане може 
слугувати відчуття комфорту та пошануваннѐ, виступаячи чинниками, ѐкі 
створяять освітній простір зручним длѐ користуваннѐ під час навчаннѐ 
студента у ЗВО. 

На предмет підтримки, ѐку надаю студентам ЗВО, слід відмітити, 
що студенти України та Польщі однаковоя міроя фіксуять важливість 
правової грамотності, що надаю їм можливість отримати законодавчо-
обґрунтовані додаткові форми підтримки (допомога у стані хвороби, 
академвідпустка тощо) а також компетентно використати ресурси, ѐкі 
надаю ЗВО щодо процесу освіти (студентський квиток ѐк можливість 
отримати певні послуги на пільговій основі тощо). Длѐ отриманнѐ такої 
інформації українські студенти більшоя міроя опираятьсѐ на керівництво 
ЗВО (19,8 % та 16,7 % польських студентів). Натомість польські студенти 
більше опираятьсѐ на деканат (33,3 % та 17,6 % українських студентів) та 
на інформація від інших студентів (50 % проти 24,7 % українських 
студентів). Останні дані можуть свідчити про ширшу мережу у ЗВО 
студентських зв’ѐзків саме польських студентів ѐк показника їхньої 
інтеграції під час навчаннѐ у ЗВО. Аналіз структур, ѐкі працяять 
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безпосередньо длѐ вирішеннѐ потреб студентів у ЗВО Польщі показав не 
лише їх більший перелік, а й переважну їхня зоріюнтованість на 
самоорганізація студентів та самодопомогу (Карпуленко, 2010). Окрім 
студентського самоуправліннѐ та студентського парламенту, ѐкі 
структуруять студентське життѐ у ЗВО (соціально-побутову та культурну 
діѐльність), існуять відділи, ѐкі організовуять заходи щодо професійного 
самовизначеннѐ студента та допомоги у працевлаштуванні під час 
навчаннѐ (Бяро кар’юрного росту), а також підтримки студентів, ѐкі маять 
функціональні обмеженнѐ (уповноважений ректора до справ студента) 
(Załącznik nr 1, 2017). Слід відмітити, що виховний напрѐм у ЗВО Польщі 
інтегрувавсѐ у процеси соціалізації.  

Натомість у структурах ЗВО України ще залишиласѐ оріюнтаціѐ на 
організація виховного процесу, що, на нашу думку, не відповідаю ні віковим 
характеристикам тих, хто навчаютьсѐ, ні задачам ЗВО щодо підготовки 
самостійного та професійно-зоріюнтованого фахівцѐ. Аналіз сайтів ЗВО 
України показав наѐвність таких посад, ѐк заступник директора з виховної 
роботи. Видаютьсѐ, що слід переглѐнути роботу ЗВО зі студентами, надаячи 
перевагу питаннѐм підтримки процесів соціалізуячого спрѐмуваннѐ й 
формування загальної культури студента, що маю інтегруватисѐ ѐк частина 
культури самого закладу. Підтримка ідеї вихованнѐ у ЗВО маю бути 
переглѐнута з оглѐду на демократичні реформи в Україні, ѐкі спрѐмовані на 
децентралізація й формуваннѐ громадѐнського суспільства, чому може 
слугувати наданнѐ більшої уваги такій формі діѐльності, ѐк студентське 
самоврѐдуваннѐ. Розбудова студентського самоврѐдуваннѐ ѐк на 
загальнодержавному, так і на рівні ЗВО видаютьсѐ позитивним напрѐмом 
формуваннѐ державної політики у сфері вищої освіти (Карпуленко, 2010). Все 
вказане вище засвідчую, що посиленнѐ інформаційної підтримки, створеннѐ у 
ЗВО самоорганізованого простору длѐ студентського навчаннѐ, активізаціѐ 
вкладень у студентське самоврѐдуваннѐ й наданнѐ переваг соціалізуячому 
напрѐму над виховним в освітньому процесі зменшить ризики тоталітарного 
впливу, розширѐячи можливості длѐ входженнѐ студента у відкритий 
інформаційний простір суспільства.  

Переваги соціалізуячої політики ЗВО отримали підтвердженнѐ у 
виборі напрѐмів та форм бажаної підтримки під час навчаннѐ у ЗВО. Так, 
дослідженнѐ показало, що польські студенти більше оріюнтовані на 
отриманнѐ соціально-інформаційної (наѐвна 16,7 % при бажаній 60 %) та 
технічно-інформаційної (наѐвна 33,3 % при бажаній 60 %) підтримки. 
Натомість в українських студентів переважаять запити щодо навчальної 
(наѐвна 25,5 % при бажаній 60 %) та матеріальної (наѐвна 14 % при бажаній 
60 %) підтримки. Польські студенти більше оріюнтовані на волонтерську 
діѐльність (40 % проти 15 % українських студентів), участь у наукових колах 
(1,8 % проти 20 % польських студентів) та культурних заходах (18,1 % проти 
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40% польських студентів). Обсѐг названих ресурсів, ѐкі можуть надавати 
підтримку студентові у процесі опануваннѐ ним вищоя освітоя теж 
виѐвивсѐ більшим у польських студентів, серед ѐких окрім стипендії, 
додаткової фінансової підтримки та системи студентських пільг 
перераховані такі форми отриманнѐ додаткової підтримки, ѐк-то: гранти 
(10 %) та фінансуваннѐ проектної діѐльності (15 %), а також цільові 
конкурси, участь у ѐких посиляю зацікавленість щодо наукової діѐльності й 
активізую процес опануваннѐ професійними навичками. На нашу думку, 
розвиток соціалізуячих форм підтримки студента під час навчаннѐ у ЗВО та 
розширеннѐ грантів на проектні пропозиції в різних сферах знань може 
стати гарантом підтримки студента під час його навчаннѐ.  

Висновки. Проведене порівнѐльне дослідженнѐ показало, що 
студенти не розглѐдаять вищу освіту основноя умовоя власної 
професіоналізації, а вбачаять у вищій освіті джерело власного розвитку й 
соціалізації. Таке баченнѐ характерно і студентам Польщі, і України. 
Незалежно від країни проживаннѐ основним пропагандистом вищої освіти 
виступаю старше поколіннѐ, ѐке формую у своїх дітей оріюнтація на отриманнѐ 
вищої освіти і за можливості надаю фінансову підтримку під час їхнього 
навчаннѐ у студентському віці. Формуваннѐ у ЗВО простору самоорганізації 
(щодо технічного оснащеннѐ, спілкуваннѐ, навчаннѐ тощо) та посиленнѐ 
процесів студентського самоуправліннѐ можна вважати чинниками 
вивільненнѐ освіти із авторитарного управліннѐ й опануваннѐ новими 
освітніми горизонтами відкритого освітнього простору глобалізованого 
суспільства, ініціація ѐкого вже можна спостерігати в польського студентства. 
Створеннѐ системи підтримки ініціатив студентів засобом створеннѐ грантів 
на проектні пропозиції буде посилявати потенціал та можливості студента 
щодо власного процесу опануваннѐ освітоя з мінімізаціюя процесів 
залежності та споживацтва. Розбудова освітнього середовища з посиленнѐм 
соціалізуячого напрѐму підтримки студента у процесі навчаннѐ видаютьсѐ 
більш перспективним, ніж пролонгаціѐ виховного напрѐму роботи. 

Перспективами подальших досліджень у цьому напрѐмі може 
бути вивченнѐ системи підтримки студента у процесі його навчаннѐ у ЗВО 
на предмет пошуку більш оптимальних його форм у змінених умовах 
децентралізації державної влади й формуваннѐ громадѐнського 
суспільства в Україні. Здійсненнѐ порівнѐльного аналізу отриманих 
здобутків із ситуаціюя в Польщі може стати додатковим аргументом при 
оцінці отриманих даних. 
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РЕЗЮМЕ 

Мировскаѐ Мариола. Гаранты и риски получениѐ современным студентом 
высшего образованиѐ в Украине и Польше. 

Статьѐ направлена на изучение у студентов высших учреждений Украины и 
Польши презентаций высшего образованиѐ относительно собственных намерений 
современности как фактора необходимости пересмотра концепции современного 
высшего образованиѐ в целом. 

Утверждаетсѐ, что высшее образование уже не воспринимаетсѐ 
современным студентом как главное условие собственной профессионализации. 
Студент скорее рассматривает его как источник собственного развитиѐ и 
социализации. Утверждаетсѐ, что гарантом достижениѐ высшего образованиѐ 
студента ѐвлѐятсѐ его родители, а также демократические формы 
государственной и спонсорской поддержки роста самостоѐтельности студента 
средствами системы грантов, конкурсов и целевых стипендий, которые 
минимизируят риски процессов зависимости и иждивенчества. Переход учреждений 
высшего образованиѐ на социализируящие формы управлениѐ образовательным 
процессом студента ѐвлѐетсѐ более перспективными нежели пролонгациѐ 
воспитательного направлениѐ работы. Этому будет служить создание 
пространства самоорганизации и усилениѐ процессов студенческого 
самоуправлениѐ, активизациѐ которого уже наблядаетсѐ у польских студентов. 

Ключевые слова: студент, учреждение высшего образованиѐ, 
кроскультурное исследование, Польша, Украина. 

 
SUMMARY 

Mirowska Mariola. Guarantees and risks of obtaining higher education by a modern 
student in Ukraine and Poland. 

The processes of globalization and development of information space have brought 
about significant changes in the knowledge transfer processes: the distance between 
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knowledge carriers and their recipients has decreased, the forms of their accumulation have 
changed, and the redistribution in the list of knowledge carriers has taken place. Under such 
conditions, institutions of higher education can no longer be regarded as flagships in the 
educational process, since information sources have become widely available and have lost 
priority in the ownership of certain institutions, which previously predominantly served 
scientific laboratories of education institutions. Under such conditions, it is natural to review 
the significance and opportunities of a social institution of higher education in the formation 
of a young person. In our opinion, this review should be carried out precisely from the 
standpoint of the young person who “has come” to obtain higher education in an education 
institution: from the standpoint of his/her needs and requests, aspirations in life and 
prospects, and also to determine its role in his/her life. 

The aim of the article was to study the understanding by students of Ukraine and 
the Republic of Poland the role of higher education in their lives, as well as to clarify the 
probable guarantees and risks of its obtaining. The following tasks have been set: 1) to clarify 
students’ understanding of the importance of higher education; 2) to identify the ways to 
support the student during education at the higher education institution (hereinafter referred 
to as HEI) and the risks of their loss; 3) to conduct a comparative analysis of the above-
mentioned indicators on the example of the students of Ukraine and the Republic of Poland. 

A comparative study has shown that students do not consider higher education as 
the main condition for their own professionalization, but see higher education as a source of 
their own development and socialization. This vision is typical for students from Poland and 
Ukraine. The analysis of the data has shown that, regardless of the country of residence, the 
main proponent of higher education is the older generation, which forms the orientation of 
their children for higher education and, if possible, provides financial support during their 
studies at the student’s age. 

Formation in the HEI of self-organization space (in terms of technical equipment, 
communication, training, etc.) and strengthening the processes of student self-government 
can be considered the factors of the liberation of education from authoritarian management 
and mastering new educational horizons of the open educational space of a globalized 
society, initiation of which can already be observed in Polish students. Creating a system of 
support for student initiatives through the provision of grants for project proposals will 
increase the potential and capabilities of the student for his own learning process by 
minimizing dependency and consumer processes. 

The article states that development of the educational environment with 
strengthening of the socializing direction of student support in the educational process seems 
more promising than prolongation of the educational direction of work. 

The continuation of intercultural research on the subject of studying the needs and 
inquiries of students concerning higher education will provide a greater basis for scientific 
and practical research in order to harmonize the process of obtaining higher education in 
accordance with the requirements of modernity. 

Key words: student, institution of higher education, cross-cultural research, Poland, 
Ukraine. 

 

  




