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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Сучасні процеси інтернаціоналізації встановлюють вектори розвитку 

системи вищої освіти, відтак, державна політика в сфері вищої освіти повинна 

бути адаптована до нових умов та мати вплив на систему цінностей 

університетської спільноти. 

Інтернаціоналізація вищої освіти – відносно новий феномен, який може 

мати різні трактування. Процес інтернаціоналізації вищої освіти розвивається 

завдяки динамічно еволюціонуючим політичним, економічним, соціокуль-

турним та академічним факторам. Сукупність цих факторів в залежності від 

регіону, країни, вищого навчального закладу або конкретної освітньої 

програми приймає різні форми. Універсальної моделі інтернаціоналізації не 

існує. Існуючі регіональні та міждержавні розходження інтернаціоналізації 

постійно змінюються, так само як і відмінності між підходами до 

інтернаціоналізації, що використовуються в різних університетах [1, с. 14]. 

У сучасних умовах формування ринкової економіки освітня сфера все 

більше починає реагувати на потреби споживача та формувати свій зміст 

відповідно до вимог сьогодення. У зв’язку із підвищенням рівня мобільності 

сучасні фахівці мають бути конкурентоздатними незалежно від місця 

отримання освіти та подальшого здійснення трудової діяльності [2]. 

Глобалізація та інтенсивний розвиток міжнародного освітнього простору 

зумовлюють кардинальні зміни вищої освіти у сфері соціальної роботи. 

Відбувається взаємодія із міжнародними, неурядовими організаціями. Із 

розвитком міжнародних організацій відкриваються нові впливові та необхідні 

можливості у сфері соціальної роботи. Це насамперед, обмін досвідом 

професійної діяльності; впровадження інновацій; залучення інвесторів, 

донорів; створення програм, проектів міжнародної співпраці у сфері 

соціальної роботи. 

Інтернаціоналізація освіти все в більшій кількості країн стає об'єктом і 

предметом цілеспрямованої політики з боку держави, орієнтованої на 

вирішення конкретних національних політичних, соціальних та економічних 
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проблем. До безперечних переваг інтернаціоналізації відносять збільшення 

доступності вищої освіти, універсалізацію знання, появу міжнародних 

стандартів якості та розвиток інноваційного характеру вищої освіти, а також 

розширення і зміцнення міжнародного співробітництва, активізацію 

академічної та студентської мобільності [3]. 

Суспільні потреби України у професійній підготовці фахівців, 

адаптованих до міжнародного ринку праці, здатних взаємодіяти з представ-

никами різних культур, на основі полікультурного мислення вирішувати 

проблеми, які виходять за межі національних інтересів, передбачають 

інтернаціоналізацію освіти на всіх рівнях. Таким чином, пріоритетним 

напрямком міжнародної співпраці у галузі соціальної роботи стала проблема 

підготовки відповідних кадрів. Ефективно вирішити це завдання неможливо 

без врахування досвіду, набутого іншими країнами [4, с. 154]. 

США стали однією з найбільш привабливих країн для іноземних 

студентів, соціальних працівників, науковців і експертів, що цікавляться 

найрізноманітнішими проблемами соціальної роботи. Це обумовлено, в першу 

чергу, тим фактом, що США мають широку мережу навчальних закладів і 

аспірантур для підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів соціального 

профілю, широку державну програму соціального забезпечення і надзвичайно 

ефективні добровільні служби [5, c. 80]. 

У Швеції розроблений та ефективно функціонує академічний обмін, який 

передбачає можливість проходження студентами практики і стажування в 

інших країнах, зокрема у Великій Британії та ФРН [6]. 

На нашу думку, майбутній розвиток інтернаціоналізації вищої освіти в 

сфері соціальної роботи залежить від того, на скільки всі учасники зможуть 

підтримувати відкритий діалог про форми та засоби, переваги та недоліки, 

можливості та проблеми цього процесу. 
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