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Abstract 

The article examines the current state and risks of internationalization of higher education in Ukraine; the role 

of a foreign language as one of the effective tools of internationalization is defined; factors of influence on virtual 

internationalization are distinguished; the need for virtual mobility in the context of online education is proved; 

own experience of teaching a second foreign language in the context of internationalization of higher education is 

described; the Internationalization Strategy of National Aviation University is analyzed. 

Анотація 

У статті розглянуто сучасний стан та ризики інтернаціоналізації вищої освітиУкраїни; визначено роль 

іноземної мови як одного з ефективних інструментів інтернаціоналізації; визначено фактори впливу на 

віртуальну інтернаціоналізацію; доведено необхідність віртуальної мобільності в умовах онлайн-освіти; 

проаналізовано власний досвід викладання другої іноземної мови в контексті інтернаціоналізації вищої 

освіти; проаналізовано Стратегію інтернаціоналізації Національного авіаційного університету. 
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Вступ. Інтернаціоналізація освіти стає основ-

ним заданням освітніх систем провідних країн. 

Вона передбачає форми взаємодії країн та їх освіт-

ніх систем на рівні студентів, викладачів, універси-

тетів та інших зацікавлених сторін. В основі такої 

взаємодії завжди лежать національні інтереси та ре-

альні можливості конкретної системи освіти. Пи-

тання інтернаціоналізації вищої освіти посідають 

центральне місце серед завдань таких міжнародних 

організацій як ЮНЕСКО, Світовий банк, Міжнаро-

дна асоціація університетів, Європейська асоціація 

університетів та ін. 

Огляд літератури. Інтернаціоналізація освіти 

стала темою багатьох міжнародних досліджень: 

«Internationalization in higher education: global trends 

and recommendations for its future» [28], 

«Globalization and internationalization as frameworks 

for higher education research» [27], 

«Іnternationalisierung der Hochschulbildung» [29], 

«Internationalization of Universities as 

Internationalization of Bildung» [24], 

«Internationalisation and trade in higher education: 

opportunities and challenges» [23]. 

Грунтовний аналіз проблеми інтернаціоналіза-

ції вищої освіти представлено також у працях віт-

чизняних науковців: «Інтернаціоналізація вищої 

освіти в Україні: методичні рекомендації» (І. Сікор-

ська) [5], «Інтернаціоналізація вищої освіти як фак-

тор розвитку університету» (О. Нітенко) [18], 

«Комплексна стратегія інтернаціоналізації універ-

ситету: ключові принципи розроблення і самооці-

нювання якості її реалізації» (І. Степаненко) [5], 
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«Інтернаціоналізація як основний напрям розвитку 

вищої освіти» (А. Вербицька) [4], «Європейська 

освіта: конвергенція та диверсифікація» (Т. Левче-

нко) [15], «Полікультурна освіта майбутнього ви-

кладача закладу вищої освіти: теоретичний аспект» 

(Л. Султанова) [22], «Теоретичні засади інтернаці-

оналізації вищої освіти: міжнародний досвід» (М. 

Дебич) [8]. 

Виклад основного матеріалу. О. Нітенко ви-

значає інтернаціоналізацію освіти як чинник стано-

влення глобального простору вищої освіти та виок-

ремлює зовнішню та внутрішню інтернаціоналіза-

цію. Зовнішня інтернаціоналізація реалізується 

через міжнародну академічну мобільність, внутрі-

шня – через упровадження світових стандартів та 

міжкультурних програм [18]. Існують інші виміри 

інтернаціоналізації вищої освіти, а саме: глобаль-

ний, регіональний, національний, міжінституцій-

ний, інституційний, індивідуальний [23, с. 215–220; 

26]. 

Суттєвий вклад у забезпечення інтернаціоналі-

зації вищої освіти вносять міжнародні програми 

академічного обміну. Наприклад, DAAD, OeAD, 

Mitacs Globalink Research Internship, ЄС Erasmus+, 

Global UGRAD, програма академічних обміні ім. 

Фулбрайта, програма обміну Mevlana Exchange 

Programme, програма технічного й економічного 

співробітництва з урядом Індії (ITEC), стипендії 

Вишеградського фонду, стипендії імені Ернста 

Маха на навчання та стажування в Австрії, стипен-

дії на вивчення німецької мови в Баварії, стипендії 

шведського інституту по програмі VISBY, про-

грама стажування “Intership Programme of German 

Business for Ukraine”, стипендіальна програма Ки-

тайського Уряду “Chinese Government 

Scholarships”, Національна стипендіальна програма 

Словацької Республіки, стипендіальні програми на-

вчання у Франції, Іспанії, Хорватії, Латвії та інші. 

Мета статті полягає у всебічному аналізі про-

цесу інтернаціоналізації вищої освіти з урахуван-

ням екстраординарних явищ суспільства, які сут-

тєво вплинули на форми та зміст інтернаціонлізації. 

Завдання статті: визначення основних інстру-

ментів та ризиків інтернаціоналізації вищої освіти 

в Україні; обгрунтування необхідності підвищення 

рівня володіння іноземною мовою для ефективної 

інтернаціоналізації вищої освіти; проаналізувати 

стан інтернаціоналізації Національного авіаційного 

університету. 

Інтернаціоналізацію асоціюють найчастіше з 

міжнародною діяльністю університетів. Ми вважа-

ємо, що одним із інструментів забезпечення інтер-

націоналізації вітчизняної освіти є підвищення рі-

вня володіння іноземною мовою, оскільки у такий 

спосіб університети покращують свій імідж та збі-

льшують конкурентоздатність, а саме: 

- стають більш привабливими для потенційних 

студентів; 

- покращують шанси на працевлаштування ви-

пускників у міжнародних компаніях; 

- реалізують можливості академічної мобіль-

ності студентів та викладачів; 

- залучають студентів та викладачів до участі у 

міжнародних програмах та проектах; 

- розширюють доступ до нових знань. 

Посилення міжнародної складової шляхом під-

вищення рівня володіння іноземною мовою сприя-

тиме якісному спілкуванню, працевлаштуванню, 

налагодженню партнерства, розумінню культур-

ного коду інших країн. 

Серед досліджень інтернаціоналізації вищої 

освіти в ракурсі іноземної мови варто відзначити 

роботи Т.В. Модестової [17], Р.А. Кравець[14], О. 

Заболотної [13], М.Г. Божко, Н.І. Хайдарі [2], Л.О. 

Загоруйко. 

Р.А. Кравець зазначає, що знання іноземної 

мови вже не є конкурентною перевагою, а універса-

льною компетенцією, відсутність якої є перешко-

дою для працевлаштування [14]. Іноземну мову мо-

жна розглядати також як засіб визнання культур-

ного багатства та ресурс збагачення викладання в 

університетах [6]. 

На практиці рівень володіння студентами іно-

земною мовою залишається незадовільним через 

низку факторів, наприклад, зменшення навчальних 

годин на вивчення іноземної мови, застарілі матері-

али, недостатній технічний рівень підготовки ви-

кладачів для інтеграції цифрових технологій та пла-

тформ в процес навчання, застарілі методики ви-

кладання, низьку студентську та викладацьку 

мобільність або ж повну її відсутність. 

Ситуація із вивченням другої іноземної мови, 

зокрема німецької, є відображенням ситуації в ці-

лому. Викладачі не можуть впливати на кількість 

навчальних годин, проте можуть обирати сучасні 

методи та форми навчання. 

Для вивчення дисципліни «Практичний курс 

другої іноземної мови та переклад» (3-8 семестри) 

у Національному авіаційному університеті перед-

бачено 1035 годин, з них – 509 практичних годин та 

526 годин для самостійної роботи. У період каран-

тинних обмежень навчання відбувалося в онлайн-

режимі на платформі GoogleClassroom, яка зареко-

мендувала себе як якісний та ефективний ресурс з 

багатьма опціями для зручного навчання. Детально 

ми розглядали можливості цього сервісу у статті 

«The potential of Google Classroom web service for 

lecturers of higher educational establishments under 

pandemic conditions» [25]. Доступ до цифрових пла-

тформ та інструментів дозволяє розширити спектр 

навчальних матеріалів та зробити процес вивчення 

іноземної мови, зокрема німецької, цікавішим, що 

стимулює мотивацію до навчання. 

Важливими електронними ресурсами є елект-

ронні підручники, що можуть виступати засобами 

самостійного навчання, поточного контролю, іс-

питу; електронні довідково-інформаційні системи, 

до яких належать електронні словники, тезауруси, 

глосарії, електронні енциклопедії, що використову-

ються як довідкова підтримка в навчанні іноземній 

мові. Їх використання веде до швидшого форму-

вання професійної іншомовної компетенції на від-

міну від паперової друкарської продукції, яка вима-

гає безліч рутинних дій, не пов’язаних з мовною ді-

яльністю; різні типи навчальних платформ: 
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зовнішні платформи, змістове наповнення яких ін-

дивідуально розробляє навчальна інституція, з ура-

хуванням мети навчання та аналізу потреб студен-

тів (наприклад, Moodle, Web Course Tools) та внут-

рішні платформи, що відображають зміст уже 

розроблених навчальних курсів (наприклад, 

Mackmillan English Campus, CALL). До нестандарт-

них електронних методів навчання іноземних мов 

можна віднести віртуальну екскурсію, що базується 

на дидактичних принципах наочності, доступності 

і науковості. Віртуальна екскурсія може бути уніка-

льним інноваційним методом навчання іноземним 

мовам, інформаційною і технічною підтримкою ді-

яльності викладача [11]. 

Ресурси, які ми використовуємо у процесі ви-

кладання німецької мови як другої іноземної: 

1. Deutsche Welle: 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/top-thema/s-

8031 

2. Schubert Verlag: https://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/index.htm 

3. Deutsch für dich: https://www.goethe.de   

4. Motive: 

https://www.hueber.de/motive/lernen/onlineuebungen 

5. Deutsch perfekt: https://www.deutsch-

perfekt.com/ 

Отже, карантинні обмеження та соціальне дис-

танціювання змінили парадигму освіти та стали 

причиною переходу на дистанційну освіту. Не всі 

викладачі виявилися готовими до впровадження 

цифрових технологій у процес навчання. Але дис-

танційна освіта розширила можливості та інструме-

нти викладання і опанування мови [7].  

Партнерство університетів і онлайн-платформ 

відкриває також перспективи якісних змін в сфері 

професійної освіти. Вони дозволять об’єднати пе-

реваги університетського фундаментального нав-

чання і можливості розвитку актуальних навичок 

від онлайн-платформ, а також упровадити цифрові 

технології в освітнє середовище. При цьому і сама 

освіта стає не просто «оцифрованою» очною, вона 

розвивається своїм унікальним шляхом, в якому 

з’являються нові інструменти і методи взаємодії з 

аудиторією. Студенти при цьому отримують гну-

чку сучасну освіту, а на випуску будуть задоволь-

няти вимогам ринку і володіти необхідними для ус-

пішних фахівців своєї галузі знаннями.  

Використання цифрових платформ, онлайн-ре-

сурсів та традиційних методів відповідають основ-

ним принципам навчання, а саме: принципам акту-

альності, посильного навчання, зв’язку з життям, 

активності, доступності, колективності, виховую-

чого навчання [3]. 

Для студентів-філологів рівня А2-В1 є можли-

вість брати участь у мовному клубі, який прохо-

жить за ініціативи школи німецької мови 

StartDeutsch Schule та підтримки викладачів кафе-

дри іноземної філології факультету лінгвістики та 

соціальних комунікацій Національного авіаційного 

університету, що проходить у режимі онлайн один 

раз на місяць на платформі Zoom.  

Якщо йдеться про вивчення іноземної мови в 

контексті інтернаціоналізації освіти, зокрема ви-

щої, одним із інструментів реалізації цього за-

вдання є відображення країнознавчого аспекту, ка-

ртини світу та культурних кодів країни, мова якої 

вивчається, у матеріалі навчальної дисципліни. 

Ураховуючи ці фактори, для магістрів спеціально-

сті «Філологія» ми підготували практикум з перек-

ладу з другої іноземної мови галузевої літератури, 

в основі якого – тексти соціального, культурного, 

економічного, історичного спрямування «Німець-

кої хвилі» [10]. 

Окремо хочемо наголосити на необхідності по-

силення іншомовної компетентності викладачів че-

рез участь у курсах підвищення кваліфікації, вико-

ристання безкоштовних ресурсів вивчення мови 

тощо. 

Недостатній рівень володіння іноземною мо-

вою є бар’єром для професійного розвитку, оскі-

льки зменшує кількість зовнішніх джерел для отри-

мання актуальної та сучасної інформації. Крім того, 

володіння іноземною мовою на неналежному рівні 

зменшує шанси для участі в програмах академічної 

мобільності і, відповідно, не сприяє інтернаціоналі-

зації вищої освіти, яка в умовах пандемії відбува-

ється переважно в дистанційному та онлайн-ре-

жимі.  

У період карантину з’явилися можливості під-

вищення кваліфікації для викладачів, відкриті без-

коштовні інформаційні ресурси з вивчення інозем-

них мов, онлайн-сервіси для поглиблення знань, ре-

сурси для отримання професійних знань 

іноземними мовами. 

Інтернаціоналізація як глобальне явище ево-

люціонує та змінює свої пріоритети. Еволюційний 

характер інтернаціоналізації визначається багатьма 

факторами, серед яких: історичний та економічний 

розвиток, конкуренція, культурні та наукові зв’язки 

між країнами, COVID-19, зміни клімату. 

Закриття кордонів, зміна форм освіти, перехід 

на дистанційне та онлайн-навчання змінили конце-

нпцію інтернаціонлазції, а фізична мобільність вже 

не є основною формою інтернаціоналізації. Пріори-

тетною стає «віртуальна мобільність» (або «віртуа-

льна інтернаціоналізація»), яка реалізує на практиці 

завдання внутрішньої інтернаціоналізації. Основ-

ною перевагою віртуальної мобільності є розши-

рення доступу до освіти немобільних студентів та 

викладачів. 

Через відсутність фізичної мобільності особ-

ливої актуальності набувають концепції «інтерна-

ціоналізації вдома» (IaH) та «інтернаціоналізації 

навчальної програми» (IoC). 

Інтернаціоналізація вдома передбачає вклю-

чення міжнародних та міжкультурних аспектів в 

навчальну програму [1]. Інтернаціоналізація нав-

чальної програми – це процес інтеграції міжнарод-

них, міжкультурних та глобальних аспектів в зміст 

навчальної програми, а також в результати нав-

чання, оціночні завдання та методи навчання [6]. 

Ми повністю поділяємо думку І. Сікорської, 

яка до засобів інтернаціоналізації вищої освіти від-

носить також дистанційну освіту [5]. Онлайн-освіта 
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є частиною дистанційної освіти. Дистанційна та он-

лайн освіта забезпечили безперервність освіти в 

умовах К-19 та залишатимуться пріоритетними у 

постпандемічний період. Основою дистанційної та 

онлайн-освіти є Інтернет, а доступ до мережі Інтер-

нет належить до базових прав людини. ООН ще у 

2011 році визнала право на доступ до мережі Інтер-

нет базовим правом людини. Незалежний експер-

тно-аналітичний центр Офіс ефективного регулю-

вання (Better Regulation Delivery Office) на своїй 

офіційній сторінці апелює до резолюції ООН, яка 

стверджує, що «… Інтернет завдяки своєму уніка-

льному та трансформуючому характеру не тільки 

дає можливість окремим людям реалізувати своє 

право на свободу думок та їх поширення, але й сти-

мулює розвиток суспільства в цілому» [19]. 

Пріоритетами дистанційної та онлайн-освіти 

як засобів інтернаціоналізації вищої освіти є: спри-

яння, підтримка та участь держави та урядів у реа-

лізації дистанційного та онлайн-навчання; масшта-

бне використання цифрових технологій навчання 

та викладання; формування культури цифрової ко-

мунікації; підготовка педагогічного персоналу, ана-

літика в системі освіти, стратегічні прогнози, ство-

рення цифрової інфраструктури освіти та розробка 

уніфікованих стандартів цифрової освіти [12]. 

Інтернаціоналізація вищої освіти - пріоритетне 

завдання українських університетів, яке визначає 

напрями розвитку в короткостроковій та довгостро-

ковій перспективі. 

В Національному аваційному університеті ін-

тернаціоналізація регулюється такими докумен-

тами, як: «Доктрина розвитку НАУ» [9], «Стратегія 

інтернаціоналізації співробітництва в галузі освіти 

Національного авіаційного університету 2018-2028 

роки» [20], «Страгегія НАУ до 2030 року «Іннова-

ційний розвиток та глобальна взаємодія» [21]. 

Стратегія розвитку Національного авіаційного 

університету до 2030 року розроблена відповідно 

до рекомендацій Міжнародної організації цивільної 

авіаційї, Європейської організації з безпеки аерона-

вігації, Європейського агентства з безпеки авіації, 

Міжнародного союзу електрозв’язку, Інституту ін-

женерів з електротехніки та електроніки, Європей-

ських вимог до забезпечення якості вищої освіти, 

стандартів ISO 9001, дотримуючись законів Укра-

їни та інших нормативно-правових документів. 

Вона містить 5 основних напрямків, одним із яких 

є інтернаціоналізація. Для реалізації інтернаціона-

лізації НАУ передбачено виконання наступних за-

вдань: 

- входження НАУ в світові рейтинги кращих 

універсиетів; 

- збільшення кількості здобувачів-іноземців; 

- створення міжнародних науково-освітніх 

консорціумів; 

- розвиток співпраці з провідними міжнарод-

ними організаціями; 

- реалізація права на академічну мобільність та 

участь у грантових проектах усіх учасників освіт-

нього процесу; 

- збільшення студентських спільнот в Україні 

та за кордоном [21]. 

Інтернаціоналізація вищої освіти – це багатоп-

ланове явище, яке потребує всебічного аналізу кон-

цепції, завдань та ризиків. Цифрові технології за-

безпечують технічний та інформаційний аспект ін-

тернаціоналізації, проте невирішеними 

залишаються деякі моральні питання. Ризиками ін-

тернаціоналізації вищої освіти є: 

- експортний контроль, тобто захист від неза-

конного експорту знань; 

- визначення етичних аспектів трансферу 

знань; 

- етичний контроль над дослідженнями за уча-

стю людей [6]; 

- розробка критеріїв якості досліджень (В. Зі-

ненко); 

- впровадження надійної системи антиплагі-

ату; 

- створення гарантій якості наукових дослі-

джень. 

Висновки. COVID-19 як один із каталізаторів 

реформування вищої освіти чітко демонструє необ-

хідність інтернаціоналізації українських універси-

тетів з метою економічної, соціальної та фізичної 

безпеки. Він став рушійною силою реформування 

вищої освіти на регіональному, національному та 

глобальному рівнях. Іноземна мова в контексті ін-

тернаціоналізації – це самостійний ресурс інтерна-

ціоналізації освіти. З одного боку, вона відображає 

ментальну картину світу, сприяє розширенню 

знань про культурні коди. З іншого боку, мова є ін-

струментом реалізації основних завдань інтернаці-

оналізації, оскільки відкриває шлях до посилення 

міжнародної складової освіти на різних рівнях - від 

викладання дисциплін іноземною мовою до міжна-

родної мобільності. 

Ми впевнені, що забезпечити ефективну інтер-

націоналізацію вищої освіти можна лише орієнту-

ючись на людський капітал та високі моральні цін-

ності, принципи доброчесності, відкритої конкуре-

нції, взаємоповаги. У площині освітнього простору 

йдеться про пріоритети морально-етичного харак-

теру, такі як: креативне мислення, реалізація влас-

ного потенціалу, свобода особистості, корпорати-

вна культура, незалежність наукових досліджень, 

спрямованість на наукових пошуків на економічну 

та соціальну стабільність держави, доброчесність. 
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