
9

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

УДК 378.147 Л. І. Антошкіна

ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ЯК ШЛЯХ ДО 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИВАТНИХ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Анотація. В статті доведена важливість професійної мобільності викладацького складу приватних 
вищих навчальних закладів, окреслені рівні інтернаціоналізації університетської діяльності. Визначені фор-
ми та види академічної мобільності викладацького персоналу. За результатами проведеного аналізу визна-
чено заходи щодо інтернаціоналізації освіти в аспекті підготовки висококваліфікованих фахівців.
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Summary. The article proves the importance of professional mobility of the teaching staff of private higher educa-
tion institutions, outlined the level of internationalization of University activities. Defined forms and types of academic 
mobility of teaching staff. According to the results of the analysis on measures of internationalization of education in the 
aspect of training of highly qualified specialists.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемою інтернаціоналізації освітнього про-
цесу у вищих навчальних закладах займаються 
такі сучасні науковці як А. Сбруєва [1], Р. Кирей 
[3] та інші.

Метою статті є дослідження видів, форм та 
заходів з організації процесу інтернаціоналізації 
освітнього процесу вищих навчальних закладів за 
допомогою влаштування професійної інтеграції.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У науковій літературі виділяють внутрішній та 
зовнішній рівні інтернаціоналізації університет-
ської діяльності [1].

Перший рівень можна вважати підготов-
чим для виходу на другий рівень. Він має на увазі 
включення в зміст освітньої та наукової діяльнос-
ті інститутів міжнародних аспектів і стандартів. 
Після цього процесу навчальний заклад готовий 
до виходу на міжнародний рівень як суб’єктів 
освітньої, наукової та фінансово-господарської 
діяльності.

Відомий український дослідник проблем су-
часної освіти А. Сбруєва називає перший аспект 
«домашньою» інтернаціоналізацією, яка тери-
торіально обмежується конкретним вищим на-
вчальним закладом і не вимагає перетину кордо-
нів [1]. 

Постановка проблеми. Гармонізація системи 
вищої освіти тісно пов’язана з інтернаціоналіза-
цією, яка припускає співпрацю країн в освітній 
сфері для створення міжнародного освітнього 
простору. Однією з умов цього є повна відповід-
ність змісту освіти попиту суспільства і ринку. 

Прагнення до інтеграції в європейську і 
світову системи освіти зумовлює зростання ак-
тивності вищих навчальних закладів щодо на-
лагодження міжнародних академічних контактів 
і організації стажування, мовної та виробничої 
практики студентсько-викладацького складу за 
кордоном, а також участі в міжнародних форумах, 
проектах, програмах, наукових дослідженнях і т. 
п. Взаємозв’язок з центрами міжнародного спів-
робітництва сприятиме збагаченню досвідом ро-
боти провідних університетів світу, формуванню 
єдиного освітнього простору, пошуку адекватних 
рішень, визнання дипломів, введення нових на-
вчальних курсів і дисциплін, зростання академіч-
ної мобільності та інтернаціоналізації освітнього 
процесу і т. п.

Інтернаціоналізація освіти — це процес впро-
вадження міжнародного виміру в такі функції на-
вчального закладу, як викладання, дослідження та 
надання послуг. 
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Професійна мобільність викладацького скла-
ду приватних вищих навчальних закладів освіти 
(ВНЗО) полягає в здатності успішно проводити 
різні види занять (лекції, семінари, практичні за-
няття і т. п.) або вести викладання суміжних дис-
циплін в різних ВНЗО. Тут також виділяється го-
ризонтальна професійна мобільність — перехід в 
роботі в рамках одного професійного рівня (в пла-
ні оплати, кар’єрного рівня, акредитаційного рів-
ня, статусу і престижності) і вертикальна — пере-
міщення з одного професійного рівня на інший.

Більшість авторів трактує мобільність ви-
кладача в широкому сенсі як поширення і запо-
зичення досвіду в іншому навчальному закладі. 
Традиційно міжнародна мобільність професор-
сько-викладацького складу обумовлена дослі-
дженнями і науковою роботою, але в деяких ре-
гіонах і за певними напрямами освіти існують 
спеціальні схеми регіонального та міжнародного 
тренінгу для молодих дослідників і викладачів.

Під професійною мобільністю професор-
сько-викладацького та адміністративного складу 
ВНЗО слід розуміти механізм підвищення рівня 
як національної освітньої системи, так і приват-
ної освіти, зокрема через впровадження зарубіж-
ного досвіду і використання більш сучасного за-
безпечення університетської науки завдяки більш 
значним обсягам фінансування.

Види викладацької мобільності в цілому іден-
тичні академічній мобільності студентів. За фор-
мою вони можуть включати: читання тематичних 
лекцій у ВНЗО-партнерах, наукове стажування, 
довгострокову педагогічну практику, навчання в 
аспірантурі, участь у науково-практичних заходах 
(конференції, симпозіуми, круглі столи, семінари 
тощо); проведення спільних дослідницьких про-
ектів, реалізацію спільних грантів, відрядження з 
обміну досвідом, підвищення кваліфікації за кор-
доном. Сюди ж слід віднести мобільність освіт-
ніх програм, формування міжнародних стандар-
тів освітніх програм, створення різних освітніх 
альянсів, інтеграцію в навчальні програми дисци-
плін міжнародного стандарту підготовки фахівців 
певного профілю і запозичення інноваційного 
досвіду підготовки фахівців.

Слід зазначити, що мобільності викладачів 
на міжнародній арені властива висока полярність. 
Так, з одного боку, існують країни з високим рів-
нем інтернаціоналізації освітнього персоналу і 
наукової еміграції (Гонконг), а з іншого боку, є 
країни з одним рівнем національного складу, де у 
вищій школі використовується тільки одна мова, і 
немає значного числа фахівців, які володіють іно-
земними мовами. Найбільші експортери науко-
вих кадрів — Великобританія і США, і в той же 
час університети США найбільш привабливі для 
зарубіжних фахівців.

У Східноєвропейському регіоні, в тому чис-
лі й в Україні, ситуація з академічною мобільніс-
тю наукових кадрів ще гірша, ніж студентського 
складу: приватні університети не фінансують ста-
жування викладачів у провідних вузах, поїздки з 
обміну досвідом практично не координуються і 
не фінансуються державою. Незначна кількість 
наявних потоків відбувається на рівні окремого 
університету за укладеними двосторонніми угода-
ми. Однак це відбувається епізодично і часто но-
сить односторонній характер, оскільки іноземні 
університети можуть профінансувати перебуван-
ня своїх фахівців за кордоном, а вітчизняні нама-
гаються здійснювати це за рахунок приймаючої 
сторони. Не розробляються спільні з провідними 
європейськими університетами програми підго-
товки фахівців, спільні наукові програми мають 
поодинокий характер.

Таким чином, можна виділити три основні 
проблеми розвитку інтеграційних процесів через 
академічну мобільність викладацького складу:

– стажування викладачів та обмін досвідом 
у багатьох країнах координується і фінансується 
приватними ВНЗО на низькому рівні;

– незначна кількість спільних програм під-
готовки фахівців і наукових проектів з провідни-
ми державними університетами;

– не ведеться постійний моніторинг і діяль-
ність з укладання міжуніверситетських двосто-
ронніх договорів про обмін кадрами;

За результатами проведеного аналізу визна-
чено заходи щодо інтернаціоналізації освіти в ас-
пекті підготовки висококваліфікованих фахівців:

– створення і розвиток довгострокових про-
грам міжнародного співробітництва в галузі під-
готовки фахівців, які передбачають можливість 
навчання за кордоном, багатосторонній обмін ви-
кладачами, студентами, слухачами, аспірантами і 
докторантами;

– розробка ефективних механізмів вхо-
дження в освітні та наукові програми ЮНЕСКО, 
інших міжнародних організацій та фондів;

– спільні науково-практичні конференції, 
презентації;

– обмін студентами;
– навчання іноземних студентів у приват-

них ВНЗО України;
– участь в міжнародних мережах і форумах;
– участь в міжнародних конкурсах та гран-

тових програмах;
– проведення лекцій викладачами в універ-

ситетах-партнерах;
– підготовка спільних програм навчання і 

науково-дослідних проектів;
– створення міжнародних освітньо-інфор-

маційних центрів;
– створення із зарубіжними країнами 

спільних центрів освіти, а також підприємств-баз 
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практики, науково-дослідних колективів та кон-
сультаційних центрів;

– стажування студентів і викладачів за кор-
доном;

– отримання подвійних дипломів;
– інклюзивне навчання;
– розширення практики екстернатури;
– реалізація міжурядових і міжвідомчих 

угод про співробітництво в галузі освіти і науки;
– укладення міжнародних договорів щодо 

нострифікації дипломів, атестатів та інших доку-
ментів про освіту та кваліфікацію фахівців;

– вдосконалення нормативно-право-
вої бази з метою надання регіональним органам 
управління освітою, навчально-виховним закла-
дам і науково-дослідним установам можливос-
ті самостійно визначати форми міжнародного 
співробітництва та укладати відповідні контракти 
(угоди);

– інтернаціоналізація навчальних планів;
– впровадження нових організаційно-педа-

гогічних форм підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації фахівців;

– організація служб для адаптації студентів 
у новому середовищі та створення системи ку-
раторства для практичної реалізації мережевих 
форм навчання і мобільності студентів;

– вивчення та впровадження досвіду зару-
біжних партнерів з модернізації системи освіти, 
зокрема система професійного зростання в рам-
ках концепції навчання впродовж життя, міжна-
родних он-лайн шкіл для студентів, дискусійних 
майданчиків і т. п.;

– формування змісту та програм навчання 
на основі випереджаючого підходу, що зумовле-
но інформаційно-технологічною революцією і 
стрімким розвитком галузевих технологій;

– створення нової системи підвищення 
кваліфікації та перепідготовки для професорсько-
викладацького складу, з урахуванням принципу 
«освіта через усе життя»;

– упорядкування системи наукових ступе-
нів і визнання кредитів.

Вірним є твердження науковців, які вже на 
практиці відчули переваги від активізації мобіліза-
ційних процесів в освіті, що «Розвиток академіч-
ної мобільності допоможе пришвидшити інтегра-
цію країни до європейського освітнього простору, 
забезпечить вдосконалення освітніх технологій, 
сприятиме виходу якості української освіти на 

світовий рівень, інноваційному розвитку універ-
ситетської науки та її інтеграції у виробництво, а 
також уможливить надходження додаткових ко-
штів у державний бюджет, які можна інвестувати в 
розвиток вітчизняної системи освіти, покращить 
якість трудових ресурсів країни та допоможе пра-
цевлаштуватися багатьом українцям» [2].

Висновки з проведеного дослідження. Ство-
рення та вдосконалення системи приватної освіти 
в кожній країні вимагає залучення досвіду інших 
країн, які вже є визнаними лідерами приватної 
освіти в певній галузі підготовки. Сучасна вища 
освіта має розглядати як стратегічне завдання ре-
алізацію своїх міжнародних інтересів і, в зв’язку 
з цим, розробити в рамках концепції модернізації 
системи вищої освіти в Україні трансформацію 
процесу навчання студентів приватних ВНЗО в 
інтернаціональний освітній простір.
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