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М. І. Стрюк 
м. Кривий Ріг, Криворізький національний університет 

stryukm@gmail.com 
 

EuroLM – модель європейської навчальної мобільності – була роз-
роблена у 2009 році у рамках Європейської ініціативи із стандартизації 
CEN ініціативи «Майстерня освітніх технологій» та Європейського ко-
мітету зі стандартизації CEN TC 353 «ІКТ для навчання, освіти та про-
фесійної підготовки». Розробка EuroLM була виконана разом із розроб-
кою Europass Diploma Supplement – додатку до диплома про вищу освіту 
європейського зразка. 

Вихідну основу EuroLM подано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Подання навчальної мобільності (за [1, 5]) 

 
Рис. 1 відображає різні аспекти навчальної мобільності. 
По-перше, європейські та національні стратегії зацікавлених сторін, 

– як головних ініціаторів і пропагандистів політик та інструментів євро-
пейського, кроскультурного та транснаціонального навчання (L), освіти 
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(E) і професійної підготовки (T) – LET (нижня та бічні частини рис. 1). 
По-друге, існують три інших зацікавлених груп: 1) студенти, 2) ро-

ботодавців та 3) освітні установи. Кожна з цих трьох груп зацікавлених 
сторін організує має власне бачення певних понять, які є корисними для 
них (стрілки на рис. 1). Інформація, що відповідає баченню кожної із 
груп, представлена у інформаційних моделях (прямокутники на рис. 1). 

По-третє, існують розробники та виконавці в якості додаткових за-
цікавлених сторін, які можуть спробувати розробити і запропонувати 
послуги, пов’язані із навчальною мобільністю студентів (деякі з них по-
казані овалами на рис. 1). 

Об’єктно-орієнтований варіант EuroLM, поданий на рис. 2, відо-
бражає модельоване явище у термінах даних, процесів, станів та шабло-
нів дій. 

 
Рис. 2. Модель європейської навчальної мобільності 
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