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УДК 001:378

У публікаціях чергового випуску збірника наукових праць висвітлюються питання, 
пов’язані з реформуванням системи вищої освіти України та її інтегруванням до 
європейського освітнього простору в контексті Закону України «Про вищу освіту». 

Статті, що ввійшли до збірника, розглядають як першочергові завдання щодо 
імплементації нових нормативно-правових документів у галузі вищої освіти, так і практику 
роботи вітчизняних вищих навчальних закладів щодо інтегрування до європейського та 
світового науково-освітнього простору, зокрема впровадження інноваційних технологій 
у діяльність ВНЗ, особливості підготовки навчально-методичних комплексів окремих 
дисциплін, забезпечення випереджувального характеру освітніх послуг у підготовці фахівців.

The issues related to the reform of higher education in Ukraine and its integration into the 
European educational space in the context of the Law of Ukraine "On Higher Education" are 
covered in the collection of scientific works.

The articles included in the collection, touch on the priorities of implementation of new legal 
documents in the field of higher education as well as the practice of  domestic higher educational 
institutions concerning integration into the European and world scientific and educational space, in 
particular, introduction of innovative technologies into university activities as well as peculiarities 
of preparation teaching  methods for  some disciplines, providing of advanced educational services 
in training specialists.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Андрейко В.І., 
кандидат історичних наук, доцент

Свєженцева О.І., 
кандидат історичних наук, доцент

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

The using latest learning technologies in training in international 
relations in the context of international cooperation

In this article authors inform that the purpose of realization of edu-
cational activity on the faculty of international policy, management and 
business of the Uzhhorod state university is training specialists, able to 
provide a transition from industrial to information-technological society 
through the innovation in studies, education, schientific and methodologi-
cal spheres. The attempts of application of the new educational technolo-
gies, original educate measures, European forms, methods, receptions and 
facilities of realization of education content come forward the product of 
innovation during the training specialists in international relations.

The authors also analyze the problems of education urgent in different 
countries of the world and in Ukraine in particular. The list of problems, 
which can be solved by application of advanced information technolo-
gies, has been made. The present stage, which can be characterized as 
the period of rapid development of new technologies and is the combina-
tion of capabilities of modern personal computers with the means and 
technical capabilities of realization of processing, transmission and rep-
resentation of Web-information flows has been assessed.

У документах ЮНЕСКО технологія навчання розглядається як 
системний метод створення, застосування й визначення всього про-
цесу викладання і засвоєння знань із врахуванням технічних і люд-
ських ресурсів і їхньої взаємодії. Існує розгалужена класифікація 
технологій навчання, яка включає в себе технічні, економічні, соці-
альні, інформаційні, педагогічні, психологічні та управлінсько-орга-
нізаційні технології. Ефективність останніх розширює можливості 
використання усіх інших технологій навчання. У статті розглянуто 
саме управлінсько-організаційні аспекти використання новітніх тех-
нологій навчання в Україні на загальнодержавному рівні.
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Метою використання новітніх технологій навчання є підви-
щення якості і забезпечення доступності освіти на рівні євро-
пейських стандартів. 

Актуальними завданнями на цьому шляху є:
- розвиток системи освіти протягом життя. Одним із ключових 

напрямів тут постає розвиток дистанційної освіти, доступної 
максимальній кількості громадян і здатної забезпечити на-
лежну якість освіти;

- інтеграція освіти і науки, що є необхідною умовою забезпе-
чення якості освіти та її живого розвитку;

- вдосконалення системи зовнішнього незалежного оцінювання, спря-
моване на забезпечення обох напрямів: якості і доступності освіти. 

Звичайно, поза вказаними пунктами залишається багато про-
блем, які стосуються забезпечення доступності й підвищення 
якості освіти, проте вони або не належать безпосередньо до сфери 
технологій навчання, як от автономізація ВНЗ, або стосуються тих 
аспектів технологій навчання (технічні, дидактичні, психологічні 
тощо), аналіз яких не входить у наше завдання.

Сучасний етап розвитку людської цивілізації, що визначається 
як перехід до суспільства знань (від англ. knowledge society), ха-
рактеризується якісно новими вимогами до розвитку освіти. Пере-
творившись на продуктивну силу, вона у все більшій мірі визначає 
успішність націй та цілих регіонів у конкурентній боротьбі за ви-
живання. Тож не дивно, що на початку XXI ст. освіта стала пред-
метом пріоритетної уваги національної та міжнародної політики. 

Лісабонська освітня стратегія спрямована на модернізацію ді-
яльності всіх ланок сучасних освітніх систем: від дошкільної до 
освіти дорослих, в результаті чого передбачається утворення єди-
ного європейського простору неперервної освіти. Удосконален-
ню в рамках стратегії підлягають всі ключові аспекти діяльності 
освітніх систем: фінансування, управління, стандарти змісту осві-
ти, способи оцінки якості та моніторингу ефективності діяльності, 
механізми взаємодії з зовнішніми партнерами тощо.

У зв'язку з європейською орієнтацією України загалом та вход-
женням України до європейського освітнього і наукового поля, зо-
крема, наголос все більше робиться на якості освіти, універсаль-
ності підготовки випускника та його адаптованості до ринку праці, 
на особистісній орієнтованості навчального процесу, його інфор-
матизації, визначальній важливості освіти у забезпеченні сталого 
людського розвитку.
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Основним змістом діяльності нашого навчального закладу є фор-
мування інноваційного освітньо-виховного середовища, що перед-
бачає: зміну організації і змісту освіти з метою інтеграції у світовий 
освітній простір; оптимізацію кадрового забезпечення; комплексне 
удосконалення професійної майстерності викладачів через опануван-
ня інноваційними і дослідно-експериментальними видами діяльності.

Метою здійснення освітньої діяльності на факультеті міжнарод-
ної політики, менеджменту та бізнесу Ужгородського національного 
університету є підготовка фахівців, здатних забезпечити перехід від 
індустріального до інформаційно-технологічного суспільства через 
новаторство у навчанні, вихованні та науково-методичній роботі.

Під час підготовки фахівців з міжнародних відносин продуктом 
новаторства виступають спроби застосування нових навчальних 
технологій, оригінальних виховних заходів, європейських форм, 
методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти і виховання.

Використання електронних технологій у сфері освіти дозволяє 
значно зменшити витрати на підготовку спеціалістів. За даними 
ЮНЕСКО електронне навчання одного студента приблизно втричі 
дешевше навчання в системі традиційної освіти тієї ж країни [12]. 
Це дозволяє зменшити навантаження на державний бюджет, з од-
ного боку, а з іншого – полегшує отримання освіти представникам 
соціально уражених верств населення, а також особам з особливими 
потребами. Крім того, гнучкість електронного навчання, можливість 
працювати в асинхронному режимі і різноманітні методики пред-
ставлення навчальних матеріалів імпонують дорослим студентам, 
які не мають можливостей увесь свій час присвячувати навчанню.

Інтеграція освіти і науки є важливим фактором підвищення ефек-
тивності та якості вищої освіти, а відтак її конкурентоспроможності 
на європейському та міжнародному ринку освітніх послуг.

Організація навчального процесу в УжНУ на зразок європей-
ських стандартів базується на принципах достатності наукового, 
пізнавального, інформаційного і методичного забезпечення, що 
здатне закласти основу для самостійного творчого опанування і 
осмислення знань та прояву творчої і дослідницької ініціативи. 
Тому згідно з законодавчими документами сьогодні тижневе на-
вантаження бакалавра з країнознавства чи бакалавра з міжнарод-
ного бізнесу - не більше 30 год.; спеціаліста - 24 год. на тиждень; 
магістра - 18 год. на тиждень. У другій половині дня зі студентами 
проводяться індивідуальні заняття згідно з розкладом, консульта-
ції, контроль за самостійною роботою тощо.
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Значна увага приділяється організації, проведенню самостій-
ної роботи та контролю за нею. Традиційно використовуються такі 
форми організації та проведення самостійної роботи студентів: се-
местрові завдання для самостійної та індивідуальної роботи; кон-
сультації, індивідуальні заняття, колоквіуми, контрольні роботи, 
складання позаурочного читання з іноземних мов тощо. В навчаль-
них планах всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів все чіткіше реа-
лізується тенденція до скорочення аудиторних годин та збільшен-
ня кількості годин, які відводяться на самостійну роботу студента. 
Традиційно вважається, що студент у цей час повинен самостійно 
опрацьовувати конспекти лекцій, літературу до тем, запланованих 
на практичні і семінарські заняття, самостійно складати конспекти 
з тем, запропонованих для самостійного вивчення, готувати рефе-
рати тощо. Останнім часом форми такої роботи урізноманітнилися 
пошуком інформації в системі Інтернет, виконанням найпростіших 
завдань на комп'ютерній техніці. Однак в усіх випадках маємо спра-
ву з виключно інформаційно-пошуковими формами роботи, суть 
яких зводиться до технічної діяльності, а факт існування звіту ви-
знається як показник успішного засвоєння опрацьованого матеріалу. 
Такі завдання не вимагають навіть глибокої систематизації, не те що 
творчого осмислення, моделювання. Ці форми роботи практично не 
оцінюються, бо передбачається врахування їхніх результатів в оцін-
ці знань, здобутих студентом під час їх виконання. Проте відомо, 
що ефективність такої самостійної роботи  надто низька і ретельно 
виконує її лише частина, зазвичай встигаючих студентів.

Нові технології навчання, котрі стали можливими завдяки Ін-
тернету, вимагають також нових стандартів вимірювання якості, 
які дещо відрізняються від стандартів, що використовуються для 
традиційних програм. Можна виділити наступні основні вимоги 
для реалізації кожного аспекту системи дистанційної освіти:  
1. Інституційна підтримка:
• безпека; 
• надійність системи застосування технологій; 
• централізована система підтримки інфраструктури дистанцій-

ного навчання. 
2. Розробка курсів:
• визначення мінімальних стандартів для розробки, структури та 

викладання курсів згідно з очікуваними результатами навчання; 
• періодичний огляд інструктивних матеріалів; 
• залучення учнів до аналізу, синтезу та оцінювання. 
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3. Викладання і навчання:
• взаємодія учнів з професорсько-викладацьким складом; 
• своєчасний і конструктивний зворотний зв’язок стосовно за-

вдань і питань для учнів; 
• інструкції з методик досліджень. 
4. Структура курсів:
• перевірка мотивації та знання базових технологій до реєстрації; 
• чітка інформація про курси; 
• достатній обсяг бібліотечних ресурсів; 
• збіг очікувань професорсько-викладацького складу та студентів 

стосовно виконання завдань і зворотної реакції професорсько-
викладацького складу. 

5. Підтримка студентів:
• наявність повної інформації про програми та послуги стосовно 

підтримки студентів; 
• практичне навчання за дослідженнями в галузі інформації; 
• доступ до технічної допомоги; 
• точне і своєчасне реагування на запити учнів, зокрема скарги. 
6. Підтримка професорсько-викладацького складу:
• технічна допомога в розробці курсів; 
• перехід від навчання-викладання в аудиторіях до навчання на 

основі електронних засобів; 
• постійне сприяння під час викладання курсу; 
• наявність ресурсів у письмовій формі. 
7. Контроль і оцінка:
• оцінка ефективності викладання і навчання; 
• використання даних про кількість учнів, витрати і використан-

ня інноваційних технологій; 
• огляд очікуваних результатів навчання. 

Лише комплексна реалізація цих завдань дозволить у кінцевому ра-
хунку створити функціональну систему якісної дистанційної освіти. В 
Україні здійснюються певні кроки задля інтеграції науки й освіти.

Індивідуалізація навчання студента вимагає удосконалення її 
організації та методичного забезпечення й суттєво залежить від 
інформаційного забезпечення сучасними знаннями, новітніми до-
сягненнями науки і техніки, що вирішується шляхом глобальної 
інформатизації життєдіяльності студента і викладача загалом.

Важливим аспектом ефективної діяльності факультету міжнарод-
ної політики, менеджменту та бізнесу в умовах сучасного реформу-
вання залишається національне виховання та формування особистос-
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ті студентів. Виховна робота є важливим компонентом навчально-ви-
ховного процесу у ВНЗ. Майбутній фахівець у галузі знань міжнарод-
них відносин  виховується в рамках "Концепції виховної роботи", в 
якій визначено теоретичні засади формування особистості студента 
– національно свідомого громадянина і кваліфікованого фахівця, іде-
алом якого має бути гармонійно розвинена, високоосвічена, творча, 
юридично обізнана, соціально активна людина, яка наділена глибо-
кою громадянською відповідальністю, високими духовними якостя-
ми, родинними і патріотичними почуттями, вихована на кращих укра-
їнських традиціях, є носієм кращих надбань національної та світової 
культури і здатна до саморозвитку та самовдосконалення. 

Науково-дослідна робота на факультеті має статус пріоритетної у 
діяльності викладачів і студентів. Вона спрямовується на розв'язання 
таких завдань: забезпечення теоретико-концептуальних і науково-ме-
тодичних засад навчального процесу і приведення підготовки фахів-
ців з міжнародних відносин у відповідність з сучасними вимогами та 
найновішими досягненнями вітчизняної і зарубіжної науки та техні-
ки; дослідження актуальних науково-дослідних тем з країнознавства, 
міжнародних відносин, політології та ін.;  підготовка якісних науково-
педагогічних і наукових кадрів; інтенсифікація наукових досліджень 
на кафедрах, у науково-дослідній країнознавчій лабораторії, а також 
забезпечення їх високої якості та збільшення числа наукової продук-
ції;   розширення та зміцнення науково-інформаційної бази наукової 
діяльності факультету з метою модернізації інформаційно-техноло-
гічної підготовки студентів, магістрантів та аспірантів і задоволення 
інтересів та здібностей науково обдарованої молоді; зміцнення зв'язків 
університетської науки з науково-дослідною роботою провідних ВНЗ 
і наукових установ України та інших країн.

Розвиток міжнародного співробітництва дозволить залучити до 
підготовки фахівців з міжнародних відносин іноземних експертів 
і позитивно вплине на якість підготовки студентів. А це головне. 

Міжнародна співпраця та зв'язки базуються на довготривалій до-
говірній основі з вузами-партнерами і на співпраці з міжнародними 
освітніми та науковими установами. В рамках міжнародних угод, 
укладених УжНУ із зарубіжними вищими навчальними закладами 
та науковими установами, факультет міжнародної політики, менедж-
менту та бізнесу співпрацює, зокрема, з факультетом соціальних наук 
Карлового університету (м. Прага), Університетом м. Орадея (Руму-
нія), Університетом «Васіле Голдіш» м. Арад (Румунія), Університе-
том м. Мішкольц (Угорщина), Інститутом суспільних наук Словацької 
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АН (м. Кошице), Інститутом суспільних наук Чеської АН (м. Прага), 
Обласним повітовим науковим музеєм  (м. Сату-Маре, Румунія), Му-
зеєм української культури м. Свидник  (Словаччина)  та іншими. 

Студенти факультету міжнародної політики, менеджменту та 
бізнесу мають можливість навчатись, проходити мовну і культурно-
пізнавальну, переддипломну практику та відпочивати за кордоном. 

Міжнародне співробітництво факультету міжнародних відносин  
здійснюється за визначеними напрямами і формами. Організовують-
ся міжнародні наукові конференції, симпозіуми, конгреси, семінари, 
круглі столи.  Студенти-міжнародники беруть участь у міжнародних 
конкурсах, у міжнародних освітніх і наукових програмах та фондах. 

В рамках реалізації проекту NPOA «Відчиняємо двері для нових 
можливостей транскордонного співробітництва», який виконуєть-
ся спільно з Словацькою асоціацією зовнішньої політики (SFPA) 
за підтримки уряду Словацької Республіки, студенти-міжнарод-
ники мали можливість відвідати Словацьку Республіку з метою 
участі у науковому семінарі-тренінгу на тему:  «Європейська інте-
грація України: можливості та виклики». Слід зазначити, що про-
водили лекції цього семінару словацькі фахівці, які є визнаними 
спеціалістами у даній сфері, зокрема,  Юрай Бузалка (Університет  
Я.А. Коменського, м. Братіслава), Владімір Белчік (Науково-до-
слідний центр Словацької асоціації зовнішньої політики (SFPA),  
м. Братіслава), Владімір Бенч (Науково-дослідний центр Словацької 
асоціації зовнішньої політики (SFPA) та ін. Студенти-міжнародники 
мали можливість прослухати лекції, що стосувалися питань ініціа-
тив Східного партнерства, вирішення проблем етнічних груп та на-
ціональних меншин в країнах ЄС, проблем та викликів щодо питань 
безпеки в ЄС, актуальних проблем країн Шенгенської зони тощо.

Підготовка фахівців з міжнародних відносин здійснюється в 
рамках впровадження інновацій у навчальний процес та усвідом-
лення в першу чергу того, що сучасна вища освіта повинна забез-
печувати ринок праці висококваліфікованими працівниками і сві-
домими демократичними громадянами. 

Сучасна система освіти має бути демократичною, індивідуаль-
ною, забезпечувати вільний доступ до приблизно тисячі трильйонів 
біт корисної інформації, максимально відповідати вимогам студента 
щодо варіацій місця та часу навчання. Крім того, вона повинна при-
наймні відстежувати швидкість появи нових знань, задовольняти по-
пит на нові професії, докорінно змінити методи вивчення іноземних 
мов тощо, забезпечити різке збільшення навчальних ресурсів, навіть 
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в умовах недостатнього фінансування традиційної освіти. Зважимо 
ще на одну обставину. В умовах нормально функціонуючої економіки 
навіть традиційна освіта може давати значні прибутки. Так, у Великій 
Британії тільки вивчення іноземцями англійської мови приносить що-
річно у бюджет близько 1,8 млрд  фунтів стерлінгів доходу, створює 
десятки тисяч додаткових робочих місць. Ось чому нині гостро стоїть 
проблема застосування новітніх технологій. Загалом еволюцію освіт-
ніх технологій можна відтворити в такій послідовності: 

- класична освіта (викладач, дошка-прилад, бібліотека, аудиторія); 
- кейс-технологія (мережа навчальних центрів, спеціальні по-

сібники, комп’ютери); 
- мережна технологія (Інтернет, навчально-технічні центри, 

спеціальні мережні навчальні системи); 
- віртуальний вищий навчальний заклад (об’єднує всі технології, 

виробляє “сплав” стаціонарного та дистанційного навчання). 
Сучасний етап, який можна також назвати періодом бурхливого 

розвитку новітніх інформаційних технологій, є поєднанням мож-
ливостей сучасних персональних комп’ютерів з досягненнями за-
собів і технічних можливостей реалізації обробки, передачі та ре-
презентації Web-інформаційних потоків. Досвід розвинутих країн 
демонструє, що тільки об’єднання інформаційних ресурсів різних 
закладів освіти в єдину мережу дає максимальний ефект при впро-
вадженні новітніх інформаційних технологій в дистанційну освіту. 
Наприклад, Гарвардська школа бізнесу вже в 1993 р. впроваджува-
ла новітні інформаційні технології формування локальної студент-
ської мережі для виконання і перевірки домашніх завдань. 

Впровадження новітніх інформаційних технологій дозволяє ви-
рішити низку принципово нових дидактичних завдань: 

- вивчати явища і процеси у мікро- та макросвіті, всередині 
складних систем на базі їх моделювання; 

- подавати в зручному вимірі часу різні фізичні, хімічні, біологічні та 
соціальні явища, які відбуваються дуже швидко або дуже повільно. 

Показники соціологічних опитувань, проведених серед викладачів 
та студентів західних вузів, доповнюють цю картину таким чином: 

- зростає індивідуальна інтенсивність навчання; 
- поліпшується психологічний настрій студентів, зростає по-

тяг до знань; 
- час освоєння матеріалу зменшується в порівнянні з тради-

ційними методами; 
- час, за який забувається вивчене, збільшується; 
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- з’являється можливість отримання вищої освіти, незалежно 
від віку, соціального стану, часу та місця перебування. 

Об’єктивні показники свідчать, що в цих країнах 62% викла-
дачів сподіваються на зростання впливу дистанційної освіти в на-
ступні 5 років. А зараз вже 60% серед них використовують пер-
сональні комп’ютери або новітні інформаційні технології у на-
вчальному процесі та бажають розширення їх застосування. 42% 
студентів використовують новітні інформаційні технології та праг-
нуть їх ще більшого поширення. Слід зауважити, що ці студенти 
були попередньо ознайомлені з персональними комп’ютерами та 
щось знали про новітні інформаційні технології. Цікаво, що жінок 
серед них виявилось набагато (на 30%) менше, ніж чоловіків. 

Підсумовуючи, можна сформулювати такий перелік завдань, які 
можна вирішувати в Україні на підставі застосування новітніх ін-
формаційних технологій: масштабну підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації фахівців для потреб суспільства, що транс-
формується, виконання державних та інших програм; підвищення 
рівня академічної мобільності студентів (зміна програм навчання, 
одночасне навчання у кількох вузах);  навчання осіб з фізичними ва-
дами; забезпечення високої якості навчання відповідно до світових 
стандартів; зменшення соціальної напруги серед молоді (в її серед-
овищі – найбільше відносне безробіття);  спрощення процесу залу-
чення до освіти в Україні іноземних громадян; здійснення елітної 
освіти для талановитих дітей, незалежно від їх соціального стану.

Розвиток системи дистанційної освіти в Україні вимагає роз-
робки і прийняття відповідної Концепції, на основі якої повинна 
бути створена Програма на наступні роки.

Все це свідчить про те, що стратегічне спрямування розвитку 
освіти України, завдання, які ставляться перед вищою освітою, та 
практичні кроки з її розвитку, удосконалення організації і змісту, 
інформатизація та впровадження інноваційних освітніх техноло-
гій спрямовані на всебічну інтеграцію вітчизняної освіти з євро-
пейською, що сприятиме ефективному та швидкому досягненню 
окремих основних цілей Болонського процесу.
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