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ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В СВІТЛІ АНДРАГОГІЧНОГО ПІДХОДУ 

У статті визначено співвідношення концепції післядипломної освіти і концепції андрагогіки як науки про 
освіту дорослих. Обґрунтовано головні відмінності між теоретичними конструктами андрагогіки і 

педагогіки в системі освіти; визначено андрагогічний зміст головних функцій післядипломної освіти в 
Україні. Перспективи подальших досліджень полягають в обґрунтуванні основних засад 

компетентнісного підходу до післядипломної освіти в України. 
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Постановка проблеми. В умовах розробки та реалізації в Україні концепції ''освіти впродовж життя'' 
набуває особливого значення система післядипломної освіти як окрема соціальна інституція. 
Необхідність отримання післядипломної (в тому числі й другої вищої) освіти, як правило, мотивується 
динамічними змінами професійної діяльності фахівця, або ж зміною виду професійної діяльності і, як 
наслідок, потребою в набутті нових професійних знань. 

Система післядипломної освіти в Україні побудована досить добре, проте це стосується переважно 
післядипломної педагогічної, медичної, технічної освіти. Інші галузі професійної діяльності, займаючи 
на ринку праці свою нішу, мають недостатньо розгалужену мережу установ і навчальних закладів, які 
здійснюють післядипломну підготовку фахівців. Тому їхню функцію взяли на себе університети як 
заклади, які мають можливість мобільно реагувати на потреби й кон’юнктуру ринку праці, наділені 
достатнім науково-технічним і методичним ресурсом для післядипломної підготовки (докваліфікації, 
перекваліфікації) фахівців. 

Розвиток післядипломної освіти як компонента освіти упродовж життя розглядають у своїх працях 
В. Буренко [1], А. Кузьмінський [2], Н. Протасова [3], Р. Салімов, О. Савінов [4], Л. Сігаєва [5] та ін. 
Андрагогічні засади функціонування системи освіти в Україні та за кордоном розробляють 
С. Вершловський [6], С. Змєєв [7], Ю. Кулюткін [8], Л. Турос [9], С. Хаул [10] та ін. 

Проте поза увагою науковців часто залишаються теоретичні засади післядипломної освіти у світлі 
провідних науково-педагогічних підходів, як-от компетентнісного, діяльнісного, андрагогічного. На нашу 
думку, саме андрагогічний підхід, представляючи методологію освіти дорослих, дає можливість реалізувати 
основні аналітико-синтетичні методи наукового пошуку в галузі освіти дорослих та виробити спеціальну 
методологію набуття знань, умінь і навичок у дорослому віці, залежно від освітніх потреб особистості. 

Метою статті є визначення методологічного змісту андрагогічного підходу у вирішенні проблем 
розвитку післядипломної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Андрагогіка як науково-педагогічна теорія стала розвиватися у світі в 
середині ХІХ століття, а в 1926 р. з’явилася перша наукова праця у цій галузі ''Про значення освіти 
дорослих'' (The Meaning of Adult Education) Едварда Ліндемана [11: 5]. У 1970 році було опубліковано 
фундаментальну працю американського педагога і філософа Малкома Ноулса Сучасна практика освіти 
дорослих. Андрагогіка проти педагогіки'' (The modern practice of adult education), де автор відстоював 
принципові відмінності між традиційними педагогічними підходами до освіти підростаючого покоління 
та андрагогічними – до освіти дорослих людей [12]. Ґрунтовний аналіз специфіки мотивації, ставлення 
дорослих до освіти і результатів освітньої діяльності в дорослому середовищі дав можливість ученому 
виділити основні відмінності між андрагогікою і педагогікою на рівні знань, навчального процесу, ролі 
суб’єктів навчання, змісту освіти. Означені відмінності відображені нами у таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Основні відмінності між теоретичними конструктами андрагогіки і педагогіки в системі освіти 
Основні рівні відмінностей Андрагогіка Педагогіка 

На рівні знань. Переважають практико-
орієнтовані, життєво й професійно-
важливі знання. 

Переважають теоретичні, 
абстрактні знання, викладені у 
традиційних підручниках і 
посібниках. 

На рівні реалізації отриманих 
знань. 

Реалізація отриманих знань одразу 
після завершення освітнього 
процесу. 

Реалізація отриманих знань, 
відтермінована на визначене / 
невизначене майбутнє. 

На рівні мотивації до навчання. Мотивація переважно на зміни в 
професійному / особистісному 
статусі. 

Мотивація переважно на 
кількісні показники рівня знань 
(оцінки). 

На рівні суб’єкта визначення 
змісту освіти. 

Зміст освіти визначають рівноправні 
суб’єкти освітнього процесу – 
студенти / курсанти і викладачі. 

Зміст освіти визначається 
вчителем та органами 
управління освітою. 
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На рівні особливостей ролі 
вчителя. 

Викладач виступає мотиватором 
до отримання певної сукупності 
знань та рівноправним суб’єктом 
освітнього процесу. 

Вчитель виступає джерелом 
навчальної інформації. 

На рівні педагогічного 
спілкування (взаємодії). 

Переважає горизонтальна 
педагогічна взаємодія. 

Переважає вертикальна 
педагогічна взаємодія. 

На рівні програми навчання. Програми навчання 
характеризуються як гнучкі та 
мобільні. 

Програми навчання жорстко 
регламентовані стандартами. 

На рівні педагогічного 
авторитету і впливу суб’єктів 
навчального процесу. 

Домінуючий вплив справляє 
власний (вітагенний) досвід 
суб’єктів освітнього процесу. 

Домінуючий вплив справляє 
досвід педагога та носії 
навчальної інформації. 

Провідними мотиваторами до навчання дорослих, як свідчать дослідження М. Акопової, Н. Ферсмана 
[13], М. Дудіної [14], Ю. Дрешер [15], В. Дресвянникова [16] та ін., є отримання більш високого рівня 
освіти, набуття нової професії, підвищення кваліфікації, зростання конкурентоспроможності на ринку 
праці, потреба у спілкуванні та нових враженнях, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей, а 
також попередження старіння. Доросла людина як учень має низку специфічних характеристик, серед 
яких найважливішими є: 

− наявний вітагенний досвід, що принципово відрізняється від досвіду учня школи; 
− прагнення до незалежності в отриманні знань; 
− орієнтація на вирішення проблем, в тому числі й когнітивного характеру; 
− прагнення до швидкого використання отриманих нових знань, умінь та навичок; 
− рівноправний статус у взаємодії з викладачем; 
− навчання поряд із виконанням професійних і соціальних обов’язків; 
− зниження інтелектуальних здібностей у старшому віці [16]. 
Основні завдання післядипломної освіти викладено у Проекті Положення про післядипломну освіту у 

сфері вищої освіти України [17]. Вони вміщують такі основні аспекти діяльності цього соціального інституту: 
− поглиблення, розширення, оновлення знань, умінь, навичок та компетентностей фахівців 

відповідно до досягнень науково-технічного прогресу та вимог ринку; 
− удосконалення професійної майстерності та розширення фахової компетенції; 
− сприяння інноваційному розвитку особистості, її здатності адаптуватись до умов суспільства, що 

стрімко трансформується; 
− стимулювання потреби у загальній та професійній самоосвіті; 
− формування потреби особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку, 

орієнтації особи на збереження та примноження гуманістичних суспільних цінностей; 
− сприяння формуванню громадянської позиції особи, здатності до життя в умовах сучасної 

цивілізації, демократичного розвитку суспільства. 
Виходячи зі сформульованих функцій післядипломної освіти, ми спробували екстраполювати їх на 

теоретичне підґрунтя андрагогіки, як це представлено у таблиці 2. 
Таблиця 2. 

Андрагогічний зміст основних функцій післядипломної освіти в Україні 
Функція післядипломної освіти Андрагогічні засади реалізації означеної функції 

Поглиблення, розширення, оновлення знань, умінь, 
навичок та компетентностей фахівців відповідно 
до досягнень науково-технічного прогресу та 
вимог ринку. 

Андрагогіка дає можливість переосмислити 
знаннєву та особистісно орієнтовану парадигми 
освіти у площині освітніх потреб дорослої людини. 

Удосконалення професійної майстерності та 
розширення фахової компетенції. 

Має відбуватися з урахуванням специфіки процесу 
навчання для дорослих – на методологічному, 
теоретичному, технологічному рівні. 

Сприяння інноваційному розвитку особистості, її 
здатності адаптуватись до умов суспільства, що 
стрімко трансформується. 

Повинні враховуватися здатності дорослої людини 
до адаптації у новому / зміненому професійному чи 
соціальному середовищі. 

Стимулювання потреби у загальній та професійній 
самоосвіті. 

Доросла людина перебуває в стані постійного 
оновлення своїх знань, переважно на 
позаінституційному та оказіональному рівні. 
Андрагогіка як теоретичний підхід дає можливість 
розробки концепції стимулювання означених 
потреб на інституційному рівні. 

Сприяння формуванню громадянської позиції 
особи, здатності до життя в умовах сучасної 
цивілізації, демократичного розвитку суспільства. 

Андрагогіка дає можливість систематизувати й 
узагальнити наявний педагогічний потенціал для 
позитивних суспільних трансформацій за 
допомогою післядипломної освіти. 
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Сучасна андрагогіка сповідує основні принципи освіти дорослих, які цілком можна реалізувати як 
принципи діяльності системи післядипломної освіти, а саме: 

1. Принцип пріоритетності самостійного навчання. У системі післядипломної освіти цей принцип 
реалізується внаслідок науково- та навчально-методичного забезпечення на основі пріоритету 
самостійного поповнення знань, в тому числі в форматі дистанційного навчання. 

2. Принцип спільної діяльності суб’єктів освітнього простору. Його специфіка в системі 
післядипломної освіти полягає у тому, що викладач фактично виступає когнітологом, консультантом, а 
зміст освіти визначається з огляду на точку зору студента / слухача, викладача, його одногрупників і 
часто – замовників на освітній результат (докваліфікації, перекваліфікації). 

3. Принцип використання вітагенного досвіду. Післядипломна освіта має гнучко реагувати на 
реальний професійний, соціальний, особистісний досвід студентів / слухачів з метою внесення змін до 
робочих програм навчання (навчальних ситуацій та технологій, тематики індивідуальних завдань, 
курсових проектів тощо). 

4. Принцип індивідуалізації навчання: може бути реалізований у системі післядипломної освіти у 
вигляді запровадження індивідуальних планів роботи студентів / слухачів залежно від поставленої перед 
навчальним процесом мети. 

5. Принцип елективності навчання, за яким у системі післядипломної освіти студент / слухач має 
можливість вільного вибору змісту, форм і методів навчання, а також часу навчання, якщо це відповідає 
загальному навчальному плану післядипломної підготовки. 

6. Принцип рефлективності: у системі післядипломної освіти спостерігається достатньо свідоме 
ставлення студентів / слухачів до мети, змісту та результатів навчання. 

7. Принцип актуалізації результатів навчання: слухачі / студенти у системі післядипломної освіти 
мотивовані до якнайшвидшої перевірки чи впровадження отриманих знань у практиці діяльності. 

8. Принцип особистісного розвитку, за яким система післядипломної освіти спрямовується на 
вдосконалення особистості, розвиток її здатності до самонавчання. 

Висновок. Таким чином, нами з’ясовано співвідношення концепції післядипломної освіти та 
концепції андрагогіки як науки про освіту дорослих. Обґрунтовано основні відмінності між 
теоретичними конструктами андрагогіки і педагогіки в системі освіти; з’ясовано андрагогічний зміст 
основних функцій післядипломної освіти в Україні. 

Перспективи подальших досліджень вбачаються нами в обґрунтуванні основних засад 
компетентнісного підходу до післядипломної освіти в України. 
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Косыгина Е. В. Последипломное образование в свете андрагогического подхода. 

В статье определено соотношение концепции последипломного образования и концепции андрагогики 
как науки об образовании взрослых. Обоснованы основные отличия между теоретическими 

конструктами андрагогики и педагогики в системе образования; определено андрагогическое 
содержание основных функций последипломного образования в Украине. Перспективы дальнейших 

исследований состоят в обосновании основ компетентностного подхода к последипломному 
образованию в Украине. 

Ключевые слова: андрагогика, образование взрослых, последипломное образование. 

Kosygina E. V. Post-Graduate Education in the View of the Andragogical Approach. 

The article determines the correspondence of the post-graduate education conception and the andragogical 
conception as the science about the adults' education. Main differences between theoretical constructs of 

Andragogy and Pedagogy in the educational system are revealed; the andragogical content of main functions of 
the post-graduate education in Ukraine is determined. Perspectives for further researches are in the justification 

of bases of the competence-based approach to the post-graduate education in Ukraine 

Key words: andragogy, adults' education, post-graduate education. 


