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У статті аналізується освіта як „відкрита система”, яка реалізується в умовах інформаційного 
суспільства через дистанційну освіту та вплив нових інформаційних технологій. Також висвітлю-
ється необхідність зміни парадигми освіти. 
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ХХІ століття несе з собою зовсім нову еко-
номіку та інше суспільство, що буде мати гли-
бокі наслідки для освіти. Освіта повинна при-
лаштовуватися до таких ключових чинників, як 
глобалізація, постійно змінна технологічна си-
туація, революція в інформації і комунікації і, як 
наслідок, прискорення темпу соціальних змін.  

У сучасний час у світі спостерігається інтен-
сивний процес зміни системних властивостей 
освітньої системи, підвищення її сприйнятливо-
сті до інновацій в науково-технологічній сфері. 
Цей процес напряму пов'язаний з процесами 
інформатизації світової спільноти і, відповідно, 
освіти, що швидко розвивається, як його невід'-
ємної частини. Знімаються просторово - тимча-
сові бар'єри і обмеження, що служили, в деякій 
мірі, перешкодами для вільного “відкритого” 
освітнього процесу, формуються матеріальні, 
соціальні і психологічні передумови для утво-
рення відкритого типу. Освіта стає “відкритою 
системою”, а її аналіз і є метою нашої статті. 

Змінюється час. Змінюються підходи до 
освіти. Поняття освіти як “відкритої системи” 
вченими трактується по-різному в залежності 
від підходів до розвитку суспільства чи пробле-
много поля діяльності. 

Серед вітчизняних вчених слід назвати, на-
самперед, праці В.Андрущенка, Л.Губерського, 
В.Журавського, І.Зязюна В.Кременя, С.Крим-
ського, В.Лутая, М.Поповича, В.Ярошовця та 
інших. Зазначені проблеми активно досліджу-
ють російські вчені, науковці, що репрезентують 
різні країни світу. Це А.Адамский, А.Бер-
дашкевич, М.Генсон, Г.Гершунский, В.Ледньов 
тощо. 

Проблеми трансформації освіти адекватно 
до сучасних світових вимог і внутрішніх соціоку-
льтурних та економічних потреб досліджують у 
спеціальній літературі та широко використову-
ється у різних контекстах і наукових публікаціях 
із педагогіки, соціальної філософії, філософії 
освіти, соціології освіти Н.Бордовська, Н.Бул-
гакова, Е.Гусинський, В.Кремінь, А.Лігоцький, 
М.П.Лукашевич, В.Лутай, І.Підласий, Ю.Тур-

чанінов, А.Реан, Н.Щубелки та багато інших 
науковців. 

Сучасні нюанси інтеграції у освіті допо-
магають віднаходити публікації українських 
філософів – Є.Бистрицького, М.Бургіна, 
А.Ішмуратова, М.Култаєвої, О.Мамалуя, 
М.Поповича, В.Шкоди, російських  філосо-
фів – В.Лекторського, В.Біблера, Л.Іоніна, 
В.П.Кузьміна, М.В.Кузьміна, І.Т.Касавіна, 
3.А.Сокулер, М.Мамардашвілі, Н.Овчин-
нікова, Ф.Я.Режабека, А.К.Сухотіна, В.С.Тю-
хтіна, М.І.Штеренберга, Н.С.Юліної тощо. 

В основних документах про освіту та 
працях педагогів викладено, що основними 
принципами змісту сучасної освіти України 
проголошено гуманітаризацію, диференціа-
цію, інтеграцію, а також відкритість системи 
освіти. 

Гуманітаризація передбачає посилену 
увагу до особистості загалом, створення 
найбільшого сприяння розвитку всіх її здіб-
ностей, фізичних і моральних якостей та є 
багатоаспектним явищем, яке здійснюється 
можливостями не лише гуманітарних, а й 
інших предметів. Принцип диференційова-
ного підходу до визначення змісту освіти 
полягає у забезпеченні різних шляхів фор-
мування змісту предметів і різних способів 
організації його засвоєння. Інтеграція як 
принцип реформування змісту освіти спря-
мовується на забезпечення "цілісності 
сприймання навколишнього" шляхом впро-
вадження інтегрованих занять та інтегрова-
них курсів, які об'єднують різнорідні знання 
навколо певного поняття чи теми. 

Відкритість системи освіти пов'язана з її 
орієнтованістю на цілісний неподільний світ, 
його глобальні проблеми, усвідомленням 
пріоритетності загальнолюдських цінностей 
над груповими і класовими, інтеграцією у 
світові освітні структури. 

На думку Клепко С.Ф.: “відкритість осві-
ти – це її здатність забезпечити відкритий 
простір для розвитку особистості, для осво-



єння нею відкритого світу, вільного від ідеологі-
чних догм і купюр, від евфемізмів і недомовок. 
Це розгорнутість освітньої системи до інтересів 
і потреб, повсякденного життя особистості і су-
спільства, до співпраці учня і вчителя, суспільс-
тва і навчальних закладів. Відкритість освіти - 
це її готовність до зустрічі, діалог з іншими осві-
тніми системами і педагогічними культурами, до 
усвідомлення їх спільності, їх глибинних гумані-
стичних цінностей і неподільності сучасного 
глобального світу освіти – як зростаючої взає-
мозалежності його доль. І на цій основі – готов-
ність до інтеграції у світову освітню спільноту” 
[5, 17]. 

Відкритість освіти, як відсутність визначено-
го образу освіченості, є логічно суперечливим 
поняттям: чим більше відкритості, тим менше 
заданих суспільними інституціями образів та 
ідеалів освіченості, отже виникає загроза ви-
явитися з нижчим рівнем освіченості, який за-
безпечує жорстко стандартизована система 
освіти. Якщо йти за настановами відкритої фі-
лософії, вільної педагогіки, то ми зустрічаємося 
з небезпекою повторювати в індивідуальному 
зростанні особистості значну кількість помилок, 
яких припустилося людство протягом своєї іс-
торії. Але ж освіта, власне, є "мегамашина", за 
допомогою якої суспільство прагне не допуска-
ти помилок минулих поколінь. Позбутися конт-
раверз між відкритістю освіти і суспільними по-
требами у певному обсязі освіченості покликана 
гармонійна система основних принципів функ-
ціонування системи освіти. 

Система освіти в України та інших країнах - 
відкрита, що безперервно розвивається та во-
лодіє рядом властивостей, а саме: 

1. Система освіти ефективна, якщо відпові-
дає часу і грунтується на стратегії розвитку сус-
пільства і людини в ньому. 

2. Система освіти орієнтована на майбутнє.  
3. Система освіти постійно оновляється ме-

тою, змістом, освітніми технологіями, організа-
ційними формами, механізмами управління. 

Отже, в даний час освіта як “відкрита сис-
тема”, з одного боку, розглядається як філо-
софська категорія, що визначає сучасний світо-
гляд, але з іншого боку вона повинна будувати-
ся відповідно до кібернетичного принципу відк-
ритих систем, як будь-яка інша система, що ро-
звивається. Відповідно до своїх дидактичних 
властивостей сучасні інформаційні технології 
впливають на всі компоненти освітньої сфери, у 
тому числі і освітні форми, тому відкрита освіта 
все інтенсивніше завойовує місце на ринку осві-
тніх послуг, стає базовою формою самоосвіти. 
Відмінність відкритої освіти від класичної в то-
му, що розділення того, хто навчається та на-
вчального закладу, як гаранта якості освіти від-
повідно до державних стандартів, набагато 
більш істотне.  

На думку ряду російських вчених: “Сьо-
годні відкрита освіта потрактує як педагогіч-
на система, в якій реалізується процес син-
хронного або асинхронного дистанційного 
навчання з підтвердженням освітнього цен-
зу” [3]. Тому як педагогічна технологія, відк-
рита освіта базується на принципах сучас-
ного дистанційного навчання [1].  

У свою чергу останнє, згідно офіційному 
визначенню, прийнятому American Council 
Education, це система і процес, який сполу-
чає учнів з різноманітними ресурсами на-
вчання. Таким чином, він орієнтується на 
використанні мережних комунікаційних тех-
нологій, що розвиваються, і базуються на 
ієрархії локальних обчислювальних мере-
жах навчальних закладів, навчальних регіо-
нів, центрів і на використанні глобальної сіті 
Internet, до яких підключаються як колектив-
ні, так і локальні користувачі. Використання 
в утворенні нових інформаційних техноло-
гій, їх доступність привели до зміни тради-
ційної моделі взаємодії суб'єктів навчально-
го процесу. Трикомпонентна модель на-
вчання, що включала вчителя, книгу і учня, 
переросла в багатокомпонентну, в якій за-
знали значної зміни традиційні компоненти, і 
з'явився ряд нових, пов'язаних із принципо-
вою зміною технології взаємодії суб'єктів 
навчального процесу.  

Таким чином, як випливає з вищевикла-
деного, в даний час найпоширенішим підхо-
дом у відкритій освіті є підхід, що відобра-
жає традиційні методи навчання та сучасні 
мережні інформаційні технології. У цьому 
випадку дистанційний процес навчання при-
пускає обмін інформацією між викладачем і 
тим, хто навчається (або групою) за допомо-
гою відповідних комунікативних засобів. 
Звичайно в такій технології той, хто навча-
ється одержує пакет з теоретичною інфор-
мацією, прикладами і завданнями для конт-
ролю. Оцінка рівня засвоєння матеріалу 
здійснюється викладачем по результатах, 
що передаються тому, хто навчається. В 
цьому випадку, як знання, оцінюється якась 
статична інформація, а сам активний про-
цес їх витягання і конструювання залиша-
ється зовні поля видимості викладача. Про-
те могутній інформаційно-технологічний ін-
струмент, який доступний всім сторонам 
відкритого освітнього процесу, дозволяє 
створювати абсолютно інше інтерактивне 
віртуальне освітнє середовище, що спону-
кає тих, хто навчається, до створення влас-
них освітніх продуктів. І в цьому випадку під 
дистанційним навчанням у відкритому осві-
тньому процесі розуміють навчання за до-
помогою засобів комп'ютерних інформацій-
них телекомунікаційних технологій при яко-



му всі суб'єкти освіти, не дивлячись на віддале-
ність, беруть участь в навчальному процесі, 
направленому на створення внутрішніх надбань 
та освітніх продуктів. 

Безумовно, віртуальний освітній процес 
принципово відрізняється від традиційного про-
цесу перш за все тим, що він актуалізується 
тільки під час самої взаємодії. Тому він унікаль-
ний для кожної взаємодії учень – вчитель, а та-
кож заздалегідь не визначений для суб'єктів 
взаємодії. В зв'язку з цим традиційні педагогічні, 
психологічні і методичні технології управління 
навчальним процесом абсолютно незастосову-
ються. Оскільки в кожному конкретному освіт-
ньому акті віртуальне середовище індивідуаль-
не і залежить від безлічі різних причин (ситуа-
цій), а самою відповідною є модель ситуаційно-
го управління при використанні якої можна збе-
регти в навчальному процесі всі принципи, де-
кларовані дистанційним навчанням, і, перш за 
все найважливіший з них – принцип індивідуа-
льної освітньої траєкторії навчатися у відкрито-
му освітньому просторі. 

Сучасні інформаційні технології відкривають 
абсолютно нові можливості в організації проце-
су навчання, заснованого на використанні цих 
технологій. Створюються можливості для вико-
ристання і застосування в процесі навчання як 
раніше відомих технологій, так і сучасних, а та-
кож нових інформаційних і комунікаційних тех-
нологій. При цьому не слід забувати про корисні 
аспекти традиційних методів навчання, особли-
во про особову природу відносин вчитель–
учень. Навчання, засноване на використанні 
нових технологій, повинно відігравати виріша-
льну роль в розвитку навчання протягом всього 
життя. Така освіта характеризується здатністю 
надавати підтримку тим, хто навчаються завдя-
ки наданню їм різноманітних способів отриман-
ня освіти, щоб задовольнити їх власні потреби 
в освіті. 

Необхідно використовувати нові технології 
для забезпечення найширшого доступу до осві-
ти. Їх слід використовувати, щоб зробити відс-
тань неважливою, і щоб забезпечувати більш 
легкий доступ кожної людини до знання, засно-
ваного на навчальному плані, а також до про-
фесійного керівництва при отриманні інформа-
ції. 

Система підготовки на основі використання 
інформаційних технологій повинна відображати 
специфіку професійної діяльності формувати у 
них здатність адаптуватися в професійному се-
редовищі і методично грунтуватися на сучасних 
досягненнях педагогіки, психології та інформа-
тики. 

Дана система формує компетентного фахі-
вця, що володіє певним запасом знань умінь і 
навиків для майбутньої діяльності і розвинути-
ми здатністю і бажанням підвищувати свою 

кваліфікацію відповідно до нових професій-
них вимог. Разом з тим необхідно врахову-
вати, що у зв'язку з динамічністю сучасного 
ділового світу вимоги до знань і умінь випу-
скників міняються, тому навчальні програми 
за інформаційними і комунікаційними техно-
логіями постійно повинні коректуватися, а 
нові курси розроблятися. Це можливо лише 
з постійним оновленням бази освіти. І як 
наслідок вищеназваних процесів - необхідна 
своєчасна розробка відповідного методич-
ного забезпечення, яке на жаль, не встигає 
за розвитком технічних засобів. 

Головним показником ефективності на-
вчання мають стати не просто сума знань, 
засвоєних у процесі перебування на акаде-
мічних заняттях, а здатність до самостійного 
здобування знань, до самонавчання, вміння 
користуватися джерелами і засобами інфо-
рмації, постійно підвищувати рівень своєї 
освіти, потреба навчатися впродовж життя, 
використовувати самостійно здобуті знання 
у розв'язанні життєвих завдань, проблем і 
суперечностей. 

Тобто потрібно міняти саму систему 
освіти, але не як просто вертикально-
горизонтальну різноманітність державних, 
недержавних, приватних установ різного 
рівня і профілю. Це, як зазначає, наприклад, 
Б.Гершунський, “взаємопов’язана багатома-
нітність. Саме в цьому випадку система на-
буває інтегративних, нових якостей, які не є 
просто механічною сумою якостей частин, 
що утворюють систему” [2, 512]. 

Системність – універсальна якісна хара-
ктеристика освіти. Тому цілком обгрунтова-
но вживаються поняття: “загальносвітова 
система освіти”, “регіональна”, “державна”. 
В межах суспільства освітні системи визна-
чають за територіальним, національно-
етнічним принципом, характером (системи 
дошкільної, середньої, вищої освіти, профе-
сійно-технічної тощо). Системних якостей 
освіті надає наявність інваріативних якос-
тей, що характеризують як систему в ціло-
му, так і окремі компоненти, що її формують, 
незалежно від їх рівня та профілю. Це на-
самперед: гнучкість, динамічність, варіатив-
ність, адаптивність, стабільність, прогности-
чність, наступність, цілісність [2, 512]. 

Освіта активно взаємодіє із зовнішнім 
стосовно неї середовищем – іншими соціа-
льними системами – економікою, правом, 
політикою, релігією, тощо, що в свою чергу 
характеризує її як відкриту систему. Тут ді-
ють механізми взаємовпливу, зокрема, як 
зазначає В.Журавський, “процес адаптації 
освіти до інших соціальних систем суттєвим 
чином впливає також на ці системи, а саме: 
більш економічно успішними стають, перед-



усім, більш освічені (отже, і більш професійні) 
учасники економічного процесу; більш активни-
ми, творчими (у правових питаннях) і лояльни-
ми стають більш освічені громадяни; освіта стає 
все важливішою умовою успішності політичної 
кар’єри; релігійні організації переймають все 
більше цінностей і цілей (передусім гуманістич-
них) у системі освіти” [4, 416]. 

Освіта як “відкрита система” повинна стати 
гнучкою, варіативною, чуйно реагувати на зміни 
запитів суспільства. Вона повинна стати муль-
тифункціональною, добре керованою, що міс-
тить певну кількість свободи для тих, хто на-
вчається, враховувати індивідуальність. 

Реформування освіти є частиною процесів 
оновлення освітніх “відкритих систем”, що від-
буваються останні двадцять років у європейсь-
ких країнах і пов'язані з визнанням значимості 
знань як рушія суспільного добробуту та про-
гресу. Цілеспрямоване набуття молоддю знань, 
умінь і навичок, їх трансформація в компетент-
ності [6, 12] сприяє особистісному культурному 
розвитку, розвитку технологій, здатності швидко 
реагувати на запити часу. Європейські країни 
сьогодні розпочали ґрунтовну дискусію навколо 
того, як озброїти людину необхідними вміннями 
та знаннями для забезпечення її гармонійної 
взаємодії з технологічним суспільством, що 
швидко розвивається.  

Таким чином, як висновок випливає на-
ступне: 

 освіта як “відкрита система”, що з одного 
боку, розглядається як філософська кате-
горія та визначає сучасний світогляд, а з 
іншого - повинна будуватися відповідно до 
кібернетичного принципу відкритих сис-
тем, все інтенсивніше завойовує місце на 
ринку освітніх послуг, витіснивши тради-
ційні освітні форми та стає базовою фор-
мою самоосвіти; 

 сьогодні освіта як “відкрита система” пот-
рактує як педагогічна система, в якій реа-
лізується процес синхронного або асинх-
ронного дистанційного навчання з підтве-
рдженням освітнього цензу та визначаль-
ним впливом новітніх інформаційних тех-
нологій; 

 вирішення проблем освіти як “відкритої 
системи” не може бути вирішено тільки за 
рахунок організаційно-структурної рефор-
ми, а слід повернутися до висновку про 
необхідність зміни парадигми освіти; при-
чому нова парадигма повинна відповідати 
стану освітнього середовища і її запитам 
та врахуванням потреб інформаційного 
суспільства. 
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