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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Розглянуто переваги й недоліки інтернаціоналізації освітнього простору. Описано особливості викладання іноземної мови в умовах інтернаціоналізації закладів вищої освіти. Класифіковано цілі інтернаціоналізації на дві групи:
академічні й економічні. Визначено місце іноземної мови в досягненні зазначених цілей. Проаналізовано дані про рівень
інтернаціоналізації вітчизняних ЗВО, оприлюднені Українським державним центром міжнародної освіти при Міністерстві освіти і науки України станом на 2018–2019 навчальний рік. Досліджено інтернаціоналізацію освітнього простору як внутрішній та зовнішній процеси. Визначено основні напрями діяльності університетів у контексті розвитку
внутрішньої інтернаціоналізації: включення до навчальних планів обов’язкових і факультативних «інтернаціональних»
дисциплін; доповнення змісту традиційних дисциплін міжнародними темами та прикладами; розроблення навчальних
планів, розрахованих на іноземних студентів; упровадження навчальних планів з підготовки студентів до роботи
у міжнародних компаніях; викладання дисциплін іноземними мовами; створення регіональних і тематичних студій,
які в інформаційному аспекті охоплюють декілька країн; залучення до навчального процесу закордонних викладачів і
науковців; створення віртуальної аудиторії студентів різних країн; відкриття курсів з культури різних народів світу, міжкультурної комунікації, країнознавства, ділової іноземної мови. Виокремлено ключові компоненти зовнішньої
інтернаціоналізації: академічна мобільність студентів; мобільність викладачів та науковців; створення й реалізація спільних із закордонними закладами вищої освіти науково-дослідницьких проєктів, реалізація програм подвійних
дипломів; відкриття філіалів за кордоном. Доведено, що ефективність викладання іноземної мови в умовах інтернаціоналізації освітнього простору підпорядкована специфічним принципам, оскільки визначають зміст, організацію,
форми і методи навчально-виховної роботи. Обґрунтовано необхідність розроблення навчальних планів для іноземних
студентів та викладання фахових дисциплін іноземною мовою.
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Інтернаціоналізація є важливою ознакою розвитку сучасного ЗВО. До її найбільших переваг відносять досягнення міжнародних стандартів якості освіти, універсалізацію знань, активізацію академічної
мобільності, розширення доступності освіти, посилення її інноваційної складової, зміцнення міжнародного співробітництва. Загалом цілі інтернаціоналізації освітнього простору можна класифікувати на дві
групи: академічні й економічні. Академічні цілі спрямовані на підвищення якості освіти та включають у
себе інтернаціоналізацію навчальних курсів, організацію закордонного стажування студентів і професорсько-викладацького складу, участь наукових працівників у міжнародних конференціях і симпозіумах, програмах підвищення міжнародної конкурентоспроможності та репутації університету. До економічних цілей
інтернаціоналізації відносять експорт освітніх послуг, відкриття закордонних філіалів, залучення іноземних
абітурієнтів, розроблення програм дистанційного навчання, залучення грантів міжнародних організацій.
У досягненні зазначених цілей вагоме місце посідає знання іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації та інструменту інтернаціоналізації ЗВО.
Проблема інтернаціоналізації освітнього простору не була предметом спеціального дослідження у вітчизняній порівняльній педагогіці. Науковці розглядають інтернаціоналізацію в аспекті одного з першочергових
завдань вищої освіти (Ю. Грищук, Т. Пилаєва, Г. Товканець, В. Яценко) поряд із формуванням міжкультурної компетентності студентів (Ю. Пассов, Р. Кравець, Н. Кузовлєва, Б. Томалін, С. Стемплескі), реалізацією
Болонського процесу, інтеграцією закордонної й національної освіти (Н. Грицик, В. Куприянова-Ашина,
І. Татомир, Чанг Жу).
Метою статті є з’ясування рівня інтернаціоналізації вітчизняного освітнього простору, розгляд особливостей викладання іноземної мови в умовах інтернаціоналізації закладів вищої освіти й визначення компонентів зовнішньої та внутрішньої інтернаціоналізації.
За даними Українського державного центру міжнародної освіти при Міністерстві освіти і науки України,
станом на 2018–2019 навчальний рік у вітчизняних закладах вищої освіти навчаються 75 605 іноземних
студентів, вихідців із 154 країн світу. З них 66 131 (87,47 %) опановують основне навчання, 7270 (9,61 %) –
мовну підготовку, 1480 (1,96 %) здобувають післядипломну освіту, 29 (0,04 %) беруть участь у програмах
академічної мобільності, 695 (0,92 %) навчаються в аспірантурі та докторантурі. У порівнянні з 2013 роком
кількість іноземних студентів (69 969) в 2014 році зменшилася на 6 797. Наступні 5 років спостерігаємо
позитивну динаміку: 2014 р. – 63 172 чол., 2015 р. – 63 906 чол., 2016 р. – 64 066 чол., 2017 р. – 66310 чол.,
2018 р. – 75605 чол. Найбільше студентів-іноземців приїхали до нас з Індії (14 958), Марокко (7 390), Азербайджану (6 228), Туркменістану (5 033), Нігерії (3 552), Єгипту (3 412), Туреччини (3 254), Китаю (2 721),
Ізраїлю (2 460), Грузії ( 2397) [3].
Привабливість України для іноземних абітурієнтів створює нові виклики перед системою вищої освіти.
Інтернаціоналізація освітнього простору потребує структурних змін на рівні конкретного університету. Вона
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стосується студентів, професорсько-викладацького складу, змістового наповнення навчальних програм,
питань акредитації, керівництва й управління ЗВО. Тенденція інтернаціоналізації вищої освіти передбачає залучення іноземних студентів, організацію виробничих практик, програми обміну, розроблення міжнародних проєктів проведення спільних наукових досліджень, закордонне стажування, упровадження міжнародного компоненту в навчальні програми для посилення міжкультурної комунікації, використання нових
інформаційних і педагогічних технологій у педагогічному процесі, дистанційне навчання, використання
системи ECTS, видачу «подвійних» дипломів, забезпечення високих міжнародних рейтингів університетів,
відкриття центрів міжнародних зав’язків та діяльності, створення відповідних інформаційних і консультаційних служб [2, с. 103]. Для інтернаціоналізації ЗВО характерні такі форми міжнародного співробітництва,
як індивідуальна мобільність студентів та викладачів, мобільність освітніх програм, формування нових міжнародних стандартів вищої освіти, інтеграція в навчальні програми міжнародного виміру, створення освітніх альянсів (інституційне партнерство) [9, с. 444].
Інтернаціоналізація освітнього простору є багатокомпонентним процесом, який в загальному можна
класифікувати на два види: внутрішній та зовнішній. Внутрішня інтернаціоналізація стосується інтернаціоналізації робочих навчальних програм та планів. Вона спрямована на формування міжкультурної компетентності студентів. У контексті розвитку внутрішньої інтернаціоналізації головними напрямами діяльності
університетів стає включення до навчальних планів обов’язкових і факультативних «інтернаціональних»
дисциплін, які розглядають національні та міжнародні питання (світова економіка, зовнішньоекономічна
діяльність, міжнародне право, всесвітня історія, ділова іноземна мова тощо); доповнення змісту традиційних
дисциплін міжнародними темами та прикладами; розроблення навчальних планів, розрахованих на іноземних студентів; упровадження навчальних планів з підготовки студентів до роботи у міжнародних компаніях;
викладання дисциплін іноземними мовами та орієнтація на міжкультурну комунікацію, формування у молодого покоління полікультурних знань, умінь і навичок; розроблення міждисциплінарних навчальних планів
на кшталт регіональних і тематичних студій, які в інформаційному аспекті охоплюють декілька країн; упровадження навчальних планів з «міжнародною» обов’язковою частиною, яку студенти опановують в зарубіжних ЗВО; залучення до навчального процесу закордонних викладачів і науковців; створення віртуальної
аудиторії студентів різних країн; відкриття курсів з культури різних народів, міжкультурної комунікації,
країнознавства, ділової іноземної мови [7, с. 34].
Із введенням кредитно-трансферної системи й вимогою надання гарантій якості вищої освіти значно зріс
інтерес до питань оцінки якості діяльності ЗВО й ефективності їхньої роботи у контексті інтернаціоналізації. Тож Т. Пилаєва та В. Яценко цілком логічно виокремлюють такі ключові компоненти зовнішньої інтернаціоналізації: академічна мобільність студентів, яка уможливлює отримання освіти за обраним напрямом
підготовки в обраному ними університеті іншої країни; мобільність викладачів та науковців, яка ґрунтується
на концепції міжнародного обміну знаннями й досвідом; створення й реалізація спільних із закордонними
закладами вищої освіти науково-дослідницьких проєктів, реалізація програм подвійних дипломів; відкриття
філіалів за кордоном [7, с. 34–35]. Під час проведеного дослідження ми дійшли висновку, що всі форми
інтернаціоналізації освітнього простору є взаємообумовленими.
Отже, сьогодні більшість розвинених країн пропонують низку освітніх послуг, які вони розглядають як
пріоритетну галузь експорту й нову форму міжнародних відносин, що сприяють реалізації економічних і
геополітичних інтересів держави. До переваг включення держави у процес інтернаціоналізації освітнього
простору належать поширення й запозичення передового досвіду викладання, навчання й виховання у ЗВО
іншої країни; розроблення й впровадження сумісних навчальних та маркетингових програм; організація
виробничих практик, інтенсивних курсів і літніх шкіл; індивідуальна студентська мобільність; наповнення
університетів іноземцями й збереження власних наукових шкіл; обмін викладачами; стажування в зарубіжних університетах; розроблення міжкультурних програм на рівні конкретних навчальних закладів; використання нових інформаційних та педагогічних технологій в навчальному процесі; розширення партнерства з
приватними провайдерами освітніх послуг з інших країн; прибуток від плати за навчання іноземних студентів, яка є традиційно вищою; розширення доступу до вищої освіти та поширення інституційної мобільності;
покращення культурно-етнічного складу студентського контингенту; підвищення статусу й міжнародного
іміджу ЗВО; створення транснаціональних віртуальних університетів, які працюють за програмами закордонного провайдера освітніх послуг; конструктивне співробітництво з міжнародними освітніми організаціями, департаментами освіти, навчально-виховними закладами різних країн та залучення нових стратегічних
партнерів до освітньої діяльності; підготовка студентів до міжкультурної комунікації та посилення ролі полікультурної компетентності в інтернаціоналізації змісту вищої освіти; розвиток дистанційної освіти. Поряд
із перевагами існують також деякі недоліки: загроза втрати кращих наукових кадрів; уповільнення приросту
студентського контингенту; можлива втрата культурної та національної ідентичності тощо [8, c. 89–90].
На основі вивчення досвіду поширення власної культурної спадщини Великобританією, Китаєм і Німеччиною в умовах інтернаціоналізації освітнього простору ми висловлюємо міркування, співзвучне з позицією В. Куприянової-Ашиної та Чанг Жу [5, с. 88], що ефективне розв’язання вищою освітою визначених
завдань вимагає врахування мовного чинника. Інтернаціоналізація передбачає пошук балансу у використанні національної мови й англійської як загальноприйнятої lingua franca.
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Викладання іноземної мови в умовах інтернаціоналізації потребує розроблення навчальних матеріалів на
основі комунікативного й діяльнісного підходів, упровадження інноваційних педагогічних та інформаційних
технологій, використання інтерактивних сенсорних екранів. У цьому процесі іноземна мова слугує не лише засобом міжкультурної комунікації, розширення культурних відносин і розповсюдження освітніх можливостей, але й
засобом формування професійної та полікультурної компетентностей. Водночас варто зазначити, що український
досвід у розробленні англомовних навчальних програм і планів залишає бажати ліпшого. Кількість англомовних
навчальних планів у вітчизняних ЗВО є незначною. Зазвичай навчання іноземною мовою здійснюють в рамках
програм подвійних дипломів. У зв’язку з цим Україна може запозичити корисний досвід у низки європейських
країн (Австрії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Ліхтенштейну, Німеччини, Норвегії, Польщі, Чехії,
Швейцарії, Швеції), де навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти ведеться переважно національною мовою, тоді як на другому (магістерському) рівні вищої освіти й в аспірантурі – англійською мовою.
Англійська мова як іноземна впливає на розширення загального світогляду й сприйняття навколишнього
світу. Викладання її в умовах інтернаціоналізації освітнього простору підпорядковане загальним і специфічним тенденціям розвитку вищої освіти. З урахуванням цих тенденцій ми спираємося на загальнодидактичні
(науковості, доступності, міцності, послідовності та систематичності, свідомості та активності, наочності,
зв’язку теорії з практикою) та специфічні (діалогу культур, культуровідповідності, єдності національного
та загальнолюдського, полікультурної толерантності, домінування проблемних культурознавчих завдань,
автентичності, новизни, професійної спрямованості) принципи.
Принцип діалогу культур покликаний забезпечити студентів культурологічною інформацією про рідну
та іноземні країни. Він конкретизується у таких завданнях: моделювання культурного простору; орієнтація
на розвиток у студентів загальнопланетарного мислення, культурної неупередженості, готовності до міжкультурної комунікації, мовного та соціокультурного такту; розробка методичної моделі для повноцінного
полікультурного й білінгвального виховання особистості студента; порівняння культур і цивілізацій з урахуванням опосередкованого й безпосереднього історико-культурного взаємовпливу; формування у студентів
культури інтерпретації подій, явищ, фактів, ціннісних смислів рідної та іноземної культур; створення методичних і соціально-педагогічних умов підготовки студентів як суб’єктів діалогу культур до функціонування
в ситуаціях міжкультурного спілкування під час закордонної практики.
З опорою на принцип культуровідповідності в методології навчання іноземної мови можна виокремити
три головні завдання: під час формування індивідуума зважати на його природні задатки; робити це з опорою на національність; виховувати особистість відповідно до загальнолюдських цілей. Отже, принцип культуровідповідності в реалізуємо на індивідуальному, національному й інтернаціональному рівнях. Принцип
єдності національного й загальнолюдського також вимагає поетапного втілення: формування в студентів
ціннісного ставлення до культурологічного підходу в процесі вивчення іноземної мови та визначення свого
місця в світі; становлення інтернаціональної свідомості, подолання стереотипів; набуття студентами міжкультурного досвіду та його реалізація у фаховій діяльності; розвиток позитивної національної ідентичності; усвідомлення взаємозв’язків національної культури із загальнолюдською [4, c. 212–241].
Реалізація принципу полікультурної толерантності вимагає дотримання таких правил: формувати систему демократичних цінностей і поглядів; розвивати у студентів вміння приймати й розуміти людей з іншою
свідомістю, культурою, звичаями, традиціями тощо; виховувати психологічну готовність до взаємодії з
етнофорами на основі емпатії. Для успішного запровадження принципу домінування проблемних культурознавчих завдань варто керуватися такими правилами: достовірно й неупереджено наповнювати завдання
інформацією, оскільки видається багато літератури, яка містить спотворену інформацію про культуру іноземних країн; звертати увагу на когнітивний, мовний та соціокультурний рівні складності навчального матеріалу; стежити за ефективністю й методичною прийнятністю цих завдань [1, с. 124].
Використання автентичних матеріалів на заняттях значно підвищує мотивацію навчання, що є надзвичайно важливим. Опубліковані в провідних іноземних журналах і газетах статті уможливлюють обговорення зі студентами поточних проблем суспільного життя рідної країни, пошук шляхів їхнього розв’язання,
розгляд власної національної культури через призму іноземних видань, порівняння тенденцій розвитку рідного соціуму й іноземного, мову якого вивчають. Здійснюючи пошук полікультурної інформації студенти
мають дотримуватися аспектного розподілу матеріалу: ідентифікація культурної символіки; ознайомлення з
«продуктами» різних культур; зосередження уваги на моделях повсякденної поведінки етнофорів; вивчення
моделей спілкування, особливостей вербальної та невербальної комунікації; аналіз моральних цінностей та
відношень, характерних для представників різних культур; вивчення традицій, звичаїв, національних особливостей їжі, одягу й відпочинку представників різних культур [10].
Новизна комунікативних ситуацій сприяє динамічності мовленнєвих умінь, яка досягається завдяки
застосуванню евристичних завдань з професійно-орієнтованою полікультурною тематикою. Підтримувати
інтерес до навчальної діяльності та підвищити продуктивність навчання допомагають оновлення змісту
навчання й використання інноваційних технологій на заняттях з іноземної мови [6, с. 107–113]. Щодо використання принципу професійної спрямованості в полікультурній освіті, то він передбачає формування вмінь
конструктивно застосовувати цінності інокультури, мову якої вивчають, у пов’язаних з їхньою навчальнопрофесійною діяльністю ситуаціях міжкультурної комунікації.
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Висновки. Ефективність викладання іноземної мови у закладах вищої освіти підпорядкована певним
дидактичним принципам. Принципи навчання як фундаментальні положення визначають зміст, організацію,
форми і методи навчально-виховної роботи. Вони становлять неабияку значущість для забезпечення успішної інтернаціоналізації вітчизняного освітнього простору й приведення його у відповідність до європейських стандартів. У представленому дослідженні іноземна мова слугує засобом навчання й інструментом
інтернаціоналізації вищої освіти в Україні. Процеси інтернаціоналізації спонукають науковців, педагогів і
методистів до розроблення навчальних планів для іноземних студентів та викладання фахових дисциплін
іноземною мовою. Інтернаціоналізація сприяє прискореному розвитку ринку освітніх послуг, посиленню
академічної мобільності професорсько-викладацького складу та студентів, вдосконалення навчальних програм, підвищенню якості освіти.
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Kravets R. A. specificities of foreign language teaching in the conditions of internationalising the education space
The article deals with the advantages and disadvantages of internationalising the education space. The specificities of foreign language teaching in the conditions of internationalising higher education institutions have been described. The goals of
internationalisation have been classified into two groups: academic and economic. The place of a foreign language in achieving
these goals has been determined. The data on the level of internationalisation of domestic HEIs, published by the Ukrainian
State Centre for International Education of the Ministry of Education and Science of Ukraine in 2018–2019 academic years,
have been analyzed. Internationalisation of the education space as internal and external processes has been researched. The
main directions of universities’ activities in the context of developing the internal internationalisation have been defined: introducing core and elective “international» disciplines in the curricula; supplementing the content of traditional disciplines with
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international themes and samples; elaborating the curricula developed for foreign students; implementing the curricula for
training students for work in international companies; reading disciplines in foreign languages; creation of regional and thematic studies, which cover several countries in the informational aspect; involvement of foreign teachers and scholars in the
educational process; setting up a virtual auditorium for students from different countries; launch of the courses on the culture
of different peoples of the world, intercultural communication, country studies, business foreign language. The key components
of external internationalization have been outlined: academic mobility of students; mobility of teachers and researchers; establishing and realization of joint research projects with foreign higher education institutions, implementation of double diploma
programmes; launch of the departments abroad. It has been proved that the effectiveness of foreign language teaching in the
conditions of internationalising the education space is subordinated to specific principles, as they determine the content, organization, forms and methods of educational work. The necessity of developing the curricula for foreign students and teaching of
vocational disciplines in a foreign language has been substantiated.
Key words: communication, educational space, foreign language, HEI, internationalisation, mobility, pedagogical
technology, teaching principles.
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Кримчак Л. Ю.
ДУАЛЬНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЯК ПРОЯВ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Стаття присвячена обґрунтуванню дуальної форми навчання як прояву соціального партнерства, що є суспільно значущим для функціонування, підтримки та розвитку України. У межах статті визначено спектр проблем, які
пов’язані не тільки з професійною підготовкою студентської молоді та працевлаштуванням випускників закладів
вищої освіти, а і з активними змінами соціально-економічної політики країни. Доводиться необхідність побудови
більш тісної співпраці між закладами вищої освіти та потенційними роботодавцями з метою формування у випускників такого рівня професійних знань, умінь та навичок, який відповідає потребам підприємства. Акцентовано увагу
на розбіжностях, що стосуються дуальної форми навчання та її зв’язку з соціальним партнерством. На основі наукової літератури проведено аналіз місця та ролі дуального навчання в закладах вищої освіти задля економічної стабільності, розвитку та вдосконалення українського суспільства, розробки шляхів подолання труднощів. Висвітлено
переваги дуального навчання для держави, підприємства (організації, установи), системи вищої освіти та студентів.
Розглянуто ряд аспектів, на які звертають увагу сучасні дослідники: визначення перехідного періоду, задля здійснення
перегляду цілей та завдань системи вищої освіти, корегування її основної місії; перегляд основ системи вищої освіти;
необхідність підготовки фахівців для роботи у соціальному партнерстві підприємств; допуск студентів до виробничого процесу на підприємстві; переорієнтація, перепідготовка (чи підготовка) як педагогічних кадрів у закладах
вищої освіти, так і кадрів на підприємствах. Детально описано ряд принципів, на яких базується дуальне навчання:
практико-орієнтованість; комплексність; інтегративність; універсальність, гнучкість та варіативність змісту й
технологій освітнього процесу; адаптивність; партнерство; відповідальність; інформаційна відкритість. Надано
рекомендації щодо якісної підготовки кваліфікованих кадрів та гарантованого їх працевлаштування. Зроблено наголос на тому, що лише разом з роботодавцями, об’єднав власні зусилля, можливо провести модернізацію в професійній
освіті вищої школи.
Ключові слова: професійна освіта, заклади вищої освіти, соціальне партнерство, дуальність, дуальна форма
навчання, принципи дуального навчання.

Тенденції розвитку економіки країни впливають на процес формування та модернізацію системи професійної освіти, а також висувають перед закладами вищої освіти нове завдання – готувати фахівців відповідно
до вимог запитів роботодавців.
Україна стикнулася з проблемами працевлаштування молодих професіоналів, які б відповідали реальним
вимогам сучасного бізнесу. У результаті певна кількість випускників закладів вищої освіти (далі – ЗВО)
залишається без першого робочого місця, від’їжджає за кордон у пошуках власної професійної самореалізації, що виступає фактором стримування розвитку економіки країни. З’являється колосальний спектр проблем, серед яких:
–– вплив на систему вищої освіти нових вимог з боку підприємств, нових освітніх положень та очікувань;
–– професійна освіта, ринок праці та рівень життя населення;
–– проблеми адаптації випускників ЗВО до професійної діяльності на підприємстві;
–– масштаби, причини та наслідки безробіття випускників ЗВО [1].
Вищезазначені проблеми породжують нові загрози у професійній освіті, що пов’язані з активними змінами соціально-економічної політики в Україні: великий процент не працевлаштованих; відсутність мотивації до отримання знань; не досконалі практичні навички для вирішення професійних завдань; не враховано
запити бізнесу; збільшення навантаження на бюджет та гаманці тих, хто навчається; не впевненість майбутнього працівника у набутті першого робочого місця та ін. [4].
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