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АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
У роботі здійснено аналіз сучасного стану післядипломної професійної освіти,
запропоновано шляхи її реформування, враховуючи андрагогічні принципи. Розглянуто та
проаналізовано останні дослідження в галузі освіти дорослих. Запропоновано структурне
представлення та класифікація різновидів післядипломної освіти. Визначено головні
напрями вдосконалення системи професійної освіти. Запропоновано інтегрований підхід
щодо реалізації сучасної системи надання освітніх послуг за принципом «освіта впродовж
життя». Визначено принципи взаємодії місцевих органів влади, територіальних органів
Державної служби зайнятості, роботодавців та мережі навчальних закладів, що надають
освітні послуги з професійної підготовки громадян. Запропоновано впровадження
прикладної інформаційної системи, призначеної для оцінювання якості післядипломної
освіти та сприяння професійній адаптації працездатного населення. Представлено
індивідуальні та групові критерії оцінювання ефективності системи професійної освіти на
базі безперервного моніторингу професійної кар’єри випускників.
Ключові слова: післядипломна освіта, освіта впродовж життя, андрагогіка, критерії
оцінювання.
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АНДРАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В
работе
проведен
анализ
современного
состояния
последипломного
профессионального образования, предложены пути его реформирования с учетом
андрагогических принципов. Рассмотрены и проанализированы последние исследования в
области образования взрослых. Предложены структурное представление и классификация
разновидностей последипломного образования. Определены главные направления
совершенствования системы профессионального образования. Предложен интегрированный
подход к реализации современной системы предоставления образовательных услуг по
принципу «образование в течение всей жизни». Определены принципы взаимодействия
местных органов власти, территориальных органов Государственной службы занятости,
работодателей и сети учебных заведений, предоставляющих образовательные услуги по
профессиональной
подготовке
граждан.
Предложено
внедрение
прикладной
информационной системы, предназначенной для оценки качества последипломного
образования и содействие профессиональной адаптации трудоспособного населения.
Представлены индивидуальные и групповые критерии оценки эффективности системы
профессионального образования на базе непрерывного мониторинга профессиональной
карьеры выпускников.
Ключевые слова: последипломное образование, непрерывное образование,
андрагогика, критерии оценки.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В умовах військово-політичного конфлікту та економічної
кризи в Україні, коли перед нашою державою виникають реальні загрози та виклики у
політичній, економічній та соціальній сферах, на більшості підприємств скорочуються
обсяги виробництва та як наслідок – обсяги загальної потреби у робочій силі, заявленої
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роботодавцями. Водночас значна частина населення з якісною професійною освітою, що у
свій час відповідала потребам розвиненого індустріального суспільства, швидко втрачає
свою конкурентоспроможність через недостатню адаптованість до швидкої зміни
економічної кон’юнктури в умовах прискорення розвитку інформаційних технологій та
постіндустріальної трансформації суспільства.
Через подальше загострення структурних диспропорцій на ринку праці та ускладнення
працевлаштування соціально уразливих верств населення (молоді, випускників навчальних
закладів, безробітних, осіб з особливими потребами) виникає нагальна проблема –
забезпечення готовності всіх верств населення до соціальної, професійної та трудової
адаптації шляхом підвищення освітнього рівня та конкурентоспроможності на ринку
праці [1].
Навчання впродовж життя відіграє важливу роль у постійно мінливому світі не тільки
для вирішення вже існуючих проблем, але й для того, щоб уміти їх уникати та користатися
можливостями, які приносять нові обставини. Професійний розвиток і кар'єра повинні
адаптуватися до нових реалій [2].
У статі аналізується сучасний стан післядипломної професійної освіти та визначаються
шляхи її реформування, враховуючи андрагогічні принципи.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Питання післядипломної професійної
освіти розглядаються багатьма науковцями. Досліджуються як загальні аспекти
післядипломної освіти (Т. Десятов, Л. Тарусова), так і конкретні сфери післядипломного
професійного навчання: післядипломна педагогічна освіта (О. Глузман, Н. Протасова,
А. Кузьмінський, Л. Даниленко), післядипломна освіта держслужбовців (В. Журавський),
підвищення кваліфікації співробітників СБ України (Г. Артюшин).
Система післядипломної освіти визначається як цілеспрямована, спеціально
організована і керована цілісна система перманентного формування в особистості
соціального досвіду, об'єктивна потреба для розвитку суспільства відповідно до соціальних
потреб людини. Післядипломна освіта також розглядається як важлива складова частина
неперервної професійної освіти (С. Гончаренко, І. Зязюн, Н. Ничкало, В. Олійник та ін.).
Слід зазначити, що післядипломна освіта в системі вищої школи сьогодні охоплює:
здобуття другої вищої освіти, перепідготовку дорослого населення з присвоєнням
відповідної кваліфікації за акредитованими напрямами і спеціальностями згідно з вимогами
Державних стандартів вищої освіти; довгострокове підвищення кваліфікації фахівців галузей
економіки, науково-педагогічних працівників та безробітних; підвищення кваліфікації за
короткостроковими програмами у формі семінарів і тренінгів; стажування (рис. 1).
Організація післядипломної освіти дорослих має свої особливості, які випливають із
загальної характеристики тих, хто навчається. Ефективність навчання дорослих залежить від
багатьох чинників – мотивації, рівня підготовленості, прагнення навчатися, підвищувати свій
професійний рівень, а відтак вимагає різних підходів у реалізації цілей навчання. Зазвичай
дорослі люди прагнуть вчитися, якщо реально вбачають необхідність навчання та
можливість використати його результати для покращання своєї діяльності. Дорослі активно
беруть участь у процесі навчання, додаючи в навчальні ситуації власний досвід, життєві
цінності та прагнуть співвіднести або ж підпорядкувати перебіг навчання власним цілям і
задачам [3].
Фізіологічна, психологічна й соціальна зрілість дорослих, рівно як і зрілий рівень
самосвідомості, дають можливість припустити, що й до навчання вони будуть ставитися
зріло, тобто свідомо, тим більше, що дорослі люди самі вирішують продовжити свою освіту,
тому що в цьому виникає нагальна потреба.
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Рисунок 1 – Система післядипломної освіти
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Так, М. Ноулз зазначає, що дорослі вчаться для розв’язання важливої проблеми й
досягнення конкретної мети, а також розраховують на невідкладне застосування отриманих у
ході навчання знань, умінь і навичок. Оскільки доросла людина сама організує своє життя й
сама ухвалює рішення, навчання сприймається нею як самоосвітня діяльність, у яку вона
включається за власним бажанням. Зовнішні мотиватори (оцінки, заохочення, покарання)
починають відігравати для дорослого другорядну роль, або взагалі відсутні, а на перше місце
постає внутрішня мотивація діяльності, заснована на розумінні значущості засвоюваного
матеріалу. Невід’ємною перевагою дорослого є його життєвий досвід, який, на думку М.
Ноулза, може бути використаний у якості важливого джерела навчання [4]. У дорослого він
досить багатоаспектний. Залежність змісту й спрямованості сприйняття від досвіду людини,
її інтересів, відносин до життя, установок, багатства знань називається апперцепцією [5, c.
46]. Апперцептивне сприйняття у дорослого вище, ніж у дитини, тому під час сприйняття
нового навчального матеріалу дорослий зіставляє його із уже наявними знаннями й
потребами своєї практичної діяльності, при цьому відбувається аналіз нового – наскільки
воно потрібно й корисно для нього, для його соціально-професійної діяльності. Тому в оцінці
навчальної інформації дорослі учні відрізняються більшою критичністю й самостійністю,
особливо у знайомих їм сферах знань.
Наступною характеристикою дорослих визнається виконання ними певних соціальних
ролей, що також не може не впливати на організацію процесу їх навчання. Доросла людина,
як правило, вчиться без відриву від основної професійної діяльності. Крім того, вона
звичайно має певні сімейні й соціальні зобов’язання. Тому навчальна діяльність дорослих
людей значною мірою детермінована професійними, соціальними, побутовими й часовими
факторами. Таким чином, дорослі студенти мають особливості, які повинні враховуватися
під час організації їх навчання. За М. Ноулзом до них слід віднести наступні:
1. Необхідність знати що вивчати і чому.
2. Самосвідомість – по мірі того, як людина стає дорослішою, вона прагне
усвідомлення себе самостійною.
3. Досвід – по мірі того, як людина стає дорослішою, вона має зростаючий запас
досвіду, який стає ресурсом для навчання.
4. Готовність до навчання – по мірі того, як людина стає дорослішою, її готовність
вчитися стає все більш орієнтованою на розвиток її соціального статусу.
5. Орієнтація на навчання – по мірі того, як людина стає дорослішою, змінюється її
часова перспектива щодо використання отриманих знань, тобто отримані знання їй потрібні
невідкладно.
6. Мотивація до навчання – по мірі того, як людина стає дорослішою, мотивація до
навчання стає здебільшого внутрішньою, але певні зовнішні фактори також підсилюють
мотивацію до навчання [6].
Однією з основних вимог сучасності є проведення суттєвих змін в освіті, створення
нових пріоритетів навчання і виховання особистості впродовж життя, які б сприяли
формуванню готовності фахівців до свідомого, постійного підвищення свого професійного
рівня. Серед завдань післядипломної освіти, що мають бути вирішеними, основними є:
приведення обсягів та змісту перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у
відповідність із поточними та перспективними потребами держави; формування змісту
навчання, виходячи з його цільового спрямування, посадових обов'язків фахівців,
попередньо здобутої ними освіти, досвіду діяльності, індивідуальних інтересів і потреб
громадян; застосування сучасних навчальних технологій, що передбачають диференціацію,
індивідуалізацію, запровадження дистанційної, очно-заочної форм навчання, перепідготовку
та підвищення кваліфікації; впровадження андрагогічного підходу до навчання дорослих у
системі післядипломної освіти.
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На наш погляд успішне реформування післядипломної освіти може бути забезпечене
лише за умови інтегрованого підходу до формування державної політики у таких
взаємопов’язаних сферах, як освіта та зайнятість населення шляхом об’єднання зусиль
місцевих органів влади, територіальних органів Державної служби зайнятості, роботодавців
та мережі навчальних закладів, що надають освітні послуги з професійної підготовки
громадян.
Ця взаємодія дозволить розв’язати такі завдання:
 сприяння гармонізації попиту та пропозиції робочої сили;
 підвищення адаптивності місцевого населення до ринкових умов праці;
 професійна адаптація широких верств населення до швидких змін на регіональному
ринку праці, при цьому ключове завдання полягає у стимулюванні працевлаштування
мешканців у межах власних районів, а не виїзд на роботу до інших регіонів;
 збільшення поінформованості мешканців щодо сучасних можливостей та пропозицій
сучасної освіти;
 посилення можливостей працездатного населення до зайнятості в умовах змін.
Фундаментом таких реформ повинна стати вдосконалена нормативно-правова база. На
даний час завершено громадське обговорення розробленого у Міністерстві освіти та науки
України проекту Положення про післядипломну освіту у сфері вищої освіти України. Цей
довгоочікуваний документ повинен сприяти врегулюванню суспільних відносин у сфері
післядипломної освіти, встановленню правових, економічних, організаційних, інших засад
функціонування системи післядипломної освіти, створенню умов для формування
ефективної системи безперервної освіти громадян, що забезпечує професійне вдосконалення
і розвиток особистості впродовж життя та задоволення потреб суспільства і держави у
кваліфікованих кадрах [7].
На сьогодні правовий статус післядипломної освіти визначений Законами України
«Про освіту», «Про вищу освіту»: «Післядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення
освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її
професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі
здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду».
Які ж першочергові зміни в системі післядипломної освіти (рис. 2) найбільш необхідні?
Приведення
у відповідність
державної та
міжнародної
термінології
післядипломної
освіти

Забезпечення
гнучкості та
відповідності
потребам замовника
та вимогам
роботодавця
Реформування
післядипломної
освіти

Вдосконалення
нормативноправової бази
Створення
системи оцінювання
ефективності
професійної
освіти

Створення
єдиної державної
інформаційної
мережі з питань
професійної
адаптації

Рисунок 2 – Основні напрями реформування післядипломної освіти
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Приведення у відповідність державного та міжнародного визначення післядипломної
освіти.
У зв’язку з глобалізацією світового економічного та освітнього простору, міжнародної
уніфікації та стандартизації системи професійного навчання виникають певні протиріччя в
українському законодавстві щодо державного та міжнародного визначення післядипломної
освіти. Як відомо, в країнах Західної Європи, Північної Америки та деяких країнах СНД
післядипломна або післявузівська освіта виключно стосується процесу здобуття академічних
ступенів магістра та доктора. Нині уніфікація системи післявузівської освіти триває. Але вже
зараз слід констатувати той факт, що всю існуючу сукупність форм професійного навчання
(короткострокове та довгострокове підвищення кваліфікації, стажування, спеціалізація,
перепідготовка) слід позначати на законодавчому рівні єдиною термінологією згідно з
трендами розвитку міжнародного освітнього простору, наприклад, безперервна професійна
освіта або додаткова освіта дорослих.
Забезпечення гнучкості та відповідності потребам замовника та вимогам роботодавця
навчальних планів і програм післядипломної освіти.
Для ефективної організації безперервної професійної освіти необхідна детальна
ідентифікація всіх категорій потенційних слухачів та розуміння їх особистих можливостей і
потреб для успішного працевлаштування. Усі навчальні плани та програми безперервної
професійної освіти повинні своєчасно оновлюватися та корегуватися з урахуванням
специфіки замовника.
До категорій громадян, які потребують професійної адаптації та проходження
професійного навчання чи здобуття додаткової професійної освіти, можуть бути віднесені:
– особи, які не працевлаштувались після здобуття вищої освіти;
– особи, які працевлаштувались не за фахом та потребують здобуття додаткової
кваліфікації;
– особи, які тривалий час працюють за фахом, але потребують оновлення знань та
вдосконалення практичних навичок у межах спеціальності;
– особи, які працевлаштувались одразу після завершення навчального закладу, але не
змогли пройти трудову адаптацію та втратили роботу через професійну та/або психологічну
непідготовленість та невідповідність вимогам роботодавця;
– особи, які втратили роботу через зменшення обсягів виробництва та скорочення
штатів або через вимушене переселення;
– студенти, які бажають паралельно з основним навчанням за фахом отримувати
додаткові вміння та практичні навички, поглиблювати та закріплювати отримані знання в
межах вибраної спеціальності (додаткові тренінги, семінари, практики);
– студенти, які бажають паралельно навчатися за двома напрямами (спеціальностями)
та отримати, крім основної, додаткову спеціальність.
Упровадження Єдиної державної інформаційної мережі з питань професійної адаптації
працездатного населення.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій безумовно сприятиме
розширенню можливостей фізичних осіб щодо реалізації конституційного права на здобуття
безперервної освіти та ефективно сприятиме працевлаштуванню та забезпеченню високого
рівня зайнятості працездатного населення.
Автори вважають, що ефективна взаємодія органів влади, Державної служби
зайнятості, роботодавців та навчальних закладів повинна базуватися на використанні
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема на створені Єдиної державної
інформаційної мережі з питань професійної адаптації (ЄДІМПА) працездатного населення.
Ідея створення та впровадження єдиної інформаційної мережі, що охопить існуючі бази
даних державних структур та навчальних закладів і роботодавців, давно вже на часі з
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урахуванням динамічної зміни політичних, економічних, соціальних, демографічних,
науково-технічних аспектів життєдіяльності нашого суспільства.
Запропонований підхід (рис. 3) забезпечить автоматизовану координацію та взаємодію
між:
1) обласними, міськими, районними, міськрайонними підрозділами Державної служби
зайнятості та інших центральних органів виконавчої влади;
2) мережею навчальних закладів регіону;
3) роботодавцями;
4) місцевими органами влади;
5) фізичними особами, у тому числі уразливими верствами населення, що потребують
допомоги у пошуку роботи, отриманні додаткової освіти, працевлаштуванні та, врешті-решт,
успішній адаптації.

Рисунок 3 – Структура Єдиної Державної Інформаційної Мережі
Така інформаційна система передбачає створення відповідного програмного
забезпечення і ефективного використання веб-ресурсів для роботи з новоствореними та
існуючими базами даних Державної служби зайнятості, Єдиною державною електронною
базою з питань освіти (ЄДЕБО) тощо. Зазначена система значно посилить можливості
працездатного населення щодо зайнятості в умовах змін і дозволить:
 оперативно проводити аналіз потреб ринку праці, кількісних і якісних показників
процесу працевлаштування серед осіб, які отримали першу або другу вищу освіту;
 здійснювати постійний моніторинг і оцінювати ефективність системи
післядипломної освіти та автоматизованого управління професійною адаптацією відповідних
верств населення;
 збільшити поінформованість громадян щодо можливостей і пропозицій сучасної
освіти відповідно до поточної кон’юнктури, попиту та потреб роботодавців на ринку праці.
Розробка та впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику
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Оцінювання ефективності системи професійної освіти.
Об’єктивне оцінювання як системи професійної освіти в цілому, так і системи
післядипломної освіти можливе лише за умови безперервного моніторингу професійної
кар’єри випускників конкретного навчального закладу. Вищезгадана інформаційна система
ЄДІМПА може розглядатися як розширена версія ЄДЕБО, де фіксуються всі відомості про
працевлаштування працівника.
До критеріїв оцінювання ефективності системи професійної освіти того чи іншого
навчального закладу слід віднести такі інтегральні (групові) показники:
 частка випускників, які не знайшли роботу після закінчення ВНЗ;
 частка випускників, які працевлаштувались не за спеціальністю;
 частка випускників, які після працевлаштування розпочали здобуття додаткової
освіти;
 частка випускників, які здійснювали паралельне навчання.
Крім того слід враховувати індивідуальні показники ефективності підготовки кожного
окремого фахівця та його персональні можливості:
 час пошуку першого або наступного робочого місця після навчання;
 тривалість зайнятості працівника на отриманому робочому місці;
 реалізація можливостей успішної службової кар’єри;
 здатність швидко змінювати професію.
Важливим показником ефективності професійної освіти є суб’єктивна оцінка самими
випускниками здобутого рівня знань і можливостей працевлаштування, використання чи
невикористання набутих знань у своїй теперішній роботі.
ВИСНОВКИ. Основною метою системи післядипломної освіти, як і раніше, є
оперативне і максимально повне задоволення індивідуальних потреб громадян України у
професійному зростанні та потреб держави в економічному та соціальному розвитку нашого
суспільства.
Для досягнення цієї мети необхідно:
 привести вітчизняну систему післядипломної освіти у відповідність до
міжнародного законодавства;
 створити відповідне нормативно-правове забезпечення;
 забезпечити гнучкість та диференційований підхід до організації навчального
процесу для усіх верств населення, що потребують додаткової освіти;
 забезпечити ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій, андрагогічного підходу, впровадження Єдиної державної інформаційної мережі
для інформаційної підтримки працездатного населення, моніторингу професійної кар’єри
випускників, обліку нагальних потреб суспільства та аналітичної обробки отриманої
інформації.
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The paper analyzes the current state of modern continuing education in Ukraine and the ways
of its reformation. Modern researches in adult education were considered and analyzed. Structured
presentation and classification of varieties of continuing professional education were offered. Main
directions of professional education improvement were determined. An integrated approach of the
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