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ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА ЯКІСТЬ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
ТА ПРОВАДЖЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Найвищім рівнем взаємозв’язку між явищем інтернаціоналізації та поняттям якості надання освітніх послуг 
і провадження дослідницької діяльності у сфері вищої освіти є те, що інтернаціоналізація виступає каталізатором 
покращення якості вищої освіти загалом, тобто підвищення якості є ключовою метою кожного національного закладу 
вищої освіти, уряду, активностей та програм з інтернаціоналізаційною спрямованістю, що реалізуються та фінансу-
ються міжнародними розробниками політики у сфері вищої освіти. Як наслідок, в якості імовірної гіпотези статті 
окреслюємо тезу, відповідно до якої імплементація чи інтенсифікація процесу інтернаціоналізації у сфері вищої освіти 
викликає відповідні якісні зміни у всіх трьох компонентах сфери вищої освіти – освітньому, дослідницькому, адміні-
стративному. Серед завдань статті називаємо висвітлення питання прогнозованих результатів щодо покращення 
показників якості у сфері вищої освіти за умови реалізації національними закладами вищої освіти та профільними 
міністерствами політики інтернаціоналізації в контексті Європейського простору вищої освіти. Національний кон-
текст представлено крізь призму того, що в Україні інтернаціоналізація вищої освіти частково підтримується фінан-
совими надходженнями від держави в сподіванні того, що інтернаціоналізація забезпечить додаткову прибутковість 
національної системи вищої освіти. Водночас практично відсутні інструменти для збору підтверджувальних фактів 
того, чи правильно використовуються такі інвестиції. Окремими питанням дослідження окреслена теза щодо того, 
як політика інтернаціоналізації впливає на якість вищої освіти та суспільство загалом в конкретному національному 
контексті. У статті представлені результати практичних та теоретичних розвідок українських та європейських 
дослідників, засновані на ґрунтовному аналізі літератури з проблематики, критичних тверджень освітніх аналітиків, 
адміністраторів, менеджерів освітніх установ, і сформульовані як низка індикаторів та критеріїв, що можуть бути 
використані при оцінці впливу політики інтернаціоналізації на якість вищої освіти та суспільство.

Ключові слова: вища освіта, політика інтернаціоналізації, якість вищої освіти, критерій, показник, програма 
мобільності, Україна.

Проблематика педагогічних розвідок останніх десятиліть представлена колом питань, пов’язаних із 
послідовним та цілеспрямованим впровадженням нових освітніх концепцій та інституціоналізованих освіт-
ніх форм (інформальна, неперервна, дистанційна, дуальна освіта тощо), виникнення яких є обумовленим 
глобалізаційними процесами XXI століття і дозволяє говорити про трансформацію європейської освітньої 
парадигми, сформованої й усталеної протягом ХVІІІ – ХІХ століть, про нове бачення ролі національного 
закладу вищої освіти (далі – ЗВО), його наукової та економічної діяльності в матриці глобального інформа-
ційного соціуму.

Освітяни усвідомлюють рушійні сили сьогодення, що впливають і на трансформацію світового простору 
вищої освіти, і на формування світу, до якого вони власне готують випускників ЗВО. Серед таких сил нази-
ваємо глобалізацію, одним із наслідків якої є те, що ми стаємо все більш пов’язаними з людьми, які віддалені 
від нас географічно та культурно. Сучасні випускники освітніх установ вже не сприймають свого першого 
роботодавця як такого, що має обов’язково знаходиться з ними в одному місті, або того, на кого вони мають 
працювати все життя. Більш імовірно, таких роботодавців буде низка, а сама робота буде віддаленою. Відпо-
відно, студенти сучасних ЗВО мають бути готовими до життя та діяльності у світі, що постійно змінюється 
і змінює свої кордони, а темп цих змін постійно зростає. 

Як наслідок, національні системи вищої освіти країн світу потребують впровадження інституційних 
форм та процесів, які відкривають кордони таких систем за межі університетського середовища й інтегру-
ють їх в сферу повсякденного життя сучасної людини. Серед таких процесів на першому місці сьогодні 
стоїть процес інтернаціоналізації. Рушійні сили інтернаціоналізації, форми прояву, індикатори залучення 
установ демонструють значну різницю в сприйнятті та розумінні процесу по всьому світу, проте однією 
з констант цього розуміння є те, що інтеграція процесу інтернаціоналізації до основних напрямів діяльності 
ЗВО передбачає орієнтованість на кращу якість провадження освітньої та дослідницької діяльності уста-
нови, на вищі показники розвитку сучасних компетентностей (глобальна, міжкультурна, підприємницька 
тощо) персоналу та студентів сучасного університету.

Спираючись на окреслене вище, в якості мети розвідки називаємо спробу підтвердити тезу щодо осно-
вного завдання процесу інтернаціоналізації як такого, що полягає в сприянні поліпшенню якості у сфері 
вищої освіти шляхом імплементації низки індикаторів та узгоджених з ними критеріїв. Актуальність роз-
відки визначаємо наявними соціальними передумовами трансформації ролі інституту вищої освіти та закла-
дів вищої освіти в суспільстві XXI століття, а також тим фактом, що процес інтернаціоналізації вищої освіти 
стає головною формою прояву такої трансформації. Політика інтернаціоналізації є одним із ключових прі-
оритетів розвитку Європейського простору вищої освіти (European Higher Education Area – EHEA), Болон-
ський процес є основною рушійною силою, що стимулює інтернаціоналізацію вищої освіти, і власне в доку-
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ментах Болонського процесу від початку XXI століття (Prague Communiqué, 2001; Berlin Communiqué, 2003; 
Bergen Communiqué, 2005; London Communiqué, 2007; Leuven and Louvain-la-Neuve Communiqué, 2009; 
Bucharest Communiqué, 2012; Yerevan Communiqué, 2015) так само, як і в наукових дослідженнях [3; 4; 7; 24; 
27], вплив процесу інтернаціоналізації на якість вищої освіти та загалом на сучасне суспільство трактується 
позитивно, а сприйняття його обсягів є важливим і для творців державної політики у сфері вищої освіти, 
і для адміністраторів, менеджерів освітніх установ, адже дає змогу визначити, чи виправданими є очіку-
вання щодо інтернаціоналізації через аналіз низки параметрів оцінювання впливу політики інтернаціоналі-
зації на якість вищої освіти та опосередковано на суспільство.

Інтернаціоналізація національних систем вищої освіти передбачає створення системи міжнародних 
зв’язків у галузі освіти, в якості одного з пріоритетів якої є сприяння національним закладам вищої освіти 
в розширенні експорту освітніх послуг шляхом: розвитку нових міжнародних мереж та асоціацій; зрос-
тання числа студентів, викладачів і дослідників, які беруть участь у програмах мобільності; ініціювання 
міжнародних наукових досліджень; приділення уваги розвитку міжнародних / міжкультурних і глобальних 
компетентностей; стимулювання залучення іноземних студентів; зростання кількості програм спільних / 
подвійних дипломів; створення офшорних філій, які працюють за планами і програмами базового закладу 
тощо [6; 18; 20]. 

Про актуальність питання свідчить спектр наукових публікацій з проблематики, який наразі є доволі 
широким і включає в себе спеціалізовані міжнародні наукові видання (International Higher Education, 1995; 
Journal of Studies in International Education, 1997; Journal of Research in International Education, 2002, тощо), 
що представляють спроби аналізу аспектів інтернаціоналізації, включаючи національні та інституційні 
стратегії та політики. В більшості випадків останні базуються на трьох китах – навчання іноземних сту-
дентів, виїзна академічна мобільність (навчання за кордоном або участь в міжнародних короткострокових 
програмах обміну студентами та дослідниками) та так звана «інтернаціоналізація вдома», яка передбачає 
впровадження інтернаціоналізованих курсів та освітніх програм в структуру освітньої пропозиції націо-
нальних ЗВО [9; 12; 15]. 

Академічну мобільність визначаємо як період часу, упродовж якого студенти та викладачі навчаються, 
викладають, проводять дослідження в іншій країні. Цей період часу обмежений, по його завершенні сту-
денти та викладачі повертаються у свій «рідний» заклад. Зауважимо, що переїзд в іншу країну (наприклад, 
для навчання в ній упродовж усього терміну навчальної програми) не вважається академічною мобільністю 
[1]. Так, в  Україні: 1) доступна певна грантова підтримка участі у міжнародній академічній мобільності, що 
надається різними іноземними організаціями; 2) більше українців виїздить в іноземні університети, ніж іно-
земців відвідує українські заклади. Пропорція різна для різних програм. Наприклад, в американській про-
грамі Fulbright за 25 років взяло участь більше 1000 українців, понад 700 американських дослідників і сту-
дентів відвідали Україну. У програмах Erasmus+ (Європейський Союз) і DAAD (Німеччина) в середньому 
на кожні 5 учасників з України припадає 1 учасник з європейської країни; 3) популярною є короткострокова 
академічна мобільність студентів із зарахуванням в Україні кредитів, одержаних в іноземних університетах, 
тоді як суттєво менше студентів бере участь у програмах обміну, що передбачають одержання диплома іно-
земного ЗВО. 

Більшість дослідників, аналізуючи названі вище аспекти процесу інтернаціоналізації, спираються на 
низку мотивів ініціювання цього процесу, до яких відносять економічний прибуток, підвищення якості 
надання освітніх послуг і провадження дослідницької діяльності, а також соціокультурні чинники, акту-
альні і для національного, і для інституційного рівнів [10; 11; 16; 17; 21]. На національному рівні процес 
інтернаціоналізації спрямований на створення умов для того, аби якомога більше людей здобули освіту 
та високу кваліфікацію; на зміцнення взаємного міжкультурного розуміння та поваги, безпеки та миру, еко-
номічного розвитку. На інституційному рівні високими є очікування міжнародної співпраці між ЗВО, покра-
щення якості освітніх послуг та провадження дослідницької діяльності, напрацювання міжнародної репу-
тації, підвищення кваліфікації персоналу, створення нових знань та додаткових джерел прибутку. На думку 
литовських дослідників [11; 23; 24; 27], процес інтернаціоналізації вищої освіти, умовно кажучи, стоїть 
перед глобальним викликом гармонізації підготовки випускників відповідно до вимог та потреб сучасного 
глобалізованого ринку праці, одночасно прищеплюючи їм національні цінності та почуття національної 
ідентичності – HEIs should be working both locally and globally, ensure tradition and looking toward the future 
(«Заклади вищої освіти мають працювати і на локальному, і на глобальному рівнях, враховувати традиції 
та водночас дивитися в майбутнє» – переклад наш – І.В.) [26]. 

Зважаючи на викладене вище, не викликає сумніву, що процес інтернаціоналізації відіграє центральну 
роль в трансформації сфери вищої освіти XXI століття [25]. До прикладу, в Кореї розробка програм подвій-
ного диплому дозволила національним ЗВО встановити партнерські стосунки та збільшити мобільність сту-
дентів та дослідників. Іноземні студенти, без сумніву, є вагомим джерелом прибутку, проте в Кореї іноземні 
студенти розглядаються не тільки як цінне надбання для корейських університетів, але і для країни в цілому, 
виступаючи як потенційні майбутні бізнес партнери [22]. Як відповідь на заклики стати більш підприємли-
вими посилюється транскордонна діяльність європейських університетів [13; 14]. Документи Болонського 
процесу роблять наголос на важливості розвитку сучасних компетентностей та здатності до дієвої конкуренто- 
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спроможності випускників ЗВО задля сталого розвитку суспільств [26]. В XXI столітті залучення окремими 
бізнесами працівників з міжнародним досвідом стає все більш необхідним для виживання як самих бізнесів, 
так і суспільств загалом.

Взаємозв’язок між процесом інтернаціоналізації та показниками якості надання освітніх послуг і прова-
дження дослідницької діяльності університетами ґрунтується, насамперед, на тому, що інтернаціоналізація 
виступає каталізатором поліпшення якості освітніх послуг та дослідницької діяльності [20]. Обґрунтованим 
вважаємо припущення щодо того, що інтернаціоналізація стимулює зміни в системі вищої освіти на рівні 
студентів, викладачів, наукових працівників, де зміна означає якість, тобто критерій якості розглядаємо як 
трансформацію. 

Дослідження Дж. Урбановича (J. Urbanovič) [27] свідчить, що політика інтернаціоналізації в сфері вищої 
освіти, що її впроваджують профільні національні міністерства та ЗВО країн світу, надає студентам більше 
можливостей для працевлаштування в міжнародних компаніях; підвищує індекс мобільності студентів; 
збагачує їх міжкультурний досвід; міжнародні освітні програми позитивно впливають на етнокультурний 
світогляд студентів та розвивають їх міжкультурну компетентність; вдосконалює навички спілкування, між-
народну компетентність; формує глибшу самосвідомість та схильність до критичного мислення. Програми 
міжнародного студентського обміну покращують міжнародні знання студентів, навички міжнародної обізна-
ності, розуміння глобальних проблем, розвивають вміння вирішувати проблеми, навички роботи в команді 
тощо.

На основі аналізу теоретичних джерел, побічно названих вище, пропонуємо такі індикатори та відпо-
відні ним критерії аналізу впливу політики інтернаціоналізації на якість надання освітніх послуг та прова-
дження дослідницької діяльності в національних закладах вищої освіти з урахуванням впливу на суспільство  
(див. Табл. 1).

Таблиця 1. Індикатори та критерії оцінки впливу 
політики інтернаціоналізації на якість вищої освіти
Індикатор 1. Зміни якості надання освітніх послуг внаслідок політики інтернаціоналізації
Критерії: 
– Інтенсифікація партнерських зв’язків між ЗВО в європейському контексті та в контексті інших конти-

нентів;
– Інтенсифікація членства ЗВО у міжнародних мережах;
– Впровадження міжнародних проектів серед ЗВО;
– Тісніша співпраця агентств із забезпечення якості та ЗВО європейських країн у галузі забезпечення 

якості;
– Збільшення можливостей для міжнародної академічної мобільності;
– Поліпшення загальної та спеціальної компетентностей викладачів та адміністративних працівників 

ЗВО, які забезпечують діяльність у міжнародній галузі;
– Розробка освітніх програм (у рамках франчайзингу, твінінгу, валідаційних угод, програм подвійного / 

спільного диплому та дистанційних досліджень);
– Розвиток міжнародних наукових досліджень та запровадження їх результатів на міжнародному рівні;
– Відповідність діяльності ЗВО міжнародним вимогам до надання освітніх послуг та здійснення дослід-

ницької діяльності;
– Робота над міжнародним іміджом та репутацією ЗВО;
– Додатковий фінансовий прибуток для ЗВО від навчання іноземних студентів;
– оновлена інфраструктура щодо освітніх послуг, досліджень, наявного бібліотечного фонду.

Індикатор 2. Зміни щодо якісного розвитку компетентностей студентів / випускників внаслідок політики 
інтернаціоналізації

Критерії:
– Набуті навички та знання, що відповідають мінливому ринку праці;
– Готовність до професійної діяльності в міжнародному, міжкультурному середовищі;
– Готовність до навчання в іноземних ЗВО;
– Конкурентоспроможність на національному та міжнародному ринках праці;
– Сприйнята національна ідентичність та водночас отримані основи міжнародного громадянства.
Індикатор 3. Зміни щодо розвитку національного суспільства внаслідок політики інтернаціоналізації
Критерії:
– Рівні можливості доступу до вищої освіти на міжнародному рівні завдяки співпраці ЗВО та зацікавле-

них сторін;
– Підтримка та постійний прогрес щодо розвитку компетентностей працівників на міжнародному рівні 

шляхом співпраці зацікавлених сторін;
– Розвиток інноваційного та творчого суспільства завдяки сучасним міжнародним науковим досліджен-

ням та їх міжнародному поширенню;
– Підвищення міжкультурного розуміння, поваги, миру та безпеки;
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– Збереження національної етнічної та культурної ідентичності шляхом міжнародної співпраці ЗВО 
та підвищення взаємного міжкультурного розуміння та поваги. 

Індикатор 4. Зміни щодо розвитку ЄС внаслідок політики інтернаціоналізації
Критерії:
– Спрощене визнання дипломів та кваліфікацій;
– Інтенсифікація професійної мобільності на європейському рівні;
– Підвищена привабливість ЄПВО у всьому світі;
– Сприяння соціальній згуртованості націй;
– Економічне зростання всередині ЄС завдяки посиленій співпраці між європейськими ЗВО;
– Отримана конкурентна перевага регіону ЄС на міжнародному рівні.
Окреслені критерії дозволяють говорити про вагомість запровадження політики інтернаціоналізації 

з метою підвищення якості надання освітніх послуг та здійснення дослідницької діяльності задля подаль-
шого підвищення конкурентоспроможності студентів та випускників ЗВО в умовах міжнародного ринку 
праці; підвищення професійної компетентності персоналу ЗВО; позитивного впливу на самосвідомість сту-
дентів та дослідників, створення та підтримки міжнародної репутації ЗВО тощо. Результати дослідження 
дозволяють стверджувати, що запровадження та підтримка політики інтернаціоналізації впливають також 
на такі показники якості ЗВО: особистісне зростання студентів, підвищення компетентності викладачів, 
підтримка та розвиток зовнішніх зв’язків, фінансування, вдосконалення навчання, управління та організації 
діяльності, якість викладання та інституційні зміни. Політика інтернаціоналізації має також довгостроковий 
вплив на розвиток суспільства з точки зору посилення міжкультурної поваги, миру та безпеки, розвитку 
інноваційного та творчого суспільства, підтримки національної етнічної та культурної ідентичності та під-
вищення професійної мобільності на європейському рівні.
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Myhovych I. V. The impact of internationalisation on the quality of educational services provision and research 
conduct in the sphere of higher education

The ultimate relationship between internationalization policy in the sphere of higher education and quality phenomena is 
first of all based on the fact that internationalization acts as a catalyst for the improvement of higher education quality, i.e. 
quality improvement is the key aim of every HEI, national government, and internationalisation activity and programme imple-
mented and funded by international policy makers in the sphere of higher education. Thus, an assumption of the current article 
is that internationalisation inspires changes at learner, teacher, scientific researcher, higher education system and society levels, 
where change means quality. As such the article discusses the envisaged outcomes of internationalisation policy of higher edu-
cation in the context of the European Higher Education Area, and the effect of internationalisation policy on quality in higher 
education. In Ukraine, internationalisation of higher education is partially supported by public finance, in the hope that inter-
nationalisation will provide added value to the quality of higher education. However, there are no tools for collecting evidence 
of whether that investment is properly used. The research question of the study is how the internationalisation policy impacts 
quality in higher education and its influence on wider society may be measured in a particular national context. The article 
presents exploratory research findings based on an extensive literature review and views of policymakers, higher education 
administrators and academics evaluated as a set of indicators and criteria to be used in assessing the impact of internationali-
sation policy on quality in higher education and its influence on wider society.

Key words: higher education, internationalization policy, quality of higher education, criterium, indicator, mobility 
programme, Ukraine.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
ДО ЕСТОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Розкрито теоретико-методологічні основи професійної підготовки майбутніх учителів до естетотерапевтичної 
діяльності з метою реалізації основних завдань початкової освіти відповідно до Концепціїї Нової української школи. 
Актуалізується проблема формування готовності майбутнього фахівця до інноваційної діяльності, використання тех-
нологій життєтворчості з метою розвитку у молодших школярів загальнолюдських і морально-етичних цінностей, 
творчого потенціалу, емоційного інтелекту, навчального інтересу до пізнання, бажання вчитися впродовж життя.

Визначено естетотерапевтичну діяльність учителя початкової школи як специфічний вид діяльності, що ґрун-
тується на активізації позитивних емоцій учасників педагогічного процесу, формуванні й підтримці естетичного  
інтересу в учнів до навчально-пізнавальної діяльності, створенні оптимальних умов для розкриття творчого  
потенціалу молодших школярів за допомогою різноманітних естетотерапевтичних технологій життєтворчості (каз-
котерапії, музикотерапії, лялькотерапії, арт-терапії, пісочної терапії, фототерапії, природотерапії, терапії спілкуван-
ням, сміхотерапії, психодрами тощо). Мета естетотерапевтичної діяльності педагога полягає у відновленні природної 
гармонії дитини з навколишнім світом, створенні емоційно сприятливих умов організації навчально-пізнавальної діяль-
ності молодшого школяра, індивідуально-творчого розвитку учня засобами естетотерапевтичного впливу. 

Розкрито роль естетотерапевтичної роботи вчителя початкової школи у забезпеченні суб’єкт-суб’єктної вза-
ємодії учасників освітнього процесу для творчої самореалізації особистості на засадах гуманістичного особистіс-
но-орієнтованого підходу. Представлено методичні аспекти організації та проведення практичних занять із курсу 
“Сучасні технології естетотерапії” на прикладі окремих тем; виявлено та обґрунтовано доцільність використання 
педагогічного потенціалу естетотерапевтичних технологій (казкотерапії, техніки “Літера мого імені”, музикотера-
пії, сміхотерапії (“Веселунчики”, “Подаруй посмішку”, “Передай усмішку по колу”, “Посмішка настрою”)) у змісті 
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.

Ключові слова: естетотерапія, естетотерапевтична діяльність учителя початкової школи, комфортне освітнє 
середовище, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, казкотерапія, сміхотерапія, музикотерапія.

Одним із пріоритетних напрямів модернізації сучасної вищої освіти є вдосконалення якості професійної під-
готовки майбутніх учителів початкових класів в умовах реалізації основних завдань Концепції Нової україн-
ської школи. У закладах вищої освіти домінантою освітнього процесу стає формування готовності майбутнього 


