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У листопаді 2022 року Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ 
став офіційним членом Міжнародної 
асоціації університетів (МАУ - IAU).

МАУ щорічно збирає представників 
світової спільноти вищої освіти на 
глобальні конференції та зустрічі, 

тематичні спеціалізовані семінари, а 
також вебінари, присвячені ключовим 

питанням щодо розвитку освіти.
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ЩО ТАКЕ «МАУ»?

Створена під егідою ЮНЕСКО в 1950 році 
Міжнародна асоціація університетів 
є незалежною організацією, яка налічує 

понад 650 університетів-членів та 
організацій у 120 країнах. МАУ обслуговує 

світову спільноту вищої освіти, 
пропонуючи можливості для обміну та 
співпраці, консультаційні послуги та 

навчання, аналіз тенденцій та 
спеціалізовані портали.
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
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ЛІДЕРСТВО ТЕХНОЛОГІЇ

СТАЛИЙ 
РОЗВИТОК

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗА
ЦІЯ



БАЧЕННЯ
МАУ прагне бути найбільш представницькою та впливовою 
глобальною асоціацією різноманітних ВНЗ та їхніх організацій, 
просуваючи динамічну лідерську роль вищої освіти в суспільстві.

МІСІЯ
МАУ сприяє співпраці університетів, формулюючи 
фундаментальні цінності та принципи, які лежать в основі 
пошуку, поширення та застосування знань. 

ЦІННОСТІ
1 Академічна свобода, інституційна автономія та соціальна 
відповідальність на місцевому та глобальному рівнях
2 Співпраця та солідарність 
3 Толерантність до різних думок
4 Рівність у доступі та успіх у вищій освіті, відкритий доступ до 
знань
5 Наукова доброчесність та етична поведінка
6 Вища освіта та дослідження в суспільних інтересах
7 Якість у навчанні, дослідженнях та охопленні Designed by Harryarts / Freepik



ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ МАУ?

СВІТОВІ ПОДІЇ

ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Ці заходи надають лідерам 
платформу для спілкування та 
обміну інформацією щодо 
нагальних тем вищої освіти

ГЕНЕРАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Вищий керівний орган МАУ 
збирається кожні чотири роки для 
визначення стратегічного напрямку 
для Асоціації

ГЛОБАЛЬНА ЗУСТРІЧ АСОЦІАЦІЙ 
Проводяться кожні два роки та 
організовуються виключно для 
керівників асоціацій/організацій 
вищої освіти з метою 
взаємонавчання та нетворкінгу

ДОСЛІДЖЕННЯ

ГЛОБАЛЬНІ ОПИТУВАННЯ
Надається аналіз глобальних і 
регіональних тенденцій щодо 
лідерства, інтернаціоналізації, 
сталого розвитку та технологій

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ (HEP)
Міжнародний рецензований 
журнал, що сприяє науковому 
розумінню процесу формування 
політики у сфері вищої освіти
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КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ 
ТА НАВЧАННЯ

НАВЧАННЯ ЛІДЕРСТВУ
Провідні глобальні університети: 
програма професійного розвитку 
для соціально активних лідерів

ПОСЛУГИ З 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
Консультаційні послуги з 
моніторингу та оцінки практики 
інтернаціоналізації, тематичні 
вебінари та майстер-класи

ТЕХНОЛОГІЇ
Відвідування установ, які 
розробляють інноваційні 
технологічні рішення для 
підвищення якості та 
розширення доступу до вищої 
освіти

ЗАХИСТ

ПОЛІТИЧНІ ЗАЯВИ
МАУ затверджує позиції та 
розробляє політичні заяви з 
питань глобального занепокоєння 
вищої освіти
 
КЛАСТЕР МАУ (HЕSD)
МАУ розвиває досвід, проекти та 
рекомендації щодо того, як вища 
освіта відповідає Цілям сталого 
розвитку

ПРЕДСТАВНИЦТВО
МАУ просуває інтереси своїх 
членів на різноманітних заходах 
по всьому світу, ділиться 
досвідом зі стратегічних питань 
вищої освіти та виступає за сильні 
системи та установи, засновані на 
цінностях.
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НАЩО ПРИЄДНУВАТИСЯ ДО 
МАУ?

ДДУВС ЯК ЧЛЕН МАУ МАЄ ЗМОГУ 
РОЗВИВАТИ СВОЮ ГЛОБАЛЬНУ МЕРЕЖУ
1 Використовувати мережу МАУ для створення нових 
партнерств
2 Спілкуватися з партнерами на глобальних заходах 
3 Робити внесок у робочі групи та зустрічі експертів

НЕХАЙ НАС ПОБАЧАТЬ УСІ
1 ДДУВС увійшов у світову базу університетів WHED
2 Є можливість рекламувати свої ініціативи на веб-сайті МАУ 
3 Науковці ДДУВС можуть приймати участь та бути спікерами на 
міжнародних конференціях, семінарах та майстер-класах, 
завантажувати свої публікації на сайті HEDBIB
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http://www.whed.net/
https://www.iau-aiu.net/
https://hedbib.iau-aiu.net/home.php


НАУКОВЦІ ДДУВС ТАКОЖ МАЮТЬ 
МОЖЛИВІСТЬ СКОРИСТАТИСЯ 
КОНСУЛЬТАЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ ТА 
НАВЧАННЯМ:
1 ISAS 2.0: Стратегії інтернаціоналізації. Консультаційна служба для 
установ, фізичних осіб, урядів чи організацій
2 LGEU - провідні глобальні університети: унікальна програма 
професійного розвитку МАУ
3 Візити МАУ до закладів вищої освіти, які впроваджують інноваційні 
технологічні рішення

ОТРИМАТИ РОЗШИРЕНИЙ ДОСТУП ДО 
ЦЕНТРУ ЗНАНЬ МАУ
1 WHED: довідкова база даних систем та установ по всьому світу
2 HEDBIB: Міжнародна бібліографічна база даних про вищу освіту
3 Рецензований журнал Higher Education Policy (HEP)
4 МАУ Horizons, журнал, що виходить двічі на рік 
5 МАУ Global Survey з розвитку інтернаціоналізації
6 Блог про роль технологій у вищій освіті (BLOG) 
7 IAU-LYNX – короткий огляд на новини вищої освіти у світі
8 Глобальний портал з досліджень для сталого розвитку HESDDesigned by Harryarts / Freepik

http://www.whed.net/
https://hedbib.iau-aiu.net/home.php
https://www.iau-aiu.net/HEP
http://iau-aiu.net/IAU-HORIZONS
https://www.iau-aiu.net/The-Second-IAU-Global-Survey-Report-on-the-Impact-of-COVID-19
http://iau-tech.net/
https://iau-aiu.net/IAU-LYNX
https://www.iau-hesd.net/


ВПЛИВАЙТЕ НА ГЛОБАЛЬНІ ДЕБАТИ
1 Представляйте свої інтереси в багатосторонніх 
організаціях, таких як Рада Європи, ЮНЕСКО, Економічна та 
Соціальна Рада ООН та Організація економічного 
співробітництва та розвитку
2 Використовуйте «policy statements МАУ» у своїх зусиллях 
захисту
3 Поділіться своїми поглядами з глобальною аудиторією 
4 Публікуйте статті в МАУ Horizons або HEP

ЯК ПОВНОПРАВНИЙ ЧЛЕН МАУ ДДУВС 
МОЖЕ ЗАЛУЧАТИСЯ ДО ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕНЬ 
1 Брати активну участь в управлінні МАУ
2 Використовувати право голосу на чотирирічних 
генеральних конференціях
3 Подавати свою кандидатуру в якості члена адміністративної 
ради
4 Розробляти та реалізувати 4-річний стратегічний план МАУ
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Можливості не бувають, 
ви їх створюєте!
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