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ПЕРЕДМОВА

Будь-який
вид
людської
діяльності
має
своє
обґрунтування, мотивацію та кінцеву мету. Деякі наші вчинки
продиктовані вимогами часу, соціуму, близького оточення, на деякі нас
надихають події, час, інші люди, когось надихаємо ми, щось робиться
заради, щось – наперекір. Написання цієї монографії в рамках іншого
масштабного «проєкту» мого життя уособлює в собі все
вищеперераховане. Тут і виклик (в першу чергу – собі), і вдячність, і
присвята, і усвідомлене прагнення амбітної мети.
Коли навкруги скарги про несправедливість життя, а ти розумієш,
що тільки наполегливою працею, а не наріканнями можна досягти
успіху, але не вистачає ну лишень якихось кілька годин на добу – це
виклик. Собі. Системі. Наріканням. Лінощам і небажанню ризикувати,
остраху, пересторогам. Цей проєкт я сама для себе назвала «велика
авантюра», саме так і називалась тека з файлами на робочому столі
мого комп’ютеру )).
Коли хочеш по собі залишити слід, щоб і сам при житті, і твої діти
завжди пишались, а батьки раділи, щиро раділи, як вміють тільки
батьки, це – присвята. Я низько вклоняюсь своїм батькам за те, що
заклали потенціал і навчили трудитись! Дякую!!! Я вас дуже люблю! Я
щиро вдячна любимим синам, які самим своїм існуванням надихають і
стимулюють ставити цілі і досягати, демонструючи їм же, як треба
крокувати цим життям: по висхідній, не на місці і тим паче – не по
низхідній! Дякую! Я вдячна своєму брату за постійну готовність і
цілодобову допомогу, за віру і підтримку! Дякую! Без всіх вас,
найдорожчих мені людей, мої життєві проєкти мали б вектор і мету, але
не мали б душі, а, отже, не приносили такої сатисфакції всім нам.
Я вдячна багатьом, хто пропонував, підбадьорював і підтримав моє
рішення. Я дякую своїм колегам, які протягом всього часу роботи над
проєктом мого життя терпіли частіше мою голограму, а не
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повноцінного учасника робочих процесів, закривали очі на деякі
моменти, ні разу не дорікнувши і підтримуючи в такий спосіб. Дякую,
мої дівчата! Дякую мудрому керівництву за мовчазну згоду і негласне
сприяння, це вартує більше тисячі слів і декларацій про наміри. Дякую!
Я дякую всім друзям, колегам, небайдужим і доброзичливим людям,
яких в моєму житті зустрічається більшість, за поради, участь,
допомогу. Дякую!
Я знаю рецепт успіху і щастя і раджу всім дивитись вперед – з
надією, назад – з вдячністю, вгору – з вірою і навкруги – з любов’ю
(східна мудрість). Шлях здолає той, хто йде, хоч часто це – шлях через
терні до зірок.
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ВСТУП

ВСТУП

Інтернаціоналізація вищої освіти стала стратегічним
пріоритетом для урядів через потенціал, який вона несе в собі для
економічній, політичній, соціокультурній та академічній сферах. Проте
науковий дискурс навколо теми інтернаціоналізації університетської
освіти демонструє концептуальну та термінологічну «поліфонію», що
призводить до полярно різних практик її реалізації: від комплексної та
всеосяжної стратегії університету до споживчого підходу,
орієнтованого на бренд менеджмент більше, ніж на добру практику та
розвиток
концепту.
Враховуючи,
що
останнім
часом
інтернаціоналізація є однією з головних тем наукових досліджень та
управлінських стратегій у галузі вищої освіти України, такий стан
справ не може не хвилювати. Широке висвітлення процесів
транскордонної співпраці у західній науковій літературі за понад три
десятки років від їх започаткування, неодноразова реконцептуалізація
та зміщення фокусу уваги до різних аспектів такої співпраці
спричинили несвідоме сприйняття і, що найгірше, реалізацію в
державах, що, як і Україна, опинились в стані наздоганяючої
інтернаціоналізації. Поглиблюється проблема недостатнім рівнем
володіння англійською мовою для того, щоб опановувати
концептуальну розробку та теоретичне закріплення процесу в Європі та
світі. З метою упорядкування категорійно-понятійного регламенту та
задля висвітлення всіх можливостей інтернаціоналізації вищої освіти
для держави та суспільства за умови вироблення правильної
національної та інституційної стратегії її імплементації ми уклали цю
монографію.
Для вирішення поставлених завдань ми провели наукову розвідку
генезису процесів транскордонної взаємодії у вищій освіті, виокремили
та систематизували підходи до сприйняття, оцінки та стратегій
розвитку того чи іншого аспекту цих процесів, здійснили спробу
введення типології на підставі аналізу праць низки закордонних
дослідників згадуваних процесів для аналізу можливостей
інтернаціоналізації для національної політики (Розділ 1). Такий
евристичний підхід полегшить розуміння інтернаціоналізаційних явищ,
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процесів та тенденцій; дасть можливість усвідомлено реалізовувати
імперативи інтернаціоналізації на макро (державному) та мікро
(інституційному) рівнях; ознайомить з різними видами активностей, які
охоплює в собі концепт «інтернаціоналізація вищої освіти», та
кращими світовим практиками їх впровадження (з особистого досвіду
та на підставі проведених автором досліджень); стане в нагоді при
прогнозуванні подальших шляхів розвитку транскордонних взаємодій
між державами в галузі вищої освіти на підставі новітніх концепцій
інтернаціоналізації; при розробці національної та інституційних
стратегій інтернаціоналізації.
Загальновідомо, що процес інтернаціоналізації в Європі нараховує
понад тридцять років. Та чи дійсно це так? Традиційно цей процес
називають наслідком глобалізації, але який же насправді причиннонаслідковий і хронологічний зв'язок між цими процесами? І чому
транскордонна діяльність в сфері вищої освіти та науки регулюється
Генеральною угодою з торгівлі послугами (GATS)? Чи є синонімами
терміни «транснаціоналізація вищої освіти» та «інтернаціоналізація
вищої освіти» в контексті загального явища «транскордонна співпраця»
в галузі університетської освіти? І чи транскордонні процеси в освіті
ставлять обов’язковою умовою фізичний перетин кордонів? Яка роль
органів державного управління в імплементації імперативів
інтернаціоналізації, що і як впливає на підвищення потенціалу та
спроможності? Відповіді на ці питання читач знайде в Розділі 2.
Розділ 3 виділяє й акцентує питання цінностей вищої освіти в
умовах
глобалізованого
світу.
Соціальна
відповідальність
університетів, забезпечення якості освітніх послуг, академічна
доброчесність, навчання впродовж життя, студентоцентризм в освіті,
сприяння
розвитку
полілінгвізму,
мультикультуралізму
та
толерантності – ось неповний перелік цінностей, закріплених у Великій
Хартії університетів, Болонській декларації та подальших підсумкових
документах (Комюніке, Резолюціях, Деклараціях та ін.) зустрічей
Міністрів вищої освіти держав-підписантів Болонської декларації,
непорушних і незмінних донині. Крім того, морально-ціннісні
світоглядні наративи вищої освіти для органів державної влади не
менш важливі, ніж політико-правові, економічні та гуманітарні
регулятори взаємодії держав в галузі вищої освіти. Велику увагу в
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розділі приділено управлінському потенціалу держави крізь призму
транскордонних зносин з іншими акторами ринку освітніх послуг.
Розділ 4 спрямований на вивчення еволюції державних механізмів
управління освітніми процесами в Україні за добу незалежності.
Підкреслено, що Україна знаходиться в стані так би мовити
«наздоганяючої» інтернаціоналізації, а тому різна ЗВО здійснюють її
реалізацію «навпомацки»: як розуміють, наскільки дозволяють ресурси
та потенціал. Це не аби як шкодить іміджу держави для міжнародного
галузевого розвитку. Наголошується, що немає ідеального сценарію
(One size fit sall) побудови державної політики керування процесом
інтернаціоналізації, який би можна було аплікувати на українські
реалії, проте є ефективні державні підходи, які можна було б
запозичити і адаптувати. З цією метою ми запропонували огляд
успішних державних та інституційних стратегій/ ініціатив/ підходів/
практик, частина з яких апробована авторкою на особистому досвіді.
Не обійшли ми увагою і успішний прогресивний підхід українського
ЗВО, підтверджений міжнародними рейтингами. Такий сукупний
багатоаспектний аналіз стане в нагоді для розуміння недоліків
державного управління транскордонними процесами у вищій освіті та
їх ефективного усунення.
Ця праця пропонується для широкого загалу дослідників
можливостей та потенціалу галузі вищої освіти з урахуванням переваг,
що відкриває ефективна політика інтернаціоналізації. Вона, безперечно,
стане в нагоді теоретикам та практикам державного управління
галузевими процесами. Авторка рекомендувала б цю працю до
включення в перелік літератури до вивчення при розробці навчальних
програм для здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня.
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