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час реФорм: методологія та методика  
освітнього процесу

Постановка проблеми. Інтеграцiя 
університетiв у свiтові процеси сприяє 
оновленню науково-освiтнього, особис-
тiсного й організацiйного потенцiалу ЗВО 
на індивiдуальному, інституцiональному й 
системному рівнях. Об’єктивною ж реаль-
ністю розвитку освіти сьогодення є: 
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Проведено аналітичний огляд 
тенденцій розвитку вищої школи в 

ракурсі інтеграції до європейського 
науковоосвітнього простору. Ви
світлено нагальний стан станов
лення інклюзивного, інноваційно

го, соціально згуртованого суспіль
ства. Схарактеризовано концепції 
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сійної підготовки, інтернаціоналізація, 
вища освіта, мобільні міжнародні сту-
денти, іноземні студенти, інклюзія. 

реформування, базиси перспектив
ного бачення розвитку вітчизняної 

вищої освіти. Акцентується ува
га на важливості та необхідності 
вивчення і втілення передового до

свіду зарубіжних країн у контек
сті вищої освіти. Визначено клю
чові параметри для забезпечення 

конкурентоспроможності фахівця. 
Отже, з’ясовано шляхи та перспек

тиви модернізації професійної 
підготовки в умовах інклюзії.
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- розширення міжнародних зв’язків й ін-
теграція до європейської спільноти;

- навички іншомовної комунікації, що є 
ключовими для розвитку міжнародних від-
носин;

- багатомовність і полікультурність 
вважаються необхідними умовами жит-
тєдіяльності громадян нової Європи;

- необхідність пошуку конструктивних 
ідей щодо вирішення проблеми оптимізації 
та інтенсифікації формування іншомовної 
професійної компетентності [3; 4].

Отже, інтернацiоналізація освiтньої 
сфери – чинник становлення глобального 
простору вищої освiти, що класифiкується 
як зовнішня (мiжнародна академiчна 
мобiльність) i внутрiшня (впроваджен-
ня світових стандартiв, навчальних курсiв, 
мiжкультурних програм тощо) [4]. Значні 
соціально-економічні зміни, що відбува-
ються в Україні останніми роками, зумов-
люють необхідність підготовки нової гене-
рації спеціалістів, здатних коректно реагу-
вати на ситуацію, що складається на рин-
ку праці. У даних умовах особливої важ-
ливості набуває пошук ефективних шля-
хів професійної підготовки майбутніх фа-
хівців, серед яких формування професійної 
мобільності є одним з найбільш перспек-
тивних. Серед факторів, що забезпечують 
професійну мобільність, є висока адаптова-
ність до різних соціальних ситуацій, функ-
ціонально різних видів діяльності. Важли-
вість професійної мобільності для фахової  
підготовки в контексті інклюзивної освіти 
зумовило наш дослідницький інтерес [5; 8, 
с. 239].

Аналіз досліджень і публікацій. Сучас-
ні технології індивідуалізації процесу про-
фесійної підготовки у вищій школі в рам-
ках інклюзивних процесів розкрито в працях 
В. Засенка, Ю. Лянного, В. Синьова, Л. Фо-
мічової, А. Шевцова, М. Шеремет, Л. Дем 
(L. Dam), П. Воллера (P. Voller) та ін. Пи-
танням інтернацiоналізації освiтньої сфери 
присвячені праці М. Нестерової, В. Синьо-
ва, Д. Супрун, М. Супруна, М. Шеремет та ін.

Мета. Серед виокремлених нами пріо-
ритетних завдань, що підкріплені тенден-

ціями євроінтеграції, є: актуальні питан-
ня оновлення змісту професійної підготов-
ки, реструктуризації освіти, трансформа-
ції гуманітарної освіти, вивчення передо-
вого світового досвіду, впровадження інно-
ваційних технологій підготовки конкурен-
тоспроможних фахівців як національного 
пріоритету [5; 7; 8].

Тож здійснимо огляд наступних питань 
щодо стратегії розвитку вищої освіти в на-
ціональному та світовому вимірі: стан і тен-
денції професійної підготовки в контексті 
інклюзії;

- епоха діджиталізації – період COVIDу;
- підтримка науковців в університетах, 

особливо у сфері науки і досліджень, та 
підвищення академічної мобільності;

- актуальні тренди в запровадженні про-
грам іноземною мовою;

- академічна мобільність та інтернаціо-
налізація;

- наукова діяльність та її оцінка.
Виклад матеріалу дослідження. Зважа-

ючи на попередньо зазначене, виокремимо 
ряд питань, які є беззаперечно актуальни-
ми щодо вимог сьогодення.

Чи є професійна підготовка наразі інтер-
націоналізованою?

Чи включаємо міжнародну перспективу 
у викладання (приклади з-за кордону, зраз-
ки, дослідження, зарубіжна практика)?

Чи мають студенти можливість виїж-
джати за кордон?

Чи включено глобальні та етичні проб-
леми у викладання?

Чи працюємо з реальним моделюван-
ням, що виходить за межі міжкультурно-
го спілкування, переговорів та вирішення 
проблем?

Чи створюємо ми командну роботу для 
студентів із різних культурних груп?

Чи створюємо ми безпечне середовище, 
де студенти можуть демонструвати толе-
рантність до варіативних поглядів?

Консолідація понять «конкурентоспро-
можність» і «професійна мобільність» при-
свячена проблемі формування конкуренто-
спроможності майбутніх фахівців у ЗВО. 
Конкурентоспроможність становить ін-
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тегративну характеристику професійної 
підготовки, складовою якої є професійна 
компетентність, що маніфестує зростання 
ролі особистості в соціальних перетворен-
нях, вдосконалення здатності усвідомлен-
ня динаміки процесів розвитку та можли-
вості впливу на результат, що має бути по-
кладено в основу проєктування навчаль-
ної діяльності у ЗВО [3]. Обґрунтуємо сут-
ність поняття «професійна мобільність» 
(на підставі компетентністного підходу) як 
невід’ємну складову конкурентоспромож-
ності фахівця і яка характеризується як ін-
тегративна якість особистості, що визнача-
ється в готовності та здатності майбутньо-
го фахівця до розвитку професійних функ-
цій в межах однієї професійної діяльнос-
ті та опанування абсолютно новими спеці-
альностями в умовах динамічно змінюва-
ного ринку праці, що імпонує концепції до-
слідження [4; 6].

Інклюзія в інтернаціоналізованому 
освітньому середовищі має розглядатися з 
наступних позицій: підняття теми інклюзії 
та інтернаціоналізації – тенденції, ініціа-
тиви; інклюцзія та інтернаціоналізація – 
взаємопов’язаність; інклюзія та інтернаці-
оналізація – можливість налагодити спів-
працю.

Задля інспірації наведемо необхід-
ні умови провадження інклюзії: партнер-
ство зі школами – практика та дослідниць-
кі проєкти, активне наставництво як одна з 
важливих стратегій інклюзії, освіта та кри-
терії підготовки асистентів педагога, курс 
навчання впродовж життя [13; 14; 15].

Віртуальна реальність в освіті, зазначи-
мо, викликала і проблемні питання, вияви-
ла переваги та недоліки, вказала на шляхи 
вирішення.

Отже, епоха діджиталізації – період 
COVIDу спричинила надзвичайне при-
скорення змін (стрибок у 2–7 років). Ще 
рік тому не можна було собі уявити суто 
онлайн дистанційні програми, а зараз їх 
уже акредитують, і все університетське на-
вчання (окрім клінічної підготовки) про-
ходить онлайн. Розпочинається диску-
сія з приводу того, що «онлайн» – це якіс-

но чи ні, адже на цей шлях стали топ-
університети: Кембридж, Оксфорд, універ-
ситети в США…

Що ж означає перехід в онлайн середо-
вище: маємо бути добре обізнаним техніч-
но (ключовою є доступність інфраструк-
тури на рівні технологічної підтримки уні-
верситетів: якісний інтернет-зв’язок, ка-
мера, мікрофон..; цифрові компетенції 
(+освітні) тощо.

Варто зазначити, що систематична під-
тримка процесів трансформації стає необ-
хідністю: онлайн середовище зовсім інше, 
потрібно навчитися змінювати умови, 
структуру курсів, але це не означає знижен-
ня якості чи вимог; маємо відмовитися від 
зворотів «або/або», ми шукаємо рішення, 
що буде гібридним; необхідно зрозуміти, як 
студенти навчаються онлайн; ключовою є 
підтримка цифрових компетенцій усіх учас-
ників навчального поцесу [9, с. 384].

Безумовно, найбільшою проблемою є 
соціалізація. Студенти під час пандемії 
проживають більше депресивних відчут-
тів, відсутність соціалізації та соціальних 
зв’язків. Наразі чи не найбільша освітня 
тема – як за допомогою технологій забез-
печити соціальну близькість, адже одним 
із ключових параметрів освіти є соціаль-
ний капітал, але що з цим робити в онлайн 
середовищі.

Наведемо умови забезпечення якісного 
онлайн середовища:

- виправдовує себе середовище MS 
Teams, а також OBS Studio;

- ключовою умовою є забезпечення об-
ладнанням на рівні (два монітори, камера 
і мікрофон);

- бажано мати спільне середовище для 
факультету чи університету;

- необхідно використовувати дидактич-
ні основи активуючого навчання;

- бажано через 20–25 хвилин змінювати 
діяльність;

- добре працює висвітлення на whiteboard, 
перехід на формат open book тощо.

Нижче наведемо можливі технологічні 
ідеї відповідно забезпеченню певного виду 
діяльності (табл. 1).
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Таблиця 1
Вид 

діяльності Технологічні ідеї

письмові
завдання

Запис у блозі, стаття в часопис, 
інфографіка, веб-сторінка,.. (EduBlogs, 
WordPress, Lucidpress, Canva, 
Piktochart, Venngage,..)

Комунікативні 
завдання 

Запис голосу, підкаст, скрінкаст, 
створення відео, створення інтерв’ю,.. 
(Vocaroo, FlipGrid, Screencast-o-matic, 
камера в телефоні,..)

перевірка / 
тести /
співпраця

вікторина, обговорення, дискусія, 
міні-уроки від студентів, ігри від 
студентів,.. (Google чи MS Forms, Google 
timer, slideshows, Prezi, Quizlet, Kahoot!, 
LearningPaths, Zoom, Hangouts, online 
to-do lists, online project) 

Наступним значущим аспектом прова-
дження інклюзії є асистивні /допоміжні/ тех-
нології: розробка, доступність. Існують досить 
варіативні класифікації (за призначенням ко-
ристувача, за цільовою групою тощо).

Інтернаціоналізація сучасної навчаль-
ної програми визначила такі необхідні ас-
пекти:

- провадження навчання іноземною мо-
вою (зарубіжна автентична література, ви-
кладачі – фахівці, що досконало володіють 
іноземною мовою);

- завдання, які виходять за межі краї-
ни (студенти мають шукати інформацію 
в міжнародних джерелах, контактувати з 
іноземними студентами).

В умовах сьогодення необхідністю ви-
значається саме міжнародне навчання 
онлайн (online international learning), що 
підтримується такими чинниками, як:

- спільні проєкти кількох університетів;
- важливість створення для студентів 

такого спільного завдання, над яким вони 
працюватимуть у міжнародній команді;

- існування мережі для пошуку партнерів;
- перевагою є підвищення міжнародних 

компетенцій та мовних знань;
- прийняття різноманітності, толерант-

ність до варіативних поглядів на навчання 
є необхідністю сучасного світу [4].

Міжнародне навчання онлайн містить 
компонент рефлексії, завдання чітко ви-
значені; відповідність міжнародним прин-
ципам.

Модель COIL (Collaborative online 
international learning) – це: об’єднана ауди-
торія з усього світу; співпраця – студенти 
та викладачі співпрацюють заради спіль-
ної мети; міжнародний досвід – і студенти, 
і викладачі здобувають новітній міжнарод-
ний досвід; студентськоцентриська стра
тегія: викладач надає стратегію, що спону-
кає студентів співпрацювати для створення 
продукту, який показує результат; спілку
вання ключове: щоб досягти результату, ви-
кладачі та студенти мають постійно бути в 
конекті; мовні виклики: попри те, що англій-
ська є офіційною мовою, учасники вчаться 
спілкуватися й іншими мовами, допомага-
ють нові технології.

Визначимо переваги COIL:
інституції – Поширення престижності 

інституції у світі;
викладачі – Трансформації розуміння 

процесу навчання та власної ролі;
студенти – вчаться керувати процесами 

та часом, вирішувати проблеми, взаємодія-
ти, бути громадянами світу [4].

Отже, CОІL сприяє розвитку наступ-
них складових процесу інтернаціоналіза-
ції освіти: емоційна змагальність, міжкуль-
турні компетенції, когнітивна компетенція, 
міжкультурна комунікація.

Зважаючи на вищенаведений аргумент, 
випливає, що закордонні навчальні поїзд-
ки чи обмін онлайн (на прикладі Erasmus) 
є беззаперечною вимогою сьогодення. Су-
часні інтеграційні процеси, входження в єв-
ропейський освітній простір, а також фор-
мування глобального ринку праці зумов-
люють потребу високої академічної мобіль-
ності.

Вимоги інтернаціоналізаційної мобіль-
ності: кредити – вимоги/критерії бакалавр-
ські/дипломні: фінансова підтримка; бю-
джет університету/факультету/кафедри; 
об’єднання/подвійні/множинні дипломи. 
Перед студентом постає питання: чи вико-
ристати можливості міжнародної мобіль-
ності?

Причини за: мова, новий досвід, співпра-
ця, культура, особистий/професійний роз-
виток, «Глобальна особистість». Приводи 
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проти: мова, фінанси, продовження термі-
ну навчання (?), вибір предметів.

Наведемо як найбільш поширений при-
клад навчальні поїздки за програмою 
Erasmus+: країни: ЄС + Норвегія, Іслан-
дія, Ліхтенштейн, Туреччина, Македонія; 
тривалість перебування 3–12 місяців; сту-
дент обирає з переліку договорів, підписа-
них між власним Університетом і зарубіж-
ними університетами.

Етапність: вибір гостьового універси-
тету; подання заявки через систему Isois 
(3 кола – лютий, квітень, вересень/жов-
тень) – мотиваційний лист англійською і 
CV; реєстрація предметів у гостьовому Уні-
верситеті.

Умови: знання мови (ENG чи місцева); 
мінімум 20 ECTS кредитів; мотиваційний 
лист англійською; активне навчання під час 
перебування за кордоном; мінімум 2 курс 
навчання (бакалавріат).

Наведемо також умови Erasmus+ прак-
тично спрямованого стажування: країни: 
ЄС + Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн, Ту-
реччина, Македонія, тривалість: 2–12 мі-
сяців, підтримка: 400–600 євро на місяць, 
тривалість перебування враховується як 
тривалість навчальних поїздок Erasmus, 
Full-time job у цій країні.

Існують також досить ефективні Blended 
Intensive Programmes (BIP), що становлять 
короткі інтенсивні програми, які викорис-
товують інноваційні засоби навчання, ком-
бінацію фізичної та віртуальної активнос-
ті 15–20 учасників (студентів, співробіт-
ників), фізичну активність (5–30 днів), 
обов’язкову віртуальну участь, 3 кредити, 
фінансування 400 євро на учасника. При-
клади: літні школи, екскурсії, наукові до-
слідження, мистецькі та творчі проєкти, 
спільні проєкти чи інтенсивні курси з неве-
ликою кількістю студентів тощо.

Отже, беззаперечно необхідні інновації 
навчання: підтримка міжнародних і між-
фахових курсів для студентів; командна 
співпраця – на зустріч новим викликам; 
розвиток новітніх транс- і міжпредметних і 
курсів у формі комбінованих мобільностей. 
Безумовно, команда – найбільш стратегіч-

не рішення, що розкривається засобом на-
ступних постулатів:

- орієнтація на цільові групи;
- навички / кваліфікація;
- командна співпраця;
- колективна та університетська культу-

ра – командні правила;
- співпраця з факультетами – регулярні 

зустрічі та обмін тощо.
Зобразимо процес адміністрування мо-

більності на рівні університету:
Інституційний координатор
↓ Керівник проєкту
↓ Адміністратори мобільності
↓ Координатори факультетів (закордон-

ні відділи)
↓ Координатори в галузях
Визначимо рівні інтернаціоналізації уні

верситетів.
Бакалаврські програми: курси англій-

ської / іноземих мов; курси орієнтовані 
на толерантність до варіативних поглядів, 
міжкультурне спілкування; тематичні до-
слідження, моделювання, порівняльні до-
слідження.

Магістерські програми: групові проєкти, 
стажування в міжнародних компаніях.

Аспіранти: залучення іноземних тре-
нерів, оцінювачів, у завершальному іспиті 
бере участь міжнародний експерт, спільні 
проєкти з іноземними партнерами, міжна-
родна публікаційна діяльність.

Університетський рівень: визнана квалі-
фікація для міжнародного ринку; підготов-
ка студентів міжнародних професій, під-
готувати подвійну або спільну програму з 
іноземним університетом, факультативна 
частина проходить за кордоном, вітчизня-
ні теми, збагачені міжнародною перспекти-
вою, навчання іноземних студентів.

Тому професійна підготовка в глобалі-
зованому світі має провадити наступні ас-
пекти: стратегії євроінтеграції та евалуації; 
Role leadership; інтернаціоналізація нефор-
мальної навчальної програми та універси-
тетського середовища; інтернаціоналізація 
навчальної програми – результат для всіх 
студентів; залучення іноземних студентів; 
система підтримки студентів; підтримка 
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розвитку працівників; налагодженя міжна-
родних відносин тощо.

Отже, трансформація університетсько
го середовища має залучати іноземних лек-
торів, забезпечити працівникам можли-
вість вивчення іноземних мов, приваблю-
вати іноземних студентів (пропозиції ста-
жування), повадити міжнародні конферен-
ції, програми, партнерства, проєкти.

Очевидним є той факт, що іншомовна під-
готовка є невід’ємною складовою фунда-
ментальної освіти: по-перше, завдяки своїй 
ролі у вищій освіті та глобалізованому сус-
пільстві, по-друге, як один із засобів переда-
чі світовому співтовариству здобутків віт-
чизняної нау ки й освіти. Україну від Євро-
пи все ще відокремлює мовний бар’єр. Біль-
шість фахівців мають проблеми іншомовно-
го спілкування – існують великі суперечнос-
ті між реаль ним рівнем володіння іноземною 
мовою та вимогами суспільного життя сучас-
них українців в умовах євроінтеграції.

Але ж вища школа України має забез-
печувати підготовку фахівців, які могли б 
конкурувати з випускниками престижних 
закордонних ЗВО [4].

Висновки. Підсумовуючи зазначимо, ін-
тернаціоналізація вищої освіти має пере-
стати бути гаслом, а стати повсякденною 
реальністю. Серед переваг інтернаціо-
налізації можна виділити три аспекти. Пер-
ший – це формування зрозумілої для між-

народної спільноти системи вищої освіти, 
що досягатиметься шляхом інтеграції з єв-
ропейським простором вищої освіти і до-
слідницьким простором. Другий аспект – 
забезпечення конкурентоспроможності 
ЗВО. Зазначеного можна досягти під-
тримуючи міжнародне співробітництво. 
Третій – це посилення потенціалу самих 
ЗВО. Соціально-економічні та політич-
ні реалії сучасного світу, трансформацій-
ні процеси у вітчизняній системі освіти, 
вимоги до сучасного фахівця та соціаль-
не замовлення ринку праці спонукають 
до перегляду окремих усталених поглядів 
на цілі та завдання вищої професійної 
освіти загалом та професійної підготов-
ки спеціальних психологів зокрема. Рівень 
підготовленості випускника має відповіда-
ти міжнародним стандартам, що дозволить 
ефективно співпрацювати в глобально-
му життєвому просторі. Беззаперечно, ін-
тернаціоналізація стимулює розвиток ви-
щої школи в ракурсі інтеграції до європей-
ського науково-освітнього простору. Ваго-
мий внесок у позитивні зрушення робить 
загальна тенденція професійної підготовки 
спеціалістів із належним рівнем розвитку 
фахових умінь та навичок і відповідною ін-
шомовною комунікативною компетенцією. 
Фахівець також має бути частиною епохи 
діджиталізації, що уможливить конкурен-
тоспроможність на світовому рівні.
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