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СТРАТЕГІЧНІ ДОМІНАНТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОЇ 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ  

(аналітичне дослідження інституційної політики інтернаціоналізації 

Південноукраїнського національного педагогічного університету 

імені К. Д. Ушинського) 

 

Світові глобалізаційні процеси, що впливають на всі сфери 

суспільно-економічного життя людства, накладають істотний відбиток на 

національні системи вищої освіти країн світу, призводячи тим самим до 

трансформації цих за своєю суттю доволі негнучких систем, передовсім 

за рахунок посилення міжнародної складової їхньої роботи. Процес 

посилення істотної ваги міжнародного компоненту функціонування 

системи вищої освіти на всіх рівнях (але в першу чергу на національному 

та інституційному) отримав назву «інтернаціоналізація вищої освіти». 

Попередні наші розвідки вже наголошували на тому, що термін є 

«парасольковим», охоплює багато напрямів та видів діяльності, 

пов’язаних з міжнародним співробітництвом країн та університетів 

(Мигович, 2017; Мигович, 2018). Саме міжнародне співробітництво, 

починаючи від 70х – 80х рр. XX століття, поступово набуло статусу 

головного індикатора визначення якості у сфері вищої освіти і науки, і 

водночас одного з головних інструментів забезпечення якості.  

Для України реформування національної системи вищої освіти є 

надзвичайно важливим завданням суспільства і держави, яке сьогодні 

практично реалізує Міністерство освіти і науки України. В якості 

головної мети реформи як системної освітньої трансформації визначене 

забезпечення доступності громадянам України до якісної освіти на всіх її 

рівнях. Повертаючись до тези про міжнародне співробітництво як 

детермінанту якості у сфері вищої освіти, наголошуємо, що процес 

інтернаціоналізації української системи вищої освіти має стати 

рушійною силою її трансформації з урахуванням світових 

глобалізаційних трендів та національних реформаторських тенденцій. 

Зауважимо, що почасти і досі наявне ігнорування цього процесу з боку 

окремих адміністративних одиниць та персоналій імовірно призведе до 

зниження обсягу імпорту – експорту освітніх послуг, ускладнення 



 

 

 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (329), Ч. ІІ, 2019  

 

 

74 

процесу інтеграції національної вищої школи у глобальний освітній 

простір, а вірогідно – і подальшої ізоляції від світової освітньої та 

дослідницької спільноти.  

Відзначимо, що в реаліях української системи вищої освіти 

інтернаціоналізацію розглядають переважно як посилення міжнародної 

складової роботи українських університетів через програми академічного 

обміну (академічна мобільність студентів та викладачів), впровадження 

ЄКТС, спрощення процедури визнання документів про освіту, розвиток 

міжнародної співпраці в науковій і дослідницькій сферах, і особливо 

розвиток програм для навчання іноземних студентів. Саме на виявлення 

особливостей імплементації цих аспектів спрямоване представлене 

нижче аналітичне дослідження діяльності одного з національних закладів 

вищої освіти України – Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 

Теоретичним підґрунтям дослідження стали праці зарубіжних 

науковців щодо висвітлення явища інтернаціоналізації вищої освіти та 

академічної мобільності в країнах Європи. Г. де Віт, Л. Акрс, Ф. Хантер, 

Л. Говард, Е. Егрон-Полак – учені, які працювали в руслі названої 

проблематики. Серед вітчизняних науковців ці питання досліджували 

серед інших В. Кремень, М. Степко, Я. Болюбаш, О. Співаковський і т.д. 

Вагому частину досліджень цього напрямку становлять також 

інформаційно-аналітичні доповіді міжнародних організацій (UNESCO, 

OECD, IMF, IBRD). Однак питання потребує проведення подальших 

наукових пошуків з метою розв’язання проблеми формування 

інституційного вектору інтернаціоналізації національної системи вищої 

освіти України в контексті діяльності національних ЗВО крізь призму 

трьох компонентів системи вищої освіти – освітнього, дослідницького та 

адміністративного. 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського бере свій початок від Педагогічного інституту, який 

було відкрито в 1817 році в місті Одеса відповідно до Указу Імператора 

Олександра І. Після припинення його діяльності місію університету в 

різні роки продовжували та розвивали вищі жіночі педагогічні курси, 

Учительський інститут, Інститут народної освіти, Одеський 

державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського, 

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського. Наразі університет є провідною установою вищої 

освіти та науки на півдні України, в якій функціонує 17 визнаних 

наукових шкіл, ведеться підготовка за майже 36 спеціальностями та 

спеціалізаціями студентів, аспірантів та докторантів у 2 інститутах та на 

10 факультетах; в університеті функціонують науково-інформаційні та 

культурні центри – Освітній науково-інформаційний та культурний 

центр Держави Ізраїль, Одеський науково-інформаційний центр 

Євроатлантичної співпраці (відкритий за підтримки Посольства 

Литовської Республіки в Українi), Американський інформаційно-
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консультативний центр, Освітньо-культурний центр КНР «Інститут 

Конфуція», Освітній науково-інформаційний та культурний центр 

Республіки Корея. За роки свого існування в стінах закладу підготовлено 

понад 100000 фахівців для системи освіти понад 30-ти інших держав 

світу. Місія університету сьогодення – підготовка кваліфікованих 

фахівців для системи освіти Південного регіону України і інших держав.  

Офіційний сайт університету пропонує до розгляду 85 нормативних 

документів, які регулюють роботу установи, у тому числі і в контексті 

інтернаціоналізації. Статут університету містить низку положень, 

безпосередньо пов’язаних з процесом інтернаціоналізації діяльності 

закладу. Так, університет має право «здійснювати міжнародне 

співробітництво, укладати договори про співробітництво, налагоджувати 

прямі зв’язки з ЗВО іноземних держав, міжнародними організаціями, 

фондами тощо відповідно до законодавства; брати участь у програмах 

двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну 

студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-

педагогічними, науковими працівниками та співробітниками; 

організовувати міжнародні конференції, симпозіуми, конгреси, виставки, 

мистецькі заходи, фестивалі, конкурси й концерти, презентації, спортивні 

змагання та інші заходи; брати участь у міжнародних освітніх і наукових 

програмах та проектах; надавати послуги, пов’язані із здобуттям 

довузівської, вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в 

Україні, із проведенням для громадян лекцій, практичної підготовки, 

тренінгів та консультацій з питань науки, культури, мистецтва, фізичної 

культури, спорту, туризму, мови тощо; відряджати за запрошеннями за 

кордон співробітників, науково-педагогічних працівників для 

викладацької і наукової роботи, підвищення кваліфікації, стажування, 

обміну досвідом відповідно до міжнародних договорів України, а також 

прямих договорів з іноземними партнерами; здійснювати 

зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства шляхом 

укладання договорів з іноземними юридичними та фізичними особами; 

провадити освітню діяльність, пов’язану з навчанням іноземних 

студентів, а також підготовку наукових кадрів для іноземних держав; 

організовувати академічні обміни, фахову підготовку і стажування 

студентів, аспірантів, докторантів, співробітників як за кордоном, так і в 

Україні; проводити науково-дослідні роботи за замовленням іноземних 

юридичних та фізичних осіб; створювати спільно з іноземними та 

вітчизняними партнерами підприємства, центри, лабораторії, 

технопарки, консорціуми, комплекси, представництва, проекти тощо; 

створювати за кордоном свої структурні підрозділи відповідно до 

законодавства іноземних держав тощо» (Офіційний сайт ПДПУ, 2019). 

Статутом закріплене також право університету приймати остаточне 

рішення щодо визнання, у тому числі встановлення, еквівалентності, 

здобутих в іноземних ЗВО ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, 

магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, 
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професора під час зарахування на навчання та / або на посаду наукового 

чи науково-педагогічного працівника; брати участь у роботі 

міжнародних організацій тощо. 

Відмінною рисою документу є визначення серед принципів 

патріотичного виховання студентської спільноти університету принципу 

полікультурності, який передбачає «інтегрованість української культури 

в європейський та світовий простір, створення для цього необхідних 

передумов: формування в учнівської молоді відкритості, толерантного 

ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань 

інших народів; здатність диференціювати спільне і відмінне в різних 

культурах, спроможності сприймати українську культуру як невід’ємний 

складник культури загальнолюдської» (Офіційний сайт ПДПУ, 2019).   

Документ визначає також принципи моніторингу та використання 

закордонного досвіду, такі як: проведення спільних наукових 

досліджень, співробітництво з міжнародними фондами, проведення 

міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів; сприяння 

участі педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідних 

заходах за кордоном; освітні й наукові обміни, стажування й навчання за 

кордоном студентів, аспірантів, докторантів, педагогічних, науково-

педагогічних працівників та співробітників; аналіз, відбір, видання й 

розповсюдження кращих зразків вітчизняної, зокрема університетської, 

та зарубіжної наукової і навчальної літератури. 

План роботи та розвитку Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського на 2009 – 2020 роки 

передбачає серед іншого: розробку методичних матеріалів та проведення 

системи тренінгів на факультетах з науково-педагогічним складом 

університету щодо проблеми підготовки та захисту проектів для 

отримання національних і міжнародних грантів, пов’язаних з різними 

науково-дослідними програмами; проведення роботи щодо 

представлення видавництв університету у світовій системі наукових 

комунікацій, у тому числі у наукометричну базу даних SCOPUS 

видавництва Elsevier та збірника рефератів з психолого-педагогічних 

наук англійською мовою (Офіційний сайт ПДПУ, 2019).  

Окремим підрозділом Плану виділена міжнародна діяльність, 

співробітництво, угоди. Стратегічне завдання цього напрямку 

передбачає: за рахунок розширення та зміцнення співпраці університету 

з різними освітніми та науковими установами як України, так і інших 

країн сприяти активному впровадженню в навчальний процес і наукову 

діяльність позитивного світового досвіду, нових інформаційних 

технологій освіти для підвищення якості підготовки педагогічних кадрів.  

Поточні завдання, окреслені в документі: з метою виходу 

університету у міжнародний освітній простір, залучення провідних 

учених університету до участі в різних програмах, отримання 

індивідуальних грантів передбачено: організувати приєднання 

університету до Асоціації університетів Причорноморського регіону, до 
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Європейської асоціації університетів; розширити співпрацю із 

зарубіжними партнерами щодо укладання договорів про співробітництво 

на рівні обміну викладачами, студентами та проведення спільних 

досліджень; наповнити WEB-портал університету інформацією для 

іноземних громадян з використанням англійської та російської мов; 

запровадити практику короткотермінового навчання студентів в 

університетах різних країн за спільними програмами; обміни 

викладачами з університетами інших країн; стажування викладачів до 

20 осіб на рік в університетах інших країн (підготувати в цьому аспекті 

міжнародні проекти: «Адміністративний діалог в університетській 

освіті», «Університетські професійні студії» тощо); організувати роботу 

щодо розробки інформаційного пакету ЄКТС для забезпечення 

представленості університету в міжнародному освітньому просторі та 

залучення на навчання іноземних громадян; проводити дослідження 

потреб міжнародного ринку освітніх послуг, пошуку потенційних 

партнерів, сприяти розробці навчальних програм, наближених до 

міжнародних стандартів; довести кількість іноземних студентів, які 

навчаються на контрактній основі, до 1500 осіб (Офіційний сайт ПДПУ, 

2019).  

Додаток до Плану роботи та розвитку Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського на 

2009 – 2020 роки містить розширену інформацію щодо посилення якості 

мовної підготовки іноземних громадян – слухачів підготовчого 

відділення; продовжити роботу з отримання викладачами університету 

сертифіката щодо володіння англійською мовою на рівні В2 за 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти; сприяти 

створенню та постійному оновленню науково-педагогічними 

працівниками та аспірантами власних цифрових профілів ORCID; 

посилити відповідальність викладачів за результати наукової діяльності 

на рівні друку статей у Web of Science та Scopus; підвищити якість 

наукових фахових видань університету з метою їх інтеграції до світового 

наукового простору; провести роботу щодо включення фахових видань 

університету до наукометричних баз даних; передбачити проведення 

міжнародних конференцій з актуальних проблем розвитку освіти; 

збільшити кількість здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 

працівників,  які не менше трьох місяців навчалися (стажувалися) в 

іноземних закладах вищої освіти за межами України.  

Окремий розділ Додатку представлений міжнародною діяльністю 

та питаннями інтернаціоналізації освіти. Так, для забезпечення 

формування контингенту іноземних учасників освітнього процесу в 

університеті заплановано оновити договірні відносини з закордонними 

представництвами та освітніми організаціями, що мають право на набір 

та направлення іноземних громадян на навчання в Україну; організувати 

на факультетах презентації міжнародних програм для ознайомлення з 

умовами участі в конкурсах на отримання грантової підтримки від 
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донорських організацій і фондів інших країн (Офіційний сайт ПДПУ, 

2019). 

Стратегічні пріоритети та план розвитку Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського на 

2014 – 2022 роки, ураховуючи специфіку профільності університету, 

його наукові традиції та історичні надбання в напрямку 

інтернаціоналізації діяльності передбачають: запровадження нових 

програм докторської (PhD) підготовки, удосконалення планування й 

формування контингенту аспірантів і докторантів, підвищення їхньої 

академічної мобільності; розширення контингенту іноземних слухачів, 

студентів і аспірантів; забезпечення подальшого розвитку міжнародного 

науково-технічного співробітництва шляхом укладання двосторонніх 

угод з різними інституціями, участі у програмах ЄС, Фонду Fulbright, 

Корпусу миру США в Україні тощо з метою залучення зарубіжних 

інвестицій; подальше впровадження заходів з інтернаціоналізації вищої 

освіти та інтеграції до освітнього та наукового простору, виходячи з 

вимог Болонського процесу: розширення співпраці в освітній галузі, 

обмін позитивним досвідом діяльності ЗВО інших країн у межах 

трансатлантичного співтовариства; використання у повному обсязі 

можливостей університетського міжнародного центру дистанційної 

освіти, освітніх науково-інформаційних та культурних центрів іноземних 

держав, розширення діяльності міжуніверситетського консорціуму 

«онлайн»; реалізація договорів із зарубіжними університетами та 

інституціями щодо сприяння мобільності студентів, аспірантів, 

докторантів, науково-педагогічних працівників та співробітників 

університету; розроблення та виконання спільних із зарубіжними 

закладами-партнерами науково-освітніх проектів і програм; створення 

структурного підрозділу, відповідального за розробку та реалізацію 

інформаційної політики університету, пропагування та презентацію 

результатів його досягнень, науково-освітнього потенціалу, здійснення 

системної підготовки з розповсюдження на вітчизняному й 

міжнародному інформаційному просторі друкованої, електронної, відео-, 

фото- та іншої продукції, удосконалення структури та змістового 

наповнення університетського офіційного сайту; здійснення заходів 

щодо розширення переліку дисциплін, які викладаються іноземними 

мовами (за професійним спрямуванням); запровадження вивчення 

іноземної мови студентами протягом усіх років навчання; створення 

умов для надання додаткових послуг з вивчення іноземних мов для 

бакалаврів, магістрів, аспірантів та молодих викладачів університету; 

підготовка програми для поглибленого вивчення китайської культури та 

мови в межах реалізації міжнародного проекту «Освітньо-культурний 

центр «Інституту Конфуція»; запровадження системи тренінгів на 

факультетах для викладачів університету щодо підготовки проектів для 

отримання національних і міжнародних грантів, пов’язаних з різними 

науково-дослідними програмами (Офіційний сайт ПДПУ, 2019).  
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Базовими програмними завданнями в напрямку інтернаціоналізації 

діяльності установи також визначені: розширення та зміцнення співпраці 

університету з різними освітніми та науковими установами для 

підвищення якості підготовки педагогічних кадрів, сприяння активному 

впровадженню в освітній процес і наукову діяльність позитивного 

світового досвіду, нових інформаційних технологій. Основними 

програмними напрямами для інтернаціоналізації вищої освіти, сприяння 

виходу університету у міжнародний освітній простір, залучення 

провідних учених університету до участі в різних наукових програмах, 

отримання різних грантів виступають: посилення співпраці університету 

з Асоціаціями університетів Причорноморського регіону та Європейської 

асоціації університетів; розширення взаємодії із зарубіжними партнерами 

щодо укладання договорів про співробітництво у галузі проведення 

спільних досліджень; наповнення WEB-порталу університету 

інформацією для іноземних громадян з використанням англійської та 

інших мов; розширення академічної мобільності студентів та викладачів 

шляхом: короткотермінового навчання студентів в університетах різних 

країн за спільними програмами; обміну викладачами з університетами 

інших країн; стажування та вивчення позитивного досвіду викладачами 

університетів інших країн у межах міжнародних проектів; організація 

роботи щодо розробки інформаційного пакету EKTS для забезпечення 

представленості університету в міжнародному освітньому просторі; 

активізація профорієнтаційної роботи із зарубіжними партнерами щодо 

залучення іноземців до навчання на підготовчому відділенні, а також на 

програмах бакалаврської, магістерської та аспірантської підготовки; 

відкриття нових освітніх науково-інформаційних та культурних центрів 

іноземних держав в університеті (Ананьєв, 2014).  

Іншими документами з питань інтернаціоналізації діяльності 

закладу, які унормовують питання, пов’язані з академічною мобільністю 

студентів та представників професорсько-викладацького складу 

університету, з функціонуванням освітньо-культурних центрів на базі 

закладу, з процесом навчання іноземних громадян в університеті тощо є: 

Положення про відділ міжнародних зв`язків Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського», Положення про підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського», Положення про порядок вступу 

та навчання іноземних громадян в Державному закладі 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського», Положення про освітньо-культурний центр 

«Інститут Конфуція» при Державному закладі «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

учасників освітнього процесу Державного закладу «Південноукраїнський 
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національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

(Офіційний сайт ПДПУ, 2019). 

Для реалізації пунктів названих документів та інституційної 

політики інтернаціоналізації діяльності загалом в університеті 

функціонує відділ міжнародних зв’язків, створений для здійснення 

міжнародного співробітництва та зовнішніх зв’язків з іноземними 

закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, 

фондами, фірмами, громадськими організаціями, громадянами, з якими 

можуть укладатися відповідні договори відповідно до чинного 

законодавства України та проректора з міжнародної діяльності та 

науково-педагогічної роботи комплексу.  

Університет є повним або асоційованим членом таких міжнародних 

освітніх та професійних об’єднань: Міжнародна асоціація 

університетів, Шведська національна наукова асоціація, Magna Charta 

Observatory, Східноєвропейська асоціація університетів, Європейське 

об’єднання хорових товариств із суспільної діяльності, Міжнародна 

асоціація педагогічних університетів Центральної та Східної Європи, 

Таллуарська асоціація університетів, Норвезько-український альянс 

університетів (NUUA), міжнародний Консорціум українських 

університетів та Варшавського університету. Заклад співпрацює також 

з 50 закордонними ЗВО, серед яких: Білоруський державний 

педагогічний університет імені Максима Танка, Талліннський 

університет (Естонія), Агенція з інвестицій району Баоань (КНР), 

Харбінський інженерний університет (КНР), Єреванський державний 

університет (Вірменія), Технічний університет Софії (Болгарія), 

Організація «Євразійський культурний форум» (Республіка Корея), 

Близькосхідний університет (Північний Кіпр), Аріельський університет 

(Держава Ізраїль), Університет Сілезії в Катовіце (Польща), 

Педагогічний університет імені Національної Комісії з Питань Освіти в 

Кракові (Польща), Економічний університет в Кракові (Польща), 

Університет Кеймюнг (Республіка Корея), Національний університет 

Чонбук (Республіка Корея) тощо (Офіційний сайт ПДПУ, 2019). 

Робота науково-інформаційних та культурних центрів (Освітній 

науково-інформаційний та культурний центр Держави Ізраїль, Одеський 

науково-інформаційний центр Євроатлантичної співпраці (відкритий за 

підтримки Посольства Литовської Республіки в Українi), Американський 

інформаційно-консультативний центр, Освітньо-культурний центр 

КНР «Інститут Конфуція», Освітній науково-інформаційний та 

культурний центр Республіки Корея) дала можливість понад 

500 студентам і викладачам щотижнево відвідувати заняття з китайської, 

турецької, корейської мов та івриту на базі університету й майже 

1900 слухачам – в університетських філіях, створених у освітніх 

закладах-партнерах; можливість проводити такі фестивалі: «Українсько-

китайська весна», «Міжнародне спілкування: Китай-Україна», 

«Міжнародний день Інститутів Конфуція» тощо. Університет виступив 
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організатором відкриття у КНР Українського культурного науково-

інформаційного центру на базі Харбінського інженерного університету. 

Університет брав участь в організації Міжнародного конкурсу «Міст 

китайської мови», українсько-ізраїльській акції пам’яті жертв Голокосту, 

серії круглих столів з питань політики та діяльності НАТО «Наука заради 

миру і безпеки», форумах «Каліграфія Кореї», українсько-китайській 

презентації «International Іnvesment Forum» тощо (Офіційний сайт ПДПУ, 

2019). 

Підрозділи університету виконували низку міжнародних проектів, у 

межах реалізації яких проводилися дослідження, науково-практичні 

конференції, семінари та інші заходи, зокрема: спільно з науковцями 

Харбінського інженерного університету (КНР) були започатковані 

спільні дослідження за проектом «Створення ефективної системи 

моніторингу повітряних об’єктів, які пересуваються на малій висоті» та 

«Розробка конструкційних матеріалів для корабельної промисловості»; за 

підтримки міжнародних партнерів з країн ЄС, Ізраїлю, Казахстану, 

Південноафриканської Республіки, США, Азербайджану та НАТО 

продовжено роботу над проектами: «Мультисенсорна система для 

швидкого виявлення небезпечних і шкідливих речовин»; «Створення 

наносистем на основі оптично контрольованих 3-D масивів із 

гібридизованих квантових точок»; «Розробка оксидних наноструктур та 

створення біологічних сенсорів нового покоління»; «Вплив текстури на 

службові властивості матеріалів автопрому»; «Розробка спеціалізованих 

каталізаторів для виробництва синтетичного палива»; а також: зі 

створення наноприладів для вивчення і знищення бактерій без 

використання антибіотиків; з формування важких кластерів; з актуальних 

проблем навчання інформатики; зі створення матеріалів для реакторів 

атомних станцій четвертого покоління; з розробки трекових біосенсорів; 

з відкриття «Українсько-Азербайджанського науково-навчального 

центру» з досліджень у галузі біонанотехнологій та 

багатофункціональних наносистем; з моделювання впливу 

опромінювання на вольфрам у термоядерних реакторах тощо. 

Університет брав участь у виконанні міжнародного проекту 

програми Erasmus+ напрямку К2 «Модернізація педагогічної вищої 

освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» 

(MoPED); міжнародного проекту «Підвищення кваліфікації китайських 

викладачів-волонтерів» за підтримки Інституту Конфуція (КНР); 

міжнародного норвезько-українського проекту соціальної адаптації 

звільнених військовослужбовців, відповідно до якого здійснено 

перепідготовку за програмою «Менеджмент підприємницької діяльності» 

97 військовослужбовців за підтримки Міністерства оборони України, 

ОБСЄ та Університету Нурд; українсько-американського проекту 

«Програма малих стипендій з вивчення англійської мови в Одеській 

області» (ACCESS) (Офіційний сайт ПДПУ, 2019). 
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Значна увага керівництва університету приділена питанню надання 

освітніх послуг іноземним громадянам. Середній показник кількості 

зарахованих іноземних громадян коливається в межах 120 – 200 осіб. 

Так, в 2017 році під час вступної кампанії було зараховано 210 іноземців, 

у тому числі: аспірантів – 15, студентів базових курсів – 135. Загальна 

кількість іноземців, які навчаються станом на сьогодні в університеті, 

складає 420 осіб. Студенти – іноземні громадяни – представляють такі 

країни: Туркменістан, КНР, Туреччина, Еквадор, Ірак, Італія, Грузія, 

США, Корея, Російська Федерація, Казахстан, Ізраїль, Індія та Гана. В 

2018 році дипломи бакалавра отримали 24 іноземних громадянина, 

магістра – 22 особи, кандидата наук – 13 іноземних громадян. На 

підготовчому відділенні навчалося 80 іноземних громадян (Офіційний 

сайт ПДПУ, 2019).  

Середній показник кількості представників професорсько-

викладацького складу, які проходили навчання, стажування та 

підвищення кваліфікації, брали участь у міжнародних конференціях, 

семінарах, спільних наукових дослідженнях за межами України 

впродовж академічного року по університету становить 60 викладачів, 

70 студентів / аспірантів. Найбільш відвідуваними країнами, до яких 

виїжджають студенти та представники професорсько-викладацького 

складу університету з метою вивчення міжнародного досвіду, 

стажування та досліджень, мовної та концертно-хорової практики, є 

Китайська Народна Республіка, Польща, Ізраїль, Словацька та Чеська 

Республіки. 

На підставі угод про співробітництво за програмами академічної 

мобільності 21 студент університету проходить навчання протягом 

академічного року в закладах вищої освіти КНР. Учасниками 

короткотермінових навчальних програм мовної практики в Харбіні та 

Шанхаї, КНР, стали 34 особи. 

Представлені факти та цифри демонструють тенденцію до 

невпинної інтенсифікації процесу інтернаціоналізації діяльності 

установи і дають змогу здійснити SWOT-аналіз інституційної політики 

інтернаціоналізації університету з метою виокремлення сильних та 

слабких сторін процесу у розрізі аспектної діяльності установи. Отже, 

розробку матриці інституційної системи інтернаціоналізації 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського робимо з урахуванням компонентів національних 

систем вищої освіти, а також на підставі методики SWOT-аналізу із 

урахуванням позитивних та негативних аспектів означеного процесу 

(див. Табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Матриця інституційної системи інтернаціоналізації 

Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського 

К
о
м

п
о
н

е
н

т
 с

и
ст

ем
и

 в
и

щ
о
ї 

о
с
в

іт
и

 ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ 

СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Сильні сторони Слабкі сторони 

S1: Наявність внутрішнього 

стратегічного документу університету –  

Статут університету, План 

роботи та розвитку 

Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського на 2009 – 2020 роки, 

Додаток до Плану роботи та 

розвитку Південноукраїнського 

національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського 

на 2009 – 2020 роки, 5 Положень щодо 

інтернаціоналізації діяльності 

університету 

W1: - 

 

А

АК 

Індикатор: Документи 

оприлюднено на офіційному сайті 

університету  

Індикатор:  
Частково відсутні англомовні 

версії документів для ознайомлення 

потенційними закордонними 
партнерами чи студентами – 

іноземними громадянами; 

На рівні академічних 

підрозділів програми / плани 

інтернаціоналізації діяльності 

підрозділів із конкретними 

показниками не сформовано 

А

АК 

Індикатор: Щорічна 

представленість прогресу інституційної 

політики інтернаціоналізації у звітах 

Ректора університету 

(https://pdpu.edu.ua/publichna-diialnist-
rektora) та щоквартальна – в 

Інформаційному бюлетені грантових 

програм та конкурсів 

Індикатор: Відсутня 

евалюація інституційної політики 

інтернаціоналізації з боку 

адміністрації університету, 

викладачів, студентів 

А

АК 

Індикатор: Освітні програми 

розробляються з урахуванням вектору 

інтернаціоналізації (міжнародні 

стандарти і рекомендації у сфері вищої 

освіти), проходять моніторинг та 

періодичний перегляд 

Індикатор: Подекуди 

недостатнє представлення 

міжнародного аспекту освітніх 

програм, спрямованого на розвиток 

академічної мобільності 

 

А

АК + 

ОК 

Індикатор: Підтримка 

університетом програм мобільності 

(Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність 

учасників освітнього процесу 

Державного закладу 

«Південноукраїнський національний 

Індикатор: Не здійснюється 

оцінювання економічної доцільності 

заходів щодо інтернаціоналізації 

роботи університету 

https://pdpu.edu.ua/publichna-diialnist-rektora
https://pdpu.edu.ua/publichna-diialnist-rektora
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педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського»)   

А

АК + 

ОК 

Індикатор: Забезпечення 

підвищення кваліфікації персоналу 

університету через інтернаціоналізовані 

програми професійного розвитку 

(закордонні стажування) 

Індикатор: Відсутня 

евалюація ефективності процесу 

підвищення кваліфікації персоналу 

університету через 

інтернаціоналізовані програми 
професійного розвитку (закордонні 

стажування) 

А

АК + 

ОК + 

ДК 

Індикатор: Заходи, спрямовані 

на розширення присутності 

університету в міжнародних програмах 

у сфері вищої освіти та досліджень 

Індикатор: Значна 

конкуренція на ринку освітніх 

послуг в межах ЄПВО 

 ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ 

 S2: Діяльність структурних 

підрозділів університету враховує 

важливість стратегічних положень 

інтернаціоналізації університету 

W2: Слабке сприйняття 

важливості стратегічних положень 

інтернаціоналізації університету 

(див. Звіти ректора університету) 

А

АК + 

ОК + 

ДК 

Індикатор: Діяльність 

структурних підрозділів університету 

підпорядкована стратегічним 

документам щодо інтернаціоналізації 
установи 

Індикатор: На рівні 

академічних підрозділів 

університету програми / плани 

інтернаціоналізації із конкретними 
показниками не сформовано 

О

АК 

Індикатор: Структура освітніх 

програм відповідає цілям, окресленим в 

стратегічних документах щодо 

інтернаціоналізації установи  

Індикатор: Подекуди 

недостатнє представлення 

міжнародного аспекту освітніх 

програм, спрямованого на розвиток 

академічної мобільності 

А

АК 

Індикатор: Керівництво 

університету надає організаційну 

підтримку реалізації стратегічних 

положень процесу інтернаціоналізації 

академічним підрозділам, які 

впроваджують інтернаціоналізовані 

освітні програми 

Індикатор: Не здійснюється 

оцінювання економічної доцільності 

заходів щодо інтернаціоналізації 

роботи університету 

А

АК + 

ОК 

- Індикатор: На офіційному 
сайті університету відсутні дані 

щодо наявності освітніх програм 

англійською мовою; 

Відсутні програми подвійного 

диплому. 

 СИСТЕМНИЙ АСПЕКТ 

 S3: Сформована інституційна 

система забезпечення процесу 

інтернаціоналізації 

W3: Відсутня системне 

залучення студентів до формування 

політики інтернаціоналізації 

університету 

А

К 

Індикатор: Наявність ключових 

внутрішніх стейкхолдерів (відділ 

міжнародних зв’язків, проректор з 

міжнародної діяльності та науково-
педагогічної роботи комплексу) 

Індикатор: Пасивна участь 

студентів та викладачів в процесі 

розробки та прийняття 

інституційних документів щодо 
інтернаціоналізації університету 
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А

К 

Індикатор: Колегіальність 

прийняття рішень щодо інституційного 

процесу інтернаціоналізації через 

Вчену раду університету 

Індикатор: пасивна участь 

студентів та викладачів в процесі 

розробки та прийняття 

інституційних документів щодо 

політики інтернаціоналізації 

університету 

А

К 

Індикатор: Публічність 
внутрішньої політики 

інтернаціоналізації університету; 

розділи «Міжнародна діяльність», 

«Нормативні документи», «Новини»  

Індикатор: Відсутня 
публічна евалюація ефективності 

процесу провадження внутрішньої 

політики інтернаціоналізації 

університету (опитування студентів, 

викладачів, персоналу тощо) 

А

К + 

ОК 

Індикатор: Наявний інститут 

координаторства іноземних студентів 

як система всебічної підтримки на рівні 

університету / факультету / 

академічного підрозділу 

- 

А

К + 

ОК 

Індикатор: Визнання результатів 

навчання, здобутих за кордоном; 

визнання навчальних компонентів для 
перезарахування студентам після 

завершення програм мобільності 

- 

А

К  + 

ОК 

Індикатор: Реалізація 

університетом права визнання 

закордонних освітніх кваліфікацій; 

процедура фіксації навчальних 

досягнень студентів відповідає вимогам 

ECTS 

- 

 ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ 

 Можливості Загрози 

А

К  + 

ОК 

О1: Можливість визнання 

дипломів, сертифікатів мобільності, 

реалізації освіти впродовж життя, 

можливість використання міжнародних 

практик щодо розробки освітніх 
програм 

Т1: Недосконале 

реформування української системи 

вищої освіти, що не дає змоги 

надавати освітні послуги відповідно 

до вимог ЄПВО;  
постійні зміни потреб у 

компетентностях випускників, 

обумовлені глобалізацією та 

європеїзацією 

А

К 

О2: Залучення зовнішніх 

стейкхолдерів через співпрацю з 

міжнародними організаціями та 

фондами; участь у програмах Erasmus+, 

VisegradFund, Erasmus Mundus, 

TEMPUS тощо 

Т2: Відсутність 

задокументованого підтвердження 

участі зовнішніх стейкхолдерів у 

забезпеченні реалізації політики 

інтернаціоналізації університету 

А

К + 

ОК + 

ДК 

О3: Щорічне зростання кількості 

білатеральних угод про міжнародне 

співробітництво 

Т3: Питання якості 

провадження освітніх послуг 

відповідно до положень таких угод 

А

К + 

ОК 

О4: Щорічне зростання кількості 
іноземних студентів, які закінчують 

навчання і отримують диплом  

Т4: Значна конкуренція на 
національному ринку освітніх 

послуг та в межах ЄПВО 
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А

К + 

ОК+

ДК 

О5: Щорічне зростання кількості 

персоналу університету, які беруть 

участь у програмах професійного 

розвитку за кордоном (закордонні 

стажування) 

Т5: Відсутня евалюація 

ефективності процесу підвищення 

кваліфікації персоналу після 

проходження закордонних 

стажувань 

А

К + 

ОК 

+ДК 

О6: Залучення до навчального 

процесу та науково-дослідницької 
роботи фахівців з міжнародних 

організацій та освітніх установ  

- 

А

К 

О7: Сприятливе толерантне 

середовище щодо расових, культурних, 

релігійних, гендерних відмінностей 

- 

А

К 

О8: Подальше формування 

законодавчої бази у сфері вищої освіти, 

що стимулюватиме університет 

активізувати процес інтернаціоналізації 

своєї діяльності 

- 

 

Таким чином, частотність посилань на компоненти освітнього 

процесу дорівнює: адміністративний  компонент (АК) – 24 посилання, 

освітній компонент (ОК) – 13 посилань, дослідницький компонент (ДК) – 

5 посилань, що свідчить про наявність інтенсивної адміністративної 

підтримки процесу інтернаціоналізації в університеті, яка є запорукою 

імплементації політики інтернаціоналізації установи на освітньому та 

дослідницькому рівнях. Наведені дані засвідчують зростання 

міжнародного потенціалу університету та відповідно іміджу установи на 

національному і транснаціональному рівнях.  

Представлене аналітичне дослідження інституційної політики 

інтернаціоналізації Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського демонструє такі стратегічні 

домінанти інституційного менеджменту освітньої установи, як: програми 

академічного обміну (академічна мобільність студентів та викладачів), 

впровадження ЄКТС, розвиток міжнародної співпраці в науковій і 

дослідницькій сферах за рахунок участі у грантових та стипендійних 

програмах міжнародної підтримки, програми для навчання іноземних 

студентів. Окреслені домінанти сприяють забезпеченню інтеграції 

освітньої установи в міжнародну освітню та дослідницьку спільноту, 

здобуття університетом додаткових можливостей за рахунок 

впровадження світових стандартів надання освітніх послуг та 

провадження науково-дослідної роботи, покращення рівня кваліфікації 

викладачів і студентів шляхом участі їх в програмах мобільності, 

закордонних стажуваннях, розробки спільних з закордонними 

інституціями дослідницьких проектів тощо. Все це, на нашу думку, 

сприяє впровадженню міжнародних стандартів якості освіти в 

університеті (а відповідно і підвищенню якості надання освітніх послуг), 

прискорює інтеграцію установи до світового інтелектуально-освітнього 

простору за рахунок розширення і зміцнення міжнародного 

співробітництва, підтримує процеси реформування та модернізації 
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діяльності установи, що дозволяє закладу стабільно займати одні з 

провідних позицій в національних та міжнародних рейтингах. 

Перспективним вважаємо здійснення компаративних розвідок з 

зазначеної проблематики на матеріалі роботи національних закладів 

вищої освіти країн Східної Європи, зважаючи на схожість динаміки 

векторального розвитку їхніх національних систем вищої освіти. 
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менеджменту в контексті освітньої інтернаціоналізації (аналітичне 

дослідження інституційної політики інтернаціоналізації 

Південноукраїнського національного педагогічного університету 

імені К. Д. Ушинського)  

Прискорення темпів глобалізації у всіх сферах людської діяльності 

впливає на процеси реформування системи вищої освіти України. Такий 

вплив позначений інтенсифікацією інтернаціоналізації української 

системи вищої освіти з метою виховання та навчання фахівців 

міжнародного рівня. Викликані глобалізацією постійні зміни світових 

тенденцій у сфері вищої освіти диктують потребу в перегляді концепції 

освітнього феномену і на світовому, і на національному рівнях, перегляд 
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та переосмислення результатів впливу освітнього процесу на заклади 

вищої освіти, в яких цей процес має місце, на різних рівнях та 

переосмисленні парадигми власне їхнього функціонування. Саме тому в 

статті процес інтернаціоналізації національної системи вищої освіти 

розглядається крізь модернізовану призму її стратегічних домінант на 

прикладі діяльності Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського, м. Одеса. 

Ключові слова: інтернаціоналізація, інституційний менеджмент, 

інституційна політика інтернаціоналізації, академічна мобільність, 

іноземні студенти. 

 

Мигович И. В. Стратегические доминанты 

институционального менеджмента в контексте образовательной 

интернационализации (аналитическое исследование 

институциональной политики интернационализации 

Южноукраинского национального педагогического университета 

имени К. Д. Ушинского) 

Ускорение темпов глобализации во всех сферах человеческой 

деятельности влияет на процессы реформирования системы высшего 

образования Украины. Такое воздействие отмечено интенсификацией 

интернационализации украинской системы высшего образования с 

целью воспитания и обучения специалистов международного уровня. 

Вызванные глобализацией постоянные изменения мировых тенденций в 

сфере высшего образования диктуют потребность в пересмотре 

концепции образовательного феномена и на мировом, и на национальном 

уровнях, пересмотр и переосмысление результатов влияния 

образовательного процесса на высшие учебные заведения, в которых 

этот процесс имеет место, а также переосмысление парадигмы 

собственно их функционирования. Именно поэтому в статье процесс 

интернационализации национальной системы высшего образования 

рассматривается сквозь модернизированную призму ее стратегических 

доминант на примере Южноукраинского национального педагогического 

университета имени К. Д. Ушинского, Одесса. 

Ключевые слова: интернационализация, институциональный 

менеджмент, институциональная политика интернационализации, 

академическая мобильность, иностранные студенты. 

 

Myhovych I. Strategic Dominants of Institutional Management 

within the context of Educational Internationalization (analytical study of 

institutional internationalization policy of South Ukrainian National 

Pedagogical University named after K. D. Ushinskyii) 

Ukrainian system of higher education like any other socio-economic 

system is based on the following components: institutional component 

(regulatory support); management component (network of higher education 

institutions, governing bodies in the field of higher education, other 
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participants in educational activities that ensure functioning of the system); 

administrative component (mechanisms and tools for regulating relations 

between all interested parties in the process of providing / receiving 

educational services). The acceleration of globalization in all spheres of 

human activity affects all reformation processes in Ukrainian higher education 

system. Such impact has been noted by intensification of internationalization 

of Ukrainian system of higher education with the aim to educate and train 

specialists suitable for international labour market. Constant changes of global 

trends in higher education caused by globalization dictate the need for a 

revision of the concept of educational phenomenon at global and national 

levels, a review and rethinking of the effects of educational process at higher 

education institutions in which this process takes place, as well as a rethinking 

of the paradigm of their functioning. That is why the article highlights the 

peculiarities of the process of internationalization of national system of higher 

education through the modernized prism of its strategic dominants as 

exemplified by South Ukrainian National Pedagogical University named after 

K.D. Ushynskyii, Odessa. 

Key words: internationalization, institutional management, institutional 

policy of internationalization, academic mobility, foreign students. 
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