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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ 
СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ГЛОБАЛЬНА 
КОНКУРЕНЦІЯ ЧИ ВСЕБІЧНА СПІВПРАЦЯ

Юлія Заячук, к. п. н., доц.
Львівський національний університет імені Івана Франка 
м. Львів, Україна

Д ослідники світової вищої освіти сходяться на думці, що інтер-
націоналізація буде залишатися центральною силою в системі 

світової вищої освіти в найближчому майбутньому. З іншої сторони, інтер-
націоналізація вже стала значною частиною глобальної економіки знань.

Метою даного дослідження є пошук відповідей на питання про спосо-
би, рівні, форми та напрями здійснення інтернаціоналізації вищої освіти 
як складової частини діяльності сучасного університету у різних країнах 
та її роль у динаміці вищої освіти в найближчому майбутньому.

Наукові результати, узагальнені у даній роботі, були отримані автором 
на основі власних досліджень, розпочатих в університеті Турку (Фінлян-
дія) та Гумбольдтському університеті (м. Берлін, Німеччина) завдяки під-
тримці програми Erasmus та базовані на інтерв’ю з учасниками освітнього 
процесу університету на різних рівнях — з професорами, науковцями, ас-
пірантами, адміністраторами та представниками освітніх служб універ-
ситету; анкетуванні студентів; ознайомленні з практичною організацією 
навчального процесу.

Показано, що сприйняття університету як міжнародної організації 
зазнало істотних змін протягом часу. Класичні уявлення про університет, 
пов’язані з ідеалом академічної свободи, самостійним пошуком істини 
в процесі дослідження й поширенням її в процесі викладання та мобільні-
стю окремих представників вищої школи, змінилися; сучасні дослідження 
світової вищої освіти показують, що сьогодні модель ізольованого універ-
ситету виглядає застарілою, а формування дослідницьких мереж, регіо-
нальна інтеграція та інтернаціоналізація стають факторами сьогодення, 
які все більше підштовхують сучасний університет до змін.

Виявлено, що сучасний етап інтернаціоналізації вищої освіти пов’я-
заний з фактором глобалізації освіти та характеризується переходом від 
епізодичних міжнародних контактів між окремими країнами до спіль-
них наукових досліджень в різних галузях знань, і далі через систему 

до змісту ⭡



Актуальні проблеми вищої, професійної освіти 
 та освіти дорослих у компаративістичній перспективі

353

білінгвальної освіти проходить шлях до всебічного міжнародного стра-
тегічного партнерства. Міжнародне стратегічне партнерство передба-
чає наявність спільних стратегічних цілей, створення мереж, інтеграцію 
ресурсів, контрактні обов’язки партнерів, взаємне визнання дипломів та 
проектно-грантову діяльність. Важливо ознакою реалізації стратегічно-
го партнерства є участь університетів в міжнародних освітніх програмах 
різного типу. До міжнародних освітніх програм можна віднести: глобаль-
ні (мають загальноєвропейський рівень, націлені на створення мереж 
університетів-партнерів; перш за все, це програма Erasmus); міжурядові 
(діють на основі офіційних угод між урядами країн); міжуніверситетські 
(спільні освітні програми університетів-партнерів).

Розкрито, що дослідники світової вищої освіти виділяють такі рівні ін-
тернаціоналізації, які утворюють взаємопов’язані і взаємозалежні ланки 
у ланцюзі «світова спільнота — країна — установа — особа». Перший, макро-
рівень, —наднаціональний, — створює глобальний «клімат вищої освіти» і ви-
значає найбільш впливові глобальні освітні тенденції й координаційні сили 
у галузі вищої освіти. Другий рівень інтернаціоналізації, — континенталь-
ний — стосується груп країн, що мають спільні освітні традиції (університети 
Європи поняття інтернаціоналізації по-суті трактують як шлях побудови єв-
ропейської ідентичності, а для характеристики процесу інтернаціоналізації 
використовують термін європеїзація). Третій рівень інтернаціоналізації, —  
національний рівень, — передбачає визначення освітньої стратегії в контек-
сті конкретної країни, всю політику країни, яка впливає на міжнародний ви-
мір вищої освіти. Це створює локальну «погоду вищої освіти» і має суттєвий 
вплив на її міжнародний вимір через політику, фінансування та формування 
нормативно-правової бази країни. Четвертий, інституційний, рівень інтерна-
ціоналізації включає в себе політику конкретного університету, бачення його 
місії, цілей, які він прагне досягнути. Структурні підрозділи, що займаються 
стратегією міжнародної діяльності — одна з основних складових процесу 
інтернаціоналізації вищої освіти. Створення міжнародних служб універси-
тету є сьогодні нагальною потребою його розвитку. П’ятий, індивідуальний, 
рівень інтернаціоналізації стосується навчального та науково-дослідного 
аспекту діяльності кожного конкретного викладача і студента.

Виявлено, що до форм інтернаціоналізації вищої освіти належать: ін-
дивідуальна мобільність студентів, професорсько-викладацького та керів-
ного складу університету; розвиток міжнародного співробітництва у сфері 
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наукових досліджень; інституційне партнерство; визнання навчальних 
досягнень, видача подвійних дипломів; інтеграція в глобальні програми 
європейського освітнього простору.

В дослідженні підкреслено, що для розвитку сучасної світової вищої 
освіти в нових умовах університети повинні водночас конкурувати та 
співпрацювати, шукати міжнародні контакти, підвищувати свій міжнарод-
ний університетський рейтинг, відповідати на соціальні виклики спільними 
зусиллями, розширювати співпрацю на міжнародному рівні, здійснювати 
діяльність з інтернаціоналізації різними способами. Ця проблема аналізу-
ється, зокрема, з точки зору розвитку академічної мобільності як частини 
стратегії інтернаціоналізації на інституційному рівні.

Зроблено висновок, що сьогоднішня реальність — це глобальна конку-
ренція в сфері вищої освіти, час всебічного міжнародного стратегічного парт-
нерства, значних викликів та серйозних можливостей. Інтернаціоналізація 
вищої освіти — багатоаспектне поняття та один із факторів сьогодення, який 
визначить динаміку розвитку вищої освіти у найближчому майбутньому. Щоб 
конструктивно вписуватися в глобальну освітню систему, університет пови-
нен працювати на свій світовий світогляд, створення мереж, якісні дослі-
дження й викладання, злагодженість та формування стратегічного плану дій.

Ключові слова: вища освіта, європеїзація, інтернаціоналізація, мо-
більність, освітня політика.
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НОВІ МОДЕЛІ ТА ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

Ольга Золочевська, аспірантка
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м. Київ, Україна

О новлення системи післядипломної педагогічної освіти вимагає 
уточнення її нормативно-правових та організаційно-методичних 

засад, а також формування її нової філософії, відповідно до якої підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників розуміється з двох позицій: тради-
ційної і як щабля розвитку їхньої професійної кар’єри. Пріоритет в остан-
ньому випадку надається тим працівникам, які можуть зробити особистий 
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