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В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОбАЛІЗАЦІЇ
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та природокористування

в статті було досліджено підвищення якості навчання в закладах вищої освіти в умовах інтеграції та гло-
балізації. досліджено шляхи покращення якості викладання та навчання за допомогою інноваційних мето-
дів та технологій. розглянуто підтримку викладання на трьох рівнях для досягнення якісних результатів 
навчання серед студентів. досліджено причини покращення якості навчання та викладання в закладах 
вищої освіти. проаналізовано тенденції щодо розвитку освіти на сучасному етапі.
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постановка проблеми. якісне навчання 
має передбачати використання таких пе-

дагогічних прийомів, що дозволяють отримува-
ти високі результати навчання серед студентів, 
що є важливо, зважаючи на інтеграційні про-
цеси в освіті та глобалізацію. цей процес пови-
нен включати багато аспектів, зокрема розробку 
змісту курсу, який відповідає реаліям сьогодення 
та забезпечує потреби студентів. курс повинен 
допомагати студентові бути конкурентоспромож-
ним на ринку праці. проте, ці питання все ще за-
лишаються не повністю вирішеними в закладах 
вищої освіти в україні та світі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
н. лі, н. абалі, х. райан, д. вайс та інші вчені 
намагалися висвітлити ефективні способи підви-
щення якості навчання у вищій освіті в умовах 
інтеграції та глобалізації. тим не менше, все ще 
мало висвітлено факт, що якість навчання сьо-
годні означає все більше використовувати зво-
ротний зв’язок між викладачем та учнями за 
допомогою інноваційних технологій, а також 
ефективно оцінювати результати. однією з голо-
вних умов якісної освіти також стає створення 
адаптованих навчальних середовищ та постійна 
система підтримки студентів.

Мета статті. досвід багатьох закладів ви-
щої освіти показує, що сьогодні якісне навчання 
в умовах інтеграції та глобалізації може відбу-
ватися лише за допомогою взаємодії багаторів-
невих систем та інноваційних підходів. в стат-
ті досліджено підтримку якості викладання, що 
відбувається на трьох рівнях, таких як загально-
державний, індивідуальний та рівень навчальної 
програми закладу вищої освіти, та підходи, що 
дозволяють покращити якість навчання.

такі завдання як підтримка закладу вищої 
освіти, розробка політики закладу та забезпечен-
ня якості внутрішньої системи відбувається на за-
гальнодержавному рівні. рівень програми перед-
бачає оцінювання та вдосконалення плану, змісту 
та методів роботи. індивідуальний рівень вклю-
чає ініціативи, що допомагають вчителям досягти 
місії. на цьому етапі варто заохочувати інновації 
та підтримувати удосконалення навчання учнів 
та професійно-орієнтованого навчання. важли-
во зазначити, що всі рівні є взаємозалежними 
та суттєвими. одним з важливих аспектів є також 
ефективна розробка навчального плану та забез-
печення різноманітності навчальних контекстів. 

це включає кероване незалежне вивчення, про-
ектне навчання, експерименти та спільне навчан-
ня в групі [4, с. 218]. підтримка якісного навчання 
та високого рівня програм є ключовим завданням 
освіти. це дозволяє забезпечувати покращення 
навчання на рівні дисципліни та закладу. 

Сучасна робота освітян передбачає широкий 
спектр дій, які можуть поліпшувати якість на-
вчального процесу, умови навчання студентів 
та зміст програми. елітні заклади освіти надають 
перевагу гібридним формам роботи, які включа-
ють різні ініціативи та проекти, зокрема дедалі 
популярнішим стає створення центрів розвитку 
викладання та поглибленого навчання. велике 
значення приділяють діяльності, яка стосується 
професійного росту і розвитку, наприклад, під-
вищення кваліфікації викладачів. новітніми тен-
денціями є запровадження премій за покращен-
ня якості навчання, змагання в межах трудового 
колективу щодо найкращих показників навчання 
серед учнів, зміна критеріїв підбору персоналу 
для роботи в закладі вищої освіти, постійна під-
тримка інноваційних та інтегрованих методів на-
вчання, створення спільноти навчальних практик 
та середовищ, розширення можливості використо-
вувати сучасне обладнання, та постійна підтримка 
успішності учнів, наприклад, консультації, настав-
ництво та поради. освітяни все більше викорис-
товують сучасні методи організації та управління 
навчанням та вивчають методи роботи менеджерів 
та маркетологів. важливим моментом покращення 
навчання є проекти, що передбачають самооцін-
ку експериментів, порівняльний аналіз практик 
та експертний аналіз [3, с. 8–9]. 

ряд факторів приніс зміни щодо якісного ви-
кладання та політики вищої освіти. Система осві-
ти кожної країни та україни зазнала значного 
зростання кількості студентів протягом останніх 
десятиліть, а профіль студентів став більш різ-
номанітним. вимоги до вищої освіти висуваються 
від студентів та їх батьків, роботодавців та плат-
ників податків, які потребують відповідного до 
сучасних ринкових вимог рівня освіти та дійсно 
якісного викладання. Саме тому, заклади вищої 
освіти мають наступні причини щоб підвищува-
ти якість викладання. по-перше, потрібно відпо-
відати все більш зростаючому попиту на якіс-
не та осмислене викладання. Сьогодні студенти 
уважно ставляться до змісту дисциплін, оскільки 
прагнуть, щоб освіта стала кроком до прибутко-
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вої зайнятості та надала їм навички, які необ-
хідні для професійного розвитку та досягнення 
успіху протягом усього життя. 

по-друге, освітні заклади мають збалансовано 
проводити навчально-виховну та наукову роботу. 
Сучасні реалії та вплив процесів глобалізації по-
казують, що велика кількість продуктивних до-
сліджень в межах закладу не є достатньою умо-
вою підтримки репутації установи, навіть серед 
університетів світового класу. 

наступною причиною покращення якості є ба-
жання закладів продемонструвати свою можли-
вість бути надійними постачальниками кваліфі-
кованих кадрів та посередниками між студентами 
та роботодавцями. ця робота починає все більше 
поглиблюватися, оскільки забезпечує певні фі-
нансові переваги для закладів вищої освіти. на-
приклад, роботодавці готові підтримувати фінан-
сово ті заклади, які гарантовано дають глибокі, 
систематичні, та відповідні до сучасних реалій 
знання майбутнім працівникам. з іншого боку, 
університети намагаються постійно проводити 
конференції та інші заходи для того, щоб про-
демонструвати якість викладання та навчання. 
одним з головних факторів покращення якості 
навчання стала все більш зростаюча мобільність 
студентів. це створило конкуренцію та вплив на 
вартість навчання. Сучасний заклад, який надає 
дуже якісне навчання та має високий рейтинг се-
ред студентів та роботодавців, має можливість 
підвищувати вартість навчання. 

контекстні зрушення в середовищі вищої 
освіти у всьому світі також впливають на якість 
викладання. чинники, що впливають на ці проце-
си, включають в себе збільшення тиску світової 
конкуренції, зростання економічної ефективнос-
ті, попит на більш широке залучення випускни-
ків та регіональний розвиток вищих навчальних 
закладів. варто наголосити також на все біль-
шому розширенні сфери освіти та більшій різ-
номанітності студентських профілів, необхідності 
створення кваліфікованої робочої сили для ви-
рішення завдань 21-го століття, швидких змінах 
в сфері технологій, які можуть впливати на змі-
ну програмного зміст та педагогіку, та інтернаці-
оналізацію вищої освіти [3, с. 8]. варто зазначити, 
що відбулися великі зміни у зайнятості протягом 
останніх років. наприклад, помітно зросла потре-
ба розвитку неформальних пізнавальних та між-
особистісних навичок та зменшення попиту на 
ремісничі навички, повторювані фізичні завдан-
ня та фізичну працю. 

Сьогодні випускники намагаються оволодіти 
чим більшою кількістю навичок, оскільки зайня-
тість характеризується складністю, швидкістю 
та невизначеністю, а також ризиками на ринку 
праці. вища освіта має забезпечувати різносто-
ронні вміння, які дозволять студентам працю-
вати успішно за допомогою отриманих навичок, 
знань, та цінностей. ринок праці передбачає 
сьогодні вміння спілкуватися з представниками 
різних національностей, мобільність, готовність 
до інтеграції, а також вміння змінити концепцію 
сприйняття відповідно до ситуації на робочому 
місці. якісне навчання означає, що студент отри-
мує вміння адаптуватися до потреб життя та ро-
зуміння того, що навчатися потрібно впродовж 
життя. проектна методика, зокрема, пов’язує 

академічні проекти з повсякденними життєвими 
питаннями. це дає хороші можливості для ви-
вчення загальних та професійних компетенцій, 
а також створює шляхи працевлаштування для 
студентів після закінчення навчання. 

якість навчання також забезпечується через 
роботу університетів пов'язану з організаціями, 
бізнесом та різними галузями промисловості. 
Співпраця закладів вищої освіти з потенційними 
роботодавцями дозволяє університету підтвер-
дити свою цінність в питанні підготовки студен-
тів. така співпраця дозволяє вчасно реагувати на 
виклики сучасного світу та ринку праці за до-
помогою зміни навчальних планів, змісту та ме-
тодів навчання. це стає можливо за допомогою 
використання інноваційних методів навчання 
та різноманітних моделей викладання. 

Сучасний світ ставить багато викликів щодо 
освіти; якісне навчання сьогодні передбачає розу-
міння того, що суспільство стає все більш склад-
не і потрібно постійно адаптуватися до його по-
треб для того, щоб давати гарні знання студентам. 
якщо заклади вищої освіти будуть дотримува-
тися високих стандартів якості, це дозволить на 
практиці випускникам отримувати можливість 
працювати та задовільнити свої потреби за до-
помогою заробітної плати. Студентська спільнота 
сьогодні зацікавлена в якісному навчанні та співп-
раці з педагогами. кожен університет має системи 
взаємної підтримки та співпраці між студентами 
та викладачами для забезпечення навчально-ви-
ховних потреб. Сьогодні студенти вимагають пра-
ва впливати на планування навчання та зміст 
програм для того, щоб отримати якомога більш 
якісні знання. вони зацікавлені також в соціаль-
ній інтеграції та забезпеченні ефективних методів 
оцінки знань. ці вимоги змінюють роль викладачів 
вищої освіти та вимоги щодо їх підготовки. фахів-
ці вивчають ефективні методи навчання, постійно 
покращують педагогічні навички та співпрацю-
ють зі студентами, колегами та представниками 
різних галузей промисловості для того, щоб за-
безпечити якісне навчання та створити успішний 
навчальний простір [5, с. 26]. Створення динаміч-
ної співпраці дає гарні результати та покращує 
ефективність навчання. 

інноваційні технології дозволяють фахівцям 
більш якісно використовувати час та простір 
для надання навчального матеріалу та перевірки 
знань студентів [1, с. 185]. використання інтер-
нету, навчальних комп'ютерних програм, можли-
вість співпраці через інтернет, та створення груп 
в соціальних мережах для виконання проектів, 
робить навчання сучасним та дає студентам на-
вички швидкого вивчення дисципліни та співп-
раці в колективі [2]. 

Висновки і пропозиції. Сучасні викладачі за-
кладів вищої освіти в умовах інтеграції та гло-
балізації повинні вміти створювати простір спіл-
кування та спільної роботи зі студентами за 
допомогою навчальних платформ. ця робота 
передбачає збільшення доступу до спілкування 
з викладачами. важливою вимогою часу є по-
стійне переосмислення навантаження студентів 
та збільшення інтенсивності навчальних про-
цесів. університети також проводять все біль-
ше досліджень та запроваджують результати 
в практику. освітяни постійно проводять вдо-
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сконалення педагогічних практик та технологій, 
покращують моделі оцінювання, та пропонують 
інноваційні форми навчання. заклади вищої осві-
ти намагаються створити власні інноваційні на-
вчальні платформи, які надають якісне навчання 

та підвищують їх конкурентоздатність на ринку 
освітніх послуг. педагоги мають можливість ви-
користовувати новітні методи для надання ін-
струкцій щодо навчання за допомогою сучасного 
устаткування.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОбУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  
ВЫСШЕГО ОбРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОбАЛИЗАЦИИ

Аннотация
в статье было исследовано повышение качества обучения в учреждениях высшего образования в ус-
ловиях интеграции и глобализации. исследованы пути улучшения качества преподавания и обуче-
ния с помощью инновационных методов и технологий. рассмотрена поддержка преподавания на трех 
уровнях для достижения качественных результатов обучения среди студентов. исследованы причины 
улучшения качества обучения и преподавания в учреждениях высшего образования. проанализиро-
ваны тенденции развития образования на современном этапе.
Ключевые слова: качество обучения, интеграция, глобализация, сотрудничество, инновационные тех-
нологии.

shykun a.v.
national university of water and environmental engineering

tHe increase of quality of education in HigHer educational 
institutions in tHe conditions of integration and globalization

summary
the article examines the improvement of the quality of education in institutions of higher education in 
the conditions of integration and globalization. the ways of improving the quality of teaching and learning 
through innovative methods and technologies have been explored. the support for teaching at three levels 
is considered in order to achieve high-quality learning outcomes among students. the reasons for impro-
ving the quality of learning and teaching in higher education institutions are investigated. the tendencies 
in the development of education at the present stage are analyzed.
Keywords: quality of training, integration, globalization, cooperation, innovative technologies.


