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Вступ 



Актуальність дослідження. Швидке зростання міжнародних зв’язків 

нашої держави, її орієнтація напріоритетний науково-технологічний розвиток, 

динамічна інтеграція вЄвропейську Співдружність в контексті Болонського 

процесу обумовили вирішення першочергового завдання сучасної педагогічної 

спільноти— сприятирозвитку та формуванню людини високої професійної 

компетенції, з гуманістичними цінностями та високою соціальною свідомістю, 

особистості, яказдатна вирішувати актуальні проблеми сучасного 

цивілізованого суспільства.Таке завдання може бути вирішено тільки в умовах 

неперервної освіти.Освіта протягом всього життя є одним із пріоритетів 

Болонського процесу. 

Перехід від індустріального до інформаційного суспільства зумовлює 

стрімкізміни у суспільстві, інтенсивно зростаючу кількість інформації(наукові 

знаннящорічно збільшуються в два-три рази) — все це передбачає своєчасне 

отримання іадекватне вимогам часу засвоєння знань, що можливе лише за 

умови неперервноїосвіти. Неперервна освіта, таким чином, виступає як 

принцип освітньої системи,що здатний вивести із суспільної кризи в цілому.  

В системі національної освітиУкраїни накопичено значний досвід 

навчання протягом усього життя, проте новіможливості і нові перспективи 

відкриваються саме в умовах європейськогоосвітнього простору. 

Неперервна освіта не тільки розвиває та вдосконалює в людині її 

професійніздібності, але й виступає в ролі емоційно-мотиваційного фактору, 

що формуєсвітоглядні та освітні цінності майбутніх фахівців протягом 

навчання.Освіта протягом усього життя містить усі фази, починаючи з 

дошкільної допіслядипломної і покриває весь спектр формального та 

неформального навчання. 

Проблемам неперервної освіти присвячені праці С. Архангельського, А. 

Владиславлєва, В. Зінченка, В. Кременя, Ю. Кулюткіна, В. Онушкіна,      А. 

Асмолова, І. Бестужева-Лади, С. Вершловського, В.Серіковата ін. 

В останні роки 

широкогорозповсюдженнянабулообговоренняпроблеминеперервноїосвіти. У 

літературі зустрічаютьсяі інші, близькі за значенням, терміни, такі, як 



―перманентна освіта‖,―підвищення кваліфікації‖, ―перекваліфікація‖, 

―підготовка іперепідготовка кадрів‖, та ін. Усі вони стосуються освіти, 

щопродовжується після шкільної. 

Актуальність, різносторонність і не розробленість проблеми, зумовили 

вибір теми магістерського дослідження – «Соціально-педагогічний зміст 

неперервної освіти в Україні». 

Мета дослідження: теоретично й емпірично обґрунтувати функціональну 

модель неперервної освіти. 

Завдання дослідження: 

1) проаналізувати зміст основних понять дослідження (неперервна освіта, 

перманентна освіта, підвищення рівня кваліфікації, перекваліфікація); 

2) спроектувати соціально-педагогічні характеристики неперервної освіти в 

Україні; 

3) спроектувати функціональну модель неперервної освіти. 

Об’єкт дослідження: неперервна освіта в Україні. 

Предмет дослідження: соціально-педагогічні характеристики 

неперервної освіти. 

Методи дослідження:  

теоретичні – аналіз, порівняння, класифікація, узагальнення наукової 

літератури з проблеми дослідження; 

емпіричні – контент-аналіз програм підвищення кваліфікації фахівці 

різних сфер. 

Практична значущість дослідження полягає в тому, що запропонована, 

модель може бути удосконалена та застосована Інститутами підвищення 

кваліфікації для подальшої роботи з особами, що проходять курси підвищення 

кваліфікації з урахуванням соціально-педагогічних характеристик і соціально-

педагогічного змісту неперервної освіти. 

Публікація за темою дослідження: 

Савченко О. С. Соціально-педагогічний зміст неперервної освіти в 

Україні // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт 



викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. 

І. Франка, 2014. – С. 42–43. – (Випуск 3). 

Структура роботи. Специфіка теми дослідження,сформульовані мета та 

завдання визначили послідовність викладення матеріалу та структури роботи. 

Робота складається з вступу, трьох розділів, які об’єднують підрозділи, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дипломної 

роботи складає 110 сторінок. 

  



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Аналіз напрямів розвитку неперервної освіти, починаючи з первісного 

суспільства до сучасного глобалізованого світу, дозволив сформулювати основні 

тенденції позитивного і негативного розвитку механізмів неперервної освіти: 

Виявлені тенденції дозволили промоделювати можливі варіанти перспективних 

шляхів розвитку й удосконалення механізмів неперервної освіти. Проведений 

аналіз наукової літератури виявив, що, незважаючи на наявність багатьох 

наукових праць, присвячених загальним питанням, поняття  неперервної освіти 

вивчалося недостатньо. Нормативно-правова база не  повністю розкриває зміст 

неперервної освіти, а тому не повністю розкриває сутність таких визначень, як 

перманентна освіта, підвищення рівня кваліфікації, перекваліфікація фахівців. 

У трьох із шести основних законів України, які здійснюють державне 

регулювання освітнім простором держави, поняття неперервна освіта 

зустрічається, але не розкрито, а в інших законах розглядається у загальному і 

не в основних статтях. Виходячи з цього, рівень наукової розробки проблем 

неперервної освіти в Україні не відповідає сучасним процесам реформування 

освітньої галузі та модернізації системи освіти.  

Головним фактором неперервної освіти є суспільна потреба у 

постійному розвитку особистості кожної людини. Цим визначається 

впорядкування безлічі освітніх структур − основних і паралельних, базових і 

додаткових, державних і громадських (суспільних), формальних і 

неформальних. Їх взаємозв'язок та взаємозумовленість, взаємна субординація за 

рівнями, координація за спрямованістю і призначенням, забезпечення взаємодії 

між ними перетворюють всю сукупність таких структур в єдину систему. Отже, 

для кожної людини неперервна освіта є процесом формування й задоволення її 

пізнавальних запитів та духовних потреб, розвитку задатків та здібностей у 

мережі державно-суспільних навчальних закладів і шляхом самоосвіти. 

2. У роботі визначено, що неперервна освіта − це процес, що 

складається з базової і подальшої освіти, передбачає на другому етапі 

послідовне чергування навчання в системі спеціально створених освітніх 

закладів запрофілем професійної діяльності фахівців. Грунтуючись на даному 



понятті, нами був проведений контент-аналіз соціально-педагогічних 

характеристик Програм підвищення рівня кваліфікації фахівців різних сфер, а 

саме:  

 Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти, 

 Харківська академія неперервної освіти, 

  Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів 

промисловості, 

 Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної 

академії державного управління при Президентові України, 

 Навчально-науковий  Інститут перепідготовки та підвищення 

кваліфікації СБУ, 

 Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та 

післядипломної освіти Університет «КРОК», 

 Харківський інститут підвищення кваліфікації юридичних кадрів. 

За допомогою контент-аналізу, нами було виявлено, що найбільш 

високим  показником є інформаційно-технічне забезпечення неперервної освіти 

(4.6 бали), що свідчить насамперед про важливість застосування в своїй як у 

професійній, так і в навчальній діяльності новітніх інформаційно-

комунікативних технологій, оновлення матеріально-технічної бази та науково-

методичного забезпечення. Особистісна самореалізація фахівців (4.4 бали) 

займає не менш важливу роль, що насамперед допомагає самоствердитись як в 

професії так і у навчанні. Неодмінна увага приділяється і соціальному 

зростанню (4.3 бали), що відповідає за ріст професійної компетентності 

фахівців, вплив на їх професійну та кар’єрну реалізацію. Самоосвіта (4.1 бали) 

дає змогу вивчати та узагальнювати досвід роботи інших спеціалістів, а також 

потреби у самовдосконаленні. Але рівень творчого зростання (3.9 бали) 

порівняно з іншими критеріями аналізу дуже низький, що викликає 

занепокоєння, оскільки під час проходження курсів підвищення кваліфікації 



увага до творчого зростання особистості не така висока як, наприклад, до 

забезпечення інформаційно-технічною базою. 

3. Суспільно-економічні зміни, що відбуваються в Україні за останні 

десять років, змушують по-новому підходити до проблем формування 

особистості майбутнього фахівця. В умовах сьогодення Україні потрібно 

розвивати систему неперервної освіти, так як саме від неї залежить кваліфікація 

майбутнього ринку праці. Тому нами була запропонована функціональна 

модель неперервної освіти, що має на меті: 

1) створення сприятливих умов для самореалізації особистості; 

2) розвиток здібностей особистості; 

3) сприяння гармонійному розвитку особистості; 

Структурними компонентамифункціональної моделі неперервної освіти є:  

 мотиваційно-цільовий(усвідомлення потреби у творчій самореалізації, 

особисте привласнення й актуалізація потреб, мотивів і цілей щодо 

динамічного розвитку, систематичний пошук нових знань та інформації, 

збагачених новітніми досягненнями науки); 

 змістовий(оновлення теоретичних знань, поглиблення фахової 

компетенції, удосконалення практичних умінь); 

 креативно-процесуальний(використання системи методів, творчих 

завдань, форм, технологій навчання, спрямованих на розвиток 

особистісного та процесуального аспекту творчої активності, самостійності, 

оригінальності використання знань, умінь і навичок на практиці); 

 контрольно-регулятивний (контроль з метою корекції (самокорекції) і 

регуляції (саморегуляції)); 

 оцінно-рефлексивний(аналіз (самоаналіз) та оцінка (самооцінка), 

формування нових цілей, визначення подальших дій); 

І що саме завдяки даній моделі в подальшому система неперервної освіти 

не буде залишатися на місці, а розвиватися і в подальшому її вплив на 

становлення особистості буде не від’ємним. 
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