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    І. ПРЕАМБУЛА 

За сучасних умов розвитку міжнародних ринків необхідність 

досягнення високої міжнародної конкурентоспроможності закладу освіти 

шляхом його широкої інтеграції до світового науково-освітнього та 

культурного простору зумовлюється зростаючою роллю міжнародної освіти, 

яка стабільно сприяє поглибленню та диверсифікації міждержавних 

політичних, соціально-культурних, економічних зв’язків, інтеграції держав у 

глобальний економічний простір.  

Малинський фаховий коледж (далі – Коледж)  прагне підтвердити 

власну активну позицію щодо існуючих викликів динамічного та 

швидкозмінного глобального простору, посилити інституційну 

конкурентоспроможність у національному та міжнародному академічному 

середовищі, розвинути власний багатонаціональний та крос-культурний 

профіль. Загальноприйнятими визначеннями інтернаціоналізації освіти є 

такі: «Цілеспрямований процес інтеграції міжнародного, міжкультурного та 

глобального вимірів у цілі, функції та процеси надання послуг вищої освіти 

задля підвищення якості освітньої та наукової діяльності студентів і 

співробітників, а також значимого вкладу в розвиток суспільства» 

На цьому заклади освіти  різних країн світу посилюють конкурентну 

боротьбу за лідерство у світовій системі освіти, яке визнається одним з 

найбільш ефективних важелів впливу на міжнародні події. Освітній 

потенціал Малинського фахового коледжу  дозволяє йому увійти до числа 

лідерів світової освітньої спільноти. Міжнародний імідж Коледжу  сприяє 

розширенню географії зовнішньоекономічних контактів з закладами  освіти 

різних країн світу. 

Розвиток освітнього бренду Малинського фахового коледжу, 

посилення впізнаваності та підвищення лояльності з боку міжнародних 

організацій, іноземних держав та їх громадян є фактором, який позитивно 

впливає на інтеграцію Коледжу до міжнародного освітнього середовища та 

удосконалення якості освітніх послуг Коледжу. 



Одним з пріоритетних напрямів стратегії інтернаціоналізації Коледжу є 

участь у реалізація міжнародних проєктів та програм шляхом укладання 

довгострокових  двосторонніх угод про співробітництво та освітнє 

партнерство. 

Наразі, такі угоди підписані з закладами освіти Республіки Польща (м. 

Ломжа та м. Демблін ) та Литовської республіки (університети м. Шяуляй  та 

м. Каунас) 

Саме удосконалення інструментів міжнародної академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних, педагогічних працівників та 

інших співробітників Коледжу  сприятиме його інтеграції у Європейський та 

глобальний освітній простір, що гармонізується зі Статутом Коледжу  у 

частині «Міжнародне співробітництво і зовнішньоекономічна діяльність». 

 Для підвищення іміджевої складової та посилення 

конкурентоспроможності Коледжу стратегічним завданням постає 

розширення мережі ЗВО-партнерів та пошук нових механізмів 

співробітництва. З метою підвищення ефективності роботи Коледжу  за 

напрямом міжнародного співробітництва розроблена Стратегія 

інтернаціоналізації співробітництва в галузі освіти Коледжу  на 2021-2031 

роки (далі – Стратегія). 

  

ІІ. АНАЛІЗ СТАНУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

  

Нині в межах міжнародного партнерства Коледж співпрацює з, 

Литвою, Німеччина, Польщею, Грузією та іншими країнами. Важливим 

напрямом міжнародної діяльності є надання можливості здобувачам вищої 

освіти вивчення новітніх бізнес-технологій при проходженні закордонних 

практик в підприємствах Польщі, Литви. Розвиваються програми підвищення 

кваліфікації та наукового стажування в освітньо-наукових установах країн-

партнерів.  



Стратегія є складовою частиною стратегії розвитку Коледжу   і  має 

забезпечувати зміцнення позиції та конкурентоспроможності закладу освіти 

у світовому освітньому та науковому просторі за рахунок постійного 

підвищення якості надання освітніх послуг за світовими критеріями, що 

передбачає комплекс заходів спрямованих на покращення міжнародного 

іміджу Коледжу, розвиток наукових та освітніх програм. 

Стратегія стосується всіх векторів діяльності Коледжу, тобто 

інтернаціоналізація в освітній та науковій сферах, а також в контексті 

розвитку міжнародної співпраці . 

  

 

ІІІ  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ 

 

Стратегія спрямована на впровадження в Коледжі комплексних заходів 

з підвищення конкурентоспроможності експортного освітнього потенціалу. 

Стратегія покликана впорядкувати стратегічні цілі і завдання міжнародної 

інтеграції, гармонізувати відповідні зусилля колективу Коледжу. Наявність 

стратегії, передусім, обумовлена необхідністю ефективно збалансувати 

ресурси (людські ресурси та компетентності, нормативне забезпечення, 

фінансові ресурси) та цілі інтернаціоналізації у багаторівневій структурі 

освіти, створити єдину рамку для оцінки успіху та визначення додаткових 

критеріїв поступу, залучити якомога ширше коло стейкхолдерів до розвитку 

Коледжу.  

Завданням Стратегії є формування системи ефективного використання 

освітнього потенціалу Коледжу  у сфері підготовки висококваліфікованих 

кадрів для зарубіжних країн з урахуванням пріоритетів і потреб як України, 

так і іноземних партнерів, а також створення умов для запобігання 

спричинення шкоди національним інтересам та уникнення загроз 

національній безпеці України у процесі надання освітніх послуг громадянам 

зарубіжних країн. Виконання Стратегії повинно забезпечити створення в 



Коледжі  сприятливих умов для просування освітніх послуг на закордонні 

освітні ринки 

 Основними цілями інтернаціоналізації є:  

 стійкий розвиток міжнародних зв’язків, стратегічна спрямованість 

існуючої співпраці, підтримка партнерських мереж;  

 постійне вдосконалення якості освітніх, наукових і інших послуг 

через впровадження кращих світових практик, виконання спільних 

інноваційних проектів, відслідковування та впровадження світових 

освітянських трендів;  

 формування сучасного інноваційного середовища студентів і 

співробітників з високого рівня мовними та міжкультурними 

компетентностями, здатних адекватно реагувати на глобальні виклики;   

 розвиток у випускників Коледжу  умінь та навичок, що дозволять їм 

впевнено конкурувати на світовому ринку праці та почувати себе 

повноцінними членами світового співтовариства; 

  розвиток власного багатокультурного профілю, розширення 

географії  просування бренду та результатів діяльності Коледжу;  

 доступ до сучасних технологічних, а також людських та фінансових 

ресурсів, необхідних для розвитку основних напрямів діяльності Коледжу;  

 запровадження культури відкритості, толерантності і підтримки з 

метою залучення іноземних студентів, викладачів і науковців, інтенсивного 

використання переваг міжнародного середовища для власного інноваційного 

розвитку.  

Базовими принципами інтернаціоналізації є: 

  системність, що забезпечує розбудову міжнародної діяльності не як 

відокремленого напрямку, а як системи механізмів, покликаних сприяти 

досягненню стратегічних цілей розвитку Коледжу  в цілому;  

 відкритість, як необхідність для транскордонного діалогу, якісної 

взаємодії із закордонними партнерами;  



 взаємодія, що свідчить про підтримку міжнародної комунікації і 

обмінів як центрального елементу інтернаціоналізації, а також професійного 

розвитку співробітників Коледжу;  

 співробітництво, як основа міжнародної інтеграції через розбудову 

стратегічних партнерств та мереж, участі у діяльності міжнародних асоціацій 

і об’єднань;  

 мотивація, що означає заохочення впливу кращих інноваційних 

результатів міжнародного співробітництва на структурні та сутнісні зміни на 

різних рівнях управління, а також на вирішення існуючих проблем за 

основними видами діяльності. 

 Успішній реалізації стратегії сприятиме: 

  чітке усвідомлення цільових груп-бенефіціарів міжнародної 

діяльності, ретельний аналіз та планування заходів інтернаціоналізації; 

  розбудова та підтримка потужної структури управління 

міжнародним співробітництвом на всіх рівнях: коледжу,  кафедри, 

особистому рівні співробітника або особи, що навчається; 

  забезпечення умов для англомовної адаптації освітнього середовища, 

послуг та сервісів, що надаються Коледжем, до вимог іноземних замовників 

та споживачів; 

  розвиток сталих зв’язків з іноземними випускниками Коледжу, а 

також вітчизняними випускниками, що працюють за кордоном; 

  багатопланова система стимулювання розвитку міжнародної 

діяльності, удосконалення рейтингової та преміальної систем мотивації, у 

тому числі шляхом започаткування власних грантових програм та 

проведення внутрішніх конкурсів з метою залучення до вирішення завдань 

інтернаціоналізації усіх  структурних підрозділів та якнайбільшої кількості 

співробітників та здобувачів освіти. 

 

 


