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ВІДКРИТА ОСВІТА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ: СТРАТЕГІЯ РОЗБУДОВИ 
 
Метоя статті ю оглѐд стратегічних оріюнтирів розвитку відкритої 

освіти в ЄС. У статті підкреслено актуальність компаративного дослідженнѐ 
відкритої освіти в контексті інтенсифікації співробітництва між Україноя та 
ЄС із розбудови інформаційного суспільства; проаналізовано трансформація 
концепту відкритої освіти у світовому просторі; окреслено сучасні підходи до 
трактуваннѐ феномену відкритої освіти в умовах цифрової револяції і 
глобалізації; охарактеризовано позиція ЄС щодо відкритої освіти, розкрито 
характер ініціатив ЄС із розбудови відкритої освіти.  
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Постановка проблеми. Підписаннѐ Угоди про асоціація між Україноя 

та Європейським Соязом остаточно затвердило інтеграція України в 
ювропейський економічний та суспільний простори. Угодоя передбачено 
зокрема інтенсифікація співробітництва щодо розвитку інформаційного 
суспільства (Статтѐ 389). Співробітництво маю на меті імплементація 
національних стратегій інформаційного суспільства, розвиток всеохопляячої 
нормативно-правової бази длѐ електронних комунікацій та розширеннѐ 
участі України в дослідній діѐльності ЄС у сфері ІКТ (Статтѐ 390) *15+. 

Законодавчу базу розбудови інформаційного суспільства в Україні 
визначаять Закони України «Про національну програму інформатизації» 
(1998) [6+, «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007–2015 роки» (2007) *7].  

Стратегічні оріюнтири розбудови інформаційного суспільства 
окреслено у Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні (2013). 
У Стратегії зазначено, що в той час, ѐк національна інформаційна сфера 
перебуваю у стані активного становленнѐ, вкляченнѐ у глобальний світовий 
інформаційний простір, рівень розбудови інформаційного суспільства в 
Україні не відповідаю потенціалу та можливостѐм України. За результатами 
міжнародних досліджень рейтинги України за окремими індексами, що 
стосуятьсѐ впровадженнѐ ІКТ, становлѐть: індекс технологічної готовності 
2011–2012 (WEF Technological Readiness Index) – 82 місце із 142 держав; 
індекс мережевої готовності 2011–2012 (WEF Networked Readiness Index) – 
75 місце із 142 держав; готовність урѐду (Government readiness) – 122 місце 
із 138 держав; використаннѐ урѐдом ІКТ (Government usage) – 75 місце із 
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138 держав; рейтинг за електронноя готовністя 2010 (EIU eReadiness 
Ranking) – 64 місце із 70 держав; індекс електронного урѐду ООН 2012 (UN 
e-Government Index) – 68 місце із 193 держав *l4].  

І хоча наразі спостерігаютьсѐ певний прогрес – наприклад, відповідно 
до WEF Networked Readiness Index 2016, Україна за рівнем розвитку ІКТ 
року посіла 64 рейтингову позиція серед 139 країн світу *29+ – Україна 
продовжую відставати від розвинених країн світу в розбудові 
інформаційного суспільства. Тому актуальним вбачаютьсѐ осмисленнѐ 
позитивного досвіду ЄС у цьому контексті і зокрема простору відкритої 
освіти в умовах ювроінтеграційних устремлінь України. 

Аналіз актуальних досліджень. Актуальність проблеми 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті інтенсифікую наукові 
розвідки, ѐкі в Україні охопляять багатовимірний спектр питань: 
комп’ятеризація навчальних закладів, програмні засоби навчального 
призначеннѐ, дистанційне навчаннѐ, підготовку та перепідготовку кадрів із 
інформатики, комп’ятерно-оріюнтовані системи навчаннѐ длѐ лядей із 
особливими потребами тощо. Проблемі відкритої освіти присвѐчено праці 
В. Бикова, Т. Вдовичин, О. Висоцької, О. Захарової, С. Здіорук, А. Іщенка, 
Л. Лѐхоцької та ін. *1; 2; 3; 10; 16+. 

Напрацяваннѐ українських компаративістів у царині цифрової освіти 
зосереджено на розкритті інноваційних здобутків світової спільноти – 
глобальних освітніх мереж, віртуальних освітніх спільнот, інформаційної та 
медіа грамотності, D-інновацій, електронних освітніх ресурсів, хмарних 
сервісів тощо (О. Гриценчук, І. Іваняк, О. Кравчина, І. Малицька, 
О. Овчарук, А. Сбруюва) *8; 9; 11; 12; 13; 17+. 

Відкрита освіта в компаративному баченні розглѐдаютьсѐ крізь 
призму термінології, ґенези становленнѐ, сутнісних характеристик. 
Зокрема, М. Лешенко та А. Яцишин, аналізуячи ґенезу використаннѐ 
понѐттѐ «відкрита освіта» вітчизнѐними й зарубіжними вченими, 
наголошуять, що відкрита освіта ю невід’юмноя складовоя інформатизації 
суспільства, відображаю загальну тенденція послідовного переходу 
освітніх процесів із одного стану в інший, формуваннѐ визначального 
інформаційного і комунікаційного базису розвитку освіти *9+. 

О. Овчарук із посиланнѐм на Б. Шуневич пише про розбіжності у 
трактуванні терміну «відкрита освіта» в Україні та зарубіжжі. Науковець 
підкресляю, що відкрита освіти на Заході розуміютьсѐ ѐк: можливість 
кожної лядини отримувати освіту незалежно від місцѐ проживаннѐ, віку, 
національності, фізичного стану тощо; підтримка ціюї можливості 
державоя у виглѐді різних пільг, стипендій; застосуваннѐ новітніх 
технологій навчаннѐ. В Україні під цим терміном поки що розуміять першу 
частину вищезгаданого розуміннѐ даного терміну на Заході *l2]. 
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О. Коржилова розкриваю сутність відкритої освіти через такі клячові 
характеристики, ѐк: доступність (можливість доступу до освіти різних 
соціальних груп); гнучкість (здатність слухачів навчатись у зручний час та у 
зручному місті); модульність (можливість сформувати індивідуальну 
навчальну програму, ѐка складаютьсѐ з набору незалежних курсів-модулів); 
паралельність (здійсненнѐ навчаннѐ одночасно з професійноя діѐльністя, 
без відриву від виробництва або іншого виду діѐльності); економічність 
(економіѐ витрат матеріальних, фінансових і лядських ресурсів засобами 
використаннѐ технологій відкритої освіти); соціальна рівність (реалізаціѐ ідей 
соціальної рівності в освіті через отриманнѐ рівного доступу до її здобуттѐ); 
інтернаціональність (можливість одержати освіту в навчальних закладах 
іноземних держав, не виїжджаячи зі своюї країни та надавати освітні послуги 
іноземним громадѐнам і співвітчизникам, ѐкі проживаять за кордоном); 
координованість (упровадженнѐ посади наставника-консультанта й уведеннѐ 
функції координатора навчального процесу) [8, 50]. 

Дана статтѐ ю внеском у дослідженнѐ стану й тенденцій 
упровадженнѐ відкритої освіти в зарубіжжі. Метою статті ю оглѐд 
стратегічних оріюнтирів розвитку відкритої освіти в ЄС. 

Методи дослідження. Длѐ проведеного дослідженнѐ було 
використано комплекс методів, зокрема: метод термінологічного аналізу 
длѐ розкриттѐ сутності феномену відкритої освіти; методи аналізу, синтезу 
та узагальненнѐ длѐ вивченнѐ нормативних і стратегічних документів ЄС 
щодо відкритої освіти, результатів досліджень науковців. 

Джерельна база нашого дослідженнѐ охопляю: 
− документи міжнародних організацій (передусім, ЄС) з питань 

відкритої освіти та цифрового порѐдку денного в Європі; 
− монографічні дослідженнѐ та аналітичні доповіді авторства 

зарубіжних науковців, присвѐчені розгортання феномену відкритої освіти 
(D. Araya, P. Blessinger, T. J. Bliss, J. Castaqo-Muqoz, A. Inamorato dos Santos, 
R. G. Britez, M. A. Peters, Y. Punie, S. Tukdeo); 

− наукові розвідки українських компаративістів із питань інновацій у 
галузі цифрової освіти (М. Лещенко, О. Коржилова, О. Овчарук, А. Сбруюва, 
А. Яцишин та ін.) 

Виклад основного матеріалу. Концепт відкритої освіти ґрунтуютьсѐ 
на відданості ідеї відкритості, – зазначаютьсѐ в дослідженні «Відкрита 
освіта та освіта длѐ відкритості» (2008). Відкритість в освіті веде початок від 
відкритості в контексті вільного програмного забезпеченнѐ та відкритих 
ресурсів середини 80-х років ХХ ст.; а коріннѐ живитьсѐ принципами 
Просвітництва з такими його цінностѐми, ѐк свобода, знаннѐ длѐ всіх, 
соціальний прогрес та індивідуальний розвиток *26, xvii+. 

П. Блессінжер і T. Дж. Блісс у дослідженні «Відкрита освіта. 
Перспективи длѐ вищої освіти» (2016) до витоків відкритої освіти відносѐть 
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створеннѐ в 1969 р. Відкритого університету у Великій Британії з метоя 
наданнѐ освітніх можливостей усім, хто бажаю вчитисѐ та маю потенціал *25+. 

Хронологіѐ розвитку феномену відкритої освіти також охопляю:  
– запровадженнѐ Д. Уейлі в 1998 р. терміну «відкритий контент», 

ѐкий учений трактував ѐк креативну роботу, ѐку інші можуть копіявати, 
поширявати й модифікувати. Також учений розробив базову ліцензія длѐ 
тих, хто дозволѐю, щоб їхні праці отримали статус відкритих ресурсів. 

– рішеннѐ Массачусетського інституту технологій у 2001 р. про 
розміщеннѐ у відкритому доступі всіх своїх навчальних курсів і матеріалів; 

– започаткуваннѐ у 2002 р. на Форумі ЮНЕСКО понѐттѐ «відкриті 
освітні ресурси» та створеннѐ ЮНЕСКО за підтримки Фонду Вільѐма і 
Флори Хьялетт у 2000 р. глобальної спільноти «Відкриті освітні ресурси». 

Сьогодні йдетьсѐ про новий вимір відкритої освіти – Д. Арайѐ, 
Р. Брітец, М. Пітерс, Ш. Такдео ведуть мову про перехід до парадигми 
відкритої освіти, ѐка в їхньому баченні не обмежуютьсѐ відкритими 
ресурсами, а ю інтегральноя складовоя цифрової економіки та відкритого 
суспільства [26, xvii].  

Саме таке розуміннѐ відкритої освіти проголошено в Кейптаунській 
декларації відкритої освіти «Відкриваячи майбутню відкритим освітнім 
ресурсам» (2007), де відкрита освіта трактуютьсѐ ѐк така, ѐка окрім 
відкритих освітніх ресурсів охопляю відкриті технології, що сприѐять 
співпраці та гнучким підходам до навчаннѐ, відкритий обмін навчальними 
практиками длѐ взаюмозбагаченнѐ освітѐн, нові підходи до оціняваннѐ, 
акредитації та спільного навчаннѐ. Деклараціѐ закликаю учнів, освітѐн, 
викладачів, авторів і видавців, а також школи, коледжі, університети, 
фонди, професійні об’юднаннѐ й наукові товариства, політиків та урѐдовців, 
разом створявати і популѐризувати відкриту освіту й застосовувати три 
стратегії збагаченнѐ відкритих освітніх ресурсів і зростаннѐ їхнього впливу: 

І. Освітѐни та учні. Деклараціѐ закликаю освітѐн та учнів брати активну 
участь у новому русі відкритої освіти. Участь передбачаю створеннѐ, 
використаннѐ, адаптація та поліпшеннѐ відкритих освітніх ресурсів; 
запровадженнѐ освітніх практик співпраці, пошуку і твореннѐ знань; 
широкого залученнѐ колег.  

ІІ. Відкриті освітні ресурси: Деклараціѐ закликаю освітѐн, авторів, 
видавців та освітні інституції видавати відкриті навчальні матеріали. Вони 
повинні ліцензуватисѐ таким чином, щоб дозволѐти кожному 
використаннѐ, доопрацяваннѐ, переклад, покращеннѐ та обмін. Ресурси 
повинні публікуватисѐ у форматах, ѐкі дозволѐять використаннѐ та 
редагуваннѐ, ураховуячи відмінності між технічними платформами.  

ІІІ. Відкрита освітнѐ політика: Урѐди, школи, коледжі, університети та 
інші заклади освіти повинні надавати перевагу відкритій освіті. Освітні 
ресурси, створені коштом платників податків, повинні бути відкритими 
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освітніми ресурсами. Репозитарії навчальних матеріалів повинні вклячати 
у свої колекції та популѐризувати відкриті освітні ресурси *28]. 

Відкрита освіта за концепціюя Дж. С. Брауна, Т. Іійосі, В. Кумара, 
С. Лермана та ін. не дорівняю відкритому доступу й не зводитьсѐ виклячно 
до відкритого доступу до навчальних і освітніх матеріалів. Сучасна освітнѐ 
практика потребую інструментів не тільки публікації і зберіганнѐ навчальних 
матеріалів, а й розвинутого комплексу засобів колективної роботи з усіма 
матеріалами за чітко визначеними критеріѐми в межах освітніх систем ѐк у 
самих системах, так і поза ними. Необхідно надати користувачам можливість 
колективно працявати з матеріалами, модифікуячи їх та пристосовуячи до 
потреб власної викладацької чи навчальної роботи, підкресляютьсѐ в 
дослідженні «Відкрита освіта: колективний розвиток освіти через відкриті 
технології, відкритий контент і відкрите знаннѐ» (2009) *4, 10+. 

Така позиціѐ доміную сьогодні у світовому науковому просторі. 
П. Блессінжер та T. Дж. Блісс у дослідженні «Відкрита освіта. Перспективи 
длѐ вищої освіти» (2016) пропонуять розширене баченнѐ концепту 
відкритої освіти, доповняячи його, крім категорії доступу, категоріѐми 
діѐльності, власності, участі та досвіду. Відкрита освіта передусім руйную 
традиційні бар’юри, з ѐкими стикуятьсѐ ляди, коли отримуятьсѐ знаннѐ. 
Доступ ю фундаментом відкритої освіти та базовим принципом, ѐкий 
формую рух відкритої освіти у світі. Водночас, відкрита освіта виходить за 
межі доступу: вона передбачаю діѐльність/взаюмодія/участь педагогів та 
учнів/студентів і надаю їм можливість брати участь у навчанні. Важливим 
також ю аспект власності. Посилаячись на Д. Уейлі, автори дослідженнѐ 
пишуть про так звані 4 R, ѐкі охопляять права на пере-використаннѐ 
(reuse), переглѐд (revise), пере-розповсядженнѐ (redistribute) та 
переформатуваннѐ (remix) інформації *25, 13–14]. 

Отже, за досить нетривалий проміжок часу відбуласѐ еволяціѐ 
концепту «відкрита освіта» – від початкового, ѐкий асоціявавсѐ з ідеюя 
перших відкритих університетів (вільний доступ до навчаннѐ), до сучасного, 
що визначаютьсѐ цифровими технологіѐми в освіті. Сьогодні відкрита освіта 
трактуютьсѐ світовим співтовариством ѐк комплексний феномен, ѐкий окрім 
відкритого доступу до освітніх ресурсів передбачаю активну участь та 
взаюмодія учасників навчаннѐ у вимірі навчаннѐ протѐгом життѐ (lifelong 
learning.) та повсядного навчаннѐ (life-wide learning). Зокрема: 

– «Відкрита освіта охопляю ресурси, засоби і практики, ѐкі формуять 
рамку відкритого користуваннѐ длѐ покращаннѐ освітнього доступу та 
ефективності у світовому вимірі» – Консорціум Відкритої Освіти *23+; 

– «Відкрита освіта може розширити доступ до освіти, зробити участь 
ширшоя, створити нові можливості длѐ майбутніх поколінь викладачів та 
учнів, підготувати їх, щоб стати повністя цифровими громадѐнами. До того 
ж, відкрита освіта може сприѐти трансферу знань та активізувати ѐкість і 
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стійкість, забезпечуячи соціальне вкляченнѐ, формуячи культуру між-
інституційного співробітництва та обміну – Шотландська деклараціѐ 
відкритої освіти (2013) *27+.  

ЄС в умовах цифрової револяції позиціоную відкриту освіту ѐк 
інструмент соціальної справедливості та розбудови економіки знань. 
Відкрита освіта ю важливим пунктом порѐдку денного політики ЄС, 
наголошуютьсѐ в дослідженні «Відкриваячи освіту. Підтримувальна рамка 
длѐ інституцій вищої освіти», виконаному під егідоя Європейської Комісії у 
2016 р. До переваг відкритої освіти віднесено: 

– наданнѐ освітніх можливостей кожному індивідууму на будь-ѐкому 
етапі життѐ та розвитку кар’юри; 

– ліквідаціѐ бар’юрів в освіті (вартість, географіѐ, час, вступні вимоги); 
– сприѐннѐ модернізації освіти, оскільки відкрита освіта реалізуютьсѐ 

через цифрові технології; 
– розбудова освіти впродовж життѐ, оскільки відкрита освіта створяю 

місток між формальноя й неформальноя освітоя *24+.  
Про наданнѐ пріоритетності відкритій освіті свідчить Повідомленнѐ 

Комісії Європейському Парламенту, Раді, Європейському економічному і 
соціальному комітету та Комітету регіонів «Відкриваячи освіту: інноваційне 
викладаннѐ і навчаннѐ длѐ всіх засобами технологій і відкритих освітніх 
ресурсів» (2013). У документі запропоновано дії длѐ перетвореннѐ освіти на 
більш відкриту з метоя підвищеннѐ її ѐкості та ефективності, оскільки 
«відкритість, ѐка охопляю відкритий контент, відкриті дані та відкриті ресурси 
в поюднанні з прозорістя та вільним доступом до інформації перетворяютьсѐ 
з тенденції на світову цінність» *20, 6+. 

Пропозиції ю відповіддя на виклики, пов’ѐзані з  упровадженнѐм 
цифрових технологій у кордонах ЄС. З одного боку, молоді ювропейці дійсно 
можуть називатисѐ цифровим поколіннѐм. Станом на 2012 р. Інтернет ю 
невід’юмноя частиноя життѐ дітей, починаячи з 7–9 років; 33 % молоді 
перебуваять он-лайн, користуячись гаджетами, 87 % використовуять 
Інтернет вдома і 63 % – у школі; 75 % – спілкуятьсѐ в соціальних мережах; 
56 % – використовуять ІКТ длѐ он-лайн ігор, закачуваннѐ фільмів та музики, 
поширеннѐ контенту *18, 20+. Водночас, 63 % 9-ти річних школѐрів не 
навчаятьсѐ у школах, ѐкі маять цифрове обладнаннѐ високої ѐкості (нові 
комп’ятери, широкосмуговий доступ до Інтернету); від 50 % до 80 % учнів у 
ЄС ніколи не використовували електронні підручники, відеоматеріали, 
електронні навчальні ігри; більшість учителів використовуять ІКТ лише у 
процесі підготовки до уроків, а не на самих уроках *20, 2+. 

Проведені в межах підготовки Повідомленнѐ дослідженнѐ й консуль-
тації уможливили виокремити такі групи проблем, на подоланнѐ ѐких запро-
поновані відповідні дії (табл. 1) [систематизовано автором на основі 20]: 
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Таблицѐ 1 
Проблеми в секторі відкритої освіти та  

окреслені ЄС ініціативи для їх подолання 
Проблеми Ініціативи 

Навчальні середовища: недостатній рівень 
володіннѐ вчителѐми цифровими 
навичками длѐ реалізації цифрових 
педагогічних ідей; організаційні бар’юри 
длѐ розвитку інноваційних та особистісно-
оріюнтованих методів навчаннѐ і 
технологій оціняваннѐ; відсутність 
механізмів валідації й визнаннѐ навичок, 
отриманих у результаті навчаннѐ он-лайн 

«Відкриті навчальні середовища ѐк 
можливості длѐ інновацій длѐ організацій, 
учителів та учнів» 

Цифровий контент: недостатній рівень на 
ѐкості цифрового контенту; невизначеність 
законодавства щодо виробництва, викорис-
таннѐ, пере-використаннѐ та поширеннѐ 
освітнього контенту, ѐк і складність у доступі 
до ѐкісних цифрових ресурсів, зокрема 
відкритих освітніх ресурсів 

«Відкриті освітні ресурси ѐк можливості 
длѐ використаннѐ відкритих знань длѐ 
підвищеннѐ ѐкості і доступу» 

ІКТ інфраструктура і обладнаннѐ: 
нерівність у наѐвності ІКТ інфраструктури 
та засобів, вклячно зі зв’ѐзком у 
державах-членах, відсутність стандартів 
відкритої інтероперабельності 

«Зв’ѐзок та інновації: партнерство длѐ 
інфраструктур, нових продуктів і послуг; 
інтероперабільність» 

 
Таким чином, пропоновані ініціативи формуять цілісну рамку длѐ 

успішної розбудови відкритої освіти. Не менш важливим ю такий 
проголошений напрѐм, ѐк мобілізаціѐ всіх зацікавлених сторін (педагогів, 
учнів, родин, економічних і соціальних партнерів) длѐ просуваннѐ ролі 
цифрових технологій в освітніх установах. 

Слід наголосити на цілісному підході ЄС у реалізації стратегії відкритої 
освіти, що забезпечую прогрес та досѐгненнѐ результатів. Відкрита освіта ю 
складовоя попередніх ініціатив ЄС у сфері освіти і навчаннѐ. Зокрема, 
відкритість ю клячовим меседжем у Флагманській ініціативі «Цифровий 
порѐдок денний длѐ Європи» (2010) – відкриті платформи длѐ нових додатків 
і сервісів, відкритий Інтернет та Інтернет мережі, відкритий контент, відкриті 
ресурси, відкритий доступ та відкриті інновації *19+. 

У Повідомленні Комісії Європейському Парламенту, Раді, 
Європейському економічному і соціальному комітету та Комітету регіонів 
«Переосмисляячи освіту: інвестуячи в навички длѐ кращих соціально-
економічних результатів» (2012) відкрита освіта та відкриті освітні ресурси 
розглѐдаятьсѐ в контексті відкритого та гнучкого навчаннѐ длѐ набуттѐ 
професійних навичок *21+. 
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Ідеѐ відкритості в освіті продовжую залишатисѐ пріоритетом і в 
останніх документах ЄС. Так, у Повідомленні Комісії Європейському 
Парламенту, Раді, Європейському економічному і соціальному комітету та 
Комітету регіонів «Про План дій щодо цифрової освіти» (2018) 
відзначаютьсѐ важливість відкритих освітніх ресурсів, відкритого доступу до 
них та відкритого їх використаннѐ, відкритої науки в закладах вищої освіти 
на всіх рівнѐх – длѐ студентів, викладачів, дослідників *22+. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, ЄС 
володію цілісноя стратегіюя розвитку відкритої освіти, що ґрунтуютьсѐ на 
комплексному підході, ѐкий визнано на сучасному етапі міжнародним 
співтовариством. 

Стратегіѐ відкритої освіти ю невід’юмноя складовоя стратегії розвитку 
освіти і професійної підготовки, а також стратегії розбудови ЄС на засадах 
економіки знань і соціальної злагоди. 

Стратегіѐ оріюнтована на сприѐннѐ набуттѐ цифрових 
компетентностей учнѐми/студентами та методів формуваннѐ цифрових 
компетентностей викладачами; підтримку розвитку відкритих освітніх 
ресурсів; підкляченнѐ класів до та поширеннѐ цифрових пристроїв і 
контенту; мобілізація всіх зацікавлених сторін (вчителів, студентів, батьків, 
партнерів) длѐ промоції ролі цифрових технологій у навчальних закладах. 

Стратегіѐ передбачаю взаюмодія на всіх рівнѐх та всіх зацікавлених 
сторін по вертикалі і горизонталі: між Брясселем і державами-членами, цент-
ральноя владоя, регіональними й місцевими освітніми органами, навчаль-
ними закладами; сектором освіти і роботодавцѐми; освітѐнами, учнѐми, 
студентами, слухачами, батьками; формальноя та неформальноя освітоя. 
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РЕЗЮМЕ 

Локшина Елена. Открытое образование в европейском пространстве: стратегиѐ 
построениѐ. 

Целья статьи ѐвлѐетсѐ обзор стратегических ориентиров развитиѐ 
открытого образованиѐ в ЕС. В статье подчеркнута актуальность сравнительного 
исследованиѐ открытого образованиѐ в контексте интенсификации 
сотрудничества Украины и ЕС по построения информационного общества; 
проанализирована трансформациѐ концепта открытого образованиѐ в мировом 
пространстве; очерчены современные подходы к трактовке феномена открытое 
образование в условиѐх цифровой револяции и глобализации; охарактеризована 
позициѐ ЕС по открытому образования; раскрыт характер инициатив ЕС по 
построения открытого образованиѐ. 

Ключевые слова: открытое образование, открытые образовательные 
ресурсы, цифровое образование, Украина, ЕС, стратегиѐ. 

 
SUMMARY 

Lokshyna Olena. Open education in the European space: strategy of development. 
The aim of the article is to review the strategic benchmarks for the development of open 

education in the EU. A complex of methods was used for conducting research, in particular: the 
method of terminological analysis for revealing the essence of the open education phenomenon; 
methods of analysis, synthesis and generalisation for the study of normative and strategic 
documents of the EU as well as research results of scholars on open education. 

The author of the article emphasizes the topicality of the comparative study of open 
education in the context of the intensification of cooperation between Ukraine and the EU on 
the development of the information society; analyses the transformation of the concept of 
open education in the world space; outlines modern approaches to the interpretation of the 
phenomenon of open education under digital revolution and globalization.  

It is concluded that over a fairly short period of time there was an evolution of the 
concept of “open education”, i.e. from the initial one, associated with the idea of the first 
open universities (free access to learning), to modern, which, in addition to open access to 
educational resources, presupposes active participation and interaction of participants under 
lifelong learning and life-wide learning dimensions. 

The EU position on open education is characterized, the nature of the EU initiatives on 
building open education is revealed. The strategy of open education is seen as an integral part of 
the education and training development strategy, as well as strategies for building the EU on the 
basis of knowledge economy and social cohesion. The Strategy comprises three components, i.e. 
open learning environments: opportunities to innovate for organisations, teachers and learners; 
open educational resources: opportunities to use open knowledge for better quality and access; 
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connectivity and innovation: partnerships for infrastructures, new products and services, and 
interoperability. It is stressed that the strategy involves interaction at all levels and of all 
stakeholders vertically and horizontally: between EU and the Member-States, central 
government, regional and local educational authorities, educational institutions; the education 
sector and employers; educators, students, parents; formal and informal education. 

Key words: open education, open educational resources, digital education, Ukraine, 
EU, strategy. 
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
В УНІВЕРСИТЕТАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
У статті здійснено аналіз актуальних досліджень процесу інтернаціоналізації 

вищої освіти в Європейських університетах. Визначено основні способи 
інтерпретації понѐттѐ інтернаціоналізації вищої освіти (ІВО) в контексті 
діѐльності університетів. Представлено стратегії та підходи до на інституційному 
та національному рівнѐх. Виділено основні тенденції розвитку ІВО в межах 
Європейського Соязу на сучасному етапі.  

Ключові слова: інтернаціоналізаціѐ вищої освіти (ІВО), університети, 
Європейський Сояз, мобільність, стратегії, підходи, тенденції. 

 
Постановка проблеми. Протѐгом останніх двох десѐтиліть 

інтернаціоналізаціѐ вищої освіти (ІВО) була важливим елементом освітньої 
політики Заходу. Інтернаціоналізаціѐ вищої освіти – це нерівний процес, 
оскільки потужні західні університети переважно контроляять його і 
встановляять норми, у той час ѐк заклади та системи з меншими 
потужностѐми, фінансовими можливостѐми й нижчими академічними 
стандартами змушені залишатисѐ послідовниками. З моменту 
започаткуваннѐ Болонського процесу та Лісабонської стратегії Європейського 
Соязу у 2000 році, основноя метоя ѐких було створеннѐ в Європі найбільш 
конкурентоздатної та науково-просунутої у світі спільноти, конкуренто-
здатність все більше стаю основним мотивом та рушійноя силоя ІВО. Саме 
понѐттѐ ІВО постійно розширяютьсѐ й поновляютьсѐ. Тож вивченнѐ останніх 
інтерпретацій та розуміннѐ практики й досвіду інтернаціоналізації вищої 
освіти в Європі наразі буде актуальним. Вважаютьсѐ, що ювропейські 
програми та стратегії інтернаціоналізації вищої освіти ю важливим 
стимулѐтором і акселератором ІВО ѐк у Європі, так і в більшості країн світу. 
Актуальними прикладами цього ю Erasmus+ ѐк програмна стратегіѐ та 


