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намагалися вгадати правильну відповідь. Хлопці здобули перевагу за рахунок 
слабо підготовлених, які ризикували відповідати навмання. 
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Європейський вектор розвитку України розглядався як пріоритетний з 

часу проголошення незалежності у 1991 р, перетворившись на 
безальтернативний після політичних подій зими 2013-2014 років. Угода про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2014) остаточно 

задекларувала спільні для ЄС та України цінності й важливість дедалі 
тіснішого зближення позицій, включно з освітою. У Главі 23 Угоди «Освіта, 

навчання та молодь» вказується на потребі активізації співробітництва у 
галузі освіти, що передбачає гармонізацію ключових параметрів української 
освіти з європейськими, інтенсифікацію її інтеграції в європейський освітній 

простір [7]. Зазначене актуалізує дослідження проблеми європеїзації освіти у 
розрізі сутності, вимірів, форм, механізмів. 

Проблемі європеїзації присвячено дослідження таких українських 
науковців, як В. Баштанник, І. Грицяк, Д. Міхель, О. Оржель, В. Пелагеша, 
Л. Прокопенко, Н. Рудік, О. Рудік, І. Шумляєва та ін., які аналізують 

зазначений феномен в аспектах термінології, динаміки його розгортання в 
кордонах ЄС та поза його межами з посиланням на провідних зарубіжних 
учених у цій царині – Р. Ладреха (Robert Ladrech), Т. Бьорцель (Tanja A. Börzel) 

і Т. Ріссе (Thomas Risse), Й. Ольсена (Johan P. Olsen), К. Нілла (Christoph Knill) 
і Д. Лемкула (Dirk Lehmkuhl) та ін. [1, 4, 5, 6].  

Проблема європеїзації освіти є предметом дослідження зарубіжних 
учених Н. Алексіадоу (Nafsika Alexiadou), С. Грек (Sotiria Grek) і М. Лоуна 
(Martin Lawn), Б. Робера (Benedicte Robert), М. ля Роса (Marco La Rosa) та ін. 

[8, 11, 12]. 
Європейська та світова інтеграція в освіті розкривається, зокрема, у 

Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні 
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(2016) авторства колективу вчених Національної академії педагогічних наук 
України за заг. ред. В. Кременя [2, c. 164-172]. 

У дослідженні використано загальнонаукові та конкретно-наукові 

методи. Серед загальнонаукових застосовувалися теоретичні методи – аналіз, 
синтез, узагальнення, пояснення, які уможливили проаналізувати явище 
європеїзації освіти за специфічними ознаками, узагальнити виокремлені 

характеристики, запропонувати пояснення щодо її місця та ролі у 
європейському просторі. Як конкретно-науковий метод було застосовано 

порівняння, що забезпечило зіставлення феномена європеїзації освіти в 
кордонах ЄС та в Україні з метою віднаходження загального. 

В результаті проведеного дослідження з’ясовано, що дослідники 

трактують європеїзацію, як процес формування, поширення та 
інституціоналізації формальних та неформальних правил, процедур, 

парадигм політики, стилів, способів дії, спільних переконань і норм, які 
спершу були визначені та затверджені під час прийняття рішень в ЄС, а 
згодом інкорпоровані в логіку внутрішніх дискурсів, особливих рис, 

політичних структур та напрямів державної політики держав-членів 
(Л. Прокопенко, О. Рудік, В. Баштанник, І. Шумляєва, Н. Рудік, 2010) [6]. 

Д.О. Міхель, провівши порівняльний аналіз поглядів зарубіжних учених 

на сутність європеїзації, констатує певну варіативність [1, 22]. Зокрема, якщо 
Р. Ладрех трактує зазначений феномен як «поступовий процес переорієнтації 

напряму та формату політик до того рівня, коли політична та економічна 
динаміка ЄС стає частиною організаційної логіки національної політики та її 
розроблення» [9], розглядаючи його у проекції впливу інтеграційних процесів, 

керованих ЄС, на національний рівень, то, наприклад, К. Радаеллі (2000) 
пише про європеїзацію як «сукупність процесів, завдяки яким політична, 

соціальна і економічна динаміка ЄС стає частиною логіки внутрішнього 
дискурсу, ідентичності, політичних структур і державних політик» [10], 
акцентуючи проекцію національного рівня та горизонтального взаємовпливу. 

Проблема європеїзації освіти ґрунтовно досліджується у працях С. Грек 
і М. Лоуна (2012), які розкривають розгортання європеїзації освіти, 
починаючи з 1950-х років, та характеризують її сутність з позиції 

багатовимірності, що охоплює: 
– створення нового простору діяльності, мислення, політик засобами 

мереж, асоціацій, структур в кордонах ЄС, посилення ролі національних 
акторів у конструюванні цього простору через взаємопроникнення 
політичних ідей, знань, даних та практик; 

– формування спільної політики або освітнього простору як результату 
загального регулювання з боку ЄС засобом відкритого методу координації; 

– європеїзаційний вплив поза межами ЄС в умовах діяльності 
міжнародних організацій та глобалізації [8, с. 8-9]. 

Вчені підкреслюють, що хоча європеїзація є процесом формування ЄС, 

процесом, який безпосередньо або опосередковано має відношення до цього 
політичного утворення, водночас, вона є процесом, який виходить за кордони 
ЄС в рамках глобалізації та має вплив поза його межами.  

М. ля Роса, конкретизуючи зазначений вплив, структурує його у дві 
групи: 

– прямий (у форматі політик), який включає запровадження програм, 
стандартів; інструментів (для вимірювання рівня їх опанування), аналогічних 
до тих, які реалізуються в ЄС; 

– непрямий (агенти): вплив інституцій, студентів, викладачів, 
неурядових структур та кращих практик з ЄС на колег з поза його меж; 
мобільність та обміни [12, c. 45]. 
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Інструментами європеїзації в кордонах ЄС називаються: встановлення 
спільних цілей (стратегічні документи) для досягнення, а також 
запровадження інструментів для вимірювання успіхів в цьому процесі 

(benchmarks, індикатори, стандарти) з метою гармонізації освітніх систем. 
Стратегічною рамкою, яка європеїзує освітні політики у державах-

членах ЄС є програма «Освіта та професійна підготовка 2020» (Education and 

Training 2020).  
Важливу роль у гармонізації середньої освіти відіграє «Європейська 

рамка ключових компетентностей для навчання протягом життя» (EFKCLLL, 
2008). На цьому рівні європеїзація орієнтована на запровадження 
компетентнісно-базованих стандартів освіти з метою формування ключових 

компетентностей молодих громадян ЄС та стандартизованого оцінювання 
навчальних досягнень учнів.  

Інструментами європеїзації професійної освіти і навчання є 
Європейська кредитна система для професійної освіти і навчання (ECVET), 
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF), 

Європейське оцінювання якості в професійній освіті і навчанні (EQAVET), які 
сприяють формуванню єдиного європейського простору професійної освіти. 

З метою європеїзації вищої освіти запроваджуються такі інструменти, 

як Європейська система трансферу оцінок (ECTS) та Додаток до диплому 
(DS). Стандартизації вищої освіти продовжує сприяти Болонський процес. 

Здійснений аналіз засвідчує, що в Україні на рівні шкільної освіти 
європеїзація стартувала з прийняття компетентнісно-орієнтованих 
Державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної 

загальної середньої освіти. Концепція МОН України «Нова українська школа. 
Концептуальні засади реформування середньої школи» (2016) є орієнтиром 

для подальшої синхронізації розвитку української середньої освіти з 
європейською на засадах ключових компетентностей [3]. 

Національна рамка кваліфікацій (2011) кореспондується з 

Європейською рамкою кваліфікацій, що покликано гармонізувати професійні 
і освітні стандарти професійно-технічної освіти з конкретних робітничих 
професій відповідно до вимог ринку праці в умовах європейської інтеграції 

та глобалізації. 
Освітня політика у вищій освіті вибудовується у напрямі розроблення 

стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти з урахуванням 
Болонської декларації, Національної рамки кваліфікацій, Стандартів і 
рекомендацій із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 

(2015).  
У 2015 р. Україна стала асоційованим членом Рамкової програми ЄС з 

досліджень та інновацій «Горизонт 2020», яка покликана гармонізувати розвиток 
науки в Україні з наукою в ЄС. Партнерство з представниками країн-членів ЄС у 
проведенні досліджень забезпечує окрім прямого впливу, також і непрямий в 

рамках співпраці науковців та наукових структур.  
Отже, європеїзація справляє прямий та непрямий впливи на розвиток 

освіти в Україні, який проявляється у форматі гармонізації з країнами ЄС 

ключових показників, які визначають напрями та сутність розвитку освіти. 
Перспективними орієнтирами є оптимізація моделей управління та 

фінансування з урахуванням тенденції децентралізації в Європі, розбудова 
державно-громадсько-приватного партнерства; подальша трансформація 
змісту освіти на компетентнісні засади та розроблення валідних вимірників 

оцінювання набуття молоддю компетентностей; наближення освіти до потреб 
суспільства, а професійної – ринку праці.  
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