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АНОТАЦІЯ 

Дернова М. Г. Андрагогічна модель професійної підготовки фахівців у 
закладах вищої освіти країн Європейського Союзу. – Кваліфікаційна наукова 
праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут 
педагогічної освіти та освіти дорослих імена Івана Зязюна, Національна академія 
педагогічних наук України, Київ, 2021. 

У дисертації здійснено цілісний науковий аналіз андрагогічних засад 
професійної підготовки фахівців у європейських закладах вищої освіти, виявлено 
конструктивні ідеї досвіду досліджуваних країн та обґрунтовано можливості їх 
творчого використання у процесі реформування вітчизняної системи вищої освіти. 

З’ясовано, що професійна підготовка фахівців у закладах вищої освіти країн 
Європейського Союзу здійснюється з метою реалізації концепції навчання 
впродовж життя, що визначається як континуум формального, неформального й 
інформального навчання для постійного оновлення і вдосконалення знань, навичок 
та компетентностей дорослої людини. Вища освіта визнається ключовим фактором 
досягнення сталого розвитку, механізмом забезпечення доступу та підтримки 
навчання впродовж життя для всіх людей, передумовою для розвитку 
інклюзивного суспільства, відповідального громадянства та підготовки 
кваліфікованих кадрів.  

Визначено категорії і поняття сфери андрагогічного знання («андрагогічний 
підхід», «андрагогіка», «дорослість», «андрагогічні принципи», «андрагогічна 
модель», «дорослий студент», «педагог-андрагог») та сфери професійної 
підготовки фахівців у європейських ЗВО («вища професійна освіта», «заклад вищої 
освіти у європейському просторі вищої освіти», «дистанційне навчання», «змішане 
навчання» і «дуальне навчання»).  

У ході дослідження встановлено, що основоположним методологічним 
підходом професійної підготовки фахівців у європейській вищій освіти є 
андрагогічний, що разом з міждисциплінарним, системним, синергетичним, 
аксіологічним, акмеологічним і культурологічним підходами дозволив виокремити 
андрагогічні засади (методологічні, теоретичні, організаційні і процесуальні) 



 

 

професійної підготовки фахівців у ЗВО країн Євросоюзу (Великобританія, Італія, 
Нідерланди, ФРН, Франція). 

Розкрито роль сучасних теорій навчання дорослих у професійній підготовці 
фахівців.  З’ясовано, що теорія самокерованого навчання розкриває внутрішні й 
зовнішні аспекти самостійної пізнавальної діяльності дорослої людини; теорія 
трансформативного навчання обґрунтовує процес навчання дорослих як 
переосмислення власного досвіду, зміну переконань і поглядів; теорія емпіричного 
навчання визначає трансформацію практичного досвіду, що є особливо актуальним 
для професійно-орієнтованих програм навчання у ЗВО; теорія контекстного 
навчання доводить, що умови, професійне середовище, у якому відбувається 
навчання, має вирішальне значення для засвоєння результатів, оскільки предмет 
діяльності професійної підготовки фахівців трансформується від навчальної 
інформації до реальних професійних ситуацій. На основі визначення сучасних 
теорій навчання дорослих виокремлено і схарактеризовано психологічні 
особливості дорослих у навчанні (автономія, особиста відповідальність, досвід, 
мотивація і рефлексія).  

Обґрунтовано організаційні засади професійної підготовки фахівців у 
європейських ЗВО, з-поміж яких: фінансові інструменти, зокрема бонуси, ваучери, 
премії, пільгові позики, гранти, гнучкі механізми оплати навчання, навчальні 
відпустки; розгалужена інформаційна та консультаційна підтримка на рівні 
держави, регіону та інституцій; інструменти альтернативного доступу до вищої 
освіти. Серед процесуальних засад професійної підготовки фахівців у 
європейських ЗВО визначено відкритість; гнучкість; широке використання 
сучасних ІКТ; фасилітацію і партнерство у міжсуб’єктній взаємодії учасників 
освітнього процесу. 

Схарактеризовано складові андрагогічної моделі професійної підготовки 
фахівців у європейських ЗВО, яка складається з двох взаємопов’язаних блоків. 
Блок андрагогічних засад включає методологічні, теоретичні, організаційні і 
процесуальні засади. Блок освітнього процесу містить цільовий, змістовий, 
технологічний і результативний компонент. 



 

 

На основі аналізу освітньо-професійних програм підготовки фахівців у ЗВО 
Великобританії, Італії, Нідерландів, ФРН та Франції cхарактеризовано 
дистанційну, змішану та дуальну форми організації навчання. 

Окреслено загальні особливості дистанційної форми навчання у 
європейських ЗВО. З’ясовано, що у європейській вищій освіті існують усталені 
моделі змішаного навчання, що грунтуються на поєднанні традиційного й онлайн-

навчання з широким використанням різноманітних ІКТ. Виокремлено низку 
суттєвих характеристик дуальної форми навчання у ЗВО Великобританії, Італії, 
Нідерландів, ФРН і Франції. Визначено форми навчальних занять, методи і засоби 
навчання у процесі реалізації дистанційної, змішаної і дуальної форм професійної 
підготовки фахівців у європейських ЗВО, а також означено ролі педагога-

андрагога у цих формах навчання. 
Проаналізовано сучасний стан професійної підготовки фахівців в 

українських ЗВО. Встановлено, що у вітчизняній вищій освіті відбуваються 
принципові позитивні зрушення, серед яких – оновлення законодавчої бази 
функціонування вищої освіти; запровадження європейської кредитно-трансферної 
системи та оновлення Національної рамки кваліфікацій; структурування змісту 
вищої освіти на основі оновлених державних стандартів; упровадження нових 
форм (дистанційного, змішаного, дуального навчання) і технологій організації 
освітнього процесу; визнання неформальної та/або інформальної освіти у межах 
освітньої програми; формування освітньої пропозиції вітчизняних ЗВО у секторі 
початкової вищої освіти (рівень 5 ЄРК). Водночас виокремлено суттєві проблеми, 
що унеможливлюють доступ дорослих громадян України до вищої освіти та 
призводять до втрати значного контингенту студентів, які раніше навчалися за 
заочною та вечірньою формами. 

З-поміж конструктивних ідей професійної підготовки фахівців у країнах 
Європейського Союзу виявлено на методологічному рівні такі, як: реалізація 
концепції навчання впродовж життя, упровадження андрагогічного підходу, 

доцільність виокремлення дорослих студентів в окрему соціальну групу, 
упровадження андрагогічної моделі професійної підготовки фахівців, активізація 
професіоналізації європейської вищої освіти; на теоретичному рівні: 
імплементація у змісті освіти сучасних теорій навчання дорослих, урахування 



 

 

психологічних особливостей дорослої людини; на практичному рівні: розроблення 
сукупності фінансових інструментів на державному і регіональному рівнях, 
розгалуження інформаційної та консультаційної підтримки на рівні держави, 
регіону та інституцій, упровадження інструментів альтернативного доступу до 
вищої освіти, співпраця закладів освіти у створенні відкритих ресурсів, MOOC та 
віртуальних лабораторій, організація професійної підготовки фахівців за 
дистанційною формою навчання, застосування науково обґрунтованих і 
експериментально перевірених моделей змішаного навчання, усебічна підтримка 
розвитку дуального навчання у вищій школі як на національному, так і на 
регіональному й інституційному рівнях, упровадження фінансових стимулів для 
залучення роботодавців до участі у дуальному навчанні, ефективне 
функціонування різних моделей чергування стажування і навчання, залучення 
роботодавців та інших соціальних партнерів до розроблення стандартів, освітніх 
програм, критеріїв оцінювання результатів і якості навчання, відкритість і 
гнучкість професійної підготовки фахівців, фасилітація і партнерство у взаємодії 
суб’єктів освітнього процесу. 

З урахуванням прогресивних і конструктивних ідей розроблено науково-

методичні рекомендації щодо удосконалення професійної підготовки фахівців на 
андрагогічних засадах у вітчизняній системі вищої освіти на загальнодержавному, 
регіональному та інституційному рівнях.  

Наукова новизна й теоретичне значення дослідження полягають у тому, 
що: вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісний аналіз 
андрагогічних засад професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти 
європейських країн; з’ясовано роль європейської вищої освіти як складової 
стратегії навчання впродовж життя на загальноєвропейському і національному 
рівнях Великобританії, Італії, Нідерландів, ФРН і Франції; схарактеризовано 
методологічні засади професійної підготовки у європейських вишах (понятійне 
поле андрагогічного знання і професійної підготовки у європейських ЗВО); 
розкрито механізм суб’єкт-суб’єктної взаємодії в андрагогічній моделі професійної 
підготовки фахівців у закладах вищої освіти країн Європейського Союзу; 
виокремлено й схарактеризовано сучасні теорії самокерованого, 
трансформативного, емпіричного й контекстного навчання, розкрито психологічні 



 

 

особливості навчання дорослих (автономія, особиста відповідальність, досвід, 
мотивація, рефлексія) та визначено їх роль у професійній підготовці сучасних 
фахівців; окреслено й досліджено організаційні (фінансові й інформаційні 
інструменти підтримки дорослих, інструменти альтернативного доступу дорослих 
до вищої освіти) та процесуальні (відкритість і гнучкість освітнього процесу, 
широке використання сучасних ІКТ, фасилітація і партнерство міжсуб’єктної 
взаємодії учасників освітнього процесу) засади навчання дорослих у європейських 
закладах вищої освіти; схарактеризовано складові андрагогічної моделі 
професійної підготовки майбутніх фахівців у країнах Євросоюзу; досліджено 
особливості організаційних форм навчання дорослих (дистанційна, змішана, 
дуальна) у європейських ЗВО; виявлено конструктивні ідеї європейського досвіду 
на методологічному, теоретичному і практичному (організаційна і процесуальна 
складові) рівнях та обґрунтовано можливості їх творчого використання у процесі 
реформування вітчизняної системи вищої освіти; 

удосконалено зміст навчально-методичного забезпечення професійної 
підготовки майбутніх педагогів вищої школи та підвищення кваліфікації 
викладачів закладів вищої освіти; 

подальшого розвитку набули: положення щодо розвитку системи 
професійної підготовки фахівців у вищій освіті України з урахуванням 
конструктивних ідей Великобританії, Італії, Нідерландів, ФРН і Франції.  До 
наукового обігу введено нові факти, документи, що стосуються професійної 
підготовки фахівців у європейських ЗВО; обґрунтовано та введено у науково-

педагогічний дискурс поняття дорослого студента, андрагогічної моделі 
професійної підготовки фахівців у ЗВО, а також андрагогічні принципи навчання, 
зокрема автономії дорослого, опори на життєвий досвід, персоналізації і гнучкості 
навчання, особистої відповідальності дорослого, фасилітативності і партнерської 
взаємодії суб’єктів освітнього процесу. 

Практичне значення дослідження полягає у розробленні науково-

методичних рекомендацій щодо удосконалення професійної підготовки фахівців 
на андрагогічних засадах у вітчизняній системі вищої освіти. Положення, 
результати і висновки за результатами дослідження доцільно використовувати у 
теоретичних та експериментальних дослідженнях з андрагогіки, порівняльної 



 

 

педагогіки, під час розроблення концептуальних і нормативних документів з 
питань професійної підготовки фахівців у ЗВО, з метою оновлення наявних 
навчальних курсів з педагогіки, компаративістики, укладання програм спецкурсів з 
проблем вищої освіти та освіти дорослих, організації навчання у закладах 
післядипломної освіти, на курсах підвищення кваліфікації педагогів вищої школи, 
а також для розроблення нормативно-правового та науково-методичного 
забезпечення освіти дорослих в Україні. Прогностичний потенціал дослідження 
полягає у можливості організації на його основі подальшої дослідницької роботи 
щодо професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти на 
андрагогічних засадах в інших країнах, у розробленні навчально-методичного 
забезпечення для перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогів та менеджерів 
вищої школи.  

Ключові слова: навчання впродовж життя, андрагогіка, андрагогічний 
підхід, професійна підготовка дорослих, дуальне навчання, змішане навчання, 
дистанційне навчання, Європейський Союз. 
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ABSTRACT 

Dernova M.G. Andragogical model of professional training in higher 

education institutions of the European Union. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences in specialty 13.00.04 

– Theory and methodology of professional education. – Institute of Pedagogical 

Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of 

Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation provides a comprehensive scientific analysis of the andragogical 

basics of professional education in European HEIs, identifies constructive ideas from the 

studied countries and substantiates the possibilities of their creative use in reforming 

Ukrainian higher education system. 

It has been found that the education of specialists in European HEIs is based on the 

lifelong learning concept, which is defined as a continuum of formal, non-formal and 

informal learning for continuous updateing and improving knowledge, skills and 

competencies of adults. Higher education is recognized as a key factor in achieving 

sustainable development, a mechanism for ensuring access to and support for lifelong 

learning for all people, a prerequisite for the development of an inclusive society, 

responsible citizenship and qualified personnel. 

Categories and concepts of andragogical knowledge (andragogic approach, 

andragogy, adulthood, andragogical principles, andragogical model, adult student, 

educator for adults) and the field of professional education in European HEIs (higher 

professional education, higher education institution in the European Higher Education 

Area, distance learning, blended learning and work-based learning). 

It has been found that the basic methodological approach to education in European 

higher education is andragogical, which together with interdisciplinary, systemic, 

synergetic, axiological, acmeological and culturological approaches allowed to 

distinguish andragogical theoretical, methodological and organizational principles in 



 

 

higher professional education in European Union countries (Great Britain, Italy, the 

Netherlands, Germany, France). 

The role of modern theories of adult learning in professional education has been 

defined. It has been found that the theory of self-directed learning reveals the internal 

and external aspects of independent cognitive activity of an adult; the theory of 

transformative learning substantiates adult learning as rethinking of adult’s own 
experience, change of beliefs and views; the theory of experiential learning determines 

the transformation of practical experience, which is especially relevant for 

professionally-oriented education programs in HEIs; the theory of contextual learning 

proves that the conditions and professional environment , which learning takes place in, 

is crucial for learning outcomes, because the subject of professional education is 

transformed from knowledge to real professional situations. Based on the analysis of 

adult learning modern theories, adult psychological characteristics (autonomy, personal 

responsibility, experience, motivation and reflection) have been defined. 

The organizational basics of professional education in European HEIs have been 

substantiated, among which are: financial instruments, in particular bonuses, vouchers, 

awards, loans, grants, flexible payment for education, study vacations; extensive 

information and consulting support at the level of a state, region and institution; tools for 

alternative access to higher education. Among the process basics of professional 

education in European HEIs are openness; flexibility; widespread use of modern ICT; 

facilitation and partnership in student-educator interaction. 

The components of the andragogical model of professional education in European 

HEIs, which consists of two interconnected blocks, have been characterized. The block 

of andragogical basics includes methodological, theoretical, organizational and process 

basics. The block of the educational process contains the target, content, technological 

and learning outcomes components. 

Based on the analysis of educational and professional programs in HEIs of Great 

Britain, Italy, the Netherlands, Germany and France, distance, blended and work-based 

learning have been characterized. 

General peculiarities of distance learning in European HEIs have been defined. 

European higher education has been found to have well-established blended learning 

models based on a combination of traditional and online learning with a wide range of 



 

 

ICTs. A number of essential characteristics of work-based learning in HEIs of Great 

Britain, Italy, the Netherlands, Germany and France have been highlighted. Forms of 

study activities, methods and means of teaching and learning in distance, blended and 

work-based forms of professional education in European HEIs and roles of educators 

have been defined. 

The current state of professional education in Ukrainian HEIs has been analyzed. It 

has been determined that Ukrainian higher education is characterized with positive 

changes, among which are updating the legislative framework for higher education; 

introducing the European credit transfer system and updating the National Qualifications 

Framework; structuring the content of higher education on the basis of updated state 

standards; implementing new forms (distance, blended, work-based learning) and 

technologies of organization of the educational process; recognizing non-formal and / or 

informal education within the educational program; formation of the educational offer at 

level 5 EQF. At the same time significant problems have been identified which stop adult 

citizens of Ukraine from studying at HEIs and lead to the loss of a significant number of 

students who studied part-time. 

Among the constructive ideas of professional higher education in the European 

Union identified at the methodological level are: implementation of the concept of 

lifelong learning, introduction of andragogical approach, definition of adult students as a 

separate social group, introduction of andragogical model of higher professional 

education; at the theoretical level: implementation of modern theories of adult learning, 

taking into account the psychological characteristics of an adult; at the practical level: 

development of a set of financial instruments at the state and regional levels, information 

and consulting support at the state, regional and institutional levels, introduction of 

alternative access to higher education tools, cooperation of educational institutions in 

creating open resources, MOOCs and virtual laboratories, well-established offer in 

distance learning, application of scientifically based and experimentally tested models of 

blended learning, comprehensive support for the development of work-based learning at 

national, regional and institutional levels, introduction of financial incentives to involve 

employers in work-based learning, effective functioning of different models of internship 

and training alteration, involvement of employers and other social partners in the 

development of standards, educational programs, criteria for evaluating the results and 



 

 

quality of training, openness and flexibility of professional training, facilitation and 

partnership in student-educator interaction. 

Taking into account progressive and constructive ideas, scientific and 

methodological recommendations have been developed to improve professional training 

based on andragogical principles in Ukrainian higher education system at national, 

regional and institutional levels. 

The scientific novelty and theoretical significance of the study consists in the 

fact that for the first time in Ukrainian pedagogical science a comprehensive analysis of 

the andragogical basics of professional training in HEIs of European countries has been 

carried out; the role of European higher education as a component of lifelong learning 

strategy at the European and national levels of Great Britain, Italy, the Netherlands, 

Germany and France is clarified; methodological principles of professional training in 

European HEIs have been characterized (field of andragogical knowledge and 

professional training in European higher education institutions); a mechanism of student-

educator interaction in the andragogical model of professional training in higher 

education institutions of the European Union has been defined; modern theories of self-

directed, transformative, experiential and contextual learning have been characterized, 

psychological characteristics of adult learning (autonomy, personal responsibility, 

experience, motivation, reflection) have been determined; organizational (financial and 

information tools of adult support, tools of alternative access to higher education) and 

process (openness and flexibility of educational process, wide use of modern ICT, 

facilitation and partnership of student-educator interaction) basics of adult learning in 

European higher education institutions have been studied; the components of the 

andragogical model of professional training in the countries of the European Union have 

been characterized; the peculiarities of organizational forms of adult learning (distance, 

blended, work-based) in European HEIs have been researched; constructive ideas of 

European experience at methodological, theoretical and practical (organizational and 

process components) levels have been highlighted, and possibilities of their creative use 

in reforming Ukrainian system of higher education have been substantiated; 

it has been improved the content of educational and methodical support of 

professional training of future teachers of higher school and further training of teachers 

of higher education institutions; 



 

 

it has been further developed ideas on improvement of professional training in 

Ukrainian higher education, taking into account the constructive ideas of Great Britain, 

Italy, the Netherlands, Germany and France. New facts and documents concerning higher 

professional education in European HEIs have been introduced into scientific discourse; 

the concept of adult student, andragogical model of professional training in HEI, as well 

as some andragogical principles of learning, including adult autonomy, reliance on life 

experience, personalization and flexibility of learning, personal responsibility of adults, 

facilitation and partnership in student-educator interaction  have been introduced into the 

scientific and pedagogical discourse. 

The practical significance of the study consists in scientific and methodological 

recommendations for improving the training of specialists on andragogical basics in 

Ukrainian higher education. Ideas, results and conclusions based on the study should be 

used in theoretical and experimental studies in andragogy, comparative pedagogy, for 

developing conceptual and regulative documents on professional training  in HEIs, 

designing training programmes on the problems of higher education and adult education, 

organizing training in further  education institutions, training courses for teachers of 

higher education, as well as for developping legislative  and scientific-methodological 

provision for adult education in Ukraine. The prognostic potential of the research 

consists in organizing further research on professional training of future specialists in 

higher education institutions on andragogical principles in other countries, developing 

educational and methodological provision for retraining and further training of teachers 

and managers in higher education. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Залученість дорослих до сфери вищої 
освіти, що активно відбувається у розвинених країнах світу, є важливим 
індикатором сталого розвитку суспільства. Інтеграція України до європейського та 
світового освітнього простору в умовах глобалізації, інформатизації, 
інтернаціоналізації й мобільності фахівців вимагає вивчення досвіду розвинених 
країн, зокрема європейських, що обумовлено їх високими освітніми та 
економічними показниками, наявністю давніх традицій у сфері освіти дорослих, 
прогресивними досягненнями у впровадженні стратегій та інструментів 
розширення участі дорослих у вищій освіті, що призвело до збільшення їх 
чисельності – 40% від загальної кількості. Так, у країнах Європейського Союзу за 
останні десятиліття спостерігається тенденція вступу студентів на навчання до 
закладів вищої освіти через певний проміжок часу після здобуття середньої освіти. 
Вони мають життєвий, професійний і соціальний статус, прагнуть підвищити 
кваліфікацію або змінити професію, їм властиві насамперед особиста 
відповідальність, автономія, зовнішня й внутрішня мотивація, рефлексія. Ці зміни 
вимагають андрагогічного підходу до організації навчання у закладах вищої 
освіти. 

Актуальність зазначеної проблеми знайшла висвітлення у документах і 
публікаціях міжнародних організацій («Освіта впродовж життя: політика і 
стратегія» (UNESCO, 2014), Інчхонська декларація і програма дій щодо розвитку 
освіти до 2030 року (2015), Рекомендації ЮНЕСКО щодо навчання та освіти 
дорослих (UNESCO, 2016), Глобальний звіт ЮНЕСКО стосовно навчання та освіти 
дорослих «Інклюзія та освіта: усі означає усі» (UNESCO, 2020)); Європейської 
комісії (План дій щодо навчання дорослих «Навчатися – завжди вчасно» (COM, 
2007), «Розвиток сектору навчання дорослих: відкриття вищої освіти для 
дорослих» (European Commission, 2013), «Працюємо разом задля зміцнення 
людського капіталу, працевлаштування і конкурентоспроможності» (COM, 2016), 
Оновлений порядок денний для вищої освіти (COM, 2017), Освіта і підготовка 
2020 (Education and Training 2020)); Ради Європи (Резолюція Ради Європи щодо 
Оновленого порядку денного для навчання дорослих (Council Resolution, 2011; 
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Рекомендації Ради Європи щодо шляхів оновлення навичок «Нові можливості для 
дорослих» (Council Recommendation, 2016)).  

Підтвердження цьому знаходимо також у державних законодавчих та 
нормативно-правових документах, насамперед у Законах України «Про вищу 
освіту» (2014), «Про освіту» (2017), «Про професійний розвиток працівників» 
(2012), Стратегії інноваційного розвитку на 2010 – 2020 рр. в умовах 
глобалізаційних викликів (2009), Національній стратегії розвитку освіти України 
на період до 2021 року» (2013), Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 
(2015), Державній стратегії регіонального розвитку до 2027 року (2020), 
Положенні про дистанційне навчання (2013), Національній стратегії у сфері прав 
людини (2015), Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021 – 2031 роки 
(2020), Рекомендаціях щодо організації змішаного навчання у закладах фахової 
передвищої та вищої освіти (2020), Концепції підготовки фахівців за дуальною 
формою здобуття освіти (2018) та ін. Важливим кроком у вирішенні проблеми 
освіти дорослих в Україні став проєкт Закону «Про навчання та освіту дорослих» 
(2020), внесення професії «андрагог» до Національного класифікатора ДК 003:2010 
«Класифікатор професій» тощо. 

Оскільки проблема професійної підготовки дорослих у закладах вищої освіти 
посідає важливе місце в системі професійної освіти та освіти дорослих, вагомими 
для нашого наукового пошуку є дослідження за такими напрямами: 

‒ теорія і практика освіти дорослих (О. Аніщенко, С. Архипова, С. Бабушко, 
О. Баніт, А. Боярська-Хоменко, О. Добринська, О. Кукуєв, І. Литовченко, 
Н. Литвинова, Л. Лук’янова, О. Огієнко, В. Олійник, С. Прийма, Т. Протасова, 
О. Самодумська, Л. Сігаєва, О. Теренко, Л. Тимчук та ін.);  

‒ педагогіка й психологія вищої школи (І. Алексюк, О. Андреєв, 
А. Вербицький, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, І. Зязюн, Л. Ітельсон, В. Кремень, 
А. Кузьминський, Н. Лазаренко, В. Ляудіс, А. Маркова, О. Мороз, Н. Ничкало, 
П. Підкасистий, І. Підласий, Е. Помиткін, В. Рибалка, П. Саух, В. Семиченко, 
С. Сисоєва,  С. Брукфілд (S. Brookfіeld), М. Геддес (M. Geddes), Л. Дікінсон 
(L. Dіckіnson), Р. Олрайт (R. Allwrіght), М. Онейл (М. O'neіl), А. Чене (A. Chene) та 
ін.);  



8 

 

‒ порівняльно-педагогічні (Н. Авшенюк, С. Бабушко, Н. Бідюк, С. Заскалєта, 
І. Литовченко, О. Огієнко, Н. Пазюра, О. Самойленко, О. Товканець та ін.);  

‒ теорія і практика дистанційної освіти, зокрема освіта та управління 
(А. Гуржій, В. Луговий та ін.); наукове забезпечення дистанційного навчання 
(В. Биков, О. Довгялло, Ю. Дорошенко, М. Жалдак, О. Спірін та ін.); 
організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти в Україні і за кордоном та 
підходи щодо їх реалізації (Р. Гуревич, П. Дмитренко, Ю. Пасічник, О. Собаєва, 
П. Таланчук, М. Танась, В. Шейко, Б. Шуневич та ін.);  

‒ теорія і практика змішаного навчання у ЗВО (М. Кадемія, В. Кухаренко, 
Г. Ткачук та ін.). 

У зарубіжному науковому просторі активно досліджується проблема 
професійної підготовки дорослих у закладах вищої освіти. Значний інтерес 
становлять результати наукових розвідок зарубіжних учених у сфері освіти 
дорослих С. Брукфілд (S. Brookfield), Г. Кофессор (G. Confessore), М. Делен 
(M. Daehlen), Дж. Девенпорт (J. Davenport), Г. Дін (G. Dean), М. Деррік 
(M. Derrick), К. Доллхаузен (K. Dollhausen), Дж. Дрепер (J. Draper), Д. Фор 
(D. Feuer), П. Фрейре (P. Freire), Г. Гроу (G. Grow), Р. Хіємстра (R. Hiemstra), 

Р. Брокетт (R. Brockett), К. Хоул (C. Houle), Р. Хатчінс (R. Hutchins), Дж. Джарвіс 
(J. Jarvis), Л. Кесворм (C. Kasworm), С. Мерріам (S. Merriam), М. Ноулз 
(M. Knowls), К. Неппер (C. Knapper), Д. Колб (D. Kolb), Д. Літтл (D. Little), 

У. Літтлвуд (W. Littlewood), Р. Каффарелла (R. Caffarella) та ін. 
У контексті нашого дослідження вагомими є праці, в яких розкриваються 

психолого-педагогічні особливості навчання дорослих, серед яких – автономія 
(Д. Бауд (Boud, D.), П. Бенсон (P. Benson), Б. Гольмберг (B. Holmberg), Л. Дем 
(L. Dam), М. Деррік (M. Derrick), П. Карр (P. Carr), Ф. Кенді (Ph. Candy), 

Г. Конфесор (G. Confessore), Д. Літтл (D. Little), М. Понтон (M. Ponton), Х. Холек 
(H. Holec), А. Чене (A. Chene), особиста відповідальність (Р. Брокетт (R. Brockett), 

Д. Гаррісон (D. Garrison), Л. Гульельміно (L. Guglielmino), П. Кенді (P. Candy), 

М. Ноулз (M. Knowls), Р. Хайемстра (R. Hiemstra), К. Хоул (C. Houle), Б. Шленкер 
(B. Schlenker)), мотивація (Е. Холтон (E. Holton) і Р. Суонсон (R. Swanson), 

С. Брукфілд (S. Brookfield), С. Мерріем (S. Merriam), Д. Натсен (D. Knutsen), 

М. Ноулз (M. Knowls), Р. Влодовські (R. Wlodkowski), П. Пінтріч (P. Pintrich), 
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Дж. Ротгенс (J. Rotgans), М. Свінікі (M. Svinicki), І. Сорокош (І. Sorokosz), П. Дейвіс 
(P. Davіes), А. Пайрес (A. Pires), Т. Торкілдсен (T. Thorkildsen) та ін.)), рефлексія 
(Е. Бойд (E. Boyd) і А. Фейлс (A. Fales), Д. Бауд (D. Boud), Р. Кіу (R. Keogh) та 
Д. Уолкер (D. Walker), Д. Колб (D. Kolb), Дж. Коуен (R. Cohen), Дж. Мун (J. Moon), 

Д. Шон (D. Schön) та ін.  
Водночас аналіз стану вітчизняної практики розвитку освіти дорослих 

загалом і участі дорослих у вищій освіті зокрема засвідчує, що реформування 
зазначених секторів освіти відбувається недостатньо ефективно, не повною мірою 
враховуються швидко змінювані потреби суспільства і особистості, глобалізаційні 
зміни в економіці і на ринку праці, а також світові тренди. 

Незважаючи на те, що питання професійної підготовки фахівців постійно 
перебували у полі зору науковців та практиків, завжди існувала невідповідність 
між зростаючими потребами ринку праці у висококваліфікованих кадрах і 
недостатньою якістю, гнучкістю, відкритістю і доступністю вищої освіти для 
дорослих. У сучасних соціально-економічних умовах ця невідповідність 
поглибилася, а завдання щодо її усунення особливо актуалізувалися. Вища освіта 
потребує структурної і функціональної диверсифікації з метою її реальної 
професіоналізації і відкритості для дорослих студентів, забезпечення навчання 
упродовж усієї їхньої професійної діяльності на андрагогічних засадах. Проте, як 
свідчать результати аналізу, можливості для навчання дорослих практично 
відсутні, оскільки ігноруються підходи, форми і методи навчання дорослих, 
відсутня система визнання попереднього неформального й інформального 
навчання.  

Вивчення автентичних джерел показало, що проблема професійної 
підготовки у європейських закладах вищої освіти на андрагогічних засадах 
розглядалася вітчизняними дослідниками фрагментарно і не стала предметом 
системного вивчення. Поза увагою науковців залишається теоретичне 
обґрунтування андрагогічної моделі професійної підготовки фахівців у закладі 
вищої освіти. 

Таким чином, актуальність і доцільність дослідження полягає у необхідності 
всебічного вивчення європейського досвіду щодо забезпечення професійного 
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розвитку фахівців у ЗВО, що допоможе подолати низку суперечностей, 
накопичених у вітчизняній системі вищої освіти, зокрема між: 

‒  об’єктивною необхідністю цілісного, міждисциплінарного аналізу 
зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців у ЗВО на андрагогічних 
засадах та відсутністю його системного вивчення й узагальнення у вітчизняному 
науковому дискурсі;  

‒  об’єктивною потребою ринку праці у неперервному професійному та 
особистісному розвитку дорослої людини та відсутністю науково обґрунтованих, 
регульованих на законодавчому рівні механізмів задоволення цих потреб; 

‒  зростанням необхідності створення умов для розширення доступу 
дорослих до університетської освіти та неспроможністю вітчизняної системи 
вищої освіти їх реалізувати на належному рівні;  

‒  необхідністю аналізу досвіду вищої професійної освіти дорослих у 
європейських країнах як важливої умови інтеграції України у європейський 
освітній простір і відсутністю цілісного дослідження андрагогічної моделі 
професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти європейських країн;  

‒  визнанням сектора вищої освіти рушійною силою відтворення людських 
ресурсів, механізмом підвищення кваліфікаційного рівня фахівців впродовж життя 
і відсутністю національної стратегії навчання впродовж життя з урахуванням 
європейського досвіду та світових тенденцій, недостатньою ефективністю 
традиційних академічних підходів у сучасній підготовці фахівців; відсутністю у 
системі вищої освіти розвиненої науково-методичної бази щодо навчання 
дорослих.  

Актуальність порушеної проблеми, недостатність її цілісного вивчення, 
необхідність подолання зазначених суперечностей зумовили вибір теми 
дослідження «Андрагогічна модель професійної підготовки фахівців у 
закладах вищої освіти країн Європейського Союзу». 

Зв’язок роботи з науковими програмами планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи відділу 
андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України у межах комплексних досліджень «Теорія і практика особистісного 
і професійного розвитку дорослого населення» 2014–2016 рр. (РК № 0114U00316) 
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та «Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого 
населення» 2017–2019 рр. (РК № 0117U001071). Тему дослідження затверджено на 
засіданні вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України (протокол № 11 від 22 листопада 2012 р.) та узгоджено у 
Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і 
психології НАПН України (протокол № 10 від 18 грудня 2013 р.). 

Об’єкт дослідження: професійна підготовка фахівців у закладах вищої 
освіти країн Європейського Союзу. 

Предмет дослідження: андрагогічні засади професійної підготовки фахівців 
у закладах вищої освіти європейських країн. 

Мета дослідження: на основі міждисциплінарного підходу здійснити 
цілісний науковий аналіз андрагогічних засад професійної підготовки фахівців у 
європейських закладах вищої освіти, виявити конструктивні ідеї досвіду 
досліджуваних країн та обґрунтувати можливості їх творчого використання для 
реформування вітчизняної системи вищої освіти. 

Відповідно до об’єкта, предмета, мети визначено основні завдання 
дослідження: 

1. Схарактеризувати роль вищої освіти як складової європейської стратегії 
навчання впродовж життя. 

2. Обґрунтувати методологічні засади професійної підготовки фахівців у 
європейських закладах вищої освіти.  

3. Проаналізувати сучасні теорії навчання дорослих та визначити їх роль у 
професійній підготовці сучасних фахівців. 

4. Розкрити організаційні та процесуальні засади професійної підготовки 
фахівців у вищій освіти країн Європейського Союзу.  

5. Обгрунтувати складові андрагогічної моделі професійної підготовки 
майбутніх фахівців у закладах вищої освіти країн Європейського Союзу. 

6. Дослідити форми організації навчання у закладах вищої освіти країн 
Європейського Союзу. 

7. Виявити конструктивні ідеї досвіду професійної підготовки фахівців у 
країнах Європейського Союзу та обґрунтувати можливості їх творчого 
використання для реформування вітчизняної системи вищої освіти.  
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8. Підготувати науково-методичні рекомендації щодо удосконалення 
професійної підготовки фахівців на андрагогічних засадах у вітчизняній системі 
вищої освіти. 

Територіальні межі дослідження. Вибір для порівняльно-педагогічного 

дослідження країн Європейського Союзу, зокрема п’яти з них (Великобританії, 
Італії, Нідерландів, Федеративної республіки Німеччини, Франції), досвід яких 
вивчався найбільш ретельно, зумовлений наступними чинниками. По-перше, усі 
обрані країни мають давні традиції та високий рівень правового й законодавчого 
забезпечення у сфері вищої освіти і освіти дорослих. По-друге, ці країни посідають 
провідне місце серед країн Євросоюзу за кількістю дорослих студентів, які 
здобувають вищу освіту, що свідчить про позитивний досвід національної 
політики цих країн щодо розширення доступу дорослих до вищої освіти. По-

третє, системи професійної підготовки фахівців цих країн побудовані на 
андрагогічних принципах організації навчання у закладах вищої освіти про що 
свідчать  різноманітні відкриті і гнучкі форми навчання. По-четверте, вивчення, 
узагальнення та осмислення андрагогічних засад професійної підготовки фахівців 
в університетах обраних європейських країн уможливить використання 
прогресивних ідей у реформуванні вітчизняної вищої освіти. 

Досвід інших європейських країн ретельно не вивчався, але фрагментарно 
також розглядався у дослідженні. 

Концепція дослідження. В основу дослідження покладено 
міждисциплінарний підхід з урахуванням положень професійно-порівняльної 
педагогіки, професійної педагогіки, педагогіки вищої школи, андрагогіки, 
психології, розвитку людських ресурсів, соціології, філософії, який уможливив 
здійснення цілісного аналізу професійної підготовки фахівців у закладах вищої 
освіти європейських країн як суспільного, феномену, результатом якого є 
висококваліфікований конкурентоздатний фахівець. 

Мета й інтегративний характер предмета дослідження, що охоплює теорію і 
методику професійної підготовки фахівців на андрагогічних засадах в 
європейських країнах, зумовили необхідність обґрунтування концепції 
дослідження на різних рівнях узагальнення та конкретизації.  
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Методологічний концепт закладає фундаментальне підґрунтя будь-якого 
процесу пізнання та утворює синтез наукових підходів до розуміння сутності 
проблеми дослідження. Основні положення і принципи обраних підходів 
уможливлюють визначення ролі вищої освіти як складової європейської стратегії 
навчання впродовж життя; характеристику методологічних засад професійної 
підготовки фахівців; обґрунтування сучасних теорій навчання дорослих; розкриття 
організаційних і процесуальних засад навчання дорослих; виявлення складових 
андрагогічної моделі професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої 
освіти країн Європейського Союзу; дослідження форм організації навчання 
дорослих у європейських ЗВО; визначення шляхів реформування системи 
професійної підготовки фахівців на андрагогічних засадах у закладах вищої освіти. 

В основу методології дослідження покладено наукові принципи, зокрема: 
системності, що дає змогу розглядати професійну підготовку фахівців як систему, 
що складається із структурних елементів з певними узгодженими взаємозв’язками 
за єдиним напрямом розвитку та уможливлює усунення суперечностей між ними; 
функціональності, що спрямований на визначення і диференціацію функцій 
професійної підготовки фахівців на андрагогічних засадах з урахуванням того, що 
будь-яка структура тісно пов’язана з функціями системи і її підсистем, що 
постійно моделюються, уточнюються і конкретизуються залежно від сучасних 
підходів до професійної освіти, які враховують динаміку життєдіяльності різних 
соціальних систем в умовах глибоких цивілізаційних змін, соціально-економічного 
розвитку, інформатизації суспільства; полісуб’єктності, що передбачає 
становлення суб’єкт-суб’єктної взаємодії на різних рівнях освітнього процесу, 
відображає єдність людиноцентричного та діяльнісного аспектів, актуалізує та 
стимулює прагнення дорослих до саморозвитку; гуманізації, спрямованого на 
врахування духовних цінностей особистості у процесі професійної підготовки, 
передбачає залучення учасників освітнього процесу до оволодіння цінностями 
культури, освіти та професії, забезпечує підпорядкованість змісту, форм і методів 
професійної підготовки фахівців принципам навчання дорослих. 

Технологічний концепт охоплює прикладний аспект дослідження, забезпечує 
дієвість андрагогічної моделі професійної підготовки фахівців та засобів її 
ефективної реалізації у закладах вищої освіти європейських країн. 
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Прогностичний концепт пов’язаний з виокремленням конструктивних ідей 
досвіду європейських країн щодо професійної підготовки фахівців на 
андрагогічних засадах у закладах вищої освіти та визначенням можливостей їх 
екстраполяції у вітчизняному просторі вищої освіти. 

Виокремлення відповідних концептів уможливлює представлення 
професійної підготовки майбутніх фахівців у європейських закладах вищої освіти 
як цілісної системи науково обґрунтованих підходів і педагогічних дій, 
змодельованої на підставі андрагогічних засад професійної підготовки, сучасних 
теорій навчання дорослих, психологічних особливостей навчання дорослих, з 
урахуванням стратегії освіти впродовж життя, розвитку вищої професійної освіти, 
соціально-економічного зростання та інформатизації суспільства країн Європи. 

Методологічною основою дослідження стали: основні положення теорії 
освіти дорослих, діалектичний принцип взаємозв’язку та взаємообумовленості 
закономірностей і явищ соціальної дійсності, загальнофілософські положення про 
єдність загального й часткового, теорії та практики, теорії людського і соціального 
капіталу; принцип об‘єктивності, який передбачає комплексне врахування 
зовнішніх та внутрішніх чинників, які спричиняють виникнення певних явищ – 

історичних, політичних, соціальних, економічних, культурних, освітніх та інших; 
принципи цілісності, логічності, наступності, соціальної обумовленості явищ, 
гуманізації освіти, особистісного підходу, індивідуалізації та диференціації 
навчання; концептуальні положення андрагогіки, професійної педагогіки і 
психології про роль неперервної професійної освіти і навчання; положення щодо 
професійної підготовки фахівців у закладі вищої освіти; розуміння сутності вищої 
професійної освіти; методологія системного аналізу. 

На різних етапах наукового дослідження використовувалися:  
‒ андрагогічний підхід як основоположний, використання якого дало змогу 

визначити понятійно-категоріальний апарат дослідження, зокрема категорії і 
поняття сфери андрагогічного знання; схарактеризувати сучасні теорії навчання 
дорослих; виокремити психологічні особливості навчання дорослих; окреслити 
складові андрагогічної моделі професійної підготовки фахівців у європейських 
закладах вищої освіти;  



15 

 

‒ міждисциплінарний підхід, який уможливив використання наукових 
концепцій різних дисциплін з метою ґрунтовного аналізу професійної підготовки 
фахівців у вищих навчальних закладах європейських країн – філософії, 
андрагогіки, педагогіки, психології, соціології та ін.; 

‒ системний підхід, за допомогою якого було вивчено складові професійної 
підготовки фахівців у закладах вищої освіти та виявлено їх взаємозв’язки; 
розглянуто професійну підготовку фахівців на рівні вищої освіти як цілісне явище, 
якому притаманна низка обумовлених специфікою галузі особливостей; 
розглянуто професійну підготовку фахівців у ЗВО як складову неперервної 
професійної освіти і навчання особистості упродовж життя; здійснено 
концептуальне осмислення досвіду європейських країн з цього питання та 
перспектив подальшого впровадження механізмів розширення доступу дорослих 
до участі у вітчизняній вищій освіті;  

‒ синергетичний підхід дав змогу виявити загальні системні властивoсті та 
якісні характеристики складових андрагогічної моделі професійної підготовки 
фахівців у закладах вищої освіти; забезпечив мoжливість упoрядкувати їх та 
рoзглядати як єдине ціле, у взаємoдії й кoреляційнoму зв'язку між собою; 

‒ аксіологічний підхід став підставою для дослідження андрагогічних засад 
прoфесійнoї підгoтoвки як інструменту задoвoлення прoфесійних і особистісних 
пoтреб дорослої людини як найвищої цінності суспільства, а також для аналізу 
суб’єктів освітнього процесу у ЗВО як рівноправних ціннісно-мотивованих 
суб’єктів навчальної діяльності, що ґрунтується на фасилітації та партнерстві, на 
основі цінностей кожного з них;  

‒ акмеологічний підхід уможливив конструювання андрагогічної моделі 
професійної підготовки фахівців у європейських ЗВО з урахуванням особливостей 
суб’єктів освітньої взаємодії і їх діяльності під час професійної підготовки у ЗВО; 

‒ культурологічний підхід сприяв об’єктивному виокремленню 
конструктивних ідей професійної підготовки фахівців у європейських країнах та 
виявленню перспектив розвитку вітчизняної та європейської вищої освіти. 

Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку було 
використано 1066 джерел, у тому числі 731 зарубіжних (англійською, італійською, 
німецькою, французькою, голландською мовами), з-поміж яких:  
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‒ офіційні документи та аналітичні матеріали (доповіді, резолюції, 
рекомендації, науково-педагогічні видання та електронні банки даних) з питань 
освіти дорослих та професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти, таких 
організацій, як Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD), 

ЮНЕСКО, Світовий банк, Європейська комісія, Рада Європи, Європейська 
асоціація дистанційних університетів (EADTU), Європейська асоціація закладів 
вищої освіти (EURASHE) та ін. (усього 146 одиниць);  

‒ офіційні документи, статистичні матеріали, урядові постанови і програми 
з питань навчання впродовж життя і освіти дорослих: Освіта та підготовка 2020. 
Покращення політики і забезпечення навчання дорослих в Європі (Education and 

Training 2020. Improving Policy and Provision for Adult Learning in Europe), 

Белемська рамка дій «Збільшення можливостей і потенціалу навчання дорослих 
для майбутнього» (Belém framework for action «Harnessing the power and potential of 

adult learning and education for a viable future»), Резолюція Ради Європи щодо 
оновленої європейської політики з освіти дорослих (Council Resolution on a 

renewed European agenda for adult learning), Повідомлення Європейської комісії, 
План дій з навчання дорослих «Навчатися завжди вчасно» (Communication from the 

Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions, Action Plan on Adult learning – It 

is always a good time to learn), Рекомендації Ради Європи «Шляхи оволодіння 
новими навичками: нові можливості для дорослих» (Council Recommendation on 

Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults) та ін.; з питань розвитку вищої 
освіти: Хартія європейських університетів з навчання впродовж життя (European 

universities’ charter on lifelong learning), Повідомлення Європейської комісії щодо 
оновленої політики Європейського Союзу у сфері вищої освіти (Communication 

from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 

and Social Committee and the Committee of the Regions on a renewed EU agenda for 

higher education), Льовенське комюніке конференції міністрів вищої освіти 
(Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher 

Education, Leuven and Louvain-la-Neuve), Європейські принципи валідації 
неформального й інформального навчання (European guіdelіnes for valіdatіng non-

formal and іnformal learnіng) та ін.; професійної підготовки у вищих навчальних 
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закладах: Професійна вища освіта в Європі: характеристики, практика, національні 
відмінності (Profile of professional higher education in Europe), Професійна вища 
освіта в Європі: характеристики, практика, національні відмінності (Professional 

higher education in Europe characteristics, practice examples and national differences) 

та ін.; матеріали європейських аналітичних досліджень: Дорослі у формальній 
освіті: політика і практика в Європі (Adults in formal education: policies and practice 

in Europe), Упровадження результатів навчання у Європі: порівняльний аналіз 
(Application of learning outcomes approaches across Europe: a comparative study), 

Вища професійна освіта у Європі: звіти країн (VET-in-Europe: Country Reports) та 
ін., що відображають основні характеристики розвитку професійної підготовки 
фахівців у закладах вищої освіти Європи загальною кількістю 85 одиниць;  

‒ монографічні та інші праці вітчизняних і зарубіжних учених (Т. Баркер 
(T. Barker), Р. Бек (R. Beck), Д. Бауд (D. Boud), Р. Брокетт (R. Brockett), С. Брукфілд 
(S. Brookfield), П. Кенді (P. Candy), Ф. Карр (Ph. Carré ), Е. Деці (E. Deci), 

Л. Декерс (L. Deckers), С. Делплейс (S. Delplace), Дж. Дьюі (J. Dewey), Л. Дікінсон 
(L. Dickinson), К. Доллгаузен (K. Dollhausen), Г. Дуоркін (G. Dworkin), К. Ебнер 
(C. Ebner), А. Фуллер (A. Fuller), Дж. Гарнетт (J. Garnett), Д. Гаррісон 
(D. Garrison), К. Холмберг (C. Holmberg) М. Хаустон (M. Houston), К. Іллеріс 
(K. Illerіs),  П. Джарвіс (P. Jarvіs), Д. Кіган (D. Keegan), В. Кленовські 
(V. Klenowski), К. Неппер (C. Knapper), М. Ноулз (M. Knowles), С. Лестер 
(S. Laster), Д. Лоріллард (D. Laurillard), Дж. Лейв (J. Lave), Е. Літтлджон 
(A. Littlejohn), С. Мерріам (S. Merriam), ДЖ. Мезіроу (J. Mezirow), М. Мур 
(M. Moore), М. Пользен (M. Paulsen), Дж. Релін (J. Raelin), Д. Шон (D. Schön), 

Д. Шанк (D. Schunk), М. Сімонсон (M. Simonson), Дж. Спектор (J. Spector), 

Дж. Тейлор (J. Taylor), М. Теннант (M. Tennant), К, Уейн (K. Wain) та ін.);  
‒ матеріали вітчизняних та зарубіжних періодичних видань: Adult 

Education Quarterly , Studіes іn the Educatіon of Adults, International Journal of e-

learning & Distance Education, Journal of the European Economic Association, 

International Journal of Lifelong Education, British Journal of Sociology of Education, 

Annual Review of Psychology, Review of Educational Research, Journal of Computing in 

Higher education, The internet and higher education, Studies in higher education, 

Higher Education Research and Development, Journal of Personnel Evaluation in 

http://eprints.mdx.ac.uk/view/creators/Garnett=3AJonathan.html
http://eprints.gla.ac.uk/view/author/9789.html
http://www.researchgate.net/journal/0729-4360_Higher_Education_Research_and_Development
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Education, International Journal of Self-directed Learning, European Journal of 

Educatіon тощо (усього 30 одиниць);  
‒ збірники наукових праць, аналітичні огляди та інші матеріали, каталоги з 

фондів Національної наукової бібліотеки України імені В. Вернадського, 
Національної парламентської бібліотеки України, науково-педагогічної бібліотеки 
імені В.О. Сухомлинського, інтернет-ресурси (усього 55 одиниць);  

‒ освітні програми підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями «Бакалавр» та «Магістр» за дистанційною, змішаною та дуальною 
формами навчання у закладах вищої освіти Великобританії, Італії, Нідерландів, 
ФРН та Франції (загальна кількість 25 одиниць).  

У сукупності використані джерела забезпечують цілісне уявлення про 
професійну підготовку фахівців у європейських і вітчизняних ЗВО, забезпечуючи 
валідність дослідження та уможливлюючи вирішення поставлених у 
дисертаційному дослідженні завдань. 

Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався упродовж 2010 – 

2020 рр. й охоплював кілька етапів. 
На першому етапі (2010 – 2014 рр.) вивчався стан дослідженості проблеми 

професійної підготовки фахівців у ЗВО у психолого-педагогічних джерелах, 
аналізувалося нормативно-правове забезпечення, формувалася джерельна база 
дослідження, здійснювався аналіз професійної підготовки фахівців у ЗВО у 
європейських країнах, аналізувалися концептуальні підходи освіти впродовж 
життя у зарубіжній педагогічній теорії. Було розроблено програму дослідження, 
обґрунтовано його методологічні засади, здійснювалася обробка і систематизація 
дослідницьких матеріалів; 

На другому етапі (2014 – 2017 рр.) поглиблено вивчалася й підлягала аналізу 
зарубіжна науково-методична література з андрагогічних засад організації 
навчання дорослих у європейських ЗВО, вивчався зміст освітніх і навчальних 
програм професійної підготовки фахівців за різними формами навчання у ЗВО 
Великобританії, Італії, Нідерландів, ФРН та Франції; досліджувалися андрагогічні 
засади професійної підготовки фахівців у країнах Європейського Союзу; 
характеризувалися складові андрагогічної моделі професійної підготовки 
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майбутніх фахівців у європейських країнах; здійснювалася апробація результатів 
дослідження. 

На третьому етапі (2017 – 2020 рр.) узагальнювалися результати 
дослідження, аналізувалися поправки і доповнення у нормативно-законодавчих 
документах, перевірялися концептуальні положення і попередні висновки, 
формулювалися загальні висновки та науково-методичні рекомендації щодо 
можливостей творчого використання ідей досвіду європейських країн у 
професійній підготовці фахівців в українських ЗВО. 

Наукова новизна й теоретичне значення дослідження полягають у тому, 
що: вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісний аналіз 
андрагогічних засад професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти 
європейських країн; з’ясовано роль європейської вищої освіти як складової 
стратегії навчання впродовж життя на загальноєвропейському і національному 
рівнях Великобританії, Італії, Нідерландів, ФРН і Франції; схарактеризовано 
методологічні засади професійної підготовки у європейських вишах (понятійне 
поле андрагогічного знання і професійної підготовки у європейських ЗВО); 
розкрито механізм суб’єкт-суб’єктної взаємодії в андрагогічній моделі професійної 
підготовки фахівців у закладах вищої освіти країн Європейського Союзу; 
виокремлено й схарактеризовано сучасні теорії самокерованого, 
трансформативного, емпіричного й контекстного навчання, розкрито психологічні 
особливості навчання дорослих (автономія, особиста відповідальність, досвід, 
мотивація, рефлексія) та визначено їх роль у професійній підготовці сучасних 
фахівців; окреслено й досліджено організаційні (фінансові й інформаційні 
інструменти підтримки дорослих, інструменти альтернативного доступу дорослих 
до вищої освіти) та процесуальні (відкритість і гнучкість освітнього процесу, 
широке використання сучасних ІКТ, фасилітація і партнерство міжсуб’єктної 
взаємодії учасників освітнього процесу) засади навчання дорослих у європейських 
закладах вищої освіти; схарактеризовано складові андрагогічної моделі 
професійної підготовки майбутніх фахівців у країнах Євросоюзу; досліджено 
особливості організаційних форм навчання дорослих (дистанційна, змішана, 
дуальна) у європейських ЗВО; виявлено конструктивні ідеї європейського досвіду 
на методологічному, теоретичному і практичному (організаційна і процесуальна 
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складові) рівнях та обґрунтовано можливості їх творчого використання у процесі 
реформування вітчизняної системи вищої освіти; 

удосконалено зміст навчально-методичного забезпечення професійної 
підготовки майбутніх педагогів вищої школи та підвищення кваліфікації 
викладачів закладів вищої освіти; 

подальшого розвитку набули: положення щодо розвитку системи 
професійної підготовки фахівців у вищій освіті України з урахуванням 
конструктивних ідей Великобританії, Італії, Нідерландів, ФРН і Франції.  До 
наукового обігу введено нові факти, документи, що стосуються професійної 
підготовки фахівців у європейських ЗВО; обґрунтовано та введено у науково-

педагогічний дискурс поняття дорослого студента, андрагогічної моделі 
професійної підготовки фахівців у ЗВО, а також андрагогічні принципи навчання, 
зокрема автономії дорослого, опори на життєвий досвід, персоналізації і гнучкості 
навчання, особистої відповідальності дорослого, фасилітативності і партнерської 
взаємодії суб’єктів освітнього процесу. 

Практичне значення дослідження полягає у розробленні науково-

методичних рекомендацій щодо удосконалення професійної підготовки фахівців 
на андрагогічних засадах у вітчизняній системі вищої освіти. Положення, 
результати і висновки за результатами дослідження доцільно використовувати у 
теоретичних та експериментальних дослідженнях з андрагогіки, порівняльної 
педагогіки, під час розроблення концептуальних і нормативних документів з 
питань професійної підготовки фахівців у ЗВО, з метою оновлення наявних 
навчальних курсів з педагогіки, компаративістики, укладання програм спецкурсів з 
проблем вищої освіти та освіти дорослих, організації навчання у закладах 
післядипломної освіти, на курсах підвищення кваліфікації педагогів вищої школи, 
а також для розроблення нормативно-правового та науково-методичного 
забезпечення освіти дорослих в Україні. Прогностичний потенціал дослідження 
полягає у можливості організації на його основі подальшої дослідницької роботи 
щодо професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти на 
андрагогічних засадах в інших країнах, у розробленні навчально-методичного 
забезпечення для перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогів та менеджерів 
вищої школи.  
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Результати дослідження впроваджено в освітній процес у Кременчуцькому 
національному університеті імені Михайла Остроградського (довідка № 30-10/33 

від 18.01.2021), Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені 
Івана Франка (довідка № 38 від 18.01.2021), Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна (довідка № 0104-49 від 21.01.2021), Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-

43 від 19.01.2021), Миколаївському національному університеті імені 
В. О. Сухомлинського (довідка № 01-12/01/021 від 18.01.20210), Львівському 
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Гжицького (акт від 15.01.2021). 

Особистий внесок здобувача. Представлені у дисертації наукові положення 

одержані авторкою самостійно. У працях, опублікованих у співавторстві, 
дисертантці належать: [2] – у навчальному посібнику розділи «Теоретичні засади 
навчання дорослих», «Методологічні засади навчання дорослих», «Організаційні і 
процесуальні засади навчання дорослих»; [4] – аналіз дуальних моделей навчання в 
університетах країн Євросоюзу; [5] – у колективній монографії одноосібна стаття 
«Міжсуб’єктна взаємодія як умова розвитку особистості студента»; [11] – 

визначення андрагогічних засад у реформуванні післядипломної освіти; [29] – 

аналіз європейського досвіду організації навчання за дуальною формою освіти; 
[45] – характеристика андрагогічних засад професійної підготовки дорослих; [46] – 

класифікація дорослих, що беруть участь у формальній вищій освіті. 
Апробація результатів дослідження здійснювалася під час науково-

практичних заходів різного рівня, зокрема: на міжнародних конференціях 
«Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» (Хмельницький, 
2009), «Забезпечення наступності у вивченні англійської мови: середня школа – 

вища школа – навчання впродовж життя» (Київ, 2009), «Освіта дорослих як фактор 
соціалізації і соціального захисту в сучасному суспільстві» (Черкаси, 2010), 
«Специалист XXI века: психолого-педагогическая культура и профессиональная 
компетентность» (Барановичі, 2011), «Освіта дорослих як фактор соціалізації і 
соціального захисту окремих категорій населення» (Черкаси, 2011), «Освіта 
дорослих як фактор розвитку дорослої людини в умовах сучасних соціальних 
змін» (Черкаси, 2012), «Современные технологии образования взрослых» (Гродно, 
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2012), «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри 
змін» (Суми, 2015, 2016), «Європейський Союз – Україна: освіта дорослих» (Київ, 
2015), «Проблемы и перспективы инновационного развития университетского 
образования и науки» (Гродно, 2016), «Міжнародна транспортна інфраструктура, 
індустріальні центри та корпоративна логістика» (Харків, 2019), на всеукраїнських 

заходах: «Професійна підготовка фахівців в країнах Європейського Союзу: аналіз, 
досвід, використання» (Миколаїв, 2012), «Современные технологии в 
профессиональном образовнии» (Сімферополь, 2013), «Андрагогічні засади 
післядипломної освіти» (Кіровоград, 2015), педагогічних читаннях «Освіта 
впродовж життя: вимоги часу» пам’яті видатного вченого-педагога Олени 
Степанівни Дубинчук (Київ, 2012, 2014); науково-практичному семінарі 
«Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та 
український контекст» (Київ, 2015). 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
на тему «Формування умінь і навичок самостійної роботи з іноземною фаховою 
літературою у майбутніх інженерів» за спеціальністю13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти була захищена у 2009 р. в Інституті педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України; її матеріали у тексті докторської дисертації не 
використовувалися. 

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 50 публікаціях (із них 43 –
одноосібні), з-поміж яких: 2 монографії (з них – 1 одноосібна); 1 посібник; 24 
статті у наукових фахових виданнях України; 1 стаття у зарубіжному 
періодичному науковому виданні; 22 публікації у збірниках наукових праць та 
матеріалів міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій українською, 
англійською мовами, вступу, шістьох розділів, висновків до кожного розділу, 
загальних висновків, переліку використаних джерел (1066 найменувань, із них 731 
іноземною (англійською, французькою, німецькою, італійською, голландською)) 
мовами та додатків (21 додаток на 128 сторінках). Загальний обсяг дисертації 
становить 614 сторінок, основний зміст викладено на 391 сторінці. Робота містить 
8 таблиць, 28 рисунків.  
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНА ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

СУСПІЛЬСТВА 

 

У розділі викладено результати бібліографічного аналізу проблеми 
професійної підготовки майбутніх фахівців у європейських країнах; визначено 
відмінні риси інформаційного суспільства і окреслено роль освіти в умовах 
інформатизації; розкрито сутність феномена відкритої освіти; з’ясовано шляхи 
реалізації концепції освіти впродовж життя на загальноєвропейському та 
національному рівнях; узагальнено тренди розвитку європейської вищої освіти; 
схарактеризовано сучасний стан професійної підготовки фахівців у досліджуваних 
європейських країнах. 

 

1.1. Роль освіти у сучасному інформаційному суспільстві 
 

Характерною ознакою сучасного суспільства є його активна змінюваність. 
На тлі глобальних і швидких перетворень, у яких суттєву роль відіграє наука, усе 
більшого значення набуває знання дорослої людини, бачення й розуміння нею 
процесів, що відбуваються, власне й самостійне конструювання соціальної 
реальності. Водночас для кожної людини важливими стають усвідомлення подій і 
змін, що відбуваються навколо неї, розуміння взаємозв’язку з іншими процесами: 
природними, соціальними, економічними, культурними тощо. За таких умов освіта 
формує механізми розуміння нових реалій життя, допомагає людині освоїти 
универсалії, певні уявлення про навколишній світ, про своє місце в ньому, свої 
обов’язки стосовно того, що оточує – стосовно природи й інших людей, 
дозволяючи тим самим з нових для себе позицій переглянути власні погляди й 
практичний досвід, переосмислити їх, тобто привнести новий зміст у своє життя. 
Однак такою освіта може стати лише за умови адекватного сприймання тих 
процесів, які відбуваються в суспільстві.  

Країни світу перебувають на різних стадіях соціально-економічного 
розвитку. Але загальна тенденція, основний вектор руху, на думку провідних 
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вітчизняних і зарубіжних вчених (Д. Белл, І. Зязюн, Н. Моісеєв, Е. Тоффлер, 
Р. Юсупов та ін.), які досліджують розвиток цивілізації, її минуле й майбутнє, 
проглядається досить чітко. Він переконливо визначений і розкритий у 
соціологічній теорії постіндустріального суспільства Д. Белла.  

Аналіз науково-технічного прогресу показує, що у світі відбувається 
четверта промислова революція, змінюючи докорінно способи виробництва 
матеріальної продукції й послуг. Четверту революцію іноді називають 
інформаційною, електронно-цифровою або комп’ютерною, що забезпечує 
індустріалізацію розумової праці за рахунок масової передачі комп’ютерам 
творчих функцій людини і їхнє широке впровадження в сферу інтелектуальної 
праці. Індустріалізація розумової праці не тільки змінює виробництво основного 
продукту інтелектуальної діяльності людини – інформацію, але й вносить 
фундаментальні зміни в матеріальне виробництво, перетворюючи його з 
механізованого й машинізованого в автоматизоване й роботизоване. 

Інформаційному суспільству притаманні ознаки, серед яких ключовими є: 1) 

орієнтація на знання; 2) цифрова форма подання об’єктів; 3) вітуалізація 
виробництва; 4) інноваційна природа розвитку; 5) інтеграція й глобалізація; 

6) конвергенція й динамізм; 8) трансформація відносин «виробник –споживач»; 9) 

широке й різноманітне застосування Інтернету тощо (Estonian lifelong learning 

strategy 2020, 2014). 

Оскільки під час переходу до інформаційного суспільства інформація 
перетворюється на стратегічний ресурс, первинною стає не вартість праці й 
природних ресурсів, а вартість знань. Відбувається перерозподіл трудових 
ресурсів. При цьому значна частина працездатного населення (до 80%) залучається 
до нового сектору економіки – інформаційної галузі. Відтак інформаційне 
суспільство – це суспільство, у якому основним видом діяльності є виробництво й 
споживання інформації, де інформація вважається найбільш значущим ресурсом, 
нові інформаційні й телекомунікаційні технології стають базовими технологіями, а 
інформаційне середовище, поряд із соціальним, економічним, екологічним, – 

новим середовищем перебування людини. Отже характерними відмінностями 
інформаційного суспільства вважаються наступні: 
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 високий рівень інформаційних потреб усіх членів суспільства і їхнє 
задоволення для основної маси населення;  

 висока інформаційна культура;  

 інформаційна економіка; 

 вільний доступ кожного члена суспільства до інформації;  

 наявність єдиного інформаційного простору;  

 провідна роль інформаційних ресурсів у розвитку суспільства;  

 задоволення потреб суспільства в інформаційних продуктах і послугах; 

 високий рівень науки й освіти тощо. 
Дослідники (Spring, 2009) визначають, що стратегічним ресурсом 

інформаційного суспільства є інтелект суспільства й особистості. В епоху 
інформаційного суспільства технології й продукція – переважно наукомісткі й 
інтелектомісткі та мають тенденцію до швидкого відновлення. Саме інтелект 
(індивідуальний, колективний і соціальний) породжує нові знання й нові 
технології. 

Інтелект представляє собою сукупність знань і механізмів, їх цілеспрямоване 

використання для вирішення необхідних завдань. Інтелект стає стратегічним 
ресурсом особистості, суспільства, цивілізації, породжуючи, у першу чергу, нові 
знання. Очевидно, від інтелектуального рівня суспільства буде залежати прогрес 
суспільства, його добробут, духовність і захищеність. В епоху інформаційної 
цивілізації чинник інтелектуального рівня суспільства, виробництва нових знань і 
відновлення технологій стає визначальним. 

Характерною рисою інформаційного (постіндустріального) суспільства 
вважається експансія виробництва послуг й інформації (суспільство послуг). У цій 
сфері зосереджена більша частина робочої сили. Це торгівля, фінанси, транспорт, 
охорона здоров’я, індустрія розваг, а також сфери науки, освіти й управління. Із 
цим пов’язані серйозні зміни в структурі зайнятості населення. Відбувається 
перехід від виробництва матеріальних благ до виробництва послуг, що визначають 
якість життя людей. Той факт, що люди (у суспільному виробництві) сьогодні 
спілкуються з іншими людьми, а не тільки взаємодіють із машинами, є 
фундаментальною характеристикою праці в інформаційному суспільстві. Праця в 
інформаційному світі є, насамперед, взаємодією між людьми. Зазначимо, що 
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головною метою доіндустріального суспільства було фізичне виживання людини, 
у той час, як постіндустріальне суспільство порушує питання про якість життя, 
інтенсифікацію способу життя людей, де людина вже не віддається одному 
заняттю цілком: праця й відпочинок сполучаються з освітою, творчі прагнення 
пов’язані з різними сферами життя. Звідси – нові можливості розвитку особистості, 
зростаюча роль науки й освіти, гуманітарного знання. Це обумовлено тим, що 
центральною ланкою нових взаємозв’язків у процесі праці, освіти й дозвілля стає 
взаємодія особистостей, діалог як форма встановлення консенсусу. Створюється 
особливий загальний простір, наповнений ідеями, концептами, цінностями, 
позиціями, що стали загальним надбанням, тобто «соціологічна уява» (за 
П. Штомпкою) (Sztompka, 2000). 

Соціологічна уява розглядається як здатність пов’язувати будь-яку подію в 
суспільстві зі структурним, культурним й історичним контекстами, а також з 
індивідуальними й колективними діями членів суспільства, тобто вміння або 
здатність розглядати суспільство під певним кутом зору. Це вміння включає п’ять 
компонентів:  

 розглядати всі соціальні явища як результат діяльності соціальних 
агентів, індивідів або груп й ідентифікувати цих агентів;  

 розуміти приховані під поверхнею явищ структурні й культурні ресурси 
й обмеження, що впливають на соціальне життя, у тому числі ті можливості, які є в 
розпорядженні агентів;  

 вивчати попередні традиції, живу спадщину минулого і його постійний 
вплив на сьогодення;  

 сприймати громадське життя в його динаміці, мінливому процесі 
становлення;  

 визнавати величезне розмаїття форм прояву громадського життя 
(Communiqué ministerial round table on towards knowledge societies, 2003). 

Проте суспільство стає інформаційним, а держава – інтелектуальною 
державою, якщо у валовому національному продукті внесок інтелектуального 
продукту й інтелектуального ресурсу перевищує традиційний. Передбачається, що 
для повноцінного інформаційного суспільства необхідно, щоб 40 – 60% дорослого 
населення мали вищу освіту, а кількість наукових співробітників повинно 
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становити 2 – 5% від загальної чисельності населення, або 5 – 10% від кількості 
працюючих громадян (Spring, 2009, c. 23). 

Закцентуємо на тому, що в інформаційному суспільстві традиційна освітня 
система вже не здатна забезпечити випускникам довгострокову гарантію 
зайнятості, оскільки високі темпи відновлення знань, обсяг яких подвоюється в 
середньому кожні півтора роки, вимагають постійної перепідготовки. Навчання й 
робота переплітаються тісніше, і навчання стає постійним упродовж життя. У 
такому суспільстві виникають різні потенційні проблеми. Відкритість 
інформаційних просторів уможливлює несанкціоноване проникнення в приватне 
життя громадян й одержання доступу до конфіденційних відомостей. Крім цього, 
небезпечним вважається значне розшарування соціуму за знаннями. 

З огляду на вищезазначене, заслуговує уваги думка М. Моісеєва, який 

зазначає, що суспільство на планеті можна буде називати інформаційним лише 
тоді, коли виникне колективний розум, здатний грати в цьому суспільстві таку ж 
роль, яку в організмі людини грає його власний розум. У протилежному випадку 
суспільство не буде здатним запобігати або зменшувати конфлікти, кризові 
ситуації й катастрофи. Вчений також закликав до необхідності обговорення 
проблем еволюції внутрішнього світу людини (Моисеев, 2001, с. 15). Ми цілком 
поділяємо думку вченого, що необхідно знайти способи такого впливу на людину, 
щоб ії внутрішній світ і духовність перетворилися в основну цінність. 

Оскільки суспільство є справжньою цілісною реальністю, а не механічним 

обʼєднанням окремих індивідів (Франк, 1992, с. 118), говорити про цілі і завдання 
освіти можна тільки після з’ясування суті людини (К. Ушинський, С. Франк). 
Водночас, «освіта – це шлях і форма становлення цілісної людини» (Слободчиков, 
2004, с. 9). 

Аналіз низки наукових праць свідчить, що вчені обгрунтовують схему 
сходження людини до вищих індивідуально-особистісних культурно-освітніх 
надбань у такий спосіб: грамотність (загальна й функціональна) → освіченість → 
професійна компетентність → культура → менталітет (Батышев & Новикова, 2009, 

с. 11). За всією умовністю поділу зазначених щаблів і неминучістю природного 
взаємопроникнення тих або інших етапів становлення особистості, ця схема 
дозволяє системно й цілісно представити процес розвитку особистості, а отже, і 
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процес освітньої підтримки такого розвитку. Власне кажучи, саме ця схема, 
відбиває у найбільш узагальненому вигляді філолофсько-освітнє розуміння ролі і 
місця освіти у цілеспрямованому індивідуально-творчому процесі. Вона дає 
можливість виділити освітні цінності, пріоритети й цілі функціонування кожної 
ланки освіти, сприяє наступності цих цілей і пошуку засобів для їх досягнення на 
основі спеціально відібраних змісту, методів і організаційних форм освітньої 
(навчально-виховної й розвиваючої) діяльності на кожному етапі.  

Якщо розглядати інформатизацію як найважливіший чинник розвитку 
сучасного суспільства, що впливає на суспільні відносини як усередині кожної 
країни, так і між країнами й народами, тоді логічним є висновок про неминучий 
вплив цього феномену на матеріально-виробничу й соціокультурну сфери життя 
людства в цілому й кожну людину окремо. Сучасні технологічні досягнення, що 
забезпечують створення й функціонування високоавтоматизованого інформаційно-

освітнього середовища, відкривають доступ до збереження великої кількості 
інформації, що фактично дає розв'язок глобальної проблеми доступу до знання у 
будь-який час й у будь-якому місці. 

Так, у 2013 році французький уряд встановив цифрову дорожню карту для 
вищої освіти, цілі якої включають доступність пропозицій щодо навчання в 
Інтернеті завдяки цифровим інструментам. Водночас закон «Про вищу освіту та 
дослідження» (2013 р.) поклав цифрові технології в основу діяльності освітніх 
установ у Франції. Законом передбачається, що заклади вищої освіти забезпечують 
навчальні курси у цифровій формі на умовах, визначених законодавством про 
інтелектуальну власність. Кожне співтовариство університетів та установ 
(COMUE) тепер має призначати віце-президента, відповідального за те, щоб 
цифрові технології стали пріоритетом закладу вищої освіти (Djebara & Dubrac, 

2015, URL).  

У 2017 році Асоціація університетів Нідерландів, Асоціація університетів 
прикладних наук Нідерландів та SURF (кооперативна організація освітніх та 
науково-дослідних установ) спільно представили чотирирічний план прискорення 
освітніх інновацій за допомогою ІКТ задля зв’язку вищої освіти з ринком праці, 
збільшення рівня гнучкості освітнього процесу та підвищення якості навчання. 
Пріоритетами програми дій вважаються наступні: цифрова грамотність як частина 
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навчальних програм для зміцнення цифрових навичок випускників; цифрова 
стійкість студентів та етичні питання, пов’язані з інформатизацією; підготовка 
викладачів до роботи у нових умовах інформаційного суспільства; підготовка 
достатньої кількості фахівців з різних напрямів інформатизації (Versnellingsagenda 

Voor Onderwijsinnovatie, 2017, URL).  

Таким чином, інформатизацію освіти можна вважати однією з 
найважливіших умов успішного розвитку процесів трансформації суспільства, 
оскільки саме сфера освіти готує й виховує тих людей, які не тільки формують 
нове інформаційне середовище, але й самі живуть і працюють в цьому.  

У свою чергу, інформатизація суспільства призводить до появи нових форм 
організації освіти. Однією з таких форм, як наслідок інформатизації, є відкрита 
освіта, а одним з ефективних методів розширення й глобалізації відкритого 
освітнього простору є розвиток дистанційних освітніх технологій (MOOСs, ВОР та 
ін.) як найважливішого компонента складної системи відкритої освіти.  

Дистанційне навчання відкриває широкі можливості для освіти й підвищення 
кваліфікації інвалідів, жінок, що виховують маленьких дітей, осіб, які мають 
основну роботу, а також для жителів, що проживають у віддалених від освітніх 
центрів районах. Таким чином, розвиток системи відкритої освіти є важливим і 
актуальним соціально-технологічним завданням, тісно пов'язаним із проблемою 
інформатизації сфери освіти. 

Але інформаційний підхід обґрунтовує лише технологічну складову 
відкритої освіти, у той час як повне її розуміння відбувається через відкритість 
світовій культурі, соціуму й людині. 

Сучасні тенденції загальносвітового розвитку пов'язані зі становленням 
демократичного, відкритого суспільства, формування якого спричиняє 
перетворення соціального простору, модернізацію соціальних інститутів. У сфері 
освіти ідеї відкритості знаходять втілення в системі відкритої освіти, яка 
створюється під впливом змін, що відбуваються в суспільстві, і завдяки 
демократизму та високому динамізму повною мірою відповідає сучасним 
соціальним реаліям.  

Становлення багаторівневої, багатофункціональної, складно-структурованої 
системи, якою є система відкритої освіти, пов'язане із проблемами об'єктивного й 
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суб'єктивного характеру, що мають різний ступінь складності залежно від рівня 
розв'язуваних завдань. У відкритій освіті крім характерних рис дистанційного 
навчання передбачені додаткові можливості вибору альтернативних курсів і 
педагогів, що забезпечується шляхом інтеграції учбово-методичного й кадрового 
забезпечення освітніх установ у єдині бази даних, які доступні у мережі Інтернет. 

Створення міжнародної відкритої системи освіти здійснюється шляхом 
надання властивостей відкритості національним освітнім системам і їх інтеграції в 
єдиний міжнародний освітній простір. Найзначніші зміни в цьому плані 
відбуваються у європейському освітньому просторі, де у межах Болонського 
процесу, формується загальноєвропейська інтегральна система вищої освіти, яка 
заснована на принципах відкритості європейському співтовариству, іншим рівням 
освіти, контактам і зв'язкам.  

Розвиток відкритої освіти в останні два десятиріччя є однією з визначальних 
тенденцій розвитку системи вищої освіти у багатьох європейських країнах. Про це 
свідчать як об'єктивні зміни у навчальних закладах і навчальному процесі, так і 
численні дискусії щодо проблем і перспектив відкритої освіти та дедалі більша 
увага до відкритої освіти провідних міжнародних установ, зокрема освітніх і 
наукових інституцій та проектів, благодійних фондів, міжурядових та 

міждержавних організацій, включно з OOH. Поширення принципів відкритої 
освіти, напевно, найпомітніше проявляється в тому, що вимоги відкритості дедалі 
більше стають стандартом діяльності окремих освітніх установ і цілих 
національних освітніх систем. 

У педагогіці останніх років активно розробляються концепції відритої 
освіти. У дослідженнях українських та російських дослідників О.  Андреєва, 
В. Бикова, В. Букетова, М. Євдокимова, Ж. Зайцевої, О. Зайченко, Г. Каплана, 
С. Краснової, М. Певзнера, В. Тихомирова, В. Філіппова та інших розглядаються 
цивілізаційні підходи й перспективи відкритої освіти, обґрунтовується педагогіка 
відкритості й діалогу культур, висвітлюється технологічний підхід до 
проектування відкритої освіти, що базується на впровадженні комп'ютерних 
дистанційних методів і форм навчання, особлива увага приділяється розвитку 
відкритої освіти в рамках сучасної вищої школи.  



31 

 

Ідеал відкритого, необмеженого доступу до освіти існує давно, він 
зароджувався в різних країнах за різних обставин, але з дистанційною освітою 
уперше його пов'язав Ч. Ведемейер. Він висловив просте, але сміливе припущення 
про можливу реалізацію невід'ємного права кожної людини на освіту за 
допомогою комунікаційних технологій, інакше кажучи, доступ до освіти повинен і 
може бути «відкритим». 

Слід зазначити, що концепція відкритості зазвичай обговорюється у зв'язку з 
технологічними розробкам, що сприяли її появі, зокрема, зростання цифрових 
технологій та Інтернет, які змінюють характер інформації, роблячи її більш 
доступною для всіх. Відкритість також передбачає, що знання слід розглядати як 
загальне благо і воно має бути якомога більш доступним і відкритим. 

Технології і системи відкритої освіти справді можуть ефективно 
застосовуватися у ДН, але це не обов'язково так. Головний об'єкт застосування 
ідей, технологій і технічних систем відкритої освіти – це освітні установи, 
навчальний процес та забезпечення різноманітних горизонтальних зв'язків між 
педагогами з одного навчального закладу чи різних навчальних закладів та 
підприємствами, а не просто ДН у розумінні традиційного заочного навчання, 
модернізованого новими технологіями. Втім розвиток ДН слушно вважається 
рухом у напрямку зростання рівня доступності освіти для людей, які за різних 
обставин раніше не мали змоги її отримати. Однак ідеї й інструменти відкритої 
освіти передусім спрямовані, поряд із забезпеченням більшої доступності, на 
поліпшення якості освіти. 

Отже, розвиток відкритої освіти спирається на новітні комп'ютерні й 

комунікаційні технології, він став можливим завдяки цим технологіям, тому 

приділяє технічним проблемам значне місце. Однак технології – це не мета, а засіб 
відкритої освіти. Передусім відкрита освіта стосується не технологій, а педагогіки і 
навчального процесу у закладах вищої освіти.  

Зазначимо, що відкрита освіта – це загальний термін, під яким розуміються 
різні підходи. У європейській вищій освіті під відкритістю освіти розуміється не 
тільки відкриті освітні ресурси та відкритий доступ до досліджень в репозиторіях, 
а й спосіб навчання, що використовує цифрові технології. Метою відкритої освіти 
вважається розширення доступу до навчання для усіх. Відкрита освіта пропонує 
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безліч способів викладання та навчання, побудови та обміну знаннями, надає 
різноманітні шляхи доступу до формальної та неформальної освіти та їх 
поєднання. Відтак завдяки відкритій освіті кожна людина на кожному етапі свого 
життя та розвитку кар’єри може мати відповідні освітні можливості, оскільки 
перешкоди, пов'язані із вступом та вартістю, зменшуються або усуваються. 

Результати наших розвідок щодо національної політики у сфері розбудови 
відкритої освіти у контексті стрімкої інформатизації суспільства у досліджуваних 
європейських країнах говорять про нагальність даної проблеми у європейському 
вимірі. Так, у 2008 році федеральний уряд Німеччини започаткував ініціативу 
«Зростання через освіту» (Aufstieg durch Bildung) з метою збільшення освітніх 
можливостей для усіх громадян. Частиною цієї ініціативи став конкурс 
федеральних земель «Зростання через освіту: відкриті університети» (Aufstieg 

durch Bildung: offene Hochschulen), за результатами якого фінансову підтримку 
(250 мільйонів євро) отримали більше ніж 100 німецьких університетів, які 
розробили освітні програми професійної підготовки фахівців, окремі модулі 
професійної підготовки за дуальною та дистанційною формами навчання. Метою 
зазначеного конкурсу є реалізація концепції навчання впродовж життя, особливо 
для дорослих людей. Серед завдань ініціативи слід відзначити наступні: 
забезпечення сучасної економіки кваліфікованими спеціалістами, зближення 
професійної та академічної освіти, швидке інтегрування нових знань у практику та 
посилення міжнародної конкурентоспроможністі системи вищої освіти шляхом 
формування відкритого доступу до освіти широким верствам населення 

(BundesBund-Länder-Wettbewerb «Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen», 
URL). 

У Франції у 2018 році започатковано проєкт «MOOC та цифрові рішення для 
орієнтації на вищу освіту», який є частиною конкурсу проєктів «Території освітніх 
інновацій» з бюджетом у 10 мільйонів євро, що має сприяти доступу до першого 
циклу вищої освіти. Його метою є розробка якісних цифрових ресурсів на 
національному рівні з метою покращення якості вищої освіти (Orientation Dans 

L'enseignement Superieur, URL). 

Визначаючи підходи до розуміння відкритої освіти, необхідно враховувати, 
що саме поняття «відкритість» поки ще не має загальноприйнятого визначення, 
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тому інтерпретується досить широко й екстраполюється на багато життєвих явищ. 
Ця обставина обумовлює різноманіття наявних тлумачень ідеї відкритості освітніх 
процесів у сучасному суспільстві. Сьогодні відкрита освіта розуміється по-

різному: як відкрита соціальна система, що адекватно реагує на зміни освітніх 
потреб населення; як соціальний інститут, що регулює вільний доступ до наукової 
інформації й оволодіння комплексом професійних знань протягом усього життя 
людини; як освіта, що забезпечує варіативний вибір форм і методів навчання тощо. 
Відкрита освіта сьогодні є не тільки предметом теорії, але й сферою соціальної 
практики: формується система відкритої освіти, яка знаходить реальне втілення 
властивостей відкритості традиційним системам освіти й освітнім установам, у 
створенні спеціальних навчальних закладів, що працюють на принципах 
відкритості світовій культурі, соціуму, людині. 

Дослідники визначають важливу роль відкритої освіти у соціокультурному 
відношенні, оскільки саме тут починається процес соціалізації особистості в якісно 
нових обставинах, нарощується новий інтелектуальний і культурний прошарок 
нації. Головною метою відкритої освіти є підготовка особистості до успішної 
діяльності у суспільній і професійній сферах життя в умовах переходу людської 
цивілізації в інформаційну стадію розвитку. Модель відкритої освіти 
представляється у вигляді пізнавального середовища, орієнтованого на людину, 
здатну до самоорганізації, розвитку здатностей на основі придбання знань і 
оволодіння методологією їх використання в повсякденному житті й професійній 
діяльності з метою найбільш повної самореалізації в умовах формування й 
функціонування інформаційного суспільства (Солдаткин, 2002, с. 86). 

Дослідники феномену відкритої освіти підкреслюють особливе значення 
синергетичного підходу для осмислення принципів і механізмів функціонування 
відкритих освітніх систем, плюралізм педагогічних підходів, способів діяльності й 
взаємодії в системах відкритої освіти. Так, відкрита модель освіти в рамках 
синергетичного підходу припускає: 

‒ відкритість освіти майбутньому; 
‒ інтеграцію всіх способів освоєння світу людиною; 
‒ розвиток і включення в процеси освіти синергетичних положень про 

відкритість світу, цілісності й взаємозв'язку людини, природи й суспільства; 
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‒ звернення до світоглядних і значеннєвих моделей; 
‒ вільне користування різними інформаційними системами, які сьогодні 

відіграють не меншу роль в освіті, ніж безпосередній навчальний процес; 
‒ особистісну спрямованість процесу навчання; 
‒ розвиток інформаційної культури; 
‒ психологічну установку того, хто навчається, на надзадачу, у зв'язку із чим 

освіта перебуває в процесі постійного пошуку й зміни, увесь час формуючи нові 
орієнтири й цілі; 

‒ зміну ролі педагога: перехід до спільних дій у нових, незвичних ситуаціях 
у відкритому, мінливому світі (Филиппов & Тихомиров, 2000). 

З соціологічної точки зору відкрита освіта розглядається як відкрита 
соціальна система, яка самоорганізується, динамічно реагує на актуальні зміни у 
соціумі, і забезпечує завдяки високій варіативності різноманіття й 
альтернативність шляхів становлення особистості в сучасному суспільстві і 
базується на наступних принципах: 

‒ інтернаціоналізація освіти (відкритість освіти світовій культурі) шляхом 
взаємопроникнення культур і єднання культурного різноманіття на основі 
ідеологічної й наукової відкритості; 

‒ зміцнення взаємозв'язків освіти з іншими соціальними інститутами, 
розширення практики соціального партнерства (відкритість освіти соціуму) з 
метою формування відповідних потенціалів і стратегій розвитку утвору; 

‒ доступність освіти для кожного члена суспільства (відкритість освіти 
людині), яка забезпечується такими властивостями відкритої освіти як: 
варіативність, що припускає створення різноманітної, мультимодельної системи 
освіти;  

‒ індивідуалізація освіти, шляхом надання учневі більшої свободи у 
плануванні освітньої програми, виборі місця, часу й темпу навчання; 
безперервність, тобто надання можливості отримувати освіту протягом усього 
життя (Онокой, 2004, с. 20). 

Відкрита освіта, за концепцією зарубіжних та вітчизняних дослідників як-от 
Дж. Браун, Тору Іійосі, С. Віджай Кумар, С. Лерман, Р. Баранюк та ін., не 
зводиться виключно до відкритого доступу до навчальних і освітніх матеріалів. 
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Відкритий доступ до широкого спектру таких матеріалів є важливою передумовою 
розвитку відкритої освіти, однак «відкриття» освіти не обмежується наданням усім 
охочим вільного доступу (Тору Іійосі & Віджай Кумар, 2009, с. 10). Дослідники 
зазначають, що відкрита освіта це не дистанційна освіта, хоча дуже часто ці два 
поняття вживаються як абсолютні синоніми. Послуговуючись визначенням 
(Российский портал открытого образования, 2017, URL), можна стверджувати, що 
це розвинена форма дистанційної освіти з можливістю навчатися впродовж життя, 
основу якої становить віртуальне середовище навчання, що забезпечує 
цілеспрямовану, контрольовану, інтенсивну, самостійну творчу роботу учня, у 
зручному для нього місці й темпах навчання й за індивідуальною траєкторією. 

За концепцією Британського відкритого університету відкрите навчання це 
загальний термін для будь-якої схеми освіти або професійної підготовки, яка 
прагне усунення перешкод для навчання, будь вони пов'язані з віком, часом, 
місцем або простором. У відкритому навчанні люди беруть на себе 

відповідальність за те, що вони вчать, як вони навчаються, де вони навчаються, як 

швидко вони навчаються, хто допомагає їм, і коли вони оцінюють результати свого 
навчання.  

Міністерство освіти і науки Нідерландів виокремлює наступні елементи 
відкритої освіти: відкритий вступ, тобто прийом на навчання не залежить від 
наявності конкретного сертифіката; відкриті програми, які можуть конструювати 
студенти, переривати навчання на більш тривалий або коротший період часу; 
вільний темп навчання, що визначається студентами; дистанційне навчання 
забезпечує можливість навчатися в зручному для студента місці (Letter by Minister 

Bussemaker (Education, Culture and Science, URL). 

Якщо дотримуватися формули: «освіта = навчання + виховання», то відкрита 
освіта – це «неперервне, інноваційне, дистанційне навчання + виховання соціально 
активної особистості, здатної до адаптації в постійно мінливому й 
непередбаченому світі в умовах швидко зростаючих обсягів інформації» 
(Солдаткин, 2002, с. 76). Відкрита освіта припускає безперервність навчання 
протягом усього життя, зміни в характері відносин учасників освітньої діяльності, 
ефективність і доступність в одержанні знань. 
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Водночас Відкритий університет Великобританії позиціонує себе як 
відкритий для людей, місця, методів, ідей та часу. Відкритий для людей – грає 
провідну роль у переході до масової вищої освіти, обслуговуючи більший і 
різноманітніший студентський корпус. Відкритий для місця – сприяє розширенню 
освітніх можливостей шляхом створення програм, курсів та послуг у 
Великобританії та поза її межами. Відкритий для методів – використовує методи 
дистанційного навчання, нові навчальні технології та методи навчання для 
студентів, які навчаються вдома та на робочих місцях. Відкритий для ідей – має 
активне наукове товариство, присвячене розширенню, вдосконаленню та обміну 
знаннями. Відкритий для часу – студенти обирають час і темп навчання (Lane, 

2006, URL). 

Технології і системи відкритої освіти дійсно можуть ефективно 
застосовуватися у дистанційному навчанні, але це не обов'язково так. Головний 

об'єкт застосування ідей, технологій і технічних систем відкритої освіти – це 

освітні установи, організований ними навчальний процес та забезпечення 
різноманітних горизонтальних зв'язків між педагогами з одного навчального 
закладу чи різних навчальних закладів, а не дистанційна освіта у розумінні 
традиційного заочного навчання, модернізованого новими технологіями. Розвиток 
дистанційної освіти слушно вважається рухом у напрямку зростання рівня 
доступності освіти для людей, які за різних причин не могли отримати її раніше. 

Однак ідеї й інструменти відкритої освіти передусім спрямовані на розширення 
доступу до вищої освіти для студентів, які вважаються дорослими (Perraton, 2000); 

надання індивідуальних можливостей та соціальної справедливості, які система 
вищої освіти не може задовольнити внаслідок власних інтересів або обмеженого 
бачення (Tait, 2008, c. 92). 

Аналіз феномену відкритої освіти на теоретико-емпіричному рівні дає 
можливість стверджувати, що: 

1. Відкрита освіта – це процес розвитку вільних особистостей, які здатні до 
самоактуалізації. Тому організація освітнього процесу не створює необхідності в 
примушенні – студент сам обирає й творить свою природу.  

2. Відкрита освіта у своїй гуманістичній спрямованості забезпечує 
найважливіший різновид індивідуальної свободи – свободи вибору.  



37 

 

3. Відкрита освіта – продовження процесу формування особистості, що вже 
має певну базову освіту і включена в систему суспільних відносин. Відкрита 
освіта дає можливість здійснювати цілеспрямовану систематичну діяльність з 
придбання й удосконалення знань і вмінь як у будь-яких видах загальних і 
спеціальних навчальних закладів, так і засобами самоосвіти особистості. 

Отже, освіта в інформаційному суспільстві стає вагомим чинником 
самовдосконалення і самореалізації дорослої людини, її адаптації до мінливих 
умов праці обумовлених швидким розвитком технологій. Водночас в умовах 
інформатизації освіта стає доступною, відкритою для широких мас населення без 
обмежень віку, місця проживання й попереднього навчального та професійного 
досвіду. 

 

 

1.2. Концептуальні підходи навчання впродовж життя у європейському 
вимірі 

 

Слід зазначити, що швидкість розвитку і застарівання знання змушує освіту 
бути постійним процесом, який починається з народження і триває все життя. 
Освіта не може обмежуватися фазами дитинства і юності, створювати умови для 
професійній карʼєри індивіда. Швидше за все, освіта має бути постійним 
завданням суспільства й особистості, поширюватися на всі сфери й фази життя.  

Освіта потенційно повʼязує окремих осіб і групи із структурами соціальної, 
політичної та економічної діяльності у місцевому та глобальному контекстах, і 
позиціонує особистість як агента своєї власної історії життя. А навчання впродовж 
життя дозволяє дорослій людині навчатися у будь-який час, будь-яким чином, для 
різних цілей на різних етапах свого життя і кар'єри (The Cape Town statement on 

characteristic elements of a lifelong learning higher education institution, 2001, URL). 

Без сумніву, освіта має сприяти зменшенню розриву між освіченими людьми 
і тими, хто має лише обмежений доступ до якісної освіти, збільшуючи тим самим 
когнітивний розлам, що представляє собою головну проблему всесвітньої 
економіки знань. Навчання впродовж життя може стати відповіддю на зростаючу 
нестабільність у сфері зайнятості, прогнозовану більшістю фахівців. Відтепер 
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люди по декілька разів за життя змінюють професію, і освіта не може 
обмежуватися тим, щоб давати якусь спеціалізацію: вона повинна розвивати 
здатність кожної людини до зміни спеціальності протягом життя й до адаптації до 
соціальних й економічних змін.  

Наразі ЮНЕСКО визначає, що концепція навчання впродовж життя має 
реалізуватися на трьох рівнях, тісно пов’язаних між собою, а саме: особистий і 
культурний розвиток, що складає сенс існування кожної людини; соціальний 
розвиток, що пов’язаний з місцем, яке людина обіймає в суспільстві, з її 
громадянською позицією, участю у політичному житті й житті суспільства; 
нарешті, професійний розвиток, що забезпечує надійну і якісну роботу, пов’язаний 
з виробництвом, з одержанням професійного задоволення, з матеріальним 
добробутом (Всемирный доклад ЮНЕСКО «К обществам знания», 2005, URL). 

На нашу думку, підвищення інтересу до навчання впродовж життя й 
суспільства, що навчається (learning scociety), слід розглядати у контексті росту 
глобального капіталізму. У межах цієї нової економіки продуктивність і 
конкурентноздатність – продукти покоління знання й обробки інформації. 
Глобальний капіталізм і економіка знання залежні, урезультаті їх розвитку 
виникли новітні інформаційні й комунікаційні технології, що дозволяють капіталу 
персуватися за допомогою електроніки навколо земної кулі майже миттєво. 

В основі суспільства знання (knowledge sосіеtу) лежить можливість 
знаходити, робити, обробляти, перетворювати, поширювати й використовувати 
інформацію з метою одержання й застосування необхідних для людського 
розвитку знань. Воно cпирається на концепцію суспільства, що сприяє 
розширенню прав і можливостей, що містить у собі поняття множинності, 
інтеграції, солідарності й участі. За визначенням ЮНЕСКО, саме створення 
суспільства знання відкриває шлях до гуманізації процесу глобалізації 
(Communiqué ministerial round table on towards knowledge societies, 2003, URL). 

Поняття «навчання впродовж життя» за визначенням Всесвітнього банку,‒ 
це навчання, що проходить через весь життєвий цикл із раннього дитинства до 
глибокої старості. Воно включає формальну (школи, освітні установи, 
університети); неформальну (організоване навчання на робочому місці) і 
соціально-побутову форми навчання (навички, придбані в родині й суспільстві). 
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Навчання впродовж життя дозволяє людям скористатися можливостями навчання 
тоді, коли в цьому виникає необхідність, а не тоді, коли вони досягають певного 
віку. Навчання впродовж життя необхідне для підготовки працівників до умов 
конкуренції в глобальній економіці. Однак навчання важливе й з інших причин. 
Підвищуючи можливості людей повноцінно функціонувати, освіта сприяє більшій 
соціальній згуртованості, зменшенню злочинності й справедливішому розподілу 
доходів (Обучение на протяжении жизни в условиях новой экономики: 
Актуальные вопросы развития образования, 2006, с. 45). 

Починаючи з досліджень Р. Хатчінса й Т. Хусена поняття «суспільство, що 
навчається» характеризує новий тип суспільства, де придбання знань не 
обмежується ні стінами освітніх установ (у просторі), ні завершенням базової 
освіти (у часі). У мінливому світі кожен дорослий вимушений виконувати різні 
завдання, що спонукає до навчання протягом життя. Водночас, коли 
народжувалося поняття «суспільство, що навчається», П. Дракер відзначив появу 
«суспільства знання», де найважливішим є уміння вчитися. Така нова освітня 
концепція була практично одночасно висунута й удоповіді «Учитися існувати: світ 
освіти сьогодні й завтра» (Learning to be: The world of education today and 

tomorrow), підготовленій Міжнародною комісією ЮНЕСКО з освіти під 
головуванням Е. Фора, у якій відзначається, що освіта більше не вважається 

привілеєю еліти ти, не визначається приналежністю до певної вікової категорії, 
вона належитьусьому співтовариству впродовж життя (Faure, 1972, URL). 

Якщо розглядати людину, знання й навички як ключовий ресур суспільства, 
що формує його людський капітал, тоді людина навчається впродовж життя, щоб 
модернізувати навички і знання за допомогою нових технологій, а саме навчання 
життя стає провідним елементом розвитку людського капіталу. Тому навчання 
впродовж життя зводиться до професійного навчання і економічних аспектів життя 
людей, і не враховує глибокі соціальні зміни, які відбуваються в суспільстві (Field, 

2001, c. 6). 

Стратегія Європейського Союзу «Europe 2020» (Europe 2020 strategy, 2016, 

URL), Комюніке Європейської Комісії до Європейського Парламенту, Ради 
Європи, Європейського економічно-соціального Комітету та Європейського 
Комітету регіонів «Підтримка зростання та робочих місць – порядок денний для 



40 

 

модернізації європейських систем вищої освіти» (Communication from the 

Commission to the European Parliament: Supporting growth and jobs – an agenda for 

the modernisation of Europe's higher education systems, 2011, URL) задекларували: 

 потребу Європи в розвитку широкого спектру інституцій вищої освіти; 

 необхідність зміцнення трикутника знань «освіта – дослідження – бізнес»; 

 розвиток зрозумілих та простих шляхів від середньої до вищої освіти 

через національні рамки кваліфікацій, пов'язані з Європейською рамкою 
кваліфікацій, зрозумілих процедурах визнання попереднього навчання та досвіду, 

набутого поза межами формальної освіти та навчання; 

 залучення роботодавців та інституцій ринку праці, створення і пропозиція 
нових освітніх програм, сприяння включенню професійного досвіду до змісту 
освітніх програм, що дозволить досягти адекватності навчальних програм 
потребам сучасного швидко змінюваного ринку праці та стимулювання 
працевлаштування та підприємництва; 

 визначення потреб в компетенціях, необхідних у майбутньому, та 
випускниках, конструювання, на основі цього, змісту нових освітніх програм, їх 
упровадження та оцінювання, адаптація механізмів забезпечення якості освіти та 
фінансування для належної підготовки студентів відповідно до запитів ринку 
праці; 

 підтримку широкого спектру форм організації навчання (заочного, 
дистанційного, модульного навчання, інших форм для дорослих). 

У сучасному світі освіта дорослих – це пошук взаємозв’язків у 
дезорганізованому світі знань (Д. Белл). Реакція освіти дорослих на виклики 
соціуму визначається її місцем і роллю в суспільстві. Вона взаємодіє з різними 
соціальними сферами й інститутами для досягнення загальних соціально значущих 

цілей. Відтак, навчання впродовж життя може розглядатися як динамічна 
концепція, спрямована навчати людину різним способам реагування й адаптації до 
змін, що відбуваються. Навчання впродовж життя є важливим для створення 
адаптивного освітнього середовища, у якому дорослі можуть здобути знання і 
вміння ефективно функціонувати в мінливому професійному житті. 



41 

 

Цей підхід істотно відрізняється від традиційної освіти, бо орієнтований на 
розвиток індивідуальних здібностей і набуття необхідних компетенцій. Основою 
концепції освіти впродовж життя є навчання дорослих учитися.  

Концепція освіти впродовж життя значно розвинулася за останні тридцять 
років у західноєвропейських країнах у відповідь на швидко змінювані умови 
глобалізації ринків і діяльності, посилення конкуренції між країнами, надзвичайно 

швидкий розвиток технологій і появу економіки знань (Tuschling  Engemann, 

2006; Watts & Fretwell, 2004). Ця концепція розроблена для того, щоб доповнити 
або підтримати набуту освіту та подолати проблеми швидкого старіння 
професійних навичок дорослого населення (Arulampalam, Booth & Bryan, 2004; 

Colardyn & Bjornavold, 2004, c. 69-89; Watts  Sultana, 2004). У різних країнах 
підхід до освіти впродовж життя розроблений на тлі різних реалій. Проте, 
загальним для всіх є висновок, що набуте навчання стало недостатнім для 
задоволення зростаючої потреби у практичних навичках.  

Ключова роль освіти впродовж життя у процесі проектування майбутнього 
Європи визнана на найвищому рівні у Європейському Союзі, і, на думку голів 
держав-членів ЄС, має стати прикладом для іншої частини світу. Ще на початку 
ХХІ століття президент Європейської ради наголосив на тому, що люди – головний 
актив Європи й повинні бути фокусом політики Євросоюзу, тому освіта й освітні 
системи мають пристосуватися до змін, що супроводжують нове століття, а 
навчання впродовж життя – найважливіша політика для розвитку громадян, 
соціальної єдності й зайнятості. Тож навчання впродовж життя визнана 
Белемською рамкою дій «Використання потужності та потенціалу навчання та 
освіти дорослих для сприятливого майбутнього» (Harnessing the power and 

potential of adult learning and education for a viable future) принципом організації 
всіх форм навчання у Єросоюзі (Belém framework for action, 2009, URL). 

Аналіз зарубіжної літератури щодо проблеми освіти впродовж життя 
свідчить, що вона стала предметом інтенсивного обговорення і розробки 
нещодавно, але сама має глибоке коріння. Появу ідей знаходимо у матеріалах 
конференцій і зустрічей у 1960-ті роки. У той час ЮНЕСКО була основною 
рушійною силою у розвитку глобальної дискусії щодо освіти впродовж життя, 
провідною ідею якої стало прагнення зробити освіту гнучкою і відкритою для усіх 



42 

 

верств населення (Field, 2001). Організація економічного співробітництва і 
розвитку (ОЕСР) підтримала ідею освіти впродовж життя,вбачаючи її потенціал 
для розвитку людського капіталу працівників. Наприкінці 1960-х у французькому 
контексті навчання впродовж життя мала назву «перманентна освіта» (éducation 
рermanente). У 1965 році Міжнародний комітет ЮНЕСКО запровадив термін 
«навчання впродовж життя» (lifelong education) для більш точного відображення 
концепції, розробленої П. Леграндом, керівником Відділу освіти дорослих в 
ЮНЕСКО, а також директором Інституту освіти ЮНЕСКО у роботі «An 

Introduction to Lifelong Education». Упродовж цього періоду, Р. Майо, генеральний 
директор ЮНЕСКО, також визнав освіту впродовж життя фундаментальним 
поняттям, яке пояснює реальне значення сучасної освіти і яке повинно надихати і 
об’єднувати зусилля, спрямовані на проведення суспільних реформ. З цього часу 
освіта вийшла за межі певного віку, вона стала супроводжувати дорослу людину 
впродовж її життя, що дозволяло тримати постійний зв'язок з реаліями життя 
(UNESCO, 1969, URL).  

Сучасна освітня стратегія ЮНЕСКО 2014 – 2021 наголошує, що освіта в 
цілому призначена для підтримки навчання впродовж життя і створення 
формальних, неформальних та інформальних можливостей навчання для людей 
різного віку. Концепція освіти впродовж життя вимагає зсуву парадигми від ідей 
викладання і підготовки до навчання, від передачі знань до навчання для власного 
розвитку і від придбання спеціальних навичок до виявлення та використання 
творчого потенціалу. Цей зсув необхідний на всіх рівнях і видах освіти, будь вона 
формальна, неформальна чи інформальна (UNESCO, 2014, URL). 

Як відомо, навчання впродовж життя вважається одним із ключових пунктів 
Лісабонської стратегії розвитку Європи (The Lisbon strategy: a more competitive 

Europe, with more and better jobs, 2010, URL). Це цілком виправдано, тому що 
навчання впродовж життя забезпечує людині не лише можливості особистого 
зростання, а й високий рівень соціальної адаптації і конкурентоспроможності на 
ринку праці. 

Ідеї Р. Дейва, автора ґрунтовної праці «Основи навчання впродовж життя», 
майже чверть століття потому втілилися в керівному документі ЄС (Making a 

european area of lifelong learning a reality, 2001, URL), де зазначається, що навчання 
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впродовж життя охоплює формальні, неформальні й інформальні моделі навчання 
протягом усього життєвого циклу людини.  

Важливим кроком у реалізації концепції навчання впродовж життя стала 
інтегрована програма дій у сфері навчання впродовж життя затверджена 
Європейським парламентом та Радою Європи (Communication from the Commission 

to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 

and the Committee of the Regions, Action Plan on Adult learning – It is always a good 

time to learn, 2007, URL). Загальна мета програми полягає в тому, щоб через 
навчання впродовж життя сприяти розвитку ЄС як передового суспільства знань зі 
стабільним економічним розвитком, збільшенню робочих місць і соціальної 
єдності, гарантуючи захист навколишнього середовища задля майбутніх поколінь. 
Зокрема програма покликана сприяти обміну, співробітництву й мобільності 
освітньої й навчальної системи у межах ЄС, щоб вона стала світовим еталоном 
якості. 

Ця мета конкретизована у таких завданнях: 

 внести вклад у розвиток якості навчання впродовж життя, забезпечити 
його високу ефективність, іноваційність і європейський вимір; 

 підтримати реалізацію європейської зони для ціложиттєвого навчання; 

 поліпшити якість, привабливість і доступність можливостей навчання 
впродовж життя, доступного в межах держав-членів ЄС; 

 посилити значення навчання впродовж життя для соціальної єдності, 
активного громадянства, міжкультурного діалогу, гендерної рівності й особистої 
самореалізації; 

 стимулювати креативність, конкурентноздатність, можливість 
працевлаштування і зростання підприємницького духу; 

 сприяти розширенню участі у ціложиттєвому навчанні людей рзноговіку, 
включаючи тих, хто має спеціальні потреби, незалежно від соціально-

економічного статусу; 

 сприяти вивченню іноземних мов та мультилінгвізму; 

 підтримати розвиток інноваційного змісту, послуг, педагогіки й методики 
організації навчання впродовж життя; 
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 зміцнити роль навчання впродовж життя в створенні європейського 
громадянства, заснованого на розумінні й повазі до прав людини й демократії, та 
заохочення до толерантності, повагидо інших народів і культур; 

 активізувати співробітництво у всіх секторах освіти й навчання в Європі; 

 використання результатів, інноваційних продуктів,процесів та 
упровадження корисних практику галузях, на які розповсюджується Програма, 
щоб поліпшити якість освіти й навчання. 

Значущим для нашого дослідження є те, що навчання впродовж життя 
стосується дорослих і спонукається їх добровільним і мотивованим прагненням до 
знань задля особистих або професійних цілей.  

Інноваційний аспект концепції навчання впродовж життя полягає у новому 
підході до процесу й контексту навчання, де навчання сприймається як континуум, 
що містить всі види освітньої діяльності впродовж життя людини (Fragoulіs, 2002, 
c. 15). Тому загально визнаним вважається, що поняття «навчання впродовж 
життя» містить сполучення освітніх процесів протягом усього життя, завдяки чому 
вся людина – тіло (генетика, фізика й біологія) і розум (знання, навички, 
відносини, цінності, емоції, переконання й почуття) – переживає соціальні 
ситуації, усвідомлення змісту яких потім трансформується на когнітивному, 
емоційному або практичному рівні (або в будь-якій комбінації) й інтегрується в 
біографію окремої людини, у результаті чого людина постійно змінюється (або 
стає досвідченішою) (Jarvіs, 2006, с. 134). 

Нам імпонує думка зарубіжних дослідників, які розглядають навчання 
впродовж життя як (транс)формування досвіду, знань і дій у контексті історії 
життя людей і світу (Alheіt & Dausіen, 2002).  

Слід зазначити, що визначення поняття освіти впродовж життя варіюються в 
залежності від перспектив і пріоритетів політики держави в даний момент. Так у 

європейському Меморандумі освіти впродовж життя це поняття охоплює всю 
цілеспрямовану навчальну діяльність, формальну й неформальну, що проводиться 
на постійній основі з метою поліпшення знань, навичок і компетентностей. У 
своєму заключному комюніке «Перетворення європейського простору навчання 
впродовж життя на реальність» (Making a european area of lifelong learning a reality, 

2001, URL) Європейська Комісія запропонувала, трохи змінене визначення освіти 
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впродовж життя, де вона охоплює всю навчальну діяльність впродовж життя з 
метою поліпшення знань, навичок і компетенцій у межах особистої, 
громадянської, соціальної та / або професіональної перспективи. 

Навчання впродовж життя вважається всеосяжною і далекоглядною 
концепцією, яка включає формальне, неформальне й інформальне навчання, що 
поширюється на все життя людини, щоб досягти максимального розвитку в 
особистому, соціальному й професійному житті. Ключовою метою освіти 
впродовж життя є демократичне громадянство, залучення окремих осіб і груп до 
соціальної, політичної та економічної діяльності (Aitchison, 2003).  

Як зазначається у глосарії з навчання дорослих, який створено Європейською 
асоціацією навчання дорослих спільно з ЮНЕСКО, термін «навчання впродовж 
життя» використовується щоб вмістити в себе всі форми постобов’язкової освіти, 
включаючи сімейну, суспільну освіту, традиційне навчання дорослих, вищу освіту 
й продовження професійного розвитку. Це не технічний або юридичний термін з 

певним строком дії, а швидше культурний термін, що презентує нову парадигму. 
Він символізує перехід від поняття «керованої освіти» до індивідуалізованого 
навчання, де більший акцент робиться на особистому досвіді людини з відповідно 
меншою відповідальністю того, хто надає освітні послуги (Federighi, 1999, с. 22). 

Отже, аналіз численних інтерпретацій поняття «навчання впродовж життя» 
свідчить, що концепція освіти впродовж життя вимагає повного переосмислення 
освіти відповідно до принципу, що освіта – це безкінечний процес, повної зміни 
нашої уяви про освіту, нової філософії освіти. Це провідна концепція для 
планування, розробки освітньої політики та практики. 

Європейська комісія й країни-члени ЄС у Меморандумі щодо організації 
навчання впродовж життя визначили це поняття в рамках Європейської стратегії 
зайнятості як всебічну навчальну діяльність, що здійснюється на постійній основі з 
метою покращення знань, навичок і професійної компетентності (A Memorandum 

on Lifelong Learning, 2000). Під навчанням впродовж життя Європейська Рада 
розглядає усі види загальної освіти, професійну освіту й навчання, неформальну й 
інформальну освіту протягом життя, що забезпечує вдосконалення вмінь, навичок і 
знань у межах особистого, громадянського, соціального й/або професійного 

розвитку, включаючи консультування й профорієнтацію. 
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Таким чином, поняття навчання впродовж життя містить навчальні дії, які 
можна схарактеризувати як: цілеспрямовані, тобто дії, з метою «поліпшення 
діяльності, розширення обсягу інформації, знань, розуміння, відносин, цінностей 
або навичок»; неперервні, тобто мають елементи тривалості й неперервності; 
незалежні від форми, включаючи різні типи навчання, наприклад учнівство, освіту 
й навчання на робочому місці або поза ним, самоосвіту тощо; незалежні від джерел 
фінансування: приватні, суспільні, третього сектора або самонавчання; 

зосереджені на тому, хто навчається і його навчанні. 
Узагальнення різних концепцій освіти упродовж життя дозволяє визначити 

кілька її основних характеристик: 
‒ ціложиттєвий (довічний) вимір процесу навчання є характеристикою, що 

визначає навчання в «економіці знань», оскільки інформація розвивається  
швидкими темпами, змушуюючи дорослих постійно оновлювати та 
вдосконалювати свої знання, навички та компетенції; 

‒ навчання шириною в життя (life-wide learning) передбачає, що навчання у 
загальному і в професійному розумінні може відбуватися у всіх формах 
(формальній, неформальній, інформальній), в тому числі навчання з соціального, 
особистісного та професійного досвіду.  

Слід зазначити, що у минулому домінували наукові педагогічні дослідження 
часового вимірювання освіти впродовж життя, де визначається, що навчальні 
заходи відбуваються на різних фазах життєвого циклу людини. Але сьогодні все 
більшого значення набувають дослідження life-wide виміру, який розглядає 
навчання у широкому спектрі ситуацій реального життя. 

На підставі аналізу документів Єропейського Союзу щодо політики в галузі 
вищої освіти нами з’ясовано, що заклади вищої освіти уперше згадуються як 
складова освіти впродовж життя у «Концепції навчання впродовж життя для всіх», 
яка прийнята міністрами освіти у 1996 році, де зазначається, що заклади вищої 
освіти повинні реорганізуватися для задоволення потреб у навчанні і підготовці 
кадрів із різноманітних категорій населення: дорослі студенти, студенти, які 
навчаються вдома або поєднують роботу і навчання, подорожуючі студенти, 
вечірні студенти тощо. Втім вища освіта почала розглядатися у рамках освіти 
впродовж життя нещодавно.  
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Концепцію освіти впродовж життя підтримали всі університети Європи. Так 
у 2008 році Європейська асоціація університетів презентувала Хартію щодо 
навчання впродовж життя (Charter on Lifelong Learning), у якій, зокрема, закликала 
європейські університети надавати доступ до освіти більшій кількості студентів 
різного віку та з різними професійними запитами. Хартія закликає європейські 
університети працювати над створенням цільових індивідуальних програм 
навчання, а також зробити освітній процес більш гнучким та креативним з метою 
заохочення дорослих людей здобувати подальшу освіту. Укладачі Хартії також 
закликали уряди європейських країн не чинити законодавчих перепон навчанню 
впродовж життя (European universities’ charter on lifelong learning, 2008). 

Таблиця 1.1.  

Особливості традиційного навчання й навчання впродовж життя 

Традиційне навчання Навчання впродовж життя 

Навчання у певний період часу. Навчання впродовж усього життя. 

Студенти певної вікової групи. Студенти будь-якого віку. 
Педагог – джерело знань. Педагог – провідник до джерела знань. 
Студенти отримують знання від 
педагога. 

Студенти навчаються через власний 
навчальний та практичний досвід. 

Студенти навчаються індивідуально. Студенти навчаються у групах і один 
від одного. 

Тести запобігають просуванню доки 
студенти повністю не опанували набір 

необхідних навичок, унормовують 

доступ до подальшого навчання.  

Оцінювання сприяє визначенню 
стратегії навчання і шляхів 
подальшого навчання. 
 

Усі студенти виконують однакові дії. Педагоги розробляють індивідуальні 
навчальні плани. 

Педагоги мають базову підготовку та 
спеціальну підготовку без відриву від 
роботи. 
 

Педагоги навчаються впродовж усього 
життя. Базова підготовка та 
неперервний професійний розвиток 
повʼязані між собою. 

Подальше навчання пропонується 
тільки успішним студентам. 

Будь-який студент має можливість 
навчатися впродовж життя. 

Джерело: опрацьовано автором з (World Bank, 2003, URL) 
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Таким чином, поняття «навчання впродовж життя» вважається одним із 
найактуальніших понять сучасної європейської вищої освіти. Це означає, що 
індивід, аби рухатися у такт зі своєю добою, має вчитися впродовж усього свого 
життя, набувати нові знання і компетенції, опановувати нові технології, розуміти 
нову літературу, нове інформаційне довкілля. Водночас, поняття «навчання 
впродовж життя» передбачає, що суспільство, і передусім його освітні й 

професійні інституції, надають індивідові можливість такого навчання. Порівняння 
традиційного навчання і навчання впродовж життя наведено у таблиці 1.1. 

У контексті проблематики наукового пошуку значний інтерес становить 
аналіз національної політики досліджуваних країн Європейського Союзу щодо 
навчання впродовж життя. 

Зокрема у Франції освіта і навчання впродовж життя (éducation et formation 

tout au long de la vie, EFTLV) є одним із керівних принципів національної політики, 
про що свідчить Закон про професійну підготовку впродовж життя і соціальний 
діалог (Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au 

long de la vie et au dialogue social, 2004, URL), метою якого була модернізація 
поточної системи професійної підготовки та відкриття доступу до неї через низку 
нововведень, зокрема особистого права на професійну підготовку (droit individuel à 
la formation, DIF), контракт про професійне навчання, створений для сприяння 
розвитку дуальної освіти. Закон також передбачає фінансову підтримку для тих, 
хто навчається поза робочим часом; можливість навчання без відриву від 
професійної діяльності на підставі контракту, щоб забезпечити можливість 
отримання кваліфікації за дуальною формою навчання; сприяння конкретній 
навчальній діяльності для некваліфікованих дорослих людей тощо.  

Новий етап у реформуванні французької системи безперервного 
професійного навчання розпочався з прийняття у 2009 році Закону про навчання 
впродовж життя та професійну підготовку (LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 

relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, 2009, 

URL), який підсилює право особистості на професійну підготовку, забезпечує 
трансфер та розробляє нові інструменти для реалізації політики освіти і навчання 
впродовж життя, такі як оцінювання професійного розвитку (bilan d'étape 

professionenel), співбесіда в середині кар'єри (entretien en milieu de carrière) та 
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паспорт професійного напрямку та навчання (passeport orientation et formation). 

Закон регулює забезпечення кар'єри шляхом створення спільного фонду, 
призначеного для навчання пошукувачів роботи та найменш кваліфікованих 
працівників, а також створення й функціонування Національної ради з питань 
професійної підготовки впродовж життя (Conseil national de la formacija 

profesionalnelle tout au long de la vie). Ці заходи були удосконалені Законом щодо 
розвитку дуального навчання та забезпечення кар'єри (LOI n° 2011-893 du 28 juillet 

2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours 

professionnels, 2011, URL).  

Освіта та навчання впродовж життя визначаються у Франції як континуум 
між початковим, загальним або професійним навчанням та усіма ситуаціями, коли 
набуваються навички. Він охоплює всю навчальну діяльність, яка здійснюється 
індивідуумом для розвитку свого громадянства, особистої та соціальної реалізації, 
здатності до професійної інтеграції або здатності до працевлаштування. Ці заходи 
можуть також здійснюватися в рамках формальних систем освіти та навчання 
(початкове навчання та безперервне навчання) та поза ними, у професійній, 
асоціативній чи культурній діяльності; вони охоплюють всю тривалість життя – від 
дошкільного віку до виходу на пенсію (France Lifelong Learning Strategy, URL). 

Аналіз низки законодавчих актів свідчить, що основними цілями 
французької політики освіти і навчання впродовж життя є: 

‒ забезпечення та розвиток доступу всіх громадян до освіти та навчання 
впродовж життя, щоб збагатити їхні індивідуальні шляхи (особисті та професійні); 

‒ надання можливості набуття або вдосконалення базових навичок з метою 
задоволення вимог ринку праці; 

‒ зменшення соціальної нерівності, надаючи кожному право визнання 

попереднього навчання й досвіду; 

‒ надання людям можливості працевлаштування; 

‒ сприяння економічному та культурному розвитку країни та соціальній 

підтримці. 
Студіювання законодавчих документів з освіти та професійної підготовки у 

Федеративній Республіці Німеччини свідчить, що концепція освіти і навчання 
впродовж життя є приорітетним напрямом політики держави. Так, програма дій 
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«Навчання впродовж життя для всіх» (Aktionsprogramm "Lebensbegleitendes Lernen 

für alle, 2001, URL), прийнята Федеральним міністерством освіти та досліджень 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF), визначає конкретні сфери 
діяльності та відповідні заходи щодо шляху до суспільства, що навчається. 
Програма спрямована на посилення значення освіти впродовж життя у німецькому 
суспільстві та інтеграцію загальної, політичної, культурної та професійної 
безперервної освіти у систему освіти; посилення зв’язків між усіма освітніми 
сферами та освітніми шляхами. Особлива увага у Програмі приділяється 
забезпеченню якості; сертифікації навчання та порівнянності ступенів; 
інформаційній підтримці, підсиленню рівня мотивації та особистої 
відповідальності; ширшому використанню ІКТ у навчанні; створенню 
міжфірмових центрів навчання; регіонів, що навчаються; розвитку дуального 
навчання; розширенню освітніх пропозицій у закладах вищої освіти та іншим 
питанням щодо реалізації у Німеччині загальноєвропейської концепції навчання 
впродовж життя. 

У федеральному рамковому законі про вищу освіту теж зазначається про 
важливість участі закладів вищої освіти у навчанні впродовж життя 
(Hochschulrahmengesetz (HRG), 2019, URL). 

У 2004 році прийнято Стратегію навчання впродовж життя у Федеративній 
Республіці Німеччини (Strategie für Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik 

Deutschland, 2004, URL), у якій навчання впродовж життя розглядається як таке, 
що охоплює формальне, неформальне та інформальне навчання в різних місцях від 
раннього дитинства до виходу на пенсію; самокероване навчання, під час якого 
той, хто навчається, користується різноманітною мережею навчальних пропозицій 
та можливостей, що вимагає справедливого доступу та компетентної консультації. 

У Стратегії зазначається, що передумовою розумного та ефективного 
використання можливостей освіти та навчання є розвиток індивідуальних навичок 
навчання та відповідної інфраструктури, яка повинна бути пов’язана як з 
урахуванням окремих рівнів освіти, так і можливостей навчання на одному рівні 
(вертикальна чи горизонтальна мережа); пропозиції повинні спиратись та 
доповнювати одна одну. Стверджується, що культура навчання, яка відповідає 
потребам та побажанням дорослих людей, що робить навчання цікавим та 



51 

 

привабливим для всіх вікових та соціальних груп населення (популяризація 
навчання), сприяє мотивації та готовності особистості до навчання впродовж 
життя.  

Як засвідчують результати дослідження, наразі у законодавчому полі 
Німеччини спостерігаються активні дії щодо нормативно-правового врегулювання 
освіти впродовж життя і навчання дорослих, зокрема прийнята Національна 
стратегія безперервної освіти (NATIONALE WEITERBILDUNGSSTRATEGIE, 

2019, URL), яка детермінує напрямки спільної діяльності уряду, федеральних 
земель, бізнесу, профспілок та агенції зайнятості для створення нової культури 
навчання впродовж життя, яка повинна стати невід’ємною частиною професійного 
й особистісного життя дорослої людини задля її адаптації в інформаційному 
суспільстві. Серед цілей Національної стратегії слід відзначити наступні: 
підтримати прозорість навчальних можливостей та пропозицій; усунути прогалини 
у фінансуванні, встановити нові стимули, адаптувати існуючі системи 
фінансування; посилити відповідальність соціальних партнерів; перевірити та 
посилити якість та оцінку якості пропозицій подальшого навчання; упровадити 
процедуру визнання попереднього навчання й досвіду; стратегічно розвивати 
навчальні заклади як центри професійної підготовки; підвищити цифрову 
кваліфікацію персоналу, який задіяний у процесі подальшого навчання; посилити 
стратегічне планування та оптимізувати статистику навчання. 

На виконання Національної стратегії безперервної освіти прийнято Закон 
про безперервне професійне навчання (Qualifizierung für die Arbeit von morgen, 

2020, URL), який визначає організаційні та фінансові інструменти сприяння та 
стимулювання подальшого професійного навчання в умовах структурних змін 

німецького суспільства. 

Оскільки у Федеративній Республіці Німеччини землі мають повну 
автономію у вирішенні питань освіти, реалізація загальнодержавних програм 
відбувається різними шляхами. На наш погляд, корисним прикладом регіональної 
політики з освіти впродовж життя є ініціатива Баден-Вюртемберга щодо створення 
Альянсу за навчання впродовж життя (Bündnisses für Lebenslanges Lernen, BLLL), 

який включає близько 40 асоціацій, організацій та окремих установ із загальної, 
професійної та наукової безперервної освіти, а також шість міністерств-учасників.  

https://www.fortbildung-bw.de/fuer-anbieter/buendnis-fuer-lebenslanges-lernen/
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Метою спільної роботи Альянсу є сприяння розвитку мереж, спілкування та 
співпраці між усіма, хто бере участь у реалізації концепції навчання впродовж 
життя у Баден-Вюртемберзі, та привернення уваги громадськості до зростаючої 
важливості навчання впродовж життя у сучасних умовах розвитку суспільства. 
Крім того, партнери Альянсу працюють разом у кількох робочих та 
спеціалізованих групах з метою посилення навчання впродовж життя у зрілому 
віці. Результатами успішної роботи Альянсу є створення цифрового кампусу для 
навчання впродовж життя та державної мережі консультування населення щодо 
подальшого навчання. 

Нова програма дій Альянсу (GEMEINSAM. FÜR. WEITERBILDUNG, 2020, 

URL) щодо розвитку навчання впродовж життя окреслює концептуальні 
положення його подальшої діяльності, зокрема: 

‒ покращення обізнаності працівників та компаній на національному рівні 
про важливість подальшого навчання; 

‒ підтримка працівників у здобутті кваліфікації та пов'язаних з роботою 
знань і навичок. Особливо це стосується новітніх технологій, таких як штучний 
інтелект; 

‒ систематичний та перспективний розвиток персоналу в компаніях; 
‒ розширення наукової експертизи щодо відповідних аспектів структурних 

змін та пов'язаних з ними майбутніх кваліфікаційних вимог; 
‒ підтримка компаній з питань трансформації;  
‒ розширення та подальший розвиток можливостей державного 

фінансування для продовження професійного навчання;  
‒ збільшення можливостей персоналізованого фінансування для 

подальшого професійного навчання. 
У Нідерландах за державного фінансування створена національна, 

регіональна та галузева інфраструктура для навчання впродовж життя, в якій 
навчальні заклади, уряд та бізнес-спільнота працюють разом. Метою політики 
навчання впродовж  життя є надання людям можливості реалізувати свій потенціал 
та гнучко боротися зі змінами в суспільстві та на робочому місці. Уряд пропонує 
податкові пільги, щоб зробити навчання впродовж життя більш привабливим, 
виходячи з конкретних цілей з точки зору кількості програм, що поєднують роботу 
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та навчання (BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN 

WETENSCHAP EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Nr. 41, 

2014, URL; Minister van Engelshoven informeert de Tweede kamer over de voortgang 

Leven Lang Ontwikkelen, 2019, URL).  

Результати наших розвідок свідчать, що в Італійській республіці на 
законодавчому рівні окреслено цілі, принципи та інструменти державної 
підтримки, механізми взаємодії учасників освітнього процесу з визначенням прав і 
обов’язків, окреслено загальні засади надання освітніх послуг провайдерами різних 
організаційно-правових форм, хоча національної стратегії з освіти та навчання 
впродовж життя досі не розроблено. Започатковано територіальні мережі для 
навчання впродовж життя, які становлять основу італійської системи освіти 
дорослих (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 

crescita, 2012, URL; DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 

ottobre 2012, n. 263, 2013, URL; Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per 

l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali, 2014, URL).  

З метою прогнозування наслідків розвитку технологій та старіння населення, 
а також впливу на продуктивність праці державних інвестицій у розвиток навичок 
та заохочення до навчання впродовж життя, урядове відомство з питань науки 
Великобританії започаткувало форсайт-проєкт, матеріали якого стали підґрунтям 
для формування британської політики у сфері навчання впродовж життя і освіти 
дорослих. Навчання впродовж життя розглядається британським урядом як шлях 
до економічного зростання країни, оскільки воно сприяє розвитку і постійному 
оновленню навичок, які вимагаються інформаційно-технологічним суспільством 
(Foresight, Government Office for Science,  2014, 2016a, 2016b, 2016c, 2017a, 2015b).  

Студіювання законодавчих актів та наукових джерел з проблеми навчання 
впродовж життя і освіти дорослих у Великобританії дає можливість зробити 
висновок, що актуальним питанням державної політики країни є вироблення 
нового підходу до навчання впродовж життя, що обумовлюється демографічними, 
економічними та соціальними чинниками (Foresight, Government Office for Science, 

2021, URL). За результатами проведених досліджень в рамках форсайт-проєкту, 
найбільш дієвими важелями для перегляду політики навчання впродовж життя 
стали: проблема браку висококваліфікованих фахівців, старіння населення та 
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гостра необхідність розвитку нових навичок, яких потребує сучасна економіка 
країни. Серед першочергових завдань оновленої британської політики щодо 
навчання впродовж життя слід назвати наступні: визнати роботодавців основними 
гравцями системи безперервної освіти, щоб освіта та навчання відбувалися на 
робочих місцях, що уможливить підвищення продуктивності праці та заповнення 
прогалини у навичках; інвестувати у технічні кваліфікації вищого рівня, які є 
цінною альтернативою університетському диплому; забезпечити гнучкість доступу 
до навчання та покращити поінформованість про освітні пропозиції для дорослих; 
підтримувати якість викладання; реформувати фінансування та підзвітність 
провайдерів, щоб спростити розподіл коштів, надати більшу автономію та 
забезпечити ефективний режим підзвітності. 

Отже, навчання впродовж життя – це філософія, концептуальна основа та 
принцип організації європейської освіти в XXI столітті, яка ставить в центр уваги 
концепцію навчання для розширення можливостей дорослої людини. 

Узагальнюючи результати дослідження стану й еволюції ідей, національних 
стратегій навчання впродовж життя Франції, ФРН, Італійської Республіки, 
Нідерландів та Великобританії, можна зробити наступні висновки:  

1. Поняття навчання впродовж життя зазнало розширення, поглиблення й 
конкретизації на національному рівні країн Євросоюзу, що сприяє створенню нової 
культури навчання впродовж життя, яка повинна стати невід’ємною частиною 
професійного й особистісного життя дорослої людини задля її адаптації в 
інформаційному суспільстві; шляхом до економічного зростання європейських 
країн. Навчання впродовж життя розглядається як всеосяжна концепція, як 
головний організуючий принцип розвитку національних систем освіти 
європейських країн. 

2. Концепція навчання впродовж життя стала методологічною основою 
інтеграції освітніх ресурсів країн Євросоюзу зі світом праці з метою надання 
людям можливості реалізувати свій особистісний та професіональний потенціал та 
успішно адаптуватися до змін у суспільстві й на робочому місці.  

3. Концепція навчання впродовж життя обумовлює динамічність, 
гнучкість, альтернативність змісту, форм та засобів професійної підготовки 
фахівців, і визначається як широке поняття, що включає в себе не тільки освітні, 
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але, власне кажучи, всі соціальні впливи на особистість, у тому числі й на 
робочому місці.  

4. Спостерігається значний прогрес у реалізації концепції навчання 

впродовж життя на рівні європейських закладів вищої освіти з метою розширення 
доступу, усунення існуючих бар'єрів, розробки альтернативних шляхів отримання 
кваліфікації та реагування на потреби дорослого населення. Необхідність 
упровадження концептуальних ідей навчання впродовж життя у вищій освіті була 
підкріплена Болонською декларацією та Комюніке Льовена (The Bologna Process 

2020, 2009), а також директивами Ради Європи, резолюціями та висновками щодо 
модернізації систем вищої освіти (Lisbon European Council: Presidency conclusion, 

2000; Conclusions of the Council and representatives of the governments of Member 

States meeting within the Council on common European principles for the identification 

and validation of non-formal and informal learning, 2004; Council Resolution on a 

renewed European agenda for adult learning. Official Journal of the European Union, 

2011; Communication from the Commission to the Council on European policies 

concerning youth, 2015; Council Recommendation on Upskilling Pathways: New 

Opportunities for Adults, 2016; COM, 2017). Ці рішення акцентують на необхідності 
приділяти більше уваги розширенню участі дорослих у вищій освіті та отримання 
ними високоякісної і різноманітної освіти за допомогою системи гнучкого 
навчання. 

 

 

1.3. Вища освіта як вагома складова європейської стратегії освіти 
впродовж життя 

 

У зарубіжній літературі вища освіта розглядається на інституціональному, 
національному та міжнародному рівнях як ланка у концепції освіти впродовж 
життя. Про це йдеться й у «Світовій Декларації про вищу освіту для ХХІ століття: 
підходи і практичні заходи» (The World Declaration on Higher Education for the 

Twenty-first Century: Vision and Action) (UNESCO, 1999, URL). Вища освіта 
відповідає новому дискурсу освіти впродовж усього життя, що був започаткований 
у 90-і роки ХХ століття. Як свідчать європейські дослідники Е. Буржуа, К. Дюк та 
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інші, нова концепція освіти впродовж життя позіціонує вищу освіту як засіб для 
працевлаштування і для виживання в умовах невизначеності і втрати безпеки у 

сфері зайнятості (Bourgeois, Duke, Guyot & Merrill, 1999, c.173).  

В Інчхонській декларації та програмі дій розвитку освіти до 2030 року 
(UNESCO, 2015, URL) вища освіта визнається ключовим фактором досягнення 
сталого розвитку, механізмом забезпечення доступу та підтримки навчання 
впродовж життя для всіх людей, передумовою для розвитку інклюзивного 
суспільства, відповідального громадянства та кваліфікованої робочої сили. 
Передбачається, що для забезпечення сталого розвитку суспільства, національні 
системи вищої освіти повинні підтримувати навчання впродовж життя та 
забезпечити гнучкі навчальні шляхи для всіх категорій студентів. Відтак, завдяки 
зменшенню бар’єрів у доступі та забезпеченню гнучких можливостей навчання, 
вища освіта стає відкритою для дорослих студентів, які в іншому випадку не 
змогли б долучитися до навчання у ЗВО. Зазначається, що гнучке забезпечення 
вищої освіти може краще задовольнити різноманітні потреби як студентів, так і 
роботодавців., а визнання попереднього навчання й досвіду – надати можливість 
зменшити час і витрати, необхідні для здобуття кваліфікаційного ступеня (Carlsen, 

Holmberg, Neghina & Owusu-Boampong, 2016, URL).  

Результати наших розвідок свідчать, що європейська вища освіта зазнала 

значних змін, зокрема експоненціальне зростання попиту на вищу освіту, 
збільшення кількості вищих навчальних закладів, диверсифікація закладів вищої 
освіти та освітніх програми. Це, у свою чергу, призвело до розширення доступу та 
зарахування до вищої освіти різних груп населення, що вплинуло не тільки на 
кількість студентів, а й на їх якісний склад. Відтак, до когорти нинішніх студентів 
належать як традиційні, так і нетрадиційні студенти, а саме дорослі, які працюють, 
повертаються до вищої освіти після перерви, та мігранти. Усі ці групи мають різну 
мотивацію та потреби у навчанні, що вимагає гнучких форм, методів і засобів 
навчання для успішного отримання кваліфікаційного рівня.  

Щоб задовольнити потреби усіх груп студентів, Програма дій розвитку 
освіти до 2030 року (UNESCO, 2015, URL) закликає сприяти гнучкому навчанню у 
ЗВО, орієнтованому на студентів; забезпечити якість, порівняння і визнання 
кваліфікацій вищої освіти та трансфер кредитів; забезпечити визнання 
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формального, неформального та інформального навчання, а також диверсифікацію 
форм і методів навчання, щоб усі групи населення могли набувати знання, навички 
та компетенції для гідного працевлаштування.  

Водночас заклади вищої освіти визначаються найважливішими партнерами у 
стратегії ЄС (Europe 2020 strategy, 2016, URL), метою якої є розумне, стале і 
всеохоплююче зростання. Стратегія спрямовує на те, щоб 40 % людей у віці 30 –
 34 років мали вищу освіту в ЄС до 2020 року. Підвищення ефективності систем 
освіти та підготовки кадрів на всіх рівнях та збільшення участі у вищій освіті 
також є однією з інтегрованих економічних та трудових директив, розглянутих у 
рамках стратегії «Європа 2020». 

Заактуалізуємо на тому, що в оновленій стратегії європейського 
співробітництва в галузі професійної освіти та підготовки (Council 

Recommendation on vocational education and training (VET) for sustainable 

competitiveness, social fairness and resilience, 2020, URL) викладено чотири 
стратегічні цілі для професійної освіти та підготовки в ЄС: 1) зробити навчання 
впродовж життя і мобільність реальністю; 2) підвищити якість та ефективність 
освіти та підготовки кадрів; 3) сприяти рівності, соціальній єдності та активному 
громадянству; 4) підвищити рівень креативності та інновацій (включаючи 
підприємництво) на всіх рівнях освіти і навчання. 

Наразі за даними Європейського статистичного агентства Eurostat у 28 
державах-членах Європейського Союзу налічується 19,5 мільйонів студентів 
вищих навчальних закладів, серед яких 61,4 % ‒ навчаються на бакалаврських 

програмах, 27,8 % ‒ на магістерських та 3,7 % ‒ на докторських (Key Figures on 

Europe, 2017).  

ФРН, яка є найбільш густонаселеною державою-членом ЄС, має 3 мільйони 

студентів у ЗВО, що складає 15,2 % від загальної кількості у ЄС-28; Франція ‒ 
12,4 %; Великобританія ‒ 11,9 %, Іспанія ‒ 10,1 %, Італія ‒ 9,4 % та Польща ‒ 
8,5 %; Нідерланди ‒ 4,3 % (Eurostat, 2018, URL). 

Результати наукового пошуку свідчать, що політика Європейського Союзу 
щодо вищої освіти завжди була спрямована на розширення участі дорослих у 
цьому секторі освіти. Меморандум про вищу освіту (Memorandum on Higher 

Education in the European Community, 1991, URL.) закликав заклади вищої освіти 
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підтримати засновану на знаннях економіку, внести свій внесок у єдиний ринок 
праці висококваліфікованими кадрами й розширити доступ до вищої освіти. У 
ньому відзначалося, що ЗВО повинні пропонувати можливості для постійного 
поновлення й відновлення кваліфікацій, формувати співробітництво з економічним 
життям суспільства.  

Студіювання корпусу праць європейських дослідників (Й. Бреннан, 
Ф. Волтер, М. Вудроу, П. Девіс, Б. Літтл, Й. Ортега, М. Осборн, Д. Торнхілл та ін.), 
коло інтересів яких становлять проблеми розвитку вищої освіти, свідчить про 
зростаючий інтерес європейської наукової і політичної спільноти до проблеми 
розширення участі дорослих у вищій освіті. Як наслідок,  з невеликого елітного 
сектору, який нараховував 5% від загальної кількості випускників шкіл, 
європейська вища освіта зазнала масифікації, і стала доступною для широких 
верств наcелення (Osborne, 2003, с. 7).  

У ході наукової розвідки нами з’ясовано, що ефективність системи вищої 
освіти наразі вважається найважливішим і вирішальним чинником у підвищенні 
рівня міжнародної конкурентоздатності Європейського Союзу. Розвиток «п'ятої 
свободи» (fіfth freedom), що припускає вільне пересування знань, студентів і 
дослідників, визнано одним із пріоритетів Європейського Союзу. Якщо раніше 
заклади вищої освіти піклувалися про передачу знань, то зараз сучасні можливості 
навчання й концепція освіти впродовж життя наголошують на розвиток 
індивідуальних здатностей й особистих навчальних компетенцій, набуття 
трансверсальних навичок (transversal skіlls). 

Важливим поштовхом для модернізації європейської вищої освіти стала 
«Програму діяльності щодо майбутніх цілей європейських систем освіти» (Detailed 

Work Programme on the Follow-up of the Objectives of education and Training Systems 

in Europe, 2002, URL),  яка закцентувала увагу на тому, що незалежно від 
ефективності політики в різних сферах, економіка Європейського Союзу, що 
спирається на знання, може стати найбільш конкурентоздатною й динамічною 
економікою у світі за умови розвитку вищої освіти, як найважливішого чинника і 
елемента економічного зростання, інноваційності, працевлаштування й суспільної 
єдності. 
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На визначній ролі вищої освіти послідовно наголошують урядові й 
рекомендаційні органи Європейського Союзу. Вища освіта визнається 
пріоритетним напрямком розвитку європейських країн у Лісабонській Стратегії 
(The Lisbon strategy: a more competitive Europe, with more and better jobs, 2010, 

URL), оскільки вона є чимось більшим, ніж просто чинником майбутнього 
працевлаштування, готуючи до професійної діяльності, сприяючи самореалізації й 
формуючи активні громадянські основи й позиції в демократичних суспільствах; 
вона відіграє головну роль у створенні інтегрованого суспільства, ставлячи заслін 
дискримінації, маргіналізації, расизму й ксенофобії, а також популяризуючи 
прийняті в якості фундаментальних такі цінності як толерантність, повага до прав 
людини.  

Спадкоємицею Лісабонської стратегії стала стратегія розвитку ЄС «Європа 
2020», яка зосереджена на професійній освіті й підготовці дорослих. Так, у 2013 

році Європейська комісія започаткувала проект «Відкриття вищої освіти для 
дорослих (Developing the Adult Learning Sector. Opening Higher Education to Adults, 

2013, URL), який спрямував європейські країни до розробки національної політики 
щодо розширення участі дорослих у вищій освіті на законодавчому рівні. 
Зазначене дослідження свідчить, що участь дорослих у вищій освіті безпосередньо 
залежить від ступеня гнучкості освітньої моделі. Автори дослідження вважають 
особливо гнучкими дистанційну і комбіновану форми вищої освіти. 

Аналіз результатів загальноєвропейського дослідження щодо рівня 
завершеності й незавершеності навчальних програм вищої освіти (Dropout and 

Completion in Higher Education in Europe, 2015, URL) та національних звітів щодо 
систем вищої освіти Італії (OECD, 2017, URL), Нідерландів (Education at a glance, 

2019, URL), Німеччини (OECD, 2014, URL), Великобританії (National strategy for 

access and student success in higher education, 2015, URL) та Франції (Duru-Bellat, 

2015) дає нам право говорити про досить високу ефективність національної 
політики досліджуваних європейських країн у секторі професійної підготовки 
фахівців у ЗВО. Підставою для такого висновку слугує аналіз інструментів 
національної політики щодо забезпечення успішного завершення навчання у ЗВО, 
а саме фінансові ініціативи, організація освітнього процесу у ЗВО, інформаційна 
підтримка студентів (таблиця 1.2.).   
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Таблиця 1.2. 

Інструменти національної політики досліджуваних європейських країн щодо 
забезпечення успішного завершення навчання у ЗВО 

Країна Фінансові 
інстументи 

Організація 
навчання у ЗВО 

Підтримка 
студентів 

Італійська 
Республіка 

Загальна фінансова 
підтримка студентів. 
 

Гнучкі освітні 
траєкторії, 
інтеграція успіху 
навчання у 
систему 
забезпечення 
якості. 

Служба підтримки 
студентів, 
підтримка у виборі 
навчання. 
 

Нідерланди  Перетворення позик 
на гранти, фінансова 
підтримка студентів, 
яка залежить від 
успіхів у навчанні, 
інституційне 
фінансування 
винагороджує якість, 
прогрес навчання та 
(своєчасне) 
завершення. 

Персоналізовані 
навчальні 
програми.  
 

Порівняльна 

інформація, служба 

підтримки 
студентів, 
підтримка у виборі 
навчання. 
 

 

Федеративна  
Республіка 

Німеччини 

Інституційне 
фінансування згідно 
якості навчання та 
досягнень. 
Загальна фінансова 
підтримка студентів. 
Додаткове 
фінансування для 
викладачів. 
 

Гнучкі освітні 
траєкторії, 
дизайн 
навчальних 
програм. 
 

 

Порівняльна 
інформація, служба 
підтримки 
студентів, 
підтримка у виборі 
навчання, 
інституційна 
підтримка. 
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Продовження таблиці 1.2 

Великобрита 

нія 

Загальна фінансова 
підтримка студентів, 
додаткове 
фінансування 
окремих груп 
студентів.   

Гнучкі освітні 

траєкторії , 

індивідуальні 
навчальні 
програми.  
 

Підтримка ЗВО, 
порівняльна 
інформація, служба 
підтримки 
студентів, 
підтримка у виборі 
навчання. 

Франція Додатковий бюджет 
для фінансової 
підтримки студентів, 
додаткові кошти на 
навчання, 
інституційне 
фінансування. 
 

Розробка 
індивідуальної  
навчальної 
програми, 
інтеграція успіху 
навчання у 
систему 
забезпечення 
якості, 
централізований 
прийом. 

Служба підтримки 
студентів, 
підтримка у виборі 
навчання. 
 

 

Джерело: укладено автором на основі (Dropout and Completion in Higher Education in 

Europe, 2015, URL; OECD, 2017, URL; OECD, 2014, URL; Education at a glance, 2019, 

URL; National strategy for access and student success in higher education, 2015, URL; Duru-

Bellat, 2015 ) 

Наслідком прогресивної політики у секторі вищої освіти вищезазначених 
країн Євросоюзу є топова позиція цих країн за кількістю дорослих студентів, що 
вступають до ЗВО і стабільне збільшення кількості дорослих студентів упродовж 
останніх років (Додаток А). 

Студіювання зарубіжної літератури (Strategische agenda hoger onderwijs en 
onderzoek: Houdbaar voor de toekomst, 2019, URL; Flexibel hoger onderwijs voor 

volwassenen, 2014, URL) щодо розвитку і модернізації вищої освіти у країнах 
Євросоюзу свідчить, що розширення можливості для навчання (widening 

participation) різних за віком верств населення у вищій освіті вважається 
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пріоритетом національної політики європейських країн  і ґрунтується на принципі 
соціальної справедливості (Brennan & Naidoo, 2008).  

Аналіз європейських досліджень з проблеми розширення доступу до вищої 
освіти (Watts & Sultana, 2004; Watts, 2005; Werquin, 2010) дозволяє нам виокремити 
основні соціальні чинники, які зумовили велику кількість дорослих студентів у 
європейських ЗВО і необхідність безперервного навчання, зокрема: старіння 
активного населення через низький відсоток 18 – 30-ти літніх працівників, що 
спричиняє дефіцит знань і навичок; зростання потреби в нових знаннях серед 
дорослого населення в умовах інформаційного суспільства; оволодіння новітніми 
технологіями; забезпечення можливостей жінкам, тимчасовим працівникам 
соціальних і етнічних меншин; підвищення економічної конкуренції в умовах 
глобалізації економіки, розширення торгівлі і переміщення людей, капіталу і 
товарів. 

Так, телефонне опитування британських працюючих людей, які не мають 
вищої освіти, щодо їх намірів навчатися в університеті, яке було проведене 
незалежним міжнародним дослідницьким центром з питань працевлаштування 
(Pollard, Bates, Hunt & Bellis, 2008), дало підстави для наступних тверджень:  

 дорослі вважають університет відкритим для людей будь-якого віку; 

 вища освіта розглядається як можлива перспектива на майбутнє, 6 % 

опитаних дорослих вже розглядають можливість навчання, 24 %  мають намір 

розглянути цю можливість у майбутньому, 55 %  не заперечують розглянути таку 
можливість. Лише 15 % опитаних дорослих не цікавляться і не розглядають 
можливість навчання в університеті; 

58 % респондентів уважають себе дуже або досить добре інформованими 

про можливості вищої освіти, але менш упевнені щодо вимогдо вступу, витрат на 
навчання і можливої фінансової підтримки; 

 дорослі вважають, що навчання в університеті покращує 
працевлаштування та перспективи для карʼєрного зростання і допомагає розвитку 

особистості. Ці чинники вважаються ключовимиу формуванні мотивації прийняття 
рішення про вступ до університету; 

 дорослі потребують різних форм навчання в університеті, уважаючи за 
краще навчатися у вечірній час і у вихідні дні поряд з місцем проживання. Це б 
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допомогло, на їх думку, уникнути труднощів у збереженні балансу робочих, 
сімейних та навчальних зобов'язань; 

 важливим вважається заохочення та підтримка роботодавця: 56 % 

опитуваних були б готові подумати про вищу освіту, якби вони отримали 
заохочення від свого роботодавця, а 69 % пішли б навчатися до університету, якби 
їм дали оплачувану відпустку для навчання. 

Незважаючи на позитивне ставлення до навчання, основними причинами, за 
яких дорослі не бажають отримати вищу освіту, вважаються відсутність інтересу, 

не розуміння цінності вищої освіти, висока плата за навчання. 
Результати наукових досліджень та опитувань респондентів дозволяють 

зробити наступні узагальнення щодо участі дорослих у вищій освіті країн 
Європейського Союзу: 

 більшість дорослих, незважаючи на вік, позитивно ставиться до навчання в 
університеті і розглядає його як можливу перспективу подальшого розвитку і 
професійного вдосконалення; 

 дорослі потребують гнучкості й різноманітності форм навчання;  

 існують певні перешкоди щодо вступу дорослих до закладів вищої освіти; 

 на прийняття рішення отримати вищу освіту дорослими людьми впливає 
поєднання потреб у саморозвитку та карʼєрному зростанні. 

Під час дослідження професійної підготовки фахівців у ЗВО країн 

Євросоюзу нами з’ясовано, що важливим і перспективним напрямком вирішення 
проблеми розширення доступу дорослих до вищої освіти є широке впровадження 
дистанційного навчання (ДН) на основі використання сучасних інформаційних і 
телекомунікаційних технологій. Це підтверджується тим фактом, що наразі у 
європейській дистанційній вищій освіті нараховується близько 3 мільйонів 

студентів (Schneller  Holmberg, 2013, с. 21). З них близько двох третин навчається 
в університетах дистанційного навчання (single-mode institutions). Наприклад, 
Відкритий університет Великобританії, німецький Fernuniversität Hagen, Відкритий 
університет Каталонії в Іспанії та інші. Решта – у вищих навчальних закладах, які 
пропонують дистанційну освіту поряд з традиційною (dual-mode institutions). 

Прагнучи задовольнити нові та постійно змінювані вимоги до вищої освіти, 
ДН розглядається як форма освіти, яка слугує відповідним замінником традиційної 
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освіти, у якій переважають очні (face-to-face, F2F) методи. У дистанційного 
студента є більша свобода доступу, а відтак і ширший спектр можливостей для 
професійної підготовки. ДН долає не тільки перешкоди географічної відстані, а й 
культурні та соціальні бар'єри, брак освітньої інфраструктури. Оскільки багато 
дорослих не можуть дозволити собі залишити роботу задля навчання, важливою 
характеристикою ДН вважається саме можливість поєднання навчання з роботою. 
Для роботодавців ДН пропонує можливість організації навчання та професійного 
розвитку на робочому місці, що часто є більш гнучким і заощаджує витрати на 
проїзд, проживання тощо. Ці переваги для студентів та роботодавців є також 
важливими і для закладів ДН, оскільки їх метою є розширення доступу до 
навчання; забезпечення більших можливостей для оновлення, перепідготовки та 
особистого зростання дорослих; підвищення економічної ефективності освітніх 
ресурсів; підтримка якості та різноманітності існуючих освітніх структур; 

збалансування нерівності між віковими групами; розширення географічного 
доступу до освіти; надання освіти широкій аудиторії; забезпечення швидкого та 
ефективного навчання для ключових цільових груп; розширення можливостей для 
освіти в нових і міждисциплінарних тематичних галузях; поєднання освіти з 
роботою та сімейним життям; розвиток різноманітних компетенцій шляхом 
періодичної та безперервної освіти; посилення міжнародного виміру навчального 

досвіду; підвищення якості існуючих освітніх послуг (Moore  Tait, 2002, URL). 

Аналізуючи аналітичні звіти з дистанційного навчання у країнах Євросоюзу 

(Schneller  Holmberg, 2013; Owusu-Boampong,  Holmberg, 2015; Owusu-

Boampong, Carlsen, Neghina & Holmberg, 2015), ми приходимо до висновку, що 
більшість студентів, що навчаються за дистанційною формою, складають жінки та 
дорослі студенти, які  повертаються до вищої освіти або вступають до неї після 
періоду відпустки за сімейними обставинами або професійної діяльності. Відтак, 
типовий студент дистанційної форми навчання – це доросла людина, яка має 
сімейні та / або робочі зобов'язання, як правило, суміщає роботу з навчанням. 
Дистанційне навчання іноді є єдиною можливістю для таких людей продовжити 
навчання та отримати або підвищити кваліфікацію для нової роботи чи посади. 
Для деяких студентів дистанційне навчання означає другий шанс після втрати 
можливості вступити до ЗВО раніше в житті. Іншою окремою групою студентів, 
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які навчаються дистанційно, є пенсіонери, які навчаються для самореалізації або 
для того, щоб залишатися активними. Дистанційна освіта також пропонує освітні 
можливості для студентів-інвалідів або студентів з іншими проблемами здоров’я 
(наприклад, Відкритий університет Великобританії є найбільшим постачальником 
вищої освіти для людей з інвалідністю у Великобританії). Нарешті, люди, які 
мешкають у районах, віддалених від закладів вищої освіти, також становлять 
значну групу студентів. 

Це свідчить про те, що саме ДH має достатній потенціал, щоб збалансувати 
нерівність між віковими групами, надати другий шанс просування по службі, 
забезпечити інформаційні і просвітницькі кампанії для широкої аудиторії, 
розширити географічний доступ до освіти, сприяти поєднанню навчання з роботою 
й сімейним життям, розвинути необхідні компетенції і розширити участь у 
транснаціональних програмах (Ljosa, 1992, с. 28 – 29). 

У контексті нашого дослідження особливий інтерес має звіт Комітету з 
питань культури та освіти Європейському парламенту (European Parliament, 2017, 

URL), де зазначається, що дистанційне навчання: 
‒ вносить значний внесок в особистий розвиток та формування людського 

капіталу і повинно бути невід’ємною частиною європейської стратегії навчання 
впродовж життя;  

‒ відіграє усе більшу роль у сприянні адаптації працівників до економічних 
та технологічних змін впродовж їх професійного життя; враховуючи, що до 2025 
року 49 % усіх вакансій в ЄС потребуватимуть кваліфікації високого рівня, 40 % ‒ 
кваліфікації середнього рівня та лише 11 % ‒ низької кваліфікації або її 
відсутність; 

‒ є важливими інструментом для забезпечення гнучких, персоніфікованих 
можливостей для навчання усіх без будь-якої дискримінації;  

‒ є одним із можливих підходів у контексті освіти впродовж життя, який 
завдяки своїй гнучкості особливо сприяє забезпеченню балансу між навчанням, 
роботою та життям; 

‒ відноситься до організаційної форми викладання, яка забезпечує високий 
ступінь гнучкості у навчанні завдяки використанню цифрових освітніх технологій, 
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не як заміну навчання в університеті, а як альтернативу для тих, хто не може брати 
участь у навчанні в університеті. 

Отже, ДН являє собою не стільки розширення можливостей традиційної 
організації навчання, скільки новий спосіб трансляції знань, де навчання 
відбувається за індивідуальним навчальним планом, а студенти й педагоги 
здійснюють комунікацію у межах дистанційної освітньої системи. Наразі у 
європейських ЗВО налічується близько трьох мільйонів студентів, які навчаються 
за дистанційною формою. 

Аналіз зарубіжної літератури з вищої освіти та освітньо-професійних 
програм університетів Великобританії, Італії, Німеччини, Нідерландів і Франції 
дає нам право стверджувати, що усе більшої популярності в організації навчання 
дорослих набуває змішана (blended) форма навчання (Chew, Jones & Turner, 2008). 

Так, майже всі британські університети пропонують освітні програми за змішаною 
формою навчання (Study of Environments To Support E-Learning In UK Further and 

Higher Education, 2005, URL). В інших країнах Євросоюзу спостерігається схожа 
ситуація (Bonk, Graham, Cross & Moore, 2005). 

Втім, з педагогічної точки зору, дослідники визначають змішане навчання, як 
навчальну діяльність, яка включає систематичне поєднання безпосередньої 
взаємодії і технологічно опосередкованої взаємодії між студентами, педагогами та 
навчальними ресурсами (Bliuc, Goodyear & Ellis, 2007, c. 234). З технологічної 
точки зору, дослідники описують змішане навчання як використання різних 
інтернет-інструментів, зокрема чати, дискусійні групи, подкасти та інструменти 
самооцінки для підтримки навчального курсу (Allan, 2007, с. 4).  

Результати наукової розвідки свідчать, що одним із основних орієнтирів 
сучасної європейської політики щодо розвитку вищої освіти вважається створення 
можливостей для впровадження дуальних форм навчання професійної підготовки 
фахівців, оскільки формування професійних навичок стало наріжним каменем у 
європейських закладах вищої освіти. Тому у країнах Європейського Союзу набули 
широкого визнання проекти «Розробка європейських підходів і методів до 
дуального навчання» (Developing European Work Based Learning Approaches and 
Methods, 2017) та «Кваліфікації дуального навчання» (WBLQUAL, 2013), 

призначені для розробки загальноєвропейських моделей, підходів і кваліфікацій 
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work-based навчання у ЗВО Європейського Союзу з метою розширення доступу 
дорослих до вищої освіти та підвищення якості їх професійної підготовки. 

Аналіз праць відомих європейських дослідників, таких як Д. Бауд (Boud, D.), 

Дж. Бреннан (Brennan, J.), Дж. Гарнетт (Garnett, J.), Б. Літтл (Little, B.), Дж. Релін 
(Raelin, J.), П. Собєчовська (Sobiechowska, P), Н. Соломон (Solomon, N.) та ін. 

свідчить, що проблема дуального навчання у європейських закладах вищої освіти 
посідає зараз одну з провідних позицій.  

Сьогодні дуальне навчання вважається особливо перспективним у 
професійній підготовці фахівців у ЗВО, оскільки його місією вважається допомога 
студентам у набутті знань, навичок та компетенцій, важливих у професійному 
житті (Work-Based Learning in Europe: Practices and Policy Pointers, 2013, URL). 

Завдяки проекту «Розробка європейських підходів і методів до дуального 
навчання» (Developing European work based learning approaches and methods, 2017, 

URL) було розроблено Загальноєвропейську платформу дуального навчання у 
закладах вищої і професійної освіти, де зазначається, що:  

1. Дуальне навчання у вищій школі може бути визначено як поєднання 
формальної освіти і неформального або інформального емпіричного навчання, 
отриманого на роботі і через роботу.  

2. Дуальне навчання може бути інтегровано в особистісний та громадський 
капітал студента, і може оцінюватися на рівні компетенцій або кваліфікацій 
відповідно до 6, 7 і 8 рівнів Європейської рамки кваліфікацій.  

3. Дуальне навчання робить вищу освіту життєздатною, дає їй можливість 
чутливо реагувати на соціальні вимоги динамічних ринків праці, навчання 
впродовж життя і нових галузей транс-дисциплінарних знань за допомогою 
надання освітніх та науково-дослідних можливостей для дорослих студентів, тим 
самим покращуючи і полегшуючи безперервний професійний розвиток; 
підвищення цінності навчання для компаній, державних і приватних установ та 
організацій; зміцнення інноваційної діяльності вищих навчальних закладів та 
політики щодо навчання впродовж життя. 

Узагальнення результатів вивчення корпусу законодавчих актів 
загальноєвропейського рівня (European cooperation in vocational education and 

training to support the Europe 2020 strategy, 2011, URL; Modernising Europe's higher 

http://eprints.mdx.ac.uk/view/creators/Garnett=3AJonathan.html
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education systems, 2012, URL; European Parliament resolution of 22 October 2013 on 

Rethinking Education, 2013, URL; European Parliament resolution of 12 September 

2017 on academic further and distance education as part of the European lifelong 

learning strategy, 2017, URL; European Parliament resolution of 12 June 2018 on 

modernisation of education in the EU, 2018, URL) уможливило схарактеризувати 

сучасний стан і тенденції розвитку вищої освіти у країнах Європейського Союзу. 
По-перше, неухильно зростає попит на вищу освіту, тому ефективність 

системи вищої освіти вважається найважливішим і вирішальним чинником у 
підвищенні рівня міжнародної конкурентоздатності Європейського Союзу у світі. 
Інтелектуальний капітал у ХХІ столітті став головним чинником росту й джерелом 
багатства європейської спільноти.  

По-друге, відбувається диверсифікація закладів вищої освіти та освітніх 
програм. Вертикальна диверсифікація стосується ієрархії та розшарування 
інституцій, а горизонтальна – відмінностей між установами з точки зору їх місії та 
функцій. Розмаїтість європейської вищої освіти також випливає з різних 
національних, філософських традицій і досвіду політичного й суспільного устрою. 
Навчання у європейських університетах проходить 20 національними мовами. Це 
розмаїття знаходить також своє відбиття в організації й умовах діяльності закладів 
вищої освіти, включаючи різні статуси й умови працевлаштування наукових і 
професорсько-викладацьких кадрів.  

По-третє, ключовою концепцією в управлінні закладами вищої освіти в 
Європі стало забезпечення якості освітнього процесу. Це вимагає від університетів 
критичного вивчення всіх аспектів своєї діяльності. Наприклад, у Великобританії 
кожен університет має самостійно оцінювати якість роботи, а її результати 
представляти зовнішнім аудиторам. У звіті «Вибираючи зміни» (Choosing to 

Change) Рада з якості вищої освіти визначила систему безперервної освіти як 
перспективу, на яку націлена стратегія якості вищої освіти в цілому 
(Табатони, 2000). 

По-четверте, за останні десятиріччя спостерігається збільшення дорослих 

студентів, які вступають до університету через кілька років після одержання 
середньої освіти; які зазнали життєвих змін, наприклад, скорочення на роботі або 
розлучення й потребують «нового старту»; самотні батьки; які мають роботу й 
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прагнуть підвищити кваліфікацію для кар'єрного росту або у новій кваліфікації 
вбачають вихід з безперспективної посади; які здобувають освіту заради 
особистого саморозвитку тощо. Тенденція до збільшення й розширення участі 
дорослих у вищій освіті у більшості європейських країн пов'язана також із 
зростаючою роллю стратегії навчання впродовж життя, що обумовлено, 
насамперед, економічними й технологічними імперативами. Тому проблемі участі 
дорослих у вищій освіті в країнах Європейського Союзу присвячено чимало 
досліджень. 

По-п’яте, збільшення кількості й різноманітності студентського контингенту 

вимагає нового підходу до організації професійної підготовки фахівців, який 

ураховує інтереси дорослих студентів і надає можливість успішно закінчити 
навчання. Це було визнано міністрами, відповідальними за вищу освіту, які в 
рамках Лондонського комюніке підкреслювали, що соціальний вимір у вищій 
освіті має включати зусилля, спрямовані на створення більш гнучких шляхів щодо 
вступу до вищих навчальних закладів (London Communiqué, 2007, URL; The 

Bologna Process 2020, 2009, URL). Наразі у більшості європейських країн існують 
альтернативні стратегії вступу до вищого навчального закладу для дорослих 
студентів, серед яких визнання попереднього навчання й досвіду поза межами 
формальної освіти вважається найпоширенішою, а також гнучкі форми навчання, 
як-от дистанційна, змішана й дуальна (The European Higher Education Area in 2012, 

2012, URL).  

По-шосте, у сучасній європейській вищій освіті відбувається «академічний 

дрейф», тобто наближення професійно-орієнтованих ЗВО до класичних 
(університети прикладних наук Австрії, Великої Британії, Данії, Нідерландів, 
Швеції, коопераційні університети Німеччини тощо) та «професійний дрейф», 
тобто наближення класичних університетів до прикладних (пост-Гумбольдтівські 
університети). Національні рамки кваліфікацій, розроблені останніми роками, 
посилили цей процес і спонукали розробку єдиних стандартів якості вищої освіти.  

По-сьоме, спостерігається стрімкий розвиток сектору вищої професійної 
освіти, оскільки працевлаштування випускників розглядається в якості наріжного 
каменя у розвитку європейської вищої освіти. Йдеться про те, що вища освіта має 
реагувати на розвиток суспільства й мінливі вимоги світу праці. Це вимагає 
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гнучкості й інновацій у змісті та структурі вищої освіти. Передбачається, що у 
Європі до 2020 року уряди, роботодавці і заклади вищої освіти розширять свої 
партнерські відносини з метою розвитку дуального навчання на рівні вищої освіти. 
Заклади вищої професійної освіти покликані забезпечити можливість підтримувати 
стосунки з ринком праці за допомогою гнучких професійно орієнтованих програм. 
Водночас на роботодавців покладається відповідальність за створення умов і 
мотивації до участі у вищій професійній освіті, а на уряди – забезпечення 
належних механізмів підтримки на містах (Modernising Professional Higher 

Education within a diversified Higher Education, 2017, URL). 

 

 

1.4. Сучасний стан професійної підготовки фахівців у досліджуваних 
європейських країнах   
 

Студіювання корпусу європейських джерел з проблеми професійної 
підготовки фахівців у ЗВО свідчить, що ландшафт вищої освіти у всій Європі різко 
змінився за останні кілька десятиліть. Для того, щоб реагувати на соціальні, 
технологічні та культурні виклики, вища освіта перетворилася з елітної у масову, і, 
нарешті, універсальну. Вона істотно диверсифікувалася з точки зору доступу 
різних вікових груп населення, які навчаються по-різному, на різних рівнях й у 
різних установах. Відтак цілі вищої освіти визначаються Радою Європи як 
навчання для стабільної зайнятості, особистісного розвитку, підготовка студентів 
до активного громадянства, а також створення широкої бази знань і стимулювання 
наукових досліджень (Camilleri, Delplace, Frankowicz, Hudak & Tannhäuser, 2013, 
URL). Це, у свою чергу, спонукало академічні університети до професійного 
спрямування вищої освіти. Національні рамки кваліфікацій, які були розроблені за 
останні кілька років посилили цей процес, і академічні програми були змушені 
включати у навчальні плани практичні елементи. Це означає, що межі між 
академічними і професійними програмами університетів cтали розмиватися. 

Згідно з новою класифікацією ISCED 2011, європейська вища освіта охоплює 
програми підготовки студентів за рівнями 5 – 8, які мають академічне та 
професійне спрямування (UNESCO, 2011, URL). 



71 

 

Ступінь бакалавра класифікується як рівень 6, ступінь магістра – рівень 7, а 
ступінь доктора (аспірантури) відповідає 8 рівню. Слід наголосити, що рівень 5 
уведений для програм короткого циклу у вищій освіті (short-cycle programmes). 

Відповідно до визначення ЮНЕСКО, цей рівень включає програми, що призначені 
для забезпечення студентів професійними знаннями, навичками та компетенціями. 
Зазвичай ці освітні програми базуються на конкретних професіях та готують 
студентів до виходу на ринок праці. Однак ці програми можуть також надати 
можливість долучитися до інших програм вищої освіти (UNESCO, 2011, URL).  

На відміну від класифікації ISCED, яка фіксує освітні програми, Європейська 
рамка кваліфікацій (The European Qualifications Framework: supporting learning, 

work and cross-border mobility, 2018, URL) зосереджена на кваліфікаціях. 
Структурні елементи – це так звані вихідні критерії – знання, вміння та навички. 
Кваліфікація вищої освіти за ЄРК відповідає рівням 5 – 8 (Recommendation of the 

European Parliament and of the Council, 2008, URL). 

Вивчення фактичної структури сектору ВПО у європейських країнах виявило 
її різноманітність та неоднорідність. На наше переконання зростаюче різноманіття 
програм професійної підготовки фахівців, яке спостерігається в останні роки, є 
результатом різних цілей освітньої політики, які визначають зміни в цій галузі 
освіти, як-от збільшення інтенсивності взаємозв'язку між академічною освітою та 
економікою з метою забезпечення кращого врахування потреб ринку праці, 
поліпшення соціального та географічного доступу до вищої академічної освіти, 
вдосконалення професійної підготовки завдяки професіоналізації програм. 
Розглянемо системи ВПО досліджуваних європейських країн більш детально з 
метою виявлення їх особливостей.  

Так, ВПО у Великобританії організована в межах декількох національних 
кваліфікаційних систем. В Англії Регульована рамка кваліфікацій (РРК) була 
введена в 2015 році і охоплює академічні та професійні кваліфікації. РРК надає 
освітнім організаціям більшу свободу та гнучкість у розробці кваліфікацій, що 
відповідають конкретним потребам ринку праці. Наразі очікується, що 
кваліфікація буде перевірятись та підтверджуватись безпосередньо роботодавцями, 
щоб гарантувати, що вона вимірює знання та навички, необхідні для 
промисловості, а не дотримується нормативних правил та структур, накладених 
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державними органами. Дескриптори рівнів були переглянуті, але ті ж вісім базових 
рівнів залишились як у попередній системі кваліфікацій та кредитування. Кредитна 
та кваліфікаційна система Уельсу (ККСУ) (Credit and Qualifications Framework for 

Wales, CQFW) має ті ж самі рівні, що і РРК. Кредитна та кваліфікаційна система 
Уельсу – це метафрейм, який складається з регульованих кваліфікацій, 
кваліфікацій вищої освіти та кваліфікацій впродовж життя, які включають 
постійний професійний розвиток на робочому місці та спеціальне навчання 
бізнесу, а також неформальне навчання, визнання попереднього навчання (ВПН) та 
присвоєну акредитацію на навчання. Шотландська система кредитів та кваліфікації 
(ШСКК) (Scottish Credit and Qualifications Framework, SCQF) складається з 12 
рівнів і включає формальну та зростаючу кількість неформальних кваліфікацій. 
ККСУ, ШСКК описують рівні та кваліфікації з точки зору результатів навчання, а 
також кредитів та умовних годин навчання.  

Таблиця 1.3.  

Національна система кваліфікацій Великобританії порівняно з ЄРК 

ЄРК РРК ШСКК ККСУ 

8 8 12 8 

7 7 11 7 

6 6 10/9 6 

5 5/4 8/7 5/4 

4 3 6 3 

3 2 5 2 

2 1 4 1 

1  3  

Джерело: опрацьовано автором з (Abusland, 2019, URL) 

Національні професійні кваліфікації та Шотландські професійні кваліфікації 
засновані на компетентностях, практико-орієнтованих кваліфікаціях, які базуються 
на Національних професійних стандартах і часто оцінюються на робочому місці 
(Abusland, 2019, URL). Відповідність британських рамок кваліфікацій і 
Європейської рамки кваліфікацій (ЄРК) наведена в таблиці 1.3.  
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До закладів вищої професійної освіти Великобританії належать університети, 
університетські коледжі, коледжі подальшої освіти, Відкритий університет 
Великобританії, які мають програми ВПО рівнів 5 – 7 за ЄРК. 

Диплом базового ступеня (Foundation Degree) – це програма короткого 
циклу вищої освіти (2 роки, 120 ECTS, рівень 5 ЄРК), пропонована університетами 
у співпраці з компаніями та асоціаціями роботодавців (Англія, Уельс). Вона 
спеціально орієнтована на претендентів, які мають попередній професійний досвід 
або кваліфікацію, і поєднує здобуття вищої освіти із навчанням на робочому місці. 
Навчальна програма розробляється у співпраці між університетом та роботодавцем 
та / або професійним органом. Щоб курс був класифікований як базовий ступінь, 
він повинен забезпечувати достатню підтримку роботодавця та чітку можливість 
пов’язати курс зі ступенем бакалавра. Слід зазначити, що інтеграція практичного 
досвіду роботи є фундаментальною частиною курсу. Це може мати форму 
щорічного модуля стажування (зазвичай це одна шоста або одна восьма частини 
курсу) або стажування протягом тривалого періоду часу. Досвід роботи повинен 
переслідувати чіткі освітні цілі і зазвичай включається в остаточне оцінювання.  

Іншими програмами короткого циклу ВПО в університетах Великобританії є 
Національний сертифікат вищої освіти (Higher National Certificate, HNC) (1 рік, 60 
ECTS) (Англія, Шотландія) та Національний диплом вищої освіти (Higher National 

Diploma, HND) (2 роки, 120 ECTS) (Англія, Уельс, Шотландія), Диплом вищої 
освіти (Diploma of Higher Education, DipHE) (2 роки, 120 ECTS) (Уельс, 
Шотландія), Сертифікат вищої освіти (Diploma of Higher Education, CertHE) (1 рік, 
60 ECTS) (Шотландія), Диплом випускника (Graduate Diploma) (1 рік, 60 ECTS) 

(Шотландія), Сертифікат випускника (Graduate Certificate) (1 рік, 30 ECTS) 

(Шотландія). Стажування є загальноприйнятим, але не обов’язковим. Ці програми 
часто є частиною бакалаврської програми з професійною складовою або дають 
можливість студентам вступити на другий або третій курс бакалаврату, тим самим 
слугуючи мостом між професійною та академічною вищою освітою.  

У британських ЗВО ступінь бакалавра з відзнакою (BA (Hons), 4 роки, 240 

ECTS) – це найбільша група програм першого циклу (програми бакалаврату). 
Ступінь бакалавра також може бути присуджена без відзнаки (BA), 3 роки, 180 
ECTS). Програми за освітньо-кваліфікаційним ступенем «Бакалавр» зазвичай 

https://intranet.londonmet.ac.uk/course-catalogue/course-specifications/2018-19/UDBEMAJO/BA-(Hons)-Beauty-Marketing-and-Journalism/
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тривають три або чотири роки для студентів денної форми навчання. Три роки – 

найпоширеніша тривалість, але деякі професійно орієнтовані програми мають 
«сендвіч» або рік працевлаштування, який зазвичай проводять на робочому місці в 
країні або за кордоном (останній є загальним для мовних ступенів).  

У ході дослідження нами з’ясовано, що однією з особливостей професійної 
підготовки фахівців в Англії та Уельсі є прискорені бакалаврські програми, які 
дозволяють студентам вивчати той самий зміст, що і стандартна програма, але 
впродовж двох років, а не трьох, зі збільшеною кількістю годин навчального 
навантаження на рік. Положення про вищу освіту в Англії підтримує розширення 
прискорених програм і дозволяє студентам економити на платі за навчання 
(Statutory Instruments, 2019, URL).  

Іншою особливістю професійної підготовки фахівців в Англії, Уельсі й 
Шотландії є система стажувань на всіх рівнях підготовки фахівців у ЗВО (рівень 5 
– 7 ЄРК), яка регулюється на державному рівні і спрямована на розвиток 
необхідних технічних навичок вищого рівня для підвищення продуктивності та 
підтримки бізнесу в умовах глобальної конкуренції (Apprenticeships and skills 

policy in England, 2020, URL). Програми професійної підготовки, що включають 
стажування, залучають роботодавців, університети та відповідні професійні 
організації, які спільно розробляють освітні програми.  

Програми професійної підготовки фахівців другого (магістерського) рівня у 
британських ЗВО теж відрізняються своєю різноманітністю: від програм короткого 
другого циклу, які мають професійний характер (Диплом післядипломної освіти 
(Postgraduate Diploma) (60 ECTS) та Сертифікат післядипломної освіти) 
(Postgraduate Certificate) (30 ECTS), до повноцінних магістерських програм (MA, 

MSc) (90 ECTS). Між іншим, існують інтегровані магістерські програми, які 
включають бакалаврську і магістерську програму (MEng, MChem, MPhys, MPharm) 

(5 років, 300 ECTS). 

Сектор вищої професійної освіти Німеччини включає, в першу чергу, 
класичні університети та університети прикладних наук (Fachhochschulen), а також 
різні типи закладів вищої освіти (педагогічні, духовні, мистецько-художні коледжі) 
і, в обмеженій мірі, установи за межами системи вищої освіти. Таким чином, окрім 
зазначених закладів, у деяких землях також є академії професійної освіти 
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(Berufsakademien), які пропонують альтернативу вищій освіті у формі професійно 
орієнтованих програм, що готують студентів до трудової діяльності. Традиційно, 
університетська освіта тісно пов'язана з базовими та теоретичними дослідженнями, 
а навчання в університеті прикладних наук робить особливий акцент на 
формуванні практичних навичок. Семестри, проведені на робочому місці для 
набуття практичного досвіду, інтегровані у навчальну програму, є суттєвою 
особливістю професійної підготовки фахівців у ЗВО цього типу. Викладацький 
склад та зміст курсів пов'язані з прикладними науково-дослідними проєктами, які 
вирішують реальні проблеми підприємств.  

Дослідження системи професійної підготовки фахівців у німецьких ЗВО 
свідчить, що у системі вищої освіти цієї країни на момент дослідження відсутні 
програми короткого циклу, а першою кваліфікацією вищої освіти є Бакалавр (6 
рівень ЄРК) (Бакалавр мистецтв (BA), Бакалавр наук (бакалавр). Бакалавр 
технічних наук (B.Eng.), Бакалавр права (LL.B.), Бакалавр образотворчих мистецтв 
(BFA), Бакалавр музики (B.Mus.), Бакалавр освіти (B.Ed.), другою – Магістр (7 
рівень ЄРК) (Магістр (MA), Магістр наук (M.Sc.) , Магістр технічних наук 
(M.Eng.), Магістр права (LL.M.), Магістр освіти (M.Ed.), Магістр образотворчих 
мистецтв (M.F.A.), Магістр музики (M.Mus.). У Німеччині Національна рамка 
кваліфікацій повністю відповідає ЄРК. Отже, ВПО в Німеччині складається з двох 
рівнів вищої професійної кваліфікації (рівні 6 – 7 за ЄРК), які можна отримати в 
університетах, університетах прикладних наук, університетських коледжах 
(педагогічних, медичних) (Hippach-Schneider & Huismann, 2019, URL). 

Найпоширенішими формами організації навчання в університетах прикладних 
наук є дуальна, змішана, заочна, а в класичних університетах – денна, змішана, 
дистанційна, заочна. 

Вищу професійну освіту в Італії пропонують університети (включаючи 
політехніки або політехнічні університети), Відкритий університет UNINETTUNO, 

заклади вищої освіти мистецтва та музичної освіти (Alta formazione artistica e 

musicale), вищі лінгвістичні школи (Scuole superiori per mediatori linguistici), вищі 
технічні інститути (Istituti tecnici superiori). 

Італійські університети пропонують освітні програми за освітньо-

кваліфікаційними рівнями, що відповідають циклам Болонського процесу, зокрема 
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«Бакалавр» (3 роки, 180 ECTS, рівень 6 ЄРК), «Магістр» (рівень 7 ЄРК), PhD 

(рівень 8 ЄРК). Програми короткого циклу вищої освіти (2 роки, для окремих 
галузей – 3 роки, рівень 5 ЄРК) пропонують вищі технічні інститути, які увійшли 
до складу італійської системи вищої освіти на підставі міжвідомчого указу уряду у 
2013 році (Ministero Dell’Istruzione, Dell’Universita’ E Della Ricerca, 2013, URL). Ці 
дворічні програми регламентовані 800 – 1000 годинами (з них практика у формі 
стажування у компанії повинна становити не менше 30%). Програми вищих 
технічних інститутів мають на меті підготовку технічних фахівців високого рівня 
для роботи у нових технологічних секторах, які є стратегічними для економічного 
розвитку та конкурентоспроможності країни. По закінченні цих програм студенти 
отримують диплом вищого технічного спеціаліста (Diploma di tecnico superiore). 

Загальноприйнятими формами організації навчання у вищих технічних інститутах 
є work-based змішана й заочна, а в класичних університетах – денна, змішана й 
заочна. 

Слід зазначити, що бакалаврські програми класичних університетів Італії не 
включають навчання в галузі медицини та хірургії, фармації, ветеринарії та 
стоматології, права, освіти початкових класів та архітектури. Освітні програми в 
цих галузях навчання організовані за принципом одноциклових курсів (6 або 5 
років, 300 – 360 ECTS), які ведуть безпосередньо до кваліфікації другого циклу 
(одноциклова магістратура). 

В італійській системі професійної підготовки фахівців програми другого 
циклу (магістратура) забезпечують як університети, так і інститути мистецької та 
музичної освіти високого рівня. Програми другого циклу можуть тривати два роки 

(120 ECTS), а в одноциклових програмах – 5 – 6 років (300 – 360 ECTS). 

Закон про вищу освіту у Нідерландах (Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek, URL) офіційно визначає три категорії закладів вищої 
освіти: університети (включаючи теологічні та гуманістичні університети), 
установи ВПО (університети прикладних наук) та Відкритий університет. 

Університети орієнтовані на академічне знання та дослідження. Вони 
пропонують бакалаврські, магістерські та докторські програми, проводять 
академічні дослідження, навчають дослідників та інженерів-розробників, 
передають знання на благо громади. 
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Університети прикладних наук забезпечують вищу професійну освіту. Вони 
сприяють розвитку тих професій, на які спрямоване навчання, і проводять 
проектно-конструкторські роботи та дослідження, пов'язані з конкретними 
професіями; пропонують здебільшого програми за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Бакалавр», а у деяких випадках і «Магістр». 

Відкритий університет забезпечує академічну та вищу професійну освіту, 
проводить наукові дослідження та дослідження, пов'язані з конкретними 
професіями, відповідно до його компетенції, та сприяє інноваціям у вищій освіті. 
Він пропонує університетські програми у формі дистанційного навчання. 

У ході дослідження системи підготовки фахівців у ЗВО Нідерландів 
встановлено, що між вищою професійною та університетською освітою 
залишається відмінність, яка є наслідком різних цілей програм та їх змісту, 
зокрема однорічне стажування в бакалаврських програмах університетів 
прикладних наук. Відтак, бакалаврська програма в класичному університеті триває 
три роки (180 ECTS), магістерська – один рік (60 ECTS) або півтора – два роки 
(120 ECTS). У системі ВПО всі освітні програми бакалаврату тривають чотири 
роки (240 ECTS), а програми магістратури – один рік (60 ECTS). 

Особливістю професійної підготовки фахівців у ЗВО Нідерландів є 
асоційований ступінь, який присуджується після закінчення професійних програм 
короткого циклу (рівень 5 ЄРК). Навчання триває два роки (120 ECTS), може бути 

самостійним курсом або частиною бакалаврського курсу. Форми навчання: денна, 
дуальна, заочна (part-time) (Smulders, Cox & Westerhuis, 2019, URL). 

У Франції національна система закладів вищої освіти відрізняється 
різноманітністю, зокрема вона включає в себе університети, які в своїй структурі 
мають технологічні університетські інститути, вищі педагогічні школи та інші 
інститути професійної освіти, приватні заклади вищої освіти Grandes Ecoles, а 
також Національний Центр дистанційної освіти (CNED) та Національну 
консерваторію декоративно-прикладного мистецтва (CNAM). Слід зазначити, що з 

2013 року заклади вищої освіти у Франції можуть об'єднати свою діяльність та 
ресурси, створивши Громади університетів та шкіл (Communautés d'Universités et 

d'Etablissements, COMUE) (LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à 
l'enseignement supérieur et à la recherché, URL).   
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Дослідження системи вищої ВПО освіти Франції свідчить, що вона 
зосереджена навколо трьох рівнів: ступінь бакалавра, ступінь магістра, доктора 
філософії (Licence-Master-Doctorat, LMD) та кваліфікацій короткого циклу вищої 
освіти (2 роки, 120 ECTS, рівень 5 ЄРК), як-от Диплом технологічного 
університету (Diplôme universitaire technologique, DUT) та Сертифікат техніка 
вищої категорії (Brevet de technicien supérieur, BTS) (Centre Inffo, 2019, URL). 

Диплом технологічного університету, DUT – це дворічна професійна програма, яка 
пропонує навчання за 24 спеціальностями. Підготовку забезпечують технологічні 
інститути при університетах. Ця програма готує студентів до технічних та 
професійних управлінських ролей у певних секторах виробництва, прикладних 
досліджень та секторі послуг. Студенти також можуть продовжувати свою освіту, 
наприклад, до ступеня бакалавра. Навчальна програма для здобуття Сертифікату 
техніка вищої категорії (BTS) забезпечує професійне навчання з 88 спеціальностей 
за усіма напрямками. Хоча метою BTS є початок професійної діяльності, можна 
продовжувати навчання, зокрема, до ступеня професійного бакалавра або 
бакалавра технологічного університету.  

Ліцензований ступінь бакалавра (Licence) – рівень 6 ЄРК – це національна 
кваліфікація вищої освіти, яка присвоюється після шести семестрів (3 років) в 
університеті, після закінчення бакалаврату або шляхом визнання неформального та 
інформального навчання. Академічна та професійна програми починаються із 
загальних багатодисциплінарних основних предметів. Потім навчальна програма 
стає поступово більш спеціалізованою (Ministere de l'Enseignement supérieur, La 

Licence, URL). Студенти мають можливість зробити остаточний вибір свого 
освітнього напрямку на декількох етапах курсу. Після отримання ступеня студенти 
можуть подати заявку на вступ до магістерської програми. 

Cтупінь професійного бакалавра (License Professionnelle) (рівень 6 ЄРК) – це 
національна університетська кваліфікація, призначена для випускників BTS або 
DUT, триває два семестри (один рік) і поєднує в собі теоретичне та практичне 
навчання через стажування на робочому місці впродовж 12 – 16 тижнів (Ministere 

de l'Enseignement supérieur. La Licence Professionnelle, URL). Дозволяє студентам 
швидко здобути професійну кваліфікацію, що відповідає чітко визначеним 
потребам та робочим місцям, пропонує навчання за 173 спеціальностями за усіма 
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напрямками. Слід відзначити популярність ступеня професійного бакалавра, про 
що свідчить зростаюча кількість студентів, які вступають на цю програму (з 3600 
студентів у 2002 році до 52000 у 2013 – 2014 навчальному році). Наразі ступінь 
професійного бакалавра можна отримати за 173 різними програмами (Arrêté du 27 

mai 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence 

professionnelle, URL). Ступінь магістра (2 роки, 120 ECTS, рівень 7 ЄРК) відкритий 
для тих, хто має ступінь бакалавра або через визнання неформального та 
інформального навчання. Зміст програми включає теоретичні, методологічні та 
прикладні (професійні) елементи, а за необхідності – одне або кілька стажувань 
(Ministere de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Master, 

URL). 

Узагальнені результати дослідження типів ЗВО та ступенів освітніх програм 
професійної підготовки у досліджуваних європейських країнах представлено у 
таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4. 

Заклади вищої освіти та ступені освітніх програм професійної підготовки фахівців 
у країнах Євросоюзу 

Країна Рівень кваліфікації 
за ЄРК 

Заклади вищої освіти та ступені 
професійної підготовки 

Італія  Рівень 5 Вищі технічні інститути (ITS), Диплом 
вищої технічної освіти (30% стажування 
на підприємстві, 50% викладачів – з 
підприємств) 
 

Рівень 6 Університети та політехніки, Відкритий 
університет UNINETTUNO 

Бакалавр  
 

Рівень 7 Університети та політехніки, Відкритий 
університет UNINETTUNO 

Магістр/Професійний магістр 
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Продовження таблиці 1.4 

Нідерланди Рівень 5 Університети прикладних наук, 
Відкритий університет Нідерландів 

Асоційований ступінь  
Рівень 6 Університети, університети прикладних 

наук, Відкритий університет Нідерландів 

Бакалавр  

Рівень 7 Університети, університети прикладних 
наук, Відкритий університет Нідерландів 

Магістр  
Федерадивна 
Республіка 
Німеччина 

Рівень 5 Не пропонується (на момент 
дослідження) 

Рівень 6 Університети, мистецько-музичні 
коледжі, університети прикладних наук, 
університет дистанційного навчання у 
Хагені 
 Бакалавр  

Рівень 7 Університети, університети прикладних 
наук, університет дистанційного 
навчання в Хагені  
Магістр  

Великобританія Рівень 5 Університети, коледжі, Відкритий 
університет Великобританії 
Базовий ступінь, Національний 
сертифікат вищої освіти, Національний 
диплом вищої освіти, Диплом вищої 
освіти, Сертифікат вищої освіти, Диплом 
випускника, Сертифікат випускника 

Рівень 6 Університети, Відкритий університет 
Великобританії 
Бакалавр (з відзнакою) (BA, BSc Hons) 
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Продовження таблиці 1.4 

Рівень 7 Університети, Відкритий університет 
Великобританії 
Магістр (MA, MSc), Інтегрований ступінь 
магістра (MEng, MChem, MPhys, 

MPharm), Сертифікат післядипломної 
освіти, Диплом післядипломної освіти.  

Франція Рівень 5 Технологічні університетські інститути, 
CNAM, CNED 

Диплом технологічного університету 

(DUT), Сертифікат техніка вищої 
категорії (BTS). 

Рівень 6 Унверситети, технологічні 
університетські інститути, інститути 
професійної освіти, CNAM, CNED 

Ліцензований бакалавр. 
Професійний бакалавр. 

Рівень 7 Унверситети, технологічні 
університетські інститути, інститути 
професійної освіти, CNAM, CNED 

Магістр. 
Джерело: розроблено автором  

Аналіз розвитку ВПО у досліджуваних європейських країнах свідчить, що в 
останні десятиріччя спостерігаються різні конвергентні й дивергентні процеси у 
сфері європейської вищої освіти, які вплинули на професійну вищу освіту і стали 
поштовхом до її актуалізації. Серед них слід виокремити наступні: 

1. По-перше, «академічний дрейф» підштовхнув професійно-орієнтовані 
заклади вищої освіти до позиціонування себе еквівалентними традиційним 
університетам.  

2. По-друге, диверсифікація провайдерів освітніх послуг з професійної 
підготовки фахівців. Професійні програми вищої освіти мають різні навчальні 
установи, серед яких можуть бути окремі заклади вищої освіти професійного 
спрямування, або класичні університети, які мають певну кількість професійно-
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орієнтованих програм. Це зумовлює співіснування різних концепцій закладів 
вищої освіти у європейському просторі вищої освіти. Наприклад, університети 
прикладних наук (Нідерланди, Німеччина), технологічні університети (Франція), 
технічні інститути (Італія) тощо. 

3. По-третє, термінологія, яка відображає назви установ, програм і особливо 
навчальних ступенів. У ряді європейських країн навчальний ступінь пов'язують з 
професійною або академічною орієнтацією програми, тобто професійний чи 
академічний бакалавр відповідно (Франція). Інші виступають проти такої 
дихотомії, а воліють називати його відповідно до кваліфікації з певною 
орієнтацією. Проте у багатьох європейських країнах ступені академічного і 
професійного бакалавра не завжди вважаються повністю сумісними, хоча вони 
знаходяться на одному рівні рамки кваліфікацій (1-й цикл / рівень 6 за ЄРК) (у 
Великобританії, Франції). Така відмінність (професійний – академічний) менше 
зустрічається в другому циклі навчання (2-й цикл / рівень 7 за ЄРК) (в Італії). Хоча 
країни з бінарною системою вищої освіти частіше мають таку відмінність, ніж 
країни з унітарним типом вищої освіти. (CEDEFOP VET-in-Europe: country reports, 

URL). 
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

Бібліографічний аналіз проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців 
у європейських країнах засвідчив, що система професійної освіти у Європі 
знаходиться у стані пролонгованої трансформації. Зокрема в інформаційному 
суспільстві традиційна освітня система вже не здатна забезпечити випускникам 
довгострокову гарантію зайнятості через високі темпи відновлення знань, обсяг 
яких подвоюється в середньому кожні півтора роки й вимагає навчання впродовж 
життя. Інформатизація суспільства призводить до появи нових форм організації 
освіти, однією з них є відкрита освіта, головною метою якої є підготовка 
особистості до успішної діяльності в суспільній і професійній сферах життя в 
умовах переходу цивілізації до інформаційної стадії розвитку. 

Виявлено, що у європейських країнах підхід до освіти впродовж життя 
ґрунтується на основі різних реалій. Проте спільним для усіх країн є сприйняття 
цього феномену як концепції, спрямованої на формування готовності реагувати на 
соціальні й професійні зміни та здатності адаптуватися до них.   

З’ясовано, що сутність концепції навчання впродовж життя полягає у новому 
підході до процесу й контексту навчання, містить усі види освітньої діяльності у 
формальній, неформальній та інформальній сферах, трансформується на 
когнітивному, емоційному та практичному рівнях й інтегрується у біографію 
окремої людини. Відтак навчання впродовж життя розглядається як 
(транс)формування досвіду, знань і дій у контексті історії життя людей і світу, 
основними характеристиками якого є довічність, оскільки інформація розвивається 
швидкими темпами, змушуючи дорослих постійно оновлювати та вдосконалювати 
свої знання, навички та компетенції; і масштабність, що означає навчання у різних 
формах (формальній, неформальній, інформальній), а також на основі соціального, 
особистісного та професійного досвіду.  

Узагальнення результатів дослідження стану й еволюції ідей, національних 
стратегій навчання впродовж життя Франції, ФРН, Італійської Республіки, 
Нідерландів та Великобританії дало можливість зробити висновки про те, що 
навчання впродовж життя зазнало розширення, поглиблення й конкретизації на 
національному рівні країн Євросоюзу. Тому воно розглядається як всеосяжна 
концепція, як головний організуючий принцип розвитку національних систем 
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освіти європейських країн; стало методологічною основою інтеграції освітніх 
ресурсів країн Євросоюзу зі світом праці; зумовлює динамічність, гнучкість, 
альтернативність змісту, форм та засобів професійної підготовки фахівців; 
реалізується на рівні європейських закладів вищої освіти з метою розширення 
доступу, усунення існуючих бар'єрів, розроблення альтернативних шляхів 
отримання кваліфікації та реагування на потреби дорослого населення. 

Узагальнення результатів вивчення корпусу законодавчих актів 
загальноєвропейського рівня уможливило характеристику сучасного стану і 
тенденцій розвитку вищої освіти у країнах Європейського Союзу, а саме: 
неухильне зростання попиту на рівні вищої кваліфікації, що актуалізує проблему 
ефективності вищої освіти; диверсифікація закладів вищої освіти та освітніх 
програм, що призводить до відмінностей між закладами вищої освіти з точки зору 
їх місії та функцій; забезпечення якості освітнього процесу, що стає ключовою 
концепцією в управлінні закладами вищої освіти в Європі; збільшення кількості й 
різноманітності студентського контингенту, що вимагає нового підходу до 
організації професійної підготовки фахівців, який враховує інтереси дорослих 
студентів і надає можливість успішно закінчити навчання; «академічний дрейф», 
тобто наближення професійно-орієнтованих ЗВО до класичних та «професійний 
дрейф», тобто наближення класичних університетів до прикладних; стрімкий 
розвиток сектору вищої професійної освіти, що зумовлено проблемою 
працевлаштування випускників, яка розглядається як ключова у розвитку 
європейської вищої освіти.  

З’ясовано, що професійна підготовка фахівців у європейських країнах 
здійснюється у секторі вищої і вищої професійної освіти. Поштовхом до 
підвищення рівня попиту на професійну підготовку фахівців у закладах вищої 
освіти стали програми вищої освіти короткого циклу (2 роки, рівень 5 ЄРК), 
професійно-спрямовані освітні програми за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«Бакалавр» (3 роки і 4 роки, рівень 6 ЄРК), включення до освітніх програм різного 
рівня обов’язкового стажування на підприємстві, відкритість та гнучкість форм 
надання освітніх послуг.  

Виокремлено три моделі вищої професійної освіти у європейських країнах, 
зокрема: унітарна (Франція і Словенія); бінарна (Австрія, Велика Британія, 
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Швеція, Швейцарія, Литва, Естонія, Чехія, Мальта, Нідерланди, Італія, Фінляндія, 
Португалія, Данія та Німеччина); змішана (Бельгія та Польща). 

Результати дослідження, відображені в розділі, викладено у таких 

публікаціях автора: Гордієнко, 2009a; Гордієнко, 2009b; Гордієнко, 2009c; 

Гордієнко, 2010a; Гордієнко, 2010b; Гордієнко, 2010c; Гордієнко, 2010d; Гордієнко, 

2011a; Гордієнко, 2011b; Гордієнко, 2012f; Гордієнко, 2012g; Дернова, 2014d; 

Дернова, 2014e; Дернова, 2015e; Дернова, 2015h; Лук’янова, Дернова  & Поддубей, 

2020. 
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РОЗДІЛ 2  
МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У розділі схарактеризовано понятійно-категоріальний апарат дослідження; 

виокремлено андрагогічні засади професійної підготовки фахівців у європейських 

ЗВО; визначено і обґрунтовано методологічні підходи дослідження, серед яких – 

андрагогічний, міждисциплінарний, системний, синергетичний, аксіологічний, 

акмеологічний і культурологічний підходи. 

 

 

2.1. Характеристика понятійно-категоріального апарату дослідження 

 

Ми вихoдимo з тoгo, щo фoрмування пoнятійно-категоріального апарату є 
передумoвoю рoзрoбки кoнцепції дoслідження, засoбoм пізнання прoфесійнoї 
підготовки фахівців в університетах країн Європейського Союзу, щo сприяє більш 
oб’єктивнoму oцінюванню фактичнoгo стану прoблеми, системoю знань прo 

oкремі аспекти фенoмена, а такoж результатoм теoретичнoгo дoслідження 
прoблеми. У зв’язку з цим, вважаємo за дoцільне прoкoментувати деякі підхoди 
щoдo фoрмування пoнятійнoгo апарату дoслідження, які будемo врахoвувати в 
нашій рoбoті. 

Відзначимо, що необхідність систематизації понятійно-категоріального 
апарату будь-якого дослідження пов'язана, перш за все, з тим, що він виконує ряд 
найважливіших методологічних функцій:  

– забезпечує дедуктивну систематизацію наукового знання про об’єкт 
дослідження;  

– сприяє поясненню, систематизації і моделюванню емпіричних і 
теоретичних знань дослідження;  

– спрямовує розвиток знання про об’єкт дослідження через уточнення 
понять, поглиблення і розширення їх обсягу.  
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Тому саме побудова понятійного апарату забезпечує дослідженню 
обов'язкові властивості впорядкованості, стрункості та однозначності вживання 
мови педагогічної науки.  

Ми цілком поділяємо думку (Яковлев & Яковлева, 2010, с. 27), що 
понятійно-категоріальний апарат – це не просто тезаурус, що охоплює всі 
використовувані у дослідженні терміни з їх науковим тлумаченням: він являє 
собою комплекс взаємопов'язаних понять, в яких відображаються ключові 
змістовно-функціональні аспекти отриманих автором висновків.  

В українському педагогічному енциклопедичному словнику поняття 
трактується як одна з форм мислення, у якій відображаються загальні істотні 
властивості предметів та явищ об’єктивної дійсності, загальні взаємозв’язки між 
ними у вигляді цілісної сукупності ознак (Гончаренко, 2011, с. 368). Водночас у 
філософському словнику воно трактується як спосіб розуміння та абстрактного 
уявлення результатів пізнання певної предметної галузі через усвідомлення 
істотних характеристик її об’єктів (Шинкарук, 2002, с. 498). Вважається, що 
поняття, відображаючи сутність, поглиблює знання про навколишню дійсність, є 
засобом пізнання істини.  

У філософському енциклопедичному словнику категорія визначається як 
найбільш загальне поняття тієї чи тієї галузі знання, філософії науки, що слугує 
для «скорочення» досвіду, знаходження предметних відношень, розчленування і 
синтезу дійсності (Шинкарук, 2002, с. 272). Очевидно, що попри близькість 
термінів «категорія» і «поняття», між ними існують певні відмінності, зокрема 
будь-яка категорія є поняттям, але не будь-яке поняття є категорією. Крім того, 
категорія через її узагальненість не відображає специфічних особливостей явища, 
відрізняється різноманіттям трактувань, являє собою результат тривалого 
становлення та глобального поширення на різні області наукового знання, і, як 
правило, не виступає предметом і метою конкретного дослідження. 

Оскільки педагогічне поняття в певному сенсі є узагальненням знань про 
предмет, теоретичним твердженням про його сутнісні характеристики, то сама 
побудова понятійно-категоріального апарату, який передбачає не тільки 
формулювання ключових визначень, але й їх систематизацію, ми вважаємо 
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значущим результатом і важливим компонентом дослідження, який зумовлює 
напрямки його розгортання.  

Деякі дослідники (Ващенко, 2005, с. 38) оснoвними завданнями прoцесу 
рoзрoбки понятійно-категоріального апарату дoслідження вважають виoкремлення 
ключoвoгo пoняття та слів-синoнімів; дoбір дo ключoвoгo пoняття пoхідних термінів; 
трансфoрмацію міждисциплінарних пoнять у систему педагoгічнoгo наукoвoгo 

знання. Визначені oснoвні пoняття як oб’єкти аналізу угрупoвуються згіднo з 
ієрархією завдань дoслідження.  

З метoю визначення фoрми пoдання пoняттєвo-категоріального апарату 
дoслідження, спираючись часткoвo на дoслідження І. Соколової (Соколова, 2008, с. 
26), ми виділили принципи йoгo фoрмування: наукoвoсті, системнoсті, 
інтегративнoсті, пoвнoти та ціліснoсті, кoнтекстнoсті, надпредметнoї спрямoванoсті, 
узгoдженoсті. У змістовному плані він відповідає головним компонентам 
досліджуваного об'єкта, а також його методологічній основі, що спричиняє 
необхідність використання специфічних понять. Така його побудова дозволяє 
змістовно окреслити педагогічну реальність щодо досліджуваного об'єкта.  

Зважаючи на міждисциплінарний характер нашого дoслідження, поняттєво-

категоріальний апарат нашoї наукової рoзвідки фoрмують поняття, які 
розглядаються різними науками, зокрема педагогікою, психологією та ін. Водночас 
принцип кoнтекстнoсті у формуванні поняттєвого апарату дослідження дoпoмагає 
реалізувати лoгіку визначення змісту пoнять згіднo із лoгікoю вирішення завдань 
дoслідження. У рoбoті аналіз базoвих категорій і пoнять здійснюється на oснoві 
слoвникoвих трактувань та наукoвих праць. Ці джерела слугують семантичнo-

смислoвим середoвищем для oсмислення сутнoсті кoжнoї групи категорій і пoнять. 

Понятійно-категоріальний апарат нашого дослідження містить категорії і 
поняття, які належать до сфери андрагогогічного знання та професійної підготовки 
фахівців у європейських закладах вищої освіти.  

Результати наших розвідок з проблеми освіти дорослих свідчать, що 
категорія «андрагогічний підхід» визначається основною у сфері андрагогічного 
знання, оскільки андрагогічний підхід містить п'ять основних понять: «освіта 
дорослих», «андрагогіка», «дорослий, який навчається», «дорослість», 
«самореалізація», «самоактуалізація» і два похідних: «андрагогічна модель 
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навчання» і «андрагогічна підготовка» (Кремень, 2014, с. 28). Дана сукупність на 
думку дослідників достатня, щоб описати суть андрагогічного процесу взаємодії 
суб'єктів навчання. Поняття, що не увійшли в число основних або похідних, 
складають понятійне поле андрагогіки (Кукуєв, 2010, с. 15). 

Відтак, для реалізації завдань нашого дослідження вважаємо доцільним до 
сфери андрагогічного знання віднести наступні категорії і поняття: «андрагогічний 
підхід», «андрагогіка», «дорослість», «андрагогічні принципи», «андрагогічна 
модель», а також суб’єктів навчальної діяльності – «дорослий студент» і «педагог-

андрагог». Сферу професійної підготовки фахівців у європейських ЗВО ми 
формуємо з таких категорій і понять як «вища професійна освіта», «заклад вищої 
освіти у європейському просторі вищої освіти», «дистанційне навчання», «змішане 
навчання» і «дуальне навчання».  

На наше переконання, здійснення поставлених задач дослідження потребує 
також визначення сутності і складових поняття андрагогічні засади професійної 
підготовки фахівців у європейських ЗВО у контексті нашого дослідження.  

 

2.1.1. Понятійне поле сфери андрагогічного знання 

 

За логікою нашого дослідження, вважаємо доцільним розпочати аналіз 
понять, які відносяться до сфери андрагогічного знання.  

Слід зазначити, що у вітчизняному і зарубіжному педагогічному дискурсі 
накопичений значний теоретичний потенціал з освіти дорослих, який може бути 
успішно використаний для теоретичного аналізу понять у сфері андрагогічного 
знання. Серед вітчизняних вчених цю проблему активно розробляють 
О. Аніщенко, С. Архипова, С. Бабушко, О. Баніт, А. Боярська-Хоменко, 
О. Дубасенюк, Н. Литвинова, І. Литовченко, Л. Лук’янова, О. Огієнко, В. Олійник, 
С. Прийма, Т. Протасова, С. Саган, Л. Сігаєва, О. Теренко, Л. Тимчук та ін.; серед 
зарубіжних – С. Брукфілд (S. Brookfield), Г. Кофессор (G. Confessore), М. Делен 
(M. Daehlen), Дж. Девенпорт (J. Davenport), Г. Дін (G. Dean), М. Деррік 
(M. Derrick), К. Доллхаузен (K. Dollhausen), Дж. Дрепер (J. Draper), Д. Фор 
(D. Feuer), П. Фрейре (P. Freire), Г. Гроу (G. Grow), Р. Хіємстра (R. Hiemstra), 

Р. Брокетт (R. Brockett), К. Хоул (C. Houle), Р. Хатчінс (R. Hutchins), Дж. Джарвіс 
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(J. Jarvis), Л. Кесворм (C. Kasworm), С. Мерріам (S. Merriam), М. Ноулз 
(M. Knowls), К. Неппер (C. Knapper), Д. Колб (D. Kolb), Д. Літтл (D. Little), 

У. Літтлвуд (W. Littlewood), Р. Каффарелла (R. Caffarella). 

Логічним вважаємо розпочати визначення категорій і понять сфери 
андрагогічного знання з категорії «андрагогічний підхід».  

У словнику української мови підхід – це сукупність способів і прийомів 
розгляду чого-небудь, впливу на кого- або що-небудь, ставлення до кого- або чого-

небудь (Білодід, 1975, с. 521). У цьому сенсі поняття підхід має прикладний, 
практичний, характер, оскільки його можна розглядати як сукупність принципів і 
методів в обмірковуванні і обговоренні певної проблеми. 

У дослідженнях з педагогічної методології термін підхід означає 
використання деяких специфічних підстав для вибору конкретних способів, 
засобів практичної діяльності у вигляді ознак, елементів, якісних характеристик 
педагогічної діяльності. Поняття «підхід» розуміється також як теоретичне або 
логічне підґрунтя для розгляду, аналізу, опису, проектування, конструювання 
чогось у вигляді теорії, моделі, гіпотези тощо; як сукупність специфічно 
пов'язаних способів і прийомів здійснення діяльності, адекватних певній ідеї, 
принципу тощо; як ознака або сукупність ознак якості здійснення діяльності, її 
якісної характеристики (Кукуев, 2009b, c. 153). 

Аналіз низки наукових доробок з освіти дорослих свідчить, що дотепер у 
вітчизняному просторі освіти не існує єдиного визначення категорії 
андрагогічного підходу, оскільки теоретична база андрагогічного знання перебуває 
у процесі становлення. У загальному розумінні андрагогічний підхід українські 
науковці визначають як категорію наукової методології, яка використовується для 
вирішення теоретичних і практичних проблем освіти дорослих (Кремень, 2014, с. 
28). У конкретизованому – як сукупність уявлень, які передбачають урахування 
особливостей цілеспрямованого процесу стимулювання, виховання, навчання й 
удосконалення дорослої людини під час професійної підготовки і перепідготовки, 
який інтегрує досвід індивідуального, творчого, особистісно зорієнтованого 
підходів (Лук’янова & Аніщенко, 2014, с. 9-10); спрямовуючий процес 
стимулювання, виховання, навчання й удосконалення дорослої людини під час 
професійної підготовки та перепідготовки, який інтегрує надбання 

http://sum.in.ua/p/6/521/2
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індивідуального, творчого, особистісно зорієнтованого підходів (Буренко, 2005, с. 
8). 

Студіювання наукових досліджень російських науковців (Громкова, 2006; 
Змеев, 2007; Кукуев, 2009, 2010a, 2010b; Линевич, 2003) із зазначеної проблеми 
свідчить, що тема андрагогічного підходу активно розробляється ними у 
професійній і загальній педагогіці. У контексті нашого дослідження особливої 
уваги заслуговують результати дисертаційного дослідження О. Кукуєва щодо 
визначення і характеристики категорії андрагогічного підходу на загально-

методологічному науковому рівні. Вчений досліджує цю категорію через призму 
традиційно сформованих педагогічних понять і представляє андрагогічний підхід у 
вигляді моделі, у якій предметним полем реалізації андрагогічного підходу є 
андрагогіка. В ядро андрагогічного підходу входять його основні складові, зокрема 
«парадигма», «ціннісні орієнтації», «методологічні принципи», «принципи 
навчання», «педагогічне цілепокладання», «відбір змісту», «методи реалізації 
освіти», «основний практичний метод підходу». Саме в ядрі здійснюється їх 
взаємодія, в результаті чого освітній процес стає андрагогічним (Кукуев, 2010а, 
с. 216-217).  

З урахуванням вищеподаного, у контексті нашого дослідження розуміємо 
андрагогічний підхід як методологічну категорію, що базується на особливостях 
дорослої людини, її потребах і цінностях та передбачає урахування особливостей 
цілеспрямованого процесу стимулювання, виховання, навчання й удосконалення 
дорослої людини під час професійної підготовки. 

Далі логічним вважаємо визначення сутності поняття «андрагогіка». Аналіз 
зарубіжних і вітчизняних досліджень свідчить про існування чотирьох позицій 
науковців щодо його визначення (Лук’янова, 2016, с. 148). Перша спростовує усі 
підстави щодо наукової самостійності андрагогіки, оскільки освіта дорослих як 
галузь дослідження належить наукам, сформованим раніше (соціології, психології, 
антропології тощо). Від педагогіки вона вирізняється тільки своїм суб’єктом – 

дорослими, які навчаються. Друга визнає андрагогіку як галузь знань, але вважає її 
зміст прагматичним, підпорядкованим визначенню поведінки суб’єктів 
навчального процесу. Третя трактує андрагогіку як достатньо незалежну наукову 
дисципліну, яка має чітко визначений предмет, завдання й методи дослідження. 
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Четверта визнає самостійність андрагогіки та розглядає її як складову інтегральної 
науки про навчання і освіту людини впродовж життя. 

Ми цілком поділяємо думку тих дослідників, які визначають андрагогіку як 
категорію методології педагогіки, розділ педагогіки, пов’язаний із навчанням, 
вихованням та самонавчанням дорослої людини (Кукуев, 2010а; Лук’янова, 2010). 
Андрагогіка окреслює цілі цих процесів, умови їх оптимізації з урахуванням 
добору змісту навчання, організаційних форм, методів і засобів навчання. Проте 
важливою змістовою ознакою андрагогіки є те, що вона відповідає на питання, 
якого рівня розвитку може досягнути доросла людина у разі створення для неї 
оптимальних освітніх умов. Отже, як галузь педагогіки, андрагогіка − це 
сукупність ідей і поглядів на освіту дорослих у цілому і їх навчання зокрема 
(Лук’янова, 2016, с. 150). 

Основними положеннями андрагогіки вважають такі, що характеризують її 
суб’єкт (дорослого, який навчається), зокрема:  

‒ дорослому необхідно знати чому, що і як він вивчатиме;  
‒ дорослий має незалежну самооцінку й може сам керувати своїм 

навчанням;  
‒ дорослий має життєвий досвід, який є багатим джерелом навчання; 
‒ дорослий має потреби у навчанні, які тісно пов'язані зі зміною соціальної 

ролі; дорослий орієнтований на практичні проблеми й розраховує на безпосереднє 
застосування знань для їх розв’язання;  

‒ дорослий має здебільшого внутрішню, ніж зовнішню мотивацію до 
навчання (Knowles, 1990, c. 38);  

‒ дорослому належить провідна роль у процесі навчання;  
‒ процес навчання дорослого організований як спільна діяльність того, хто 

навчається, і того, хто навчає, на усіх його етапах (Колесникова, 2003 с. 23,). 
Наслідуючи позицію Л. Лук’янової, представимо предмет андрагогіки як 

трирівневу структуру:  
1) можливості розвитку дорослої людини, її освіта; 
2) процеси, які здійснюють цю освіту;  
3) відповідні інституції та установи, де відбувається цей процес (Лук’янова, 

2016, с. 152). 
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Таким чином, результати наших розвідок дозволяють констатувати, що 
поняття андрагогіки має різні тлумачення, втім у контексті нашого дослідження ми 
розглядаємо андрагогіку як базове поняття андрагогічного підходу і наслідуємо 
думку тих дослідників, які вважають її розділом педагогічної науки, що містить 
сукупність ідей, принципів і закономірностей щодо навчання дорослих, 
урахування яких дозволяє обрати відповідні форми, методи, зміст, технології для 
оптимізації освітнього процесу дорослих на різному інституційному рівні.    

Оскільки головним предметом андрагогіки вважається освіта і навчання 
дорослих, за логікою аналізу понять нашого дослідження розглянемо поняття 
дорослості, як базову категорію андрагогіки, яка має не лише теоретичне, але й 
практичне значення, оскільки слугує підґрунтям для визначення іншого базового 
поняття нашого дослідження «дорослий студент», у сфері професійної підготовки 
фахівців у ЗВО. Важливість визначення сутнісних характеристик дорослої людини 
на відміну від інших вікових категорій для ефективної організації навчання 
визнається як вітчизняними (С. Архипова, О. Аніщенко, Л. Лук’янова, 
О. Ткаченко, І. Сагун, О. Огієнко та ін.), так і зарубіжними вченими (С. Змейов, 
С. Вершловський, І. Колеснікова, А. Роджерс, М. Ноулз, П. Джарвіс, М. Тайт та 
ін.). 

Відтак контекст нашого дослідження вимагає поглибленого аналізу поняття 
«дорослість». У психології й педагогіці проблема періодизації віку людини 
розглядається у зв'язку з діагностикою й керуванням резервами й ресурсами 
людини, підвищенням ефективності навчання й виховання. У зв'язку із проблемою 
періодизації розвитку особистості перше питання, яке виникає при аналізі 
проблеми навчання дорослих, – це питання про те, кого ми можемо вважати 
дорослими. 

Ґрунтуючись на працях В. Моргуна й М. Савчина констатуємо, що період 
дорослості охоплює досить значний інтервал часу – від юності до початку 
старіння. Його вікові межі чітко не встановлені, що потребує конкретизації вікової 
періодизації, на яку ми спираємося. Вивчення цього періоду онтогенезу має 
особливе значення в психології, оскільки психофізіологічні характеристики 
дорослих людей виконують функції еталонів стосовно різних стадій росту, 
дозрівання й формування окремих психофізіологічних функцій, процесів і станів. 
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У науковій літературі існують помітні розбіжності у поглядах на 
встановлення меж періодів розвитку людини. Так А. Реан відзначає, що дана 
ситуація обумовлена тим, що суб'єктивне самовідчуття й об'єктивні показники 
розквіту сил людини визначаються не стільки хронологічним віком, скільки 
різними чинниками, серед яких: соціо-економічний статус, освітній рівень, 
специфіка професійної діяльності. У зв'язку із цим у сучасній психології розвитку 
людини все більшою мірою  затверджується точка зору Г. Крайг про складність 
визначення меж періодів розвитку дорослих людей, оскільки головна особливість 
розвитку дорослості – мінімальна залежність від хронологічного віку. Зміни 
мислення, поведінки й особистості дорослої людини визначаються обставинами 
життя – її цілями, установками, досвідом, родом занять тощо (Крайг, 2008, с. 53). 

Результати наших розвідок свідчать, що у сучасних психологічних 
дослідженнях зростання, розвиток, адаптація й пов'язані з ними зміни психічного 
функціонування людини тривають протягом усього її життя. Тому донині 
однозначного визначення поняття «дорослість» у психологічній літературі немає. 
Проблемі визначення періоду дорослості присвячені роботи таких відомих учених-

психологів як Б. Ананьєв, О. Бодалєв, Л. Божович, А. Деркач, І. Кон, Є. Рибалко, 
Д. Фельдштейн та ін.  

Студіювання психологічної літератури з теми дослідження свідчить, що не 
існує єдиної загальноприйнятої класифікації вікових періодів розвитку людини, 
хоча в різний час дослідники робили численні спроби створення вікової 
періодизації. У результаті цього з'явилися різні класифікації, а єдиної так і не було 
прийнято. Це свідчить про неоднозначність розуміння даної проблеми, що 
підтверджується існуванням у сучасній психології й антропології різних 
класифікацій, що збігаються лише в одному – визнанні якісної своєрідності 
вікових змін дорослості. Нагромадження за останні десятиріччя порівняльних 
характеристик різних періодів життя дорослої людини, за допомогою яких 
відмежовуються ці періоди від ранньої юності, з одного боку, і старості – з іншого, 
дозволяє розчленувати дорослість на певні макроперіоди: ранню, середній вік, 
літній вік і ряд перехідних станів між ними (Сапогова, 2001, с. 9). 

Так, ранню дорослість багато авторів співвідносять із періодом юності (її 
хронологічні рамки – від 15 – 16 до 22 – 25 років); середній вік – з періодом 
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молодості (від 20 – 35 років, за Д. Векслером) або «зрілості» (25 – 40 років за 
Д. Бромлей), 25 – 50 років (за Д. Бірреном), до 36 – 60 років за міжнародною 
віковою класифікацією); літній вік – зі старістю (від 55 років і більше). Деякі 
дослідники верхню межу дорослості в соціальному плані співвідносять із 
закінченням школи й початком самостійного життя (17 – 18 років), а нижню – з 
виходом на пенсію (55 – 60 років) (Сапогова, 2005, с. 21). 

На думку І. Кона, вікова періодизація відбиває взаємозалежність між віком і 
соціальними можливостями індивіда. За його словами, хронологічний вік, а 
точніше – передбачуваний ним рівень розвитку індивіда, прямо або побічно 
визначає його суспільне становище, характер діяльності, діапазон соціальних 
ролей тощо (Кон, 1989, с. 28). Разом з тим, дослідники (Б. Ананьєв, 
К. Абульханова-Славська, І. Кон) відзначають факти розбіжності вікової й 
особистісної періодизації, яка починаючи з юності, уже перестає збігатися з 
віковою (Абульханова-Славская, 1991, с. 43). На думку Б. Ананьєва особистість 
завжди молодша за індивіда в тій самій людині. Учений зазначає, що історія 
особистості або життєвий шлях (біографія), хоча й уважається з дати народження, 
однак починається набагато пізніше (Ананьев, 1996, c. 58). Існування розбіжності 
процесів розвитку людини як індивіда і як особистості пов’язано з тим, що одна 
людина проходить соціальний етап у більш ранньому, інша – у більш пізньому 
віці. Особистість, таким чином, виступає як рушійна сила життєвої динаміки, 
інтенсивності, змістовності свого життя (Абульханова-Славская, 1991, с. 46). Крім 
того, існує внутрішньо особистісна гетерохронність, тобто різночасність 
досягнення зрілості особистості в різних сферах життєдіяльності (І. Кон). 

Дорослість часто сприймається як статичний, одного разу досягнутий 
остаточний стан (наприклад, вираз «стати дорослим»). Це процес, стадія життєвого 
шляху, що характеризується, з одного боку, адаптацією, пристосуванням до 
існуючих соціальних умов і здатністю їх відтворювати, а з іншого – самостійністю, 
здатністю й умінням ініціювати щось нове, змінюючи успадковані від минулого 
обставини (Кон & Фельдштейн, 1996, с. 234).  

За теорією Р. Гевіхерста, періоди розвитку можна визначити, спираючись на 
різні обов'язки для кожної вікової групи. За Р. Гевіхерстом, перехід від юності до 
раннього дорослого віку (від 18 до 30 років) відбувається за рахунок шлюбу, 
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батьківства, створення власного життєвого простору, початком кар'єри, 
соціальною відповідальністю (Havighurst, 1973, URL).  

Цю думку продовжує концепція Е. Еріксона, яка пропонує вісім основних 
стадій розвитку людини, на кожній з яких особистість має зробити для себе певний 
вибір, розв'язати певне для кожного віку завдання, при цьому нерідко 
зустрічаючись із різними труднощами. Так, на стадії ранньої дорослості це – 

встановлення інтимності, тобто встановлення близьких відносин, що так чи інакше 
пов'язано зі статусом особистості в суспільстві, якщо зважати на концепцію 
життєвих завдань П. Хейманса, і із соціальним схваленням – тобто є 
просоціальною поведінкою (Эриксон, 2006, с. 63).  

Згідно І. Кону й Д. Фельдштейну, соціальне дозрівання визначається 
декількома критеріями. Це завершення освіти, придбання стабільної професії, 
початок трудової діяльності, економічна самостійність, політичне й громадянське 
повноліття, служба в армії (для чоловіків), одруження, народження першої дитини. 
Але тут, як і в часі фізичного дозрівання, існують великі відмінності як між 
різними групами молоді, так і в розвитку окремої особистості. Вступ у життя – не 
одномоментна подія, але тривалий процес, біологічні, соціальні й психологічні 
аспекти якого мають свій власний тимчасовий ритм, неоднаковий у різних людей в 
різних конкретних умовах (Кон & Фельдштейн, 1996, с. 239-247).  

Дорослість виступає швидше як період соціально-психологічної зрілості 
людини й розглядається як стаціонарний стан, який характеризується більш-менш 
повною стабілізацією функцій і властивостей сформованої особистості, інтелекту, 
визначеної ціннісної орієнтації (Ананьев, 1996, с. 275-282). 

З дорослістю прийнято пов'язувати такі нові особистісні характеристики, як: 
1) уміння брати на себе відповідальність, ухвалювати рішення; 2) прагнення до 
влади й організаторські здатності; 3) здатність до емоційної й інтелектуальної 
підтримки інших; 4) упевненість у собі й цілеспрямованість; 5) схильність до 
філософських узагальнень; 6) захист системи власних принципів і життєвих 
цінностей; здатність чинити опір проблемам реальності за допомогою розвинутої 
волі; 7) формування індивідуального життєвого стилю; 8) прагнення впливати на 
світ і «віддавати» індивідуальний досвід молодому поколінню; 9) реалізм, 
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раціоналізм, тверезість в оцінках і почуття реалізації життя; 10) стабілізація 
системи соціальних ролей тощо (Сапогова, 2001, с. 7). 

Водночас, людина може розвинути свою дійсну природу тільки в 
суспільстві, і про силу її природи треба судити не по силі окремих індивідуумів, а 
по силі всього суспільства. Процес взаємодії людини й суспільства виявляється як 
присвоєння й відтворення людиною суспільно-історичного досвіду людства, його 
матеріальної й духовної культури в ході спілкування з іншими людьми й залучення 
до соціокультурного прогресу людства у ході навчання, виховання й розвитку 
самої людини (Фролов, 2003, с. 77). Такий історичний підхід, що дозволяє 
пояснити соціальні механізми, умови й засоби формування людини, був 
розвинений у вітчизняній літературі ще в 20 – 30-ті роки Л. Виготським, а пізніше 
С. Рубінштейном, О. Леонтьєвим та їх послідовниками. Виходячи з теорії про 
соціальну сутність людини й формуючий уплив на неї предметної діяльності, у 
ході якої здійснюється «присвоєння людської дійсності», вчені показали, що 
історичний підхід протистоїть біологізаторським і натуралістичним концепціям 
становлення особистості й що на перший план виходить ідея соціального, 
культурно-історичного розвитку людини, включаючи перетворення її біологічної 
природи в результаті цього розвитку (Фролов, 2003, с. 78). У ході «присвоєння 
людської дійсності» людина «вчиться бути людиною» (О. Леонтьєв), що 

досягається у процесі навчання, виховання й розвитку людини, спілкування її з 
іншими людьми й залучення до соціокультурного досвіду людства. Людина, 
проходячи свій життєвий шлях, фундаментальним чином вписує себе в суспільно-

історичний простір своєї епохи, життя країни. Для неї історичний час є «чинник 
першорядної важливості для індивідуального розвитку». А усі події цього розвитку 
розташовуються відносно до системи виміру історичного часу (Ананьев, 2001a, c. 

154). Є багато фактів, які свідчать про залежність конкретних психічних станів і 
процесів індивіда від історичного часу. Історичний час, звичайно, здавна 
вивчається суспільними науками. Але глибоке проникнення історичного часу у 
внутрішній механізм індивідуально-психічного розвитку виявлений лише 
новітньою психологією. Це слугує підставою для постановки питання про ширші 
генетичні зв'язки в індивідуально-психічному розвитку, що не обмежуються 
онтогенетичними характеристиками. Психологічна зміна структури особистості, її 
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характеру й таланта не може розглядатися поза категорією історичного часу, що є 
параметром суспільного розвитку й однією з характеристик історичної епохи, 
сучасником якої є дана конкретна популяція й приналежна до неї особистість. 

Відкидаючи розповсюджені в літературі біологічні й суб'єктивістські 
концепції життєвих циклів людини, В. Шевчук стверджує, що вікові 
характеристики біографічних дат визначаються не біологічними рівнями й 
психологічними структурами, а конкретно-історичними умовами суспільного 
життя. Учений доводить, що як би не варіював час включення людини в суспільне 
життя в якості самостійного діяча, сам факт початку діяльності має 
фундаментальне значення для життєвого шляху людини. Увесь попередній 
розвиток (від народження до дорослості) збігається з послідовною зміною етапів 
виховання, освіти й навчання людини. Усі ці етапи взаємозалежні й перспективно 
орієнтовані на підготовку людини до самостійного життя у суспільстві, становлять 
лише підготовчу фазу життєвого шляху людини. У генетичному відношенні ця 
фаза винятково важлива не тільки тому, що виховання є основною формою 
спрямованого впливу суспільства на зростаючу людину, соціального керування 
процесом її формування як особистості, а й тому, що у процесі соціального 
формування особистості людина утворюється як суб'єкт суспільної поведінки й 
пізнання, складається її готовність до праці (Szewczuk, 1962, c. 79). 

Вибір професії, ціннісна орієнтація на ту або іншу сферу суспільного життя, 
ідеали й цілі, які в самому загальному вигляді визначають суспільну поведінку й 
відносини на порозі самостійної діяльності, – усе це окремі моменти, що 
характеризують початок самостійного дорослого життя в суспільстві. Насамперед, 
воно є стартом самостійної професійної діяльності. За даними В. Шевчука, 
відношення старту до різних періодів отроцтва, юності й дорослості наступне: у 
період 11 – 20 років – 12,5 %; 21 – 30 років – 66 %; 31 – 40 років – 17,4 % тощо. 
Загалом, старт творчої діяльності збігається із періодом самостійного включення в 
суспільне життя (Szewczuk, 1962, c. 83). 

Відтак, життя людини, як історія особистості в конкретну історичну епоху і 
як історія розвитку її діяльності в суспільстві, складається з багатьох систем 
суспільних відносин у певних обставинах, з багатьох учинків і дій самої людини, 
що перетворюються у нові обставини життя. 
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Під час осмислення дорослості психологічні критерії стрімко 
суб’єктивуються, оскільки центральним моментом переживання себе як дорослого 
для людини є її власне ставлення до віку, віднесення себе до певної вікової 
когорти. Поняття дорослості, у першу чергу, співвідносять із дослідженням 
екзистенціального ставлення людини до власного життя: не стільки до себе самої, 
до свого «Я», скільки до більш широкого контексту здійснення свого життя, 
можливості вплинути на світ і змінити його, приписуючи себе до багатомірного 
соціокультурного досвіду. Отже, людина стає дорослою за умови поєднання 
декількох чинників, а саме історичних, соціально-економічних і особистісних. 

Також дорослим властиві наступні атрибути індивідуально-психологічної 
зрілості: 

 самостійне прогнозування своєї поведінки в будь-яких життєвих 
ситуаціях на основі розвинутої здатності добувати потрібну інформацію й 
аналізувати її відповідно до цілей, пов'язаних з розв'язком конкретних і 
нестандартних ситуацій у всіх сферах життєдіяльності; 

 мобілізація себе на виконання завдання всупереч різним обставинам і 
внутрішньому соціально невмотивованому бажанню його припинити («втомився», 
«не прагну», «важко» тощо ); 

 самостійне відстеження ходу виконання власних дій і їх результатів (що 
припускає готовність особистості до «нормального уявного роздвоєння» на Я-

виконавця і Я-контролера); 

 прояв критичної рефлексії на основі сформованої самосвідомості й 
об'єктивної неупередженої оцінки своїх думок, дій, учинків; 

 витяг уроків із власної поведінки в різних ситуаціях, нарощування якості 
прогнозування, виконання запланованого й об'єктивність оцінки; 

 емоційно адекватна реакція на різні ситуації власної поведінки 
(Cухобская, 2002, с. 47). 

Що стосується навчання, то американський психолог К. Роджерс доводить, 
що доросла людина є ініціатором власного навчання й відповідальним та активним 
учасником самого процесу навчання. Учений сформулював психологічні 
особливості дорослих, що створюють передумови їх успішного навчання, зокрема: 
людина за своєю природою має значний потенціал до навчання; навчання може 
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бути ефективним за умови актуальності його предмета і коли людині нічого не 
загрожує; навчання охоплює усю особистість, а відтак спонукає до змін в 
самоорганізації й самоусвідомленні; самокритика і самооцінка сприяють творчості, 
підвищенню незалежності й упевненості у собі (Роджерс & Фрейберг, 2002, с. 32). 

За К. Роджерсом, на сучасному етапі розвитку суспільства, з притаманними 
йому постійними змінами, у процесі навчання дорослих необхідно перенести 
акцент з викладання на учіння, організоване не як трансляція інформації, а як 
фасилітація усвідомленого учіння. Оскільки доросла людина здобуває знання у 
процесі діяльності через досвід і теорію, які знову трансформуються у діяльність 
задля її розвитку, процес навчання можна уявити як етапи руху свідомості, які 
подібні ланцюжку, що й зумовлює  зміни підходів в організації і формах освіти 
дорослих. 

До особливостей дорослих слід додати наявність сімейних та соціальних 
зобов’язань. А також необхідно зважати й на те, що дорослі набувають нові знання 
й навички з різною швидкістю, а відтак індивідуалізація навчання посідає провідне 
місце у навчальному процесі дорослих. 

За К. Неппе і А. Кроплі дорослі пов’язують навчання з реальним життям, 
визнають необхідність постійного навчання, мають високий рівень мотивації щодо 
процесу навчання, а також необхідну впевненість і навички навчання. Ці навички 
включають в себе два виміри:  

1. Вертикальний (Lifelong learning): дорослий здатен до планування і 
контролю власного навчання, самооцінки і рефлексії. Оцінювання відбувається 
через зворотний зв'язок. 

2. Горизонтальний (Life-wide learning): навчання є активним, а не пасивним; 
відбувається як у формальному, так і неформальному середовищі; притаманне 
групове і взаємне навчання; інформація акумулюється з широкого спектру джерел; 
ідеї інтегруються з різних сфер знання; використовуються різні стратегії навчання 
за необхідності й доцільності; навчання базується на реальних проблемах,  

орієнтоване на процес, а також зміст (Knapper & Cropley, 2000, с. 47). 

Водночас зарубіжні дослідники П. Кенді, Р. Кребет та Дж. О'Лірі 
характеризують дорослого як такого, що має допитливий розум, якому властива 
любов до навчання, допитливість, критичність і самоконтроль; майстерність у 
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конкретній сфері разом з широким баченням і відчуттям взаємозв'язку у різних 
сферах; інформаційна грамотність, в тому числі уміння пошуку, вилучення, 
декодування, оцінки, управління і використання інформації; навички навчання 
зосереджені на «глибокому» навчанні (дедукція загальних принципів, що лежать в 
основі конкретних знань, які можуть бути застосовані у нових ситуаціях); почуття 
«особистої важливості», що випливає із Я-концепції дорослого, навички 
самоорганізації, а також позитивне ставлення до навчання (Candy, Crebert & 

O’Leary,1994, с. 63). 

Узагальнення результату наукового пошуку з проблеми дорослості дає 
підстави для висновків про те, що дорослою можна вважати людину, яка досягла 
фізіологічної, психологічної і соціальної зрілості, набула певного життєвого 
досвіду, має зрілий рівень самосвідомості, виконує соціальні ролі, притаманні 
дорослим людям, здатна взяти повну відповідальність за своє життя, надає 
виважені оцінки власних можливостей та вчинків, усвідомлює власну дорослість.  

Ми цілком поділяємо думку Л. Лук’янової, що дорослість слід розуміти не 
тільки як певний період життя людини, а, передусім, особливий стан, сутнісними 
характеристиками якого є усвідомленість та відповідальність за свої дії (Лук’янова, 
2016, с. 46). 

Логіка викладу категорій і понять сфери андрагогічного знання понятійно-

категоріального апарату нашого дослідження вимагає окреслити андрагогічні 
принципи у контексті професійної підготовки фахівців у єакладах вищої освіти 
країн Євросоюзу. Потреба в означенні категорії «андрагогічні принципи» 
зумовлена предметом наукової розвідки і є фундаментальною категорією 
андрагогічного підходу.  

Почнем з того, що філософська наука трактує принцип як першопочаток, те, 
що лежить в основі певної сукупності фактів, теорії, науки. Принцип стає 
центральним поняттям, основоположною ідеєю, що пронизує певну систему 
знання і субординує його. У межах теоретичного знання принцип означає вимогу 
розгортання самого знання у систему, де всі теоретичні положення логічно 
пов’язані між собою і випливають певним чином одне з одного (Шинкарук, 2002, 
с. 519). Принципи навчання визначаються як основні вихідні положення теорії 
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навчання (Гончаренко, 2011, с. 376). Логічно тлумачити андрагогічні принципи як 
основоположні ідеї теорії навчання дорослих.  

Вважаємо слушною думку вітчизняних (Лук’янова & Аніщенко, 2014, с. 75; 
Дубасенюк, 2018, с. 26-27, Огієнко & Литовченко, 2014) і зарубіжних (Knowles, 

1984; Knowles, 1990; Громкова, 2006; Змеёв, 2007; Кукуев, 2009, 2010а) 
дослідників, які у якості основоположного андрагогічного принципу навчання 
визначають урахування специфіки дорослого у конструюванні освітнього процесу 
і проведенні конкретних освітніх заходів.  

Нам імпонує підхід Л. Лук’янової до визначення принців андрагогічної 
моделі навчання, зокрема вчена окреслює три групи принципів: загально 
дидактичні (свідомості й активності, наочності, систематичності та послідовності, 
міцності, доступності, науковості і зв’язку теорії з практикою, індивідуалізації, 
диференціації, демократизації та ін.), андрагогічні (єдності трьох середовищ, 
відкритості освітнього простору, синтезу трьох підходів до освіти, діяльності, 
постійної підтримки, професійної мотивації, елективності навчання, розвитку 
освітніх потреб, контекстності навчання, рефлективності) й фундаментальні в 
освіті дорослих (випереджальної орієнтації на міждисциплінарний синтез і 
методологічну інтеграцію і андрагогічних досліджень; концептуального подолання 
класично-просвітницького проекту освіти дорослих для виходу на інноваційну 
парадигму; якісних відмінностей андрагогічної і педагогічної освіти; 
онтологічного плюралізму, що передбачає формування множинності типів 
мислення; трансцендентальності, що характеризується заглибленням людини у 
власні культурні і буттєві чинники, виходом за особисті межі і обмеження, а також 
визнанням у людині віртуальної глибини, невичерпності духовного світу; 
соціокультурного інституціонального аналізу, що передбачає роботу з 
культурними взірцями, духовно-моральним досвідом людини, структурами 
повсякденного життя; забезпечення еволюційної стійкості і стабільності 
прогресивної соціальної динаміки засобами розвитку неперервної освіти як 
соціального інституту; презумпції суб’єктності дорослої людини у виборі стратегій 
неперервної освіти) (Лук’янова, 2010, c. 121-124). 

Закцентуємо на тому, що у нашому дослідженні ми наслідуємо позицію 
Л. Лук’янової щодо трьох груп принципів андрагогічної моделі навчання і цілком 
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погоджуємося із загальнодидактичними та фундаментальними принципами освіти 
дорослих, які пропонує вчена. Щодо андрагогічних принципів, Л. Лук’янова 
розглядає освіту дорослих без чіткої конкретизації умов її реалізації на практиці, 
тобто – у формальній чи неформальній формі, тому окреслює принципи, які є 
найбільш загальними в організації процесу навчання дорослих людей. Ураховуючи 
специфіку нашого дослідження, вважаємо за доцільне доповнити визначені 
принципи послуговуючись результатами нашого дослідження. 

Так, у ході теоретичного аналізу психологічних характеристик дорослих, які 
обумовлюють ефективність їх навчання, нами виокремлено такі їх особливості, як 
автономія, особиста відповідальність, досвід, мотивація і рефлексія, про що більш 
детально йдеться у подальших підрозділах нашої дисертації. Крім того, аналіз 
форм, методів і змісту професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти 
країн Європейського Союзу дозволив виявити дидактичні особливості, які 
сприяють розширенню участі дорослих у вищій освіті, зокрема відкритість, 
гнучкість, визнання попереднього навчання й досвіду, фасилітація і партнерство 
міжсуб’єктної взаємодії, широке використання ІКТ. Тому вважаємо, що результати 
наукового пошуку у контексті нашого дослідження мають знайти відображення в 
андрагогічних принципах, оскільки вони є підґрунтям організації освітнього 
процесу професійної підготовки фахівців у європейських закладах вищої освіти.   

Отже, на основі визначених та схарактеризованих у нашому дослідженні 
психологічних особливостей дорослих і дидактичних особливостей організації 
навчання дорослих у європейських закладах вищої освіти, вважаємо доцільним 

доповнити андрагогічні принципи, виокремленні Л. Лук’яновою (Лук’янова, 2010, 

c. 121-124), наступними принципами:  
‒ урахування автономії дорослого – дорослий здатний ставити цілі, 

виконувати завдання й проекти, а також організовувати своє навчальне 
середовище без допомоги, спрямування і керівництва, створювати сприятливі 
умови для навчання на основі особистих потреб: вибір навчальної програми, 
методів і технологій навчання, розклад тощо;  

‒ опори на життєвий досвід – досвід дорослого має важливе значення як у 
процесі навчання, так і на етапі конструювання навчальної програми, вибору форм, 
методів і засобів навчання;  
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‒ персоналізації і гнучкості змісту навчання – навчальний план 
конструюється індивідуально відповідно до потреб дорослого, рівня його освіти 
тощо; зміст освітньої програми передбачає варіативну частину, трансфер кредитів 
та визнання неформального навчання;  

‒ урахування особистої відповідальності дорослого – особиста 
відповідальність виступає специфічною формою саморегуляції, самодетермінації і 
самоконтролю, що виражається в усвідомленні дорослим себе як причини 
здійснюваних вчинків та їх наслідків, в усвідомленні й контролі власного 
навчання. Крім того, дорослий бере на себе відповідальність не тільки на етапі 
реалізації навчання, але на етапі його планування, а також за реалізовані й 
нереалізовані можливості у навчанні; 

‒ фасилітативності і партнерства взаємодії суб’єктів освітнього процесу – 

педагог-андрагог виконує різні функції (ролі) відповідно до обраних форм, методів 
і засобів навчання, забезпечуючи суб’єкт-суб’єктний характер взаємодії з 
дорослим студентом та враховуючи психологічні особливості дорослих студентів.   

Реалізація результатів нашого дослідження потребує визначення поняття 
«андрагогічна модель навчання».  

Вітчизняними й зарубіжними філософами (Л. Анісімова, В. Бірюков, 
Л. Вальт, Б. Глинський, Ю. Жданов, І. Земан, Г. Клаус, О. Кочергін, К. Морозов, 
І. Новик, В. Тюхтін, І. Фролов та інші) здійснено великий обсяг досліджень з 
методологічних і теоретичних проблем моделювання та класифікації моделей. 
Вагомий внесок в узагальнення наукової практики моделювання й методу аналогії 
зроблено К. Баторієвим, А. Уйомовим, В. Штоффом, у працях яких особливе місце 
посідає аналіз певних форм моделювання й аналогії. У дослідженнях 

вищезазначених учених питання моделювання розглянуті з позицій використання 
моделей для вивчення тих або інших властивостей оригіналу, або його 
перетворення, або заміщення оригіналу моделями у процесі діяльності. 

Достатньо широко проблема моделювання висвітлена в різних аспектах 
теорії освіти (А. Аношкін, С. Архангельський, Г. Балл, В. Безрукова, В. Биков, 
Б. Глинський, С. Гончаренко, Б. Грязнов, О. Дахін, В. Загвязинський, 
В. Краєвський, О. Лодатко, В. Міхеєв, Є. Нікітін, Т. Светенко, Є. Степанов, 
Л. Фридман та інші).  
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Суть моделювання, за визначенням С. Гончаренка (Гончаренко, 2008, с. 119), 

полягає в установленні подібності явищ (аналогій), адекватності одного об’єкта 
іншому в певних відношеннях і на цій основі перетворення простішого за 
структурою та змістом об’єкта в модель складнішого (оригінал). Інакше кажучи, 
модель – допоміжний засіб, який у процесі пізнання, дослідження дає нову 
інформацію про основний об’єкт вивчення. 

За змістом модель може бути повністю або переважно описовою (найчастіше 
це текст, що розкриває принципи перетворення, його етапи й технології, зв'язки 
між проблемою, змістом, способами його трансформації й результатами), 
структурною (виявляється склад, ієрархія елементів системи), функціональною або 
функціонально-динамічною (тоді переважно використовуються схеми й 
порівняльні таблиці, розкриваються зв'язки між елементами, способи 
функціонування системи), евристичною (дає можливість виявити нові зв'язки й 
залежності) й інтегративною, що включає в себе компоненти декількох або всіх 
видів моделей. Перші три види відносять до пізнавальних, евристичний тип – до 
моделей перетворювальних (прагматичних), які відбивають те, що необхідно 
здійснити (Загвязинский, 1982). 

Закцентуємо на тому, що застосовуючи моделювання як центральний 
пізнавальний механізм, для адекватної взаємодії з реальністю потрібно вилучити 
не вичерпну інформацію, а значущу у відповідному контексті, оскільки пізнання 
реальності здійснюється не шляхом відображення значущих об'єктів, зв'язків і 
відносин між ними, а за допомогою конструювання суб'єктивно корисних моделей 
реальності, що фіксують контекстуально-значущі елементи й структури (Аронов & 

Баксанский, 2004, с. 101). Важливо не тільки виявити структурні елементи моделі, 
але й визначити сукупність зв'язків між ними. 

Узагальнення результатів наукового пошуку щодо моделювання дає 
можливість зробити висновок, що у науковій літературі модель трактується як 
аналог певного фрагмента природної або соціальної реальності, породження 
людської культури, концептуально-теоретичного утвору. Цей аналог може 
виконувати різноманітні функції: зберігати й розширювати знання про оригінал, 
перетворювати його або управляти ним. Із гносеологічної точки зору, модель – 

представник, заміщувач оригіналу в пізнанні й практиці, який містить найбільш 
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суттєві риси або параметри об’єкта, який досліджується. За допомогою моделі 
сторони об’єкта, що вивчаються, виокремлюються й узагальнюються, а характерні 
для моделі функції аналізу та синтезу надають можливість дослідити об’єкт 
поелементно і згодом об’єднати розрізнені дані в єдине ціле на основі 
закономірностей та логічного твердження. За деякими джерелами модель – це 
штучно створений зразок у вигляді схеми, фізичних конструкцій, знакових форм 
або формул, який відображує і відтворює у спрощеному вигляді структуру, 
властивості, взаємозв’язки та стосунки між елементами об’єкту, до якого він 
подібний (Дахин, 2003; 2010). 

У нашому дослідженні потреба у моделюванні викликана необхідністю 
розуміння складної системи взаємозв’язків у професійній підготовці фахівців у 
формальному середовищі європейських закладів вищої освіти різного типу. 

У контексті нашого дослідження ми розуміємо моделювання як виявлення 
провідних характеристик досліджуваної системи (оригіналу) у спеціально 
сконструйованому об'єкті-аналозі (моделі), який у чомусь простіший за оригінал й 
дозволяє виявити те, що в оригіналі приховане, неочевидне через його складність і 
різноманітність явищ. При цьому модель подібна оригіналу, здатна заміщувати 
його в певних відносинах і відкривати нові властивості оригіналу, нові можливості 
його вдосконалення. У цьому знаходить вираження евристична функція моделі. 
Роль модельного дослідження саме й полягає в тому, щоб на більш простому 
об'єкті побачити, виявити найістотніші чинники й закономірності розвитку 
досліджуваного об’єкта.  

Зазначимо, що у контексті освіти дорослих дослідники зверталися до 
моделювання ще на стадії розробки теоретичної бази і становлення андрагогіки. У 
педагогічних працях схарактеризовано андрагогічні моделі П. Фрейре, Р. Ганьє, 
учених Ноттингемської школи. Але найбільш відомою й популярною є 
андрагогічна модель М. Ноулза, яку ми вважаємо основоположною у нашому 
дослідженні, оскільки вона презентує основні положення щодо навчання дорослих. 
Дослідник визначив андрагогічну модель як систему елементів, яка може бути 
прийнята або адаптована в цілому або частково; вона не є ідеологією, яка повинна 

бути застосована цілком і без модифікацій (Knowles, Holton  Swanson, 2005, с. 
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146). Закцентуємо на тому, що суттєвою рисою андрагогіки М. Ноулз вважав 
гнучкість.  

Структура процесуальної андрагогічної моделі М. Ноулза представлена на 
рисунку 2.1. Три виміри процесуальної андрагогічної моделі означають:  

1. Цілі і завдання навчання (Goals and Рurposes for Learning). 

2. Індивідуальні та ситуативні відмінності (Individual and Situational 

Differences). 

3. Основні принципи навчання дорослих (Core Adult Learning Principles). 

 

Рис. 2.1. Андрагогічна модель М. Ноулза 

Джерело: опрацьовано автором з (Knowles, Holton  Swanson, 2005, c. 151) 

Модель М. Ноулза концептуально об'єднує додаткові впливи з основними 
принципами навчання дорослих. Три кола моделі взаємодіють, що дозволяє 
розглядати модель як 3-вимірний процес для розуміння навчання дорослих. 
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Модель визнає гетерогенність учнівського контингенту і навчальної ситуації, і 
доводить, що навчання – це багатогранна діяльність дорослих. 

Зовнішнє коло моделі – цілі і завдання навчання – зображується як 
еволюційні досягнення, що забезпечують формування навчального досвіду 
дорослого. Згідно моделі, цілі навчання дорослих визначаються трьома основними 
категоріями: індивідуальний (Individual Growth), організаційний (Institutional 

Growth) і суспільний розвиток (Societal Growth). Цілі і завдання відокремлені від 
основних андрагогічних принципів, але вони мають значний вплив на сам процес 
навчання.  

Індивідуальний розвиток вважається головною метою в освіті дорослих 
(Mezirow, 1991), тому андрагогіка зосереджена на окремому індивідуумі. 

Організаційний розвиток означає, що навчання дорослих рівною мірою має 

потужний вплив як на розвиток дорослого, так і організації, де він працює. З точки 
зору розвитку людських ресурсів, кінцевою метою навчальної діяльності є 
вдосконалення організації, яка є спонсором навчальної діяльності. Таким чином, на 
визначення цілей і завдань впливає освітній заклад, індивідуум, роботодавець.  

Суспільний розвиток означає суспільне перетворення внаслідок підвищення 
свідомості дорослого через досвід навчання, тобто суспільна трансформація (за 
П. Фрейре) (Freire, 2012, URL). П. Фрейре стверджував, що головна мета освіти 
полягає в тому, щоб допомогти дорослим застосувати свої знання на практиці 
задля удосконалення суспільного порядку і створення динамічного суспільства, що 
дозволило б змінити і гуманізувати світ. Таким чином, цілі та завдання навчання 
дорослих орієнтовані на суспільне й особистісне удосконалення й перетворення.  

Індивідуальні й ситуативні відмінності середнього кола андрагогічної моделі 
зображуються як змінні. Ці змінні згруповані за наступними категоріями: 
індивідуальні відмінності учнів (Individual Learner Differences), відмінності у змісті 
навчальних предметів (Subject Matter Differences) і особливості ситуацій 
(Situational Differences). 

Індивідуальні відмінності зумовлені індивідуальними особливостями 
дорослих студентів, що впливають на процес навчання (Meriam, 2001a, c. 8). 

Дорослі навчаються по-різному, а знання їх індивідуальних особливостей має 
допомогти забезпечити індивідуальний підхід до кожного. Тому цілком 
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виправдано, що останнім часом дослідники намагаються пов’язати навчання 
дорослих з психологією освіти для глибшого розуміння того, як індивідуальні 
відмінності впливають на навчання дорослих. Наприклад, М. Теннент (Tennant & 

Pogson, 1995) аналізує психологічні теорії з точки зору навчання дорослих і 
наводить аргументи на користь психології як основи для освіти дорослих. 

Відмінності у змісті предметів вимагають різних стратегій навчання. 
Особливості ситуацій охоплюють будь-які унікальні чинники, які можуть 
виникати у конкретній навчальній ситуації, і включають в себе кілька груп впливу. 
На мезорівні різні місцеві ситуації можуть вимагати різних стратегій викладання 
або навчання. Наприклад, студенти з віддалених районів змушені бути більш 
самостійними. Або навчання у великих групах може означати, що освітній процес 
менше враховує конкретні життєві обставини кожного. На макрорівні ця група 
чинників пов’язує андрагогіку з соціально-культурними впливами, які прийнято 
вважати основними у кожній навчальній ситуації. З цього приводу П. Джарвіс 
(Jarvіs, 2006, c. 105) вважає, що будь-яке навчання дорослих виникає у соціальному 
контексті через життєвий досвід. Відтак ситуативні відмінності, які впливають на 
проектування навчання дорослих, можуть бути особистими, навчальними, 
професійними, соціальними, культурними, історичними, тощо. 

Більшої практичної цінності андрагогічній моделі М. Ноулза надають вісім 
елементів проектування освітнього процесу дорослих, а саме: підготовка до 
програми навчання; створення сприятливих умов для навчання; залучення 
дорослих до спільного планування освітнього процесу; залучення дорослих до 
діагностики їх потреб у навчанні; залучення дорослих до визначення цілей 
навчання; залучення дорослих до проектування навчальних планів; надання 
допомоги дорослим у виконанні навчального плану; залучення дорослих до 
оцінювання навчальних досягнень. Розглянемо кожен з елементів більш детально. 

Перший елемент процесу проектування включає в себе підготовку дорослих 
до навчальної програми і вимагає від педагога надати інформацію, яка допоможе 
дорослим брати участь у навчальній діяльності.  

Створення сприятливих умов як матеріальних, так і психологічних, 
виокремлюється у другий елемент проектування освітнього процесу дорослих. 
Середовище в приміщенні впливає певним чином на ефективність навчання. Але 
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М. Ноулз зауважує, що психологічні елементи взаємної поваги, співпраці, взаємної 
довіри, підтримки, відкритості та достовірності навчання можуть бути більш 
важливими, ніж фізичні елементи.  

Третій елемент проектування, залучення дорослих до спільного планування, 
заснований на основному законі людської природи, який свідчить, що ступінь 
відповідального ставлення людини до рішення пропорційний ступеню її участі у 
прийнятті цього рішення.  

Четвертий елемент, залучення учасників до діагностики їх потреб у навчанні, 
може включати в себе кілька стратегій, які описуються М. Ноулзом, серед них 
прості (у вигляді переліку потреб) і складні (у вигляді складних систем оцінки, 
включаючи точний аналіз прогалин у навчанні).  

П'ятий елемент проектування освітнього процесу дорослих – спільне 
визначення цілей навчання під час обміну думками або переговорів дорослого 
студента з навчальним закладом. Студент і навчальний заклад мають визначити 
індивідуальну траєкторію та індивідуальний навчальний план. Одним із способів 
реалізації цього процесу є розробка навчального контракту. 

Шостий елемент – залучення дорослих до проектування навчальних планів з 
визначенням ресурсів і подальшого управління ресурсами, необхідними у 
навчальному процесі. Ефективний навчальний план вимагає від дорослого 
студента активної участі у його конструюванні.  

Сьомий елемент передбачає підтримку дорослого у виконанні навчального 
плану за допомогою різних навчальних заходів, зокрема моніторинг плану та / або 
навчального контракту, незалежне дослідження або емпіричні методи.  

Останній елемент – залучення дорослих до процесу оцінювання. М. Ноулз 
зазначає, що оцінювання повинно стосуватися якості та цінності програми (оцінка 
програм), або результатів навчання (індивідуальна оцінка студента). Збір даних 
про навчання є важливим, і може проводитися за допомогою різних засобів, 
зокрема незалежне оцінювання, оцінку координатора, індекс посилань, особисту 
рефлексію, або більш традиційне підсумкове тестування. 

Узагальнюючи вищевикладене, андрагогічна модель у нашому дослідженні – 

це не тільки робочий інструмент, але й результат дослідження, що дозволяє 
представити реалізацію андрагогічних засад в освітньому процесі професійної 
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підготовки фахівців. Відтак, андрагогічна модель професійної підготовки 
фахівців у європейських ЗВО – це відтворення організації освітнього процесу 
професійної підготовки фахівців на андрагогічних засадах; інструмент, що 
дозволяє представити реалізацію андрагогічних засад в освітньому процесі 
професійної підготовки фахівців.    

Нарешті, логіка нашого дослідження вимагає визначити, що ми розуміємо 
під андрагогічними засадами. 

Перш за все, поняття «засада» у словнику української мови трактується як:  
1) основа чогось; те головне, на чому ґрунтується, базується що-небудь;  

2) вихідне, головне положення, принцип; основа світогляду, правило 
поведінки;  

3) спосіб, метод здійснення чого-небудь (Словник української мови: в 11 

томах, 1972, URL). 

Узагальнюючи результати визначення категорій і понять андрагогічного 
знання та сфери професійної підготовки фахівців, приходимо висновку, що вони 
складають методологічну основу дослідження проблеми професійної підготовки 
фахівців у європейських ЗВО, визначені і схарактеризовані сучасні теорії навчання 
дорослих та психологічні особливості дорослих – теоретичну основу дослідження. 
Послуговуючись першим значенням поняття «засада», схарактеризуємо їх як 
методологічні та теоретичні засади професійної підготовки фахівців у 
європейських ЗВО. 

Втім, наша наукова розвідка не обмежувалась методологічними і 
теоретичними основами досліджуваної проблеми. Реалізація завдань дослідження 
вимагала аналізу особливостей організації професійної підготовки у закладах 
вищої освіти Великобританії, Італії, Нідерландів, ФРН і Франції, до яких належать 
фінансові та інформаційні інструменти підтримки дорослих щодо навчання у ЗВО, 
інструменти альтернативного доступу дорослих до вищої освіти, особливості 
освітнього процесу навчання дорослих та особливості міжсуб’єктної взаємодії 
учасників освітнього процесу дорослих. На наше переконання, зазначені 
особливості можна визначити як способи і методи здійснення професійної 
підготовки дорослих у європейських закладах вищої освіти, що уможливлює 
віднести їх теж до андрагогічних засад. 

http://sum.in.ua/p/3/300/2
http://sum.in.ua/p/3/300/2
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Таким чином, вищезазначене дозволяє нам класифікувати андрагогічні 
засади професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти країн 
Європейського Союзу за чотирма групами, зокрема: 

‒ методологічні – категорії і поняття андрагогічного знання та сфери 
професійної підготовки фахівців, які становлять методологічну основу навчання 
дорослих у європейських вищих навчальних закладах; 

‒ теоретичні – сучасні теорії навчання дорослих та психологічні 
особливості дорослих (автономія, особиста відповідальність, досвід, мотивація, 
рефлексія), які становлять теоретичну основу навчання дорослих у вищій школі; 

‒ організаційні – фінансові та інформаційні інструменти підтримки 
дорослих щодо навчання у ЗВО, інструменти альтернативного доступу дорослих 
до вищої освіти, які сприяють розширенню участі дорослих у вищій освіті країн 
Євросоюзу; 

‒ процесуальні – особливості освітнього процесу навчання дорослих, 
використання інформаційно-комунікаційних засобів та особливості міжсуб’єктної 
взаємодії учасників освітнього процесу, які становлять методичну основу навчання 
дорослих у вищих навчальних закладах. 

 

2.1.2. Характеристика суб’єктів освітнього процесу 

 

Закцентуємо увагу, що місія педагога вищої школи спрямовується на 
реалізацію загальнолюдських цінностей, соціально-культурної спадщини, 
соціальної адаптації суб’єкта навчання до нових історичних умов, на 
соціокультурне відтворення сфери суспільства. Цілком справедливі слова І. Зязюна 
про те, що «освіта є життєвою необхідністю кожної людини. Лише завдяки їй 
уможливлюється суспільне відтворення Людини на культурному, науковому, 
економічному, технологічному, ідеологічному, політичному, мистецькому, 
релігійному та інших рівнях. Через Людину, через її безпосередню участь у 
соціальному відтворенні відбувається поступ держави і її народу» (Зязюн, 2000, с. 
288).  

Суб’єктивний розвиток людини здійснюється через самовизначення, яке є 
передусім самовизначенням смислів, дії, поведінки, всього життя людини. 
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Суб’єктивний простір – це ідентичність людини в її соціокультурному оточенні. 
Культура в цьому відношенні пропонує вибір, а педагог – підтримку у виборі.  

Розвиток особистості як суб'єкта діяльності, спілкування й саморозвитку 
розглядалася в численних психолого-педагогічних дослідженнях (О. Асмолов, 
О. Бодалев, І. Кон, Б. Ломов, А. Петровський, Д. Фельдштейн та ін.). Останнім 
часом у світлі гуманістичного підходу переосмислюються поняття «особистість» і 
«суб'єкт» (Б. Ананьєв, О. Асмолов, М. Бахтин, Л. Божович, Л. Виготський, І. Ісаєв, 
С. Рубінштейн, В. Слободчиков та ін.). 

На необхідність розв’язання проблем педагогічної взаємодії вказують 
сучасні українські науковці як-от О. Глузман, О. Друганова, І. Зязюн, М. Євтух, 
В. Курило, Л. Лук’янова, О. Микитюк, В. Майбородова, Н. Ничкало, Н. Пузиркова, 
О. Рацул та ін.  

Звичайно, важливою соціально значущою особливістю професійної 
підготовки фахівців є її співвіднесеність з сьогоденням. Тому навчальний процес, з 
одного боку, слугує сферою, до якої проєктуються значущі для суспільства 
механізми відтворення соціального досвіду. З іншого боку, є не лише засобом їх 
простої трансляції, але й поживним середовищем для їх цілеспрямованого, 
розширеного і навіть рафінованого відтворення (Зязюн, 2002, с. 6–7).  

Водночас навчання дорослих характеризується як процес активної взаємодії 
між тим, хто навчає і тим, кого навчають, у результаті якої у того, кого навчають, 
формуються певні знання й уміння за допомогою його власної активності 
(Столяренко, 2000, с. 348). 

Доречно зауважити, що взаємодія вважається об'єктивною й універсальною 
формою руху й розвитку, що визначає існування й структурну організацію будь-

якої системи (Бодалев, 1995). Взаємодія – одне із втілень зв'язків, відносин між 
людьми, коли вони у процесі розв'язання загальних для них завдань, впливаючи 
один на іншого, доповнюючи один одного, разом ці завдання успішно вирішують. 
Природно, відбуваються зміни й у кожному із суб'єктів, і в тих об'єктах, на які 
спрямована взаємодія. До того ж взаємодія може бути внутрішньою (взаємне 
розуміння) або зовнішньою (спільна робота, обмін поглядами, жестами). 

Отже, у широкому розумінні взаємодію можна розглядати як особливу 
форму зв'язку між людьми, процесами, діями, явищами, у результаті якої 
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відбувається зміна їх вихідних якостей або станів. Вона веде до синтезу, інтеграції 
об'єктів, до єдиної дії (Безрукова, 1992, с. 18.).  

У понятті «взаємодія» розкривається не тільки обмін інформацією, але й 
організація спільних дій, що дозволяють партнерам реалізувати деяку загальну для 
них діяльність. Для учасників взаємодії надзвичайно важливо не тільки 
обмінюватися інформацією, але і спланувати спільну діяльність. Ефективна 
взаємодія й спільна діяльність (співробітництво) неможливі без прийняття ролі 
іншого учасника дії, без спільного коректування поведінки для досягнення 
результатів.  

В освітньому контексті педагогічна взаємодія визначається С. Гончаренком 
як особистісний контакт суб’єктів навчальної діяльності (педагога і того, хто 
навчається), який може проявлятися у вигляді співробітництва, де обидва учасники 
виступають як паритетні, рівноправні, в міру своїх знань і можливостей, партнери 
(Гончаренко, 2008, с. 68). 

У закладах вищої освіти країн Євросоюзу освітній процес функціонує як 
суб'єкт-суб'єктна взаємодія. Його метою є розвиток взаємодії суб'єктів, їх 
багатоаспектна самореалізація під час професійної підготовки фахівців. Завдяки 
дидактичним законам і принципам навчання дорослих, освітній процес функціонує 
не просто як результуюча об'єктивних і суб'єктивних компонентів своєї структури, 
а безпосередньо залежить від кожного її суб'єкта. Відтак у контексті нашого 
дослідження взаємодія суб'єктів освітнього процесу у ЗВО розглядається як 
чинник інтеграції й інтенсифікації процесів професійної підготовки дорослих 
студентів. 

Результати наших розвідок щодо організації освітнього процесу в закладах 
вищої освіти Великобританії, Італії, Нідерландів, ФРН і Франції дозволяють 
стверджувати, що освітній процес являє собою багатопланову взаємодію: 
навчально-педагогічна взаємодія «студент – педагог-андрагог»; взаємодія 
студентів між собою; міжособистісна взаємодія, яка може по-різному впливати на 
педагогічну взаємодію. У контексті нашого дослідження розглянемо перший план 
цієї взаємодії за схемою «педагог-андрагог – дорослий студент».  

Слідом за С. Гончаренком, ми розглядаємо суб’єкт-суб’єктні відносини 
педагога й дорослого студента у вищому навчальному закладі як міжособистісну 
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педагогічну взаємодію, що відбувається на основі рівноправного партнерства з 
педагогом й характеризує готовність суб’єктів до взаєморозуміння і взаємоповаги 
у процесі спілкування й діяльності (Гончаренко, 2011, с. 444). 

Тому цілком справедливо, що активна суб’єкт-суб’єктна взаємодія педагога і 
студента, «їх ціннісно-смислові обміни і пов’язані з ними спільні трансформації 
зумовлюють спільний стан перебування обох в культурі, в єдиному ціннісно-

смисловому полі, просторі діалогічної взаємодії» (Зязюн, 2012, с. 31). 

Зактуалізуємо на тому, що дорослий студент є активним учасником і 
рівноправним суб’єктом процесу навчання, який бере на себе відповідальність за 
власне навчання і його результати.  

Отже, передусім необхідно схарактеризувати дорослого, що бере участь у 
професійній підготовці у європейських ЗВО. Нами визначено, що характерними 
рисами дорослого як суб’єкта навчання є: 

‒ усвідомлення себе самостійною, самокерованою особистістю; 
‒ наявність життєвого досвіду, який стає важливим джерелом навчання; 
‒ навчання для вирішення важливої життєвої проблеми й досягнення 

конкретної мети; 
‒ бажання невідкладного застосування отриманих у ході навчання вмінь, 

знань і якостей (Гордієнко, 2014, с. 110). 
Крім того, дорослий як суб’єкт навчання має три групи особливостей, 

зокрема а) соціальні – статус, залучення до практичного життя суспільства, що 
обумовлюють професійні, економічні, політичні й інші інтереси; б) соціально-

психологічні – погляди на життя, ціннісні орієнтації, звички, мотиви поведінки, 
схильність сприймати різні прояви життя крізь призму свого соціального досвіду; 
в) психологічні – сформовані психічні механізми сприйняття, уваги, пам’яті, 
мислення (там само).  

У навчальному процесі дорослому належить провідна роль; навчальна 
діяльність значною мірою обумовлена часовими, просторовими, побутовими, 
професійними, соціальними факторами (умовами), які або обмежують або 
сприяють процесу навчання; процес навчання організовується як спільна 
діяльність з тим, хто навчає, на всіх його етапах: планування, реалізації, 
оцінювання, корекції (там само).   
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Важливим кроком у становленні понятійного апарату андрагогічного 
підходу, на наше переконання, є введення в обіг вітчизняного наукового простору 
поняття «дорослий учень» (за Л. Лук’яновою), яке носить інтегративний характер і 
ураховує соціальні, соціально-психологічні і психологічні особливості дорослого 
як суб’єкта навчання. Так, дорослий учень характеризується як «особа дієздатного 
віку, соціально зріла, у цілому сформована особистість, яка у різний спосіб 
поєднує навчальну діяльність із зайнятістю у сфері оплачуваної праці; особа 
дієздатного віку, яка певною суміщає навчальну діяльність із занятістю у сфері 
оплачуваної праці; соціально зрілий, у цілому сформований індивід, який уже має 
статус оплачуваного робітника і повноправного громадянина, діяльного члена 
різнорідних соціальних обов’язків» (Лук’янова & Аніщенко, 2014, с. 30).  

Далі у словниковій статті щодо дорослого учня постулюється, що для 
дорослих навчання не є основним видом діяльності, оскільки відбувається 
одночасно, паралельно з іншим видом діяльності (професійною та ін.), сімейним 
життям. Сформульоване поняття навіть конкретизує групи дорослих учнів, 
зокрема: учні вечірньої заочної, загальноосвітньої школи, які працюють; студенти 
вечірнього і заочного відділення у закладах середньої і вищої професійної освіти; 
аспіранти заочники; особи, які проходять той або інший курс за дистанційною 
формою навчання; ті, хто здобуває професію на робочому місці; слухачі курсів та 
інститутів підвищення кваліфікації; особи, які проходять підготовку або 
перепідготовку у зв’язку із змінами у змісті їх трудових функцій; особи, які 
опановують нову професію в курсовій або іншій формі; учасники програм рольової 
освіти; учасники програм неформальної освіти, що має аматорське спрямування; 
особи, які займаються керованою самоосвітою.  

Контекст нашого дослідження вимагає визначення групи дорослих учнів, які 
навчаються у закладах вищої освіти, зокрема у країнах Європейського Союзу. 
Потреба в означенні поняття цієї групи дорослих зумовлена предметом і метою 
нашого дослідження. 

Наразі у багатьох європейських країнах з'явилася значна соціальна група 
студентів, вік яких перевищує загальноприйняті норми (18 – 25 років): близько 
15% представляє вікова група від 25 років і більше. Цих студентів у європейському 
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просторі вищої освіти відносять до категорії дорослих студентів (Key Figures on 

Europe, 2017, URL). 

Серед основних чинників «дорослішання» студентів визначають: по-перше, 
перевищення значною частиною студентів нормативних строків навчання, по-

друге, більша тривалість програм середньої освіти в деяких країнах, по-третє, 
фінансові труднощі, які не дозволяють деяким студентам неперервно навчатися в 
університеті й змушують робити перерву, а потім знову вертатися до навчання. 
Крім того, уведення дворівневої кваліфікаційної структури освіти, який дозволяє 
опанувати протягом трьох років професійну кваліфікацію «Бакалавр», та скорочені 
програми вищої світи, ведуть до скорочення загальної тривалості професійної 
підготовки у ЗВО, що теж є привабливим для дорослих. 

Процесу дорослішання студентства в Європі сприяє також реформа вищої 
освіти в рамках Болонського процесу, яка пропонує суспільству модель 
неперервного навчання, що передбачає можливість повернення до тієї або іншої 
форми або рівня освіти після декількох років професійної діяльності; реформи, 
спрямовані на підвищення академічної мобільності, тобто усунення перешкод у 
доступі студентів до всіх видів освітніх послуг у будь-якій країні Європейського 
Союзу. Так, в 2009 році середній вік студентів вищих навчальних закладів 
варіювався від 20,2 в Ірландії – до 22,4 в Іспанії, у Данії, Швеції й Фінляндії, а в 
Австрії й Німеччини – вище.  

Закцентуємо на тому, що у європейських країнах використовують два 
терміни, які визначають категорію дорослих студентів – mature students (студенти 
зрілого віку) і adults tudents (дорослі студенти). Аналіз наукової літератури з 
європейської вищої освіти дає нам підстави стверджувати, що ці два терміни є 
синонімами. Тому надалі будемо вживати дефініцію «дорослий студент» щодо всіх 
студентів, які належать до категорії дорослих студентів у європейському просторі 
вищої освіти. 

На наш погляд поняття дорослих студентів у країнах Європейського Союзу 
потребує особливої уваги. Закцентуємо на тому, що цій проблемі присвячені 
роботи багатьох європейських дослідників (Х. Бедер (H. Beder), П. Девіс (P. Davis), 

К. Лінч (K. Lynch), С. Макнейр (S. Mcnaіr), А. Маркс (A. Marks), М. Мерфі 
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(H. Murphy), М. Осборн (M. Osborne), Дж. Раутопуро (J. Rautopuro), Н. Шлоссберг 
(N. Schlossberg) та ін.).  

Результати наших розвідок свідчать, що у європейській вищій освіті дорослі 
студенти завжди становили значну групу, але їх місце й статус залишалися довгий 
час невизначеними. Деякі дослідники вважають, що усі студенти у межах вищої 
освіти дорослі, оскільки вони на момент вступу до університету перебувають у 
віці, що дозволяє брати участь у виборчій кампанії (Mcnaіr, 1998, c. 167). З іншого 
боку, до дорослих ставляться, як до окремої категорії студентів, що функціонує за 
особливими правилами. В останні роки їх статус істотно змінився, особливо під 
впливом деяких чинників, зокрема: 1) значне розширення масштабів вищої освіти 
в цілому. У 1989 р. дорослі студенти вперше почали становити абсолютну 
більшість серед усіх прийнятих до університетів, і відтоді їх частка постійно 
зростає; 2) перетворення в системі вищої освіти у зв'язку із прийняттям ряду 
заходів, спрямованих на розширення участі дорослих. 

Очевидно, що дорослі студенти являють собою категорію студентів, якій 
досить важко дати певне визначення. На європейському рівні не існує 
загальноприйнятого визначення «дорослі студенти», яке могло б позначити цю 
категорію з урахуванням віку. Це пов’язано з тим, що концепція навчання 
дорослих у різних країнах Європейського Союзу має свої особливості. Так, 
наприклад, в Англії й Уельсі, хоча дорослим теоретично вважають будь-якого 
студента, який у будь-якому віці продовжує навчання після закінчення 
обов'язкової середньої освіти, цей термін найчастіше розуміється як будь-який 

студент, вік якого перевищує 19 років (Powell,  Smіth  Reakes, 2003, URL). У 
Бельгії й Іспанії вікові межі для дорослих студентів – 25 років. У Швеції поняття 
«дорослий студент» менш уживане через те, що більшість людей вступають до 
вищих навчальних закладів у віці близько 25 років. Фінські дослідники 
Ю. Раутопуро й П. Вайсанен вважають, що до дорослих студентів слід віднести 
студентів старше 23 або 25 років на момент вступу до вищого навчального закладу 

(Rautopuro  Vaіsanen, 2001, URL). 

Однак уважається, що дорослі студенти – це студенти, які старші за 
традиційних студентів у вищій школі (зазвичай, у європейських країнах у вищих 
навчальних закладах починають навчатися з 20 років), і повторно приєдналися до 
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формальної освіти після певної перерви (Sursock, 2015, URL). Іноді дорослими 
студентами у системі вищої освіти вважаються студенти, які досягли віку, 
принаймні, 21 – 23 роки на початок навчання, й вони, як правило, не вчилися після 
закінчення середньої освіти принаймні два роки. До дорослих студентів можуть 
належати студенти, які перебували поза системою освіти протягом десятиліть, або 
студенти, які не мають середньої освіти. До цієї категорії студентів належать також 
магістранти й аспіранти (Lynch, 2012б, URL). 

Деякі зарубіжні дослідники вважають найбільш характерними показниками 
для визначення дорослих студентів вік і те, що вони навчаються не повний 
робочий день (Bean & Metzner, 1985). Інші використовують такі характеристики 
дорослих студентів як-то: навчається не повний робочий день; фінансово 
незалежний; має утриманців (наприклад, дітей); працює повний робочий день; 
одинокий батько чи мати; не має диплому про середню освіту, що забезпечує 
доступ до університету (Choi & Hannafin, 995, c. 57). 

Як ми вже відзначали раніше, дорослих студентів не можна представляти як 
єдину гомогенну групу: вони більше, ніж традиційні студенти, відрізняються 
умотивованістю до навчання, потребами, очікуваннями й життєвим досвідом. У 
дослідженні Організації економічного співробітництва й розвитку відзначається, 
що дорослі студенти можуть бути поділені на чотири групи залежно від мотивації. 
При цьому деякі дорослі можуть мати кілька мотивів для вступу до вищого 
навчального закладу. Так до першої групи належать ті, хто вступає до ЗВО уперше 
в дорослому віці для того, щоб одержати диплом бакалавра, хто не мав можливості 
– з соціальних, фінансових або культурних причин, – повною мірою скористатися 
шансом вступити до вищого навчального закладу відразу після закінчення 
середньої школи (Second Chance Students). До цих студентів належать дорослі, які 
мають намір просуватися по службі, безробітні, дружини-домогосподарки. 

До другої групи належать ті, хто вже навчався у вищому навчальному 
закладі, але бажає повторно відновити свої професійні знання й одержати 
додаткову кваліфікацію для кар'єри (Update Re-enter). До цієї категорії відносять 
тих, хто успішно інтегрувався на ринку праці й має стабільне місце роботи; тих, 
хто має тимчасову роботу й/або зайняті неповний робочий день; тих, хто працює 
вдома, в основному жінки; і тих, хто безробітний. 
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До третьої групи належать ті, хто незалежно від наявності вищої освіти, 
вступає до вищого навчального закладу з професійних причин, особливо на 
короткострокові професійно-орієнтовані курси (Work-related Courses). Це можуть 
бути працівники різних рівнів організаційної структури підприємства. 

До четвертої групи належать ті, хто вважає основним мотивом для 
продовження навчання особистісний саморозвиток (Personal Fulfіlment) (Lynch, 

2012, URL). 

На увагу заслуговує також класифікація категорії дорослих студентів 
шотландського дослідника у сфері навчання дорослих М. Осборна (Osborne, M.), у 
якій беруться до уваги не тільки мотиваційні, але й соціальні чинники. Отже, за 
М. Осборном дорослими слід вважать студентів, які: вступають до вишу через 
кілька років після одержання середньої освіти (delayed tradіtіonal students); зазнали 

життєвих змін, наприклад, скорочення на роботі або розлучення й потребують 
«нового старту» (late starters); є самотніми батьками (sіngle parents); мають роботу 
й прагнуть підвищити кваліфікацію для кар'єрного росту (сareerіsts); мають роботу 
й у новій кваліфікації вбачають вихід з безперспективної посади (еscapees); 

здобувають освіту заради особистого саморозвитку (personal growers) (Osborne, 

2003, c. 12). 

Втім студіювання європейських джерел свідчить, що на рівні кожної 
європейської країни категорія дорослих студентів визначається більш точно, 
особливо в країнах, які дотримуються конкретних стратегій щодо залучення 
дорослих студентів до вищої освіти, або які включають цю категорію студентів до 
національної статистики, наприклад Великобританія (Experts in UK higher 

education data and analysis, and the designated data body for England, 2017, URL). Так, 
Агентство статистики вищої освіти у Великобританії до дорослих студентів 
відносить тих, хто має вік 21 рік і старше на 30 вересня нового навчального року, у 
якому вони зараховані до навчання у заклад вищої освіти (Higher Education 

Statistics Agency, 2016, URL). Водночас Європейська статистична агенція 
дорослими студентами вважає тих, кому 25 років і більше (The European Higher 

Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report, 2012, URL). 

Результати наукового пошуку з проблеми визначення дорослого, який 
навчається у закладі вищої освіти країн Євросоюзу дають підстави констатувати, 
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що феномен дорослого студента певною мірою можна визначити як дорослого 
учня (за Л. Лук’яновою). Але на наше переконання такий підхід не можна вважати 
правомірним у контексті нашого дослідження, оскільки його об’єктом є 
професійна підготовка фахівців у європейських ЗВО, а у європейському просторі 
вищої освіти поширено поняття «дорослий студент» для визначення дорослого як 
суб’єкта навчання у закладі вищої освіти.  

З урахуванням вищеподаного аналізу та визначення поняття дорослий учень 
(за Л. Лук’яновою), ми визначаємо дорослого студента (у європейському 
контексті) як дорослу особу дієздатного віку, яка, зважаючи на певні мотиваційні й 
соціальні чинники, свідомо бере участь у навчанні і у різний спосіб поєднує 
навчальну діяльність із обов’язками, притаманними дорослій людині. 

Зактуалізуємо, що під фахівцями у нашому дослідженні ми розуміємо саме 
дорослих студентів, які навчаються у європейських закладах вищої освіти за 
різними освітньо-кваліфікаційними програми, тобто ми не виокремлюємо фахівців 
певної спеціальності.  

Далі логіка дослідження вимагає аналізу і визначення поняття «педагог-

андрагог» у контексті нашої наукової розвідки. 
Оскільки дорослий студент прагне активної участі на всіх етапах навчання, 

це призводить до кардинальної зміни характеру його взаємодії з педагогом, який у 
роботі з дорослими студентами здебільшого виконує роль партнера, консультанта, 
фасилітатора і посередника. 

Аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури з освіти дорослих свідчить, що 
проблема ролі педагога-андрагога у роботі з дорослими досить активно 
обговорюється багатьма відомими зарубіжними дослідниками як-от: Л. Бірема, 
Р. Броукет, Дж. Гроу, А. Колб, Д. Колб, С. Мерріем, С. Хоул та інші. Серед 
українських вчених, які опікуються цією проблемою слід відзначити С. Бабушко, 
Л. Лук’янову, О. Огієнко. 

Ми поділяємо думку Л. Лук’янової про те, що андрагог – це не професія, а 
узагальнена назва різних інформаційно-освітніх ролей. Зазвичай педагог не 
покладається тільки на одну роль під час навчання дорослих студентів, оскільки 
він організовує свою діяльність таким чином, щоб охопити всі чотири етапи 
навчання: досвід, рефлексію, осмислення й дію. Тому роль педагога обирається 
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залежно від етапу і форми навчання (Лук’янова, 2014a, с. 18). Якщо центральну 
позицію посідає опанування предметного матеріалу, тоді це – викладач, якщо мова 
йде про консультування у самостійному навчанні – тьютор, консультант тощо. 
Існує багато таких функціональних ролей залежно від форм, методів і засобів 
навчання: наставник на виробництві і коуч, майстер або педагог професійного 
навчання, тренер, модератор та ін.  

Студіювання корпусу зарубіжної психолого-педагогічної літератури з 
проблем навчання дорослих (Brockett & Hiemstra, 1991; Brookfield, 1986; Feuer & 

Gerber, 1988; Galbraith, 1990; Henschke, 1998; MacKeracher, 2004; Merriam, 2001; 

Tough, 1979) дало нам можливість виокремити наступні функції педагога у роботі з 
дорослими студентами, які мають супроводжуючу і підтримуючу місію щодо 
навчальної діяльності під час професійної підготовки у закладах вищої освіти: 

1. Консультант. За відсутності традиційного викладу матеріалу 
педагогом, навчання здійснюється через консультування як у реальному, так і в 
дистанційному режимі. Консультування зосереджене на розв'язку конкретної 
проблеми. Педагог-консультант або знає готовий розв'язок, який він може 
запропонувати, або володіє способами діяльності, які вказують шлях до розв'язку 
проблеми. Головна мета педагога-консультанта – навчити студента вчитися. 

2. Модератор. Модерація – діяльність, спрямована на розкриття 
потенційних можливостей студента і його здібностей. У основі модерації лежить 
використання спеціальних технологій, що допомагають організувати процес 
вільної комунікації, обміну думками, судженнями, що й підводятьстудента до 
прийняття рішення за рахунок реалізації внутрішніх можливостей. Модерація 
націлена на розкриття внутрішнього потенціалу студента, на виявлення 
прихованих можливостей і нереалізованих умінь. Основними методами взаємодії 
педагога- модератора є такі, які спонукають студентів до діяльності й активізують 
їх, виявляють існуючі в них проблеми й очікування, організують дискусійний 
процес, створюють атмосферу товариського співробітництва. Педагог виступає як 
посередник, який встановлює стосунки між суб’єктами навчальної діяльності. 

3. Тьютор. Здійснює педагогічний супровід студента. Діяльність тьютора 
спрямована не на відтворення інформації, а на роботу із суб'єктним досвідом 
студента. Педагог аналізує пізнавальні інтереси, наміри, потреби, особисті, 
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прагнення кожного. Він розробляє спеціальні вправи й завдання, що спираються 
на сучасні комунікаційні методи, особисту й групову підтримку, продумує 
способи мотивації й варіанти фіксації досягнень, визначає напрямки проектної 
діяльності. Завдання тьютора – допомогти студенту досягти найкращих 
результатів навчання, стежити за ходом навчання, здійснювати зворотний зв'язок 
у процесі виконання завдань, консультувати студентів, підтримувати їх 
зацікавленість у навчанні, використовувати різні форми контакту зі студентом 
(особиста зустріч, електронна пошта, комп'ютерні конференції тощо). 

4. Фасилітатор надає педагогічну допомогу й підтримку студентам для 
підвищення продуктивності діяльності окремого студента або групи студентів. Ця 
підтримка м'яка, не імперативна, але обумовлює певні зміни в особистості 
студента. Виявляючи таку підтримку, педагог спонукає студента реалізувати свої 
задуми в конкретних діях, відповідальність за які несе сам. Такого роду 
неавторитарні впливи педагога на студентів сприяють зміні розумової діяльності 
(підвищують рівень креативності), перцепції, зрушення в емоційних проявах. 
Педагог-фасилітатор ставить студентів у позицію помічників, співучасників і 
партнерів на шляху пошуку спільних рішень, дає студентам повну свободу й 
право вибору. Функція педагога-фасилітатора реалізується як педагогічна 
підтримка самопізнання студентів на основі встановлення ціннісно-значимих 
зв'язків суб'єктів взаємодії за умови збереження їх особистісної унікальності й 
цілісності. 

5. Коуч, що в перекладі з англійської означає «репетитор», «інструктор». 

Педагог-коуч не просто навчає спеціальності, а майстерності оволодіння 
студентом майбутньою професійною діяльністю через систему засвоєння певних 
знань. Педагог-коуч допомагає студентам у проходженні певних навчальних 
курсів, підготовці до публічних виступів у ході семінарських і практичних занять, 
виступів з доповідями й повідомленнями на навчальних і наукових конференціях, 
тощо. 

Зважаючи на визначені ролі педагога-андрагога в андрагогічному освітньому 
процесі, можна стверджувати, що суб’єкт-суб’єктна взаємодія студента й педагога 
базується на андрагогічних засадах організації навчання, де педагог-андрагог має: 
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 встановити гуманістично сприятливий для навчання клімат, що фізично й 
психологічно налаштовує на навчання: розташування навчальних місць у вигляді 
круглого столу; створення клімату взаємоповаги серед усіх учасників; акцент на 
співробітництві у навчанні; створення атмосфери взаємної довіри; уміння виявити 
підтримку; акцент на приємних відчуттях від навчання; 

 залучити студентів до спільного вироблення методів і основних положень 
навчальної програми. Студенти будуть планувати свою участь у тих видах діяльності, у яких 
вони можуть виявляти себе; 

 залучити студентів до діагностування власних потреб; 

 підтримувати студентів у формулюванні їх власних цілей навчання; 

 допомагати студентам у визначенні джерел навчання й виборі стратегій 
використання даних джерел для досягнення цілей навчання; 

 допомагати у здійсненні й досягненні поставлених ними навчальних цілей; 

 залучати студентів до оцінювання своїх знань (Knowles, 1984, c. 56). 

Водночас умовою виконання спільної діяльності є процеси розподілу, 
об’єднання, погодження, управління індивідуальною метою, мотивами, діями й 
результатами. Тому педагог повинен знати специфіку спілкування з категорією 
дорослих суб’єктів навчання і вміти реалізувати це на практиці.  

Отже, суб’єкт-суб’єктний характер взаємодії дорослого студента й педагога-

андрагога полягає у рівності позицій, гуманістичній настанові, активності 
суб’єктів навчального процесу, взаємопроникненні у світ почуттів та переживань, 
готовності прийняти співрозмовника (Бутенко, 2006). 

Щоб допомогти педагогам зрозуміти їх роль у навчанні дорослих, тобто як 
вони можуть адаптуватися до циклу навчання, А. Колб і Д. Колб розробили схему, 
яка демонструє ролі педагога (The Teaching Role Profile, TRP-модель) (Kolb & Kolb, 

2011). У ній роль педагога можна визначити з комбінації уявлень про викладання 
та навчання, цілі навчального процесу, стилю викладання і навчальної практики. 

TRP-модель описує чотири загальні ролі педагога, який працює з дорослими 
студентами – фасилітатор, експерт з предмету, екзаменатор і коуч. Щоб допомогти 
студентам рухатися згідно циклу навчання, педагог повинен адаптувати свою роль, 
рухаючись від фасилітатора до експерта з предмету, екзаменатора і коуча (рис. 
2.2).   
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Рисунок 2.2. Ролі педагога-андрагога у роботі з дорослими студентами 

Джерело: опрацьовано автором з (Kolb & Kolb, 2011) 

Слід зазначити, що у даній схемі освітня парадигма спрямована не на 
педагога, який впливає на студента, а на педагога-андрагога, який співпрацює зі 
студентом. Педагог-андрагог має реагувати на бажаний режим навчання студентів. 
Ролі педагога не відповідають безпосередньо чотирьом режимам навчання, але їх 
можна визначити як перехідні стратегії між режимами навчання. Як студенти 
можуть інтегрувати декілька режимів навчання для отримання знань, так і 
педагоги-андрагоги можуть грати різні ролі залежно від навчальної ситуації. 

Ролі педагога, як визначено в TRP-моделі, включають індивідуальний стиль 
викладання, а також уявлення про викладання та навчання, цілі навчального 
процесу та навчальні стратегії (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1.  

Дескриптори ролей педагога-андрагога у навчанні дорослих 

Роль 
педагога 

Умови 
ефективного 

навчання 

Мета Стиль: 
 

Методи і 
форми 

навчання 

Фасилітат
ор  

досвід студентів емпатія і 
розуміння 
інших 

креативний, 
лагідний, 
підтримуючий 

дискусії, 
життєві історії.  

• рефлексивний 
авторитарний 
стиль; 

• систематизує й 
аналізує матеріал; 

• застосовує лекції і 
тексти 

 

• об'єктивний,  
• орієнтований на результат; 

• встановлює технічні 
вимоги; 

• оцінює результати 
навчання  

• лагідний 
підтримуючий 
стиль 

 

• практичний 
кооперативний стиль; 

• індивідуально працює зі 
студентами; 

• використовує зворотний 
зв'язок і  формує плани 
розвитку 

коуч 

 

фасиліта 

тор 

експерт 
з 

предме 

ту 

екзаме 

натор 
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Продовження таблиці 2.1 

Експерт з 
предмету 

 нові концепції 
інтегровані в 
існуючі 
ментальні 
уявлення 
(рамки). 

аналітичні 
здібності 

логічний, 
авторитарний 

лекції, 
читання, 
письмові 
завдання 

Екзамена 
тор 

забезпечено чіткі 
стандарти 
(норми), і 
зворотний зв'язок  

уміння 
розв’язувати 
проблеми 

організований, 
орієнтований на 
результат, 
об’єктивний 

лабораторні 
роботи, 
домашні 
завдання 
різного рівня 

Коуч  контекст 
реального життя 

здатність 
ефективно 
працювати з 
іншими 

практичний, 
кооперативний, 
ризиковий 

польові 
проекти, 
рольова груа, 
моделювання 

Джерело: опрацьовано автором з (Kolb & Kolb, 2011) 

Отже, відповідно до дескрипторів ролей педагога-андрагога у навчанні 
дорослих можна схарактеризувати зазначені ролі наступним чином: 

 Роль фасилітатора. Педагог допомагає дорослим студентам розкрити і 
усвідомити їх особистий досвід. Він обирає теплий підтримуючий стиль для вияву 
інтересів учнів, внутрішньої мотивації і самопізнання зазвичай шляхом сприяння 
розмові в малих групах. При цьому педагог налагоджує особисті стосунки зі 
студентами. 

 Роль експерта з предмету. У цій ролі педагог допомагає студентам 
організувати і підключити їх рефлексію до бази знань з предмету. Він обирає 
авторитарний, рефлексивний стиль, зазвичай застосовуючи приклади, 
моделювання та заохочення до критичного мислення через систематизацію й 
аналіз знань з предмету. Це знання, як правило, набувається за допомогою лекцій. 

 Роль екзаменатора. У цій ролі педагог допомагає студентам практично 
застосовувати знання й навички для задоволення вимог щодо виконання завдання. 
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Він обирає стиль, який орієнтований на результат, конструюючи діяльність для 
оцінки знань студентів. 

 Роль коуча. У цій ролі педагог допомагає студентам застосовувати знання 
для досягнення своїх цілей. Він обирає коопераційний, заохочуючий стиль, 
зазвичай працюючи один на один з дорослим, щоб допомогти йому вчитися на 
життєвому досвіді. Педагог допомагає у створенні індивідуальних планів розвитку 
і забезпечує способи отримання зворотного зв'язку щодо виконання завдання. 

 

Рисунок 2.3. Види взаємодії та ролі педагога-андрагога у навчанні дорослих 

Джерело: розроблено автором  

Британська академія вищої освіти і національна спілка студентів визначають 
наступні види взаємодії педагогів та студентів у вищій освіті: консультування, 
залучення, участь і партнерство, які корелюються з вищевказаними ролями 
педагога-андрагога, як показано на рисунку 2.3.  

Отже, вищесказане дає нам право стверджувати, що зміна професійної 
позиції педагога-андрагога веде до того, що студент виступає як партнер у процесі 
навчання, причому партнер, що має певний життєвий досвід. Відтак, чим більше 
знань, навичок і досвіду з предмету має студент, тим він автономніший у процесі 
навчання, й тим більша міра фасилітації й партнерства у ролі педагога, що 
відображено у таблиці 2.2. 

 

 

консультування: студенту надається можливість 
висловити свою думку, ідеї, пропозиції тощо 

(консультант)  

залучення: студенту надається можливість 
активної участі (модератор)  

участь: студент приймає рішення щодо участі 
або більш активної участі у певній діяльності 

(фасилітатор)   

партнерство: співпраця між студентом і 
університетом (або його підрозділом), участь 
студента у прийнятті рішення щодо процесу і 

результату (експерт з предмету, тьютор, коуч, 
екзаменатор) 
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Таблиця 2.2.  

Ролі педагога і методи і форми навчальної діяльності залежно від рівня 
автономії дорослого студента (за моделлю Г. Гроу) 

Рівень 
Характеристика 

студента 

Роль 

педагога 

Методи і форми навчальної 
діяльності 

1 Залежний 

Авторитарний 
наставник, 
інструктор 

Навчання з негайним 
зворотним зв'язком, 
багаторазове повторення дій, 
інформаційна лекція, 
подолання опору 

2 Зацікавлений 
Мотиватор, 
 гід 

Керована дискусія, постановка 
цілей і допомога у виборі 
способів навчання 

3 Активний Фасилітатор  
Групові проекти, семінари, 
дискусії на рівних 

4 
Автономний / 
Самокерований 

Консультант 

Практика, дослідницькі 
проекти, індивідуальній, 
самокероване навчання, 
дисертації 

Джерело: опрацьовано автором з (Г. Гроу) 

З таблиці видно, що зі зростанням рівня самокерованості студента у 
навчанні, роль педагога і форми навчальної діяльності теж змінюються, 
наближаються до партнерської взаємодії.  

Узагальнюючи результати наукового пошуку щодо визначення поняття 
«педагог-андрагог», приходимо до висновку, що у контексті нашого дослідження 
актуальним є формулювання поняття «андрагог» Л. Лук’янової, яке може бути 
покладено за основу для характеристики педагога-андрагога, який бере участь у 
професійній підготовці фахівців як «фахівця, який професійно займається 
організацією навчання дорослих; консультує, є співавтором індивідуальної 
програми навчання, проте у своїй професійній діяльності поєднує й інші функції, 
виконуючи при цьому різні соціальні ролі. Зокрема, надає допомогу у відновленні 
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мотивації до навчальної і професійної діяльності, володіє змістом як андрагогічної, 
так і професійної діяльності тих, хто навчається» (Лу’кянова, 2013, с. 260). 

 

2.1.3. Понятійне поле сфери професійної підготовки фахівців 

 

Як зазначалося раніше, понятійне поле сфери професійної підготовки 
фахівців понятійно-категоіального апарату нашого дослідження містить такі 
категорії і поняття як «вища професійна освіта, ВПО», «заклад вищої освіти, ЗВО» 
(у європейському вимірі), «дистанційне навчання», «змішане навчання», «дуальне 
навчання».  

Передусім проаналізуємо поняття вищої професійної освіти у європейському 
освітньому просторі.  

Наразі у контексті стратегії навчання впродовж життя вища професійна 
освіта (ВПО) (Professional Higher Education, PHE) обіймає важливе місце, оскільки 
саме на цей сектор освіти покладене завдання надати усім громадянам Європи 
можливість засвоїти необхідні знання, уміння й компетенції, що забезпечують як 
економічний розвиток країн, так і особистісний та професійний розвиток громадян. 
Очікується, що вища професійна освіта в умовах глобального поділу праці 
дозволить європейським країнам зберегти першість у галузях, пов'язаних з 
виробництвом високоякісних і високотехнологічних товарів і послуг, таких як 
електроніка, біотехнології, банківські послуги, менеджмент і фінансове 
консультування, реклама, медіа тощо (Brown & Lauder, 2004, c. 48–51). 

Розвиток пропозиції у секторі вищої ВПО обумовлений декількома 
чинниками, зокрема потребою в диверсифікації пропозиції вищої освіти для 
збільшення шансів працевлаштування, оскільки безробіття випускників вищих 
навчальних закладів стало наразі зростаючою проблемою через відсутність 
професійної спрямованості деяких освітніх програм; високим рівнем незавершення 
навчання у тривалих програмах вищої освіти (European Commission, 2012, URL); 

потреба у постійному оновленні навичок у деяких професіях через інформатизацію 
та стрімкий розвиток технологій (CEDEFOP, 2012, URL); актуальність професійної 
кваліфікації на рівні вищої освіти.  
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Слід зазначити також, що у європейському просторі вищої освіти не існує 
чіткого визначення поняття ВПО, тому що, на думку європейських дослідників, 
його не легко визначити. Швидше це назва професійно орієнтованих освітніх 
програм, які існують у різних структурах вищої освіти у більшості європейських 
країн. Це обумовлюється тим, що ВПО у європейських країнах надається у різних 
видах закладів вищої освіти (університетах, університетах прикладних наук, 
технічних інститутах, технологічних університететських інститутах тощо) у 
широкому спектрі наукових і професійних галузей, за різними формами навчання. 
Серед них найпоширенішими є денна, дистанційна, змішана, а також дуальна 
форми навчання. 

Студіювання зарубіжних джерел, присвячених професійній підготовці 
фахівців у європейських ЗВО свідчить, що однією з основних цілей ВПО є 
створення умов для оволодіння професійною діяльністю, одержання кваліфікації 
або перекваліфікації для включення дорослого у громадсько-корисну працю 
відповідно до його інтересів і здатностей. Відтак для кожної окремої дорослої 
людини її професійна освіта виступає у двох іпостасях: 1) як засіб самореалізації, 
самовираження й самоствердження особистості, оскільки в найбільшій мірі 
людина розкриває свої здатності у праці й у першу чергу – у професійній 
діяльності; 2) як засіб стійкості, соціального самозахисту й адаптації людини в 
умовах ринкової економіки, як її власність, капітал, яким вона розпоряджається 
або буде розпоряджатися як суб'єкт на ринку праці (Батышев & Новиков, 2009, 
с. 36). 

Але, попри все, ВПО є вагомою частиною сектору вищої освіти у країнах 
Євросоюзу, про що свідчать статистичні дані (Federal ministry of education and 
research, 2016, URL). Наприклад, у Німеччині за останні роки спостерігається 
значне зростання загальної кількості студентів першого курсу в університетах 
прикладних наук (+ 61 %) у порівнянні з класичними університетами (+ 23 % ). 

Аналіз європейських досліджень у галузі вищої освіти дозволяє нам 
виокремити три моделі системи ВПО, а саме: унітарна, тобто модель, у якій 
професійна вища освіта забезпечується в рамках спеціалізованих інститутів, які є 
підрозділами університетів, наприклад, Франція і Словенія; бінарна, тобто модель, 
у якій академічна вища освіта надається університетами, а професійна вища освіта 
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– спеціалізованими вищими навчальними закладами, наприклад, в Австрії, 
Великобританії, Швеції, Швейцарії, Литві, Естонії, Чехії, Мальті, Нідерландах, 
Італії, Фінляндії, Португалії, Данії та Німеччині; змішана, тобто модель, яка не має 
чіткого розмежування між університетами та іншими вищими навчальними 
закладами, де університети можуть пропонувати професійну вищу освіту і 
навпаки, наприклад, у Бельгії та Польщі (Camilleri, Delplace, Frankowicz & Hudak, 

2013). 

Між іншим, реалізація Болонського процесу прискорила зближення між 
традиційними університетами та університетами прикладних наук. Тому усі 
заклади вищої освіти наразі офіційно пропонують ступені бакалавра та магістра. 

Якщо раніше університети зосереджували зусилля на академічній освіті, то зараз 
обидва типи установ спрямовують свої навчальні програми на формування вмінь і 
компетенцій, а також вирішують питання, пов'язані з працевлаштуванням своїх 
випускників (Ebner, Graf, & Nikolai, 2013, c. 19). Крім того, менша тривалість 
навчання для отримання ступеня бакалавра, а також включення стажування у 
навчальні плани університетів призводять до зближення обох типів установ через 

структуру їх навчальних програм (Powell,  Graf, Bernhard, Coutrot  Kieffer, 2012). 

Цей процес посилюється за допомогою системи акредитації, яка застосовує 
загальні стандарти для всіх навчальних програм, що веде до гармонізації між 
університетами та університетами прикладних наук. Втім, не тільки класичні 
університети мають «професійний дрейф», а й навпаки, університети прикладних 
наук мають тенденцію до «академічного дрейфу». 

Щодо наукових досліджень, слід зазначити, що фундаментальні 
дослідження, як правило, проводяться у традиційних академічних університетах, 
водночас професійні заклади вищої освіти проводять прикладні дослідження, 
пов'язані з потребами підприємств (Camilleri, Delplace, Frankowicz & Hudak, 2013, 

c. 40). 

Отже, у нашому дослідженні, слідом за Європейською асоціацією вищих 
навчальних закладів (European Association of Institutions in Higher Education, 

EURASHE), ми розглядаємо вищу професійну освіту як сектор вищої освіти, який 
пропонує освітні програми з інтенсивною інтеграцією зі світом праці в усіх 
аспектах, зокрема викладання, навчання, дослідження та управління, на 5 – 7 
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рівнях Європейської рамки кваліфікацій. ЇЇ функція полягає у диверсифікації 
можливостей навчання, підвищення можливостей працевлаштування випускників, 
надання кваліфікації і стимулювання інновацій в інтересах дорослих і суспільства. 
Світ праці включає в себе всі підприємства, організації громадянського суспільства 
та державного сектора. Інтенсивність інтеграції зі світом праці проявляється у 
сильному акценті на застосуванні навчальних досягнень. Цей підхід включає в себе 
об’єднання етапів роботи і навчання, турботу про працевлаштування, співпрацю з 
роботодавцями, практико орієнтовані знання і прикладні дослідження. Навчальний 
план розробляється вищим навчальним закладом у співпраці з зацікавленими 
сторонами, зокрема, студентами й працедавцями, беручи до уваги майбутні 
потреби і контекст зайнятості студента (Camilleri, Delplace, Frankowicz, Hudak & 

Tannhäuser, 2014, URL), що, у свою чергу реалізує андрагогічний підхід до 
організації навчання і сприяє розширенню доступу дорослих до вищої освіти. 

У контексті нашого дослідження важливо визначити поняття «заклад вищої 
освіти» у європейському вимірі.  

Енциклопедичний словник Бриттаніка засвідчує, що до вищих закладів 
освіти (Higher Education Institutions, HEIs) належать не лише університети та 
коледжі, але й різні професійні школи, які забезпечують підготовку в таких 
галузях, як право, теологія, медицина, бізнес, музика та мистецтво, а також є 
школи підготовки вчителів та технологічні інститути (Britannica, URL). 

У конвенції ЮНЕСКО з визнання кваліфікацій вищої освіти у європейському 
регіоні (Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education 

in the European Region) заклад вищої освіти визнається як заклад, що забезпечує 
вищу освіту і визнається компетентними органами таким, що належить до системи 
вищої освіти (UNESCO, 1997, URL). 

У контексті проблематики наукового пошуку значний інтерес становлять 
матеріали Європейської Комісії щодо національних систем освіти у країнах 
Євросоюзу (National Education Systems, URL). Результати наших розвідок свідчать, 
що у Великобританії до закладів вищої освіти належать університети; 
університетські коледжі, корпорації вищої освіти, Відкритий університет 
Великобританії; у Франції – університети, школи та інститути поза 
університетами, французькі школи за кордоном, громади університетів та шкіл; у 
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Німеччині – класичні університети, університети прикладних наук, академії 
дуальної освіти, педагогічні вищі школи, мистецькі та музичні коледжі; в Італії – 

університети, політехніки, вищі технічні інститути, мистецькі та музичні коледжі; 
в Нідерландах – університети, заклади ВПО, Відкритий університет Нідерландів. 

Закцентуємо увагу, що освітні програми професійної підготовки фахівців у 
країнах Європейського Союзу пропонуються не тільки університетами, а й іншими 
закладами вищої освіти, про що йдеться в одному з підрозділів нашої роботи, тому 
вважаємо правомірним уживання дефініції «заклад вищої освіти» (ЗВО) для усіх 
закладів, які пропонують освітні програми професійної підготовки 5 – 7 

кваліфікаційних рівнів за ЄРК. 
Наступним поняттям у сфері професійної підготовки фахівців, що потребує 

конкретизації, є «дистанційне навчання».  
У зарубіжному і вітчизняному педагогічному дискурсі накопичений значний 

теоретичний і практичний потенціал щодо дистанційного навчання. Для реалізації 
завдань нашого дослідження проаналізуємо лише деякі визначення, які, на наш 
погляд відповідають контексту нашого дослідження. Відтак, звернемось до 
визначення ДН, яке дав відомий німецький вчений О. Петерс у своїй роботі 
«Дидактична структура дистанційної освіти» (Die didaktische struktur des 

fernunterrichts). За О. Петерсом, ДН краще тлумачити, застосовуючи до нього 
поняття промислового виробництва: зокрема, продуктивності, поділу праці й 
масового виробництва. Механізація й автоматизація способів викладання, а також 
залежність ефективності навчання від планування й організації підводить автора 
до думки про зовсім іншу роль педагога у ДН, ніж його традиційна роль на лекції 
або семінарі. Це й дозволило О. Петерсу визначити ДН як форму передачі знань, 
навичок і системи поглядів за допомогою використання технології поділу й 
наукової організації праці, а також завдяки активному використанню технічних 
засобів, особливо у процесі розробки високоякісних навчальних матеріалів. З цієї 
точки зору, перевагою ДН є можливість одночасно навчати велику кількість 
студентів, незалежно від місця їх проживання. Дослідник вважає ДН 
«індустріалізованою» формою навчання й викладання (Peters, 1973, с. 206).  

Відносини між педагогом і студентом у ДН, згідно з характеристикою 
О. Петерса, підконтрольні технологічним правилам (а не соціальним нормам, як 
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при традиційному навчанні); підтримуються за допомогою неемоційної мови; 
мають обмежені можливості аналізувати й спрямовувати потреби студентів (при 
відсутності міжособистісного спілкування); дозволяють досягти поставленої мети 
за рахунок продуктивної роботи (а не за допомогою особистісної взаємодії) 
(Peters, 1973, с. 295).  

Деякі дослідники дають визначення ДН, зважаючи на ключову роль ІКТ, 
завдяки яким виникає можливість безпосереднього обміну інформацією між 
педагогом і студентом у режимі реального часу, що дозволяє педагогу негайно 
реагувати на питання й коментарі (Barker, 1989, c. 195). 

За Д. Кігеном, у дистанційній формі навчання навчальну роль виконує 
організація, тоді як у традиційній – людина, і в цьому полягає їх кардинальна 
відмінність (Keegan, 1996, c. 19). Для того, щоб організація могла вчити, потрібна 
ціла система, що забезпечує різноманітними навчальними ресурсами. Тому, на 
нашу думку, слушним є зауваження зарубіжних дослідників (Р. Деллінг, Г. Кірслі, 
М. Мур), що ДН потребує спеціальної методики розробки навчальних посібників, 
особливої стратегії учіння, особливих засобів комунікації за допомогою 
електронних або інших технологій, а також спеціальних організаційних і 
адміністративних рішень (Moore & Kearsley, 1996). Структурування навчальних 
матеріалів й інтеграція їх в ефективну систему навчального середовища 
навчального закладу – це специфічна ознака (особливість) ДН. 

У контексті нашого дослідження на увагу заслуговує визначення ДН, яке 
пропонує М. Сімонсон (Simonson, 2003). Дослідник визнає ДН як форму 
інституціональної формальної освіти, де відокремлюється навчальна група і 
використовуються інтерактивні телекомунікаційні системи для взаємодії між 
студентами, ресурсами та педагогами. Розглянемо це визначення більш детально. 
Воно містить чотири основні компоненти (рис. 2.4): 

1. ДН має статус інституціональної форми освіти. Саме це відрізняє його 
від самонавчання.  

2. ДН – це концепція відокремлення педагога і студента. Мається на увазі 
відокремлення географічне і часове.  

3. Інтерактивні телекомунікаційні технології є третім компонентом 
визначення ДН. Взаємодія може бути синхронною або асинхронною. 
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Асинхронність ДН означає, що студентам пропонується отримати доступ до 
навчання у будь-який зручнийдля них час, що має вирішальне значення. Також 
важливо, що студенти мають можливість взаємодіяти один з одним, з навчальними 
ресурсами і педагогом.  

4. Обмін інформацією, голосовими і відео матеріалами, тобто зв'язок 
студентів, ресурсів і педагогів.  

 

Рисунок 2.4. Чотири компоненти визначення ДН 

Джерело: опрацьовано автором з (Simonson, 2003) 

Під поняттям «телекомунікаційні системи» розглядають електронні засоби 
масової інформації, такі як телебачення, телефон та Інтернет, але не обмежуються 
ними. Телекомунікації передбачають зв'язок на відстані:через поштову систему, а 
також інші неелектронні методи комунікації. Очевидно, оскільки електронні 
телекомунікаційні системи удосконалюються і набувають поширення, вони стають 

основою сучасних форм ДН. Проте, старі, менш складні системи телекомунікацій, 

мають теж важливе значення.  
Безумовно, розвиток ІКТ, що підтримують інтерактивні та гнучкі форми ДН, 

став найважливішою віхою в історії розвитку вищої освіти. Ми повинні 
підкреслити, що сучасні форми ДН забезпечили реальну взаємодію суб’єктів 
освітнього процесу та втілили нові педагогічні підходи, засновані на соціально-

конструктивістській теорії.  
Як засвідчують результати пошуку, в освітньому просторі Німеччини 

дистанційне навчання – це законодавчо врегульований термін, який визначений у 
Законі про захист дистанційного навчання (Gesetz zum Schutz der Teilnehmer am 

Fernunterricht (Fernunterrichtsschutzgesetz – FernUSG), 1976, URL) і визначається як 

Інституціональний 

Відокремлення педагога і 
студента  

Інтерактивні 
телекомунікаційні технології 
Обмін даними, голосовими і 

відео повідомленнями 
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передача знань та вмінь у спосіб, коли викладачі та учні є виключно або переважно 
просторово віддаленими, а успіх у навчанні контролюється викладачем. Також 
зазначається, що у дистанційному навчанні зазвичай використовують такі методи 
та інструменти, як друковані навчальні книги, навчальні блоки на основі аудіо та 
відео матеріалів, комп’ютерне та / або веб-навчання. Завдання надсилаються 
викладачу в електронному або поштовому режимі та перевіряються ним. У ході 
дослідження нами з’ясовано, що донині це визначення залишається без змін 
(Bekanntmachung der Neufassung des Fernunterrichtsschutzgesetzes, 2000, URL).  

У вищому освітньому просторі Франції Указом про організацію 
дистанційного навчання у закладах вищої освіти дистанційне навчання вважається 
формою навчання, що відбувається без фізичної присутності студента і викладача, 
який її забезпечує. Ця оформа навчання повністю або в основному розроблена та 
організована викладачами закладу, що пропонує її. Дистанційне навчання 
супроводжується персональною підтримкою студентів (Décret n° 2017-619 du 24 

avril 2017 relatif à la mise à disposition d'enseignements à distance dans les 

établissements d'enseignement supérieur, URL). 

Отже, у контексті нашого дослідження ми розуміємо дистанційне навчання 

як форму організації професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти, за 
якої студент і викладач взаємодіють на відстані через синхронні та асинхронні 
засоби комунікації, використовуючи широкий спектр сучасних ІКТ. 

Наступним поняттям сфери професійної підготовки фахівців є «змішане 
навчання» (blended learning), яке зарубіжними дослідниками визначається як 
навчання, що поєднує традиційні форми аудиторних занять та дистанційні засоби 
доставки (Watson, 2001; Chew & Jones, 2007). Завдяки обов'язковій інтеграції з 
традиційним навчанням в аудиторії, змішане навчання не може розглядатися як 
форма ДН. Втім науковці не мають єдиної думки щодо відносних відсотків 
комбінування традиційних і дистанційних форм організації навчання. Деякі 
зарубіжні дослідники стверджують, що це може бути 30 – 79 % онлайн-інструкцій 
(Allen, Seaman & Garrett, 2007, URL). Інші стверджують, що традиційні форми 
повинні становити щонайменше 50 % курсу (Anderson, 2009, URL). У зарубіжній 
літературі також існує думка, що будь-яке поєднання традиційних та дистанційних 
форм навчання має розглядатися як змішане навчання (навіть традиційне навчання, 
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де використовують LMS лише для спілкування) (Bernard, Borokhovski, Schmid, 

Tamim & Abrami, 2014, c. 95).  

Слід зазначити, що у європейських країнах ДН офіційно визнається як 
загальний термін для різних організаційних форм навчання, де студенти та 
педагоги відокремлені у часі та просторі. Вони включають онлайн-навчання 
(≥ 80 % змісту, що постачається в режимі онлайн) та змішане навчання (30 – 79 % 

матеріалів, що постачаються в режимі онлайн), а також навчання, де 
використовуються друковані матеріали, що поставляються поштовими та / або 
іншими засобами для подолання відстані.  

Студіювання зарубіжних джерел з проблеми змішаного навчання дає нам 
право зробити висновок, що визначення змішаного навчання змінювалося з часом. 
Тому вважаємо доречним розглядати тільки визначення, які з’явилися у 2006 році і 
пізніше. Тому що саме у 2006 році був виданий перший Довідник змішаного 
навчання (Bonk, Graham, Cross & Moore, 2005), а через рік – книга «Змішане 
навчання у вищій освіті: рамки, принципи та настанови» (Blended learning in higher 

education: framework, principles and guidelines) Д. Гаррісона й Н. Вогана (Garrison & 

Vaughan, 2008), у яких ґрунтовно охарактеризовано сутність і технологію 
організації змішаного навання.  

Так, за Ч. Грехемом змішане навчання – це поєднання двох історично 
окремих моделей учіння й навчання: традиційної та комп’ютеризованої. Учений 
наголошує на визначній ролі комп'ютерних технологій у змішаному навчанні, а 
також зазначає, що змішане навчання є частиною триваючого зближення двох 
середовищ навчання: з одного боку, ‒ це традиційне навчання, яке існувало 
протягом багатьох століть, з іншого – це розподілені середовища навчання, які 
почали поширюватися завдяки новітнім технологіям, що збільшило можливості 
для розподіленого зв'язку та взаємодії (Graham, 2006, с. 5). 

Вивчаючи організаційні форми і методи змішаного навчання, Д. Гаррісон і 
Н. Воган, підкреслюють текстову природу інтернет-середовища, на відміну від 
усного традиційного спілкування в аудиторії. До визначення Ч. Грехема 
дослідники додають, що традиційне усне спілкування і онлайн письмова 
комунікація оптимально інтегровані таким чином, що сильні сторони кожного 
змішуються в унікальному досвіді навчання (Garrison, & Vaughan, 2008, с. 5). 
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Під час розвідки нами з’ясовано, що деякі дослідники пропонують визначати 
змішане навчання за наступними критеріями: доставка: різні режими (традиційна і 
ДО); технологія: суміші (веб-) технологій; хронологія: синхронне або асинхронне; 
локус: практична орієнтація або навчальна кімната; роль: мультидисциплінарне 
або професійно орієнтоване; педагогіка: різні педагогічні підходи; фокус: залежно 
від цілей; керування (роль педагога): з інструктором або автономне, самокероване 
навчання (Allan, 2007, c 57).  

Однак межі змішаного навчання визначити досить складно. Тому 
справедливим є зауваження Ч. Грехема, що майже все навчання можна визначити 
як змішане й важко знайти навчальну систему, яка використовує тільки один тип 
навчання (Graham, 2006, c. 35). 

Здійснюючи пошук шляхів виокремити критерії для визначення змішаного 
навчання, Е. Літлджон і К. Пеглер прийшли до висновку, що можна застосувати 
наступні критерії: просторове поєднання: традиційна (очна) або технологічно 
опосередкована комунікація; часове поєднання: географія і доступність; синхронна 
або асинхронна; медіа поєднання: інструменти, технології та ресурси; поєднання 
діяльності: навчальна та викладацька діяльність, індивідуальна та групова 

(Littlejohn  Pegler, 2007, с. 75-76). 

Узагальнюючи результати нашого пошуку з проблеми змішаного навчання, у 
контексті нашого дослідження під змішаним навчанням ми розуміємо форму 
організації професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти, яка поєднує 
традиційні очні й дистанційні форми навчання.   

Наступним поняттям у логіці викладення категорій і понять сфери 
професійної підготовки фахівців у європейських ЗВО є «дуальне навчання». 
Потреба в означенні даного поняття зумовлена поширеністю цієї форми навчання 
в освітніх програмах професійної підготовки фахівців у більшості країн 
Євросоюзу. 

Результати наших розвідок з зазначеної проблеми (Boud & Solomon, 2001; 

Gray, 2001; Raelin, 2000; Work-Based Learning in Europe: Practices and Policy 

Pointers, 2013) свідчать, що у європейському просторі вищої освіти, для 
позначення навчання, яке інтегроване з навчанням на робочому місці, вживаються 
різні дефініції, зокрема: alternance training, work-based learning, work-integrated 
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learning, dual learning, work-related learning, flexible learning та co-operative 

education.  

Далі розглянемо особливості даної форми навчання у європейському 
просторі вищої освіти. У європейських програмах вищої професійної освіти, які 
поєднують навчання у заклади вищої освіти й на підприємствах, щоб створити нові 
можливості для опанування професійних навичок на робочих місцях, вживаються 
здебільшого поняття, іноді як синонімічні, а іноді як відмінні, «work-based 

навчання» (work-based learning) та «дуальне навчання» (dual learning). Інтерес до 
цієї форми навчання у європейському просторі вищої освіти викликаний тим, що її 
метою є формування університетського рівня мислення на робочому місці 
(оплачуваному та неоплачуваному) для того, щоб полегшити визнання, надбання 
та застосування знань, навичок і вмінь для досягнення конкретних результатів для 
студента, роботодавця й ЗВО (Garnett, 2005).  

У ході дослідження з’ясовано, що європейські дослідники активно 
розробляють проблему дуального навчання у різних аспектах. Зокрема Д. Грей 
визначає три концептуальні ідеї дуального навчання, а саме: навчання через 
роботу, навчання для роботи та навчання на роботі (Gray, 2001). Британські 
науковці П. Собєчовська та М. Майч визначають контингент студентів, які 
навчаються за даною формою, а саме: студенти ЗВО, які мають повну зайнятість 
на підприємстві, їх програми навчання інтегровані з практичною діяльністю на 
підприємстві і призначені для задоволення потреб як самих студентів, так 
підприємства або організації (Sobiechowska & Maisch, 2006). 

Результати нашої розвідки свідчать, що зазвичай у дуальному навчанні 
беруть участь різні категорії дорослих студентів: 1) студенти денної форми 
навчання, які мають призначення на роботу, заплановане навчальною програмою; 
2) студенти денної форми навчання, які працюють неповний робочий день (за 
сумісництвом); 3) дорослі, що мають повну зайнятість на робочому місці, але 
прагнуть вивчати предмети, пов'язані з роботою, у вищому освітньому закладі. 
Спільною рисою цих груп є те, що дорослі виконують роботу у ролі працівника 
підприємства (Little, 2006). 

На увагу заслуговує тлумачення дуального навчання Європейським центром 
розвитку професійної освіти (Cedefop), де воно визначається як набуття знань і 

http://eprints.mdx.ac.uk/view/creators/Garnett=3AJonathan.html
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навичок через виконання і рефлексію на завдання у професійному контексті, або на 
робочому місці (Terminology of European education and training policy: a selection of 

130 key terms (2-nd ed.), 2014, URL). 

У контексті нашого дослідження особливий інтерес представляють ідеї щодо 
дуального навчання у досліджуваних нами європейських країнах.  

Зазначимо, що дуальне навчання було започатковано у Німеччині, де його 
традиційно називають дуальним, оскільки навчання відбувається у двох 
навчальних середовищах: на підприємстві – для опанування необхідних 
практичних знань і навичок, та у ЗВО – для оволодіння теоретичними знаннями 
(Was іst unter «duale Ausbіldung» zu verstehen?, 2014, URL). Заклади вищої 
професійної освіти у Німеччині, у яких запроваджено дуальну форму навчання, 
мають назву університет прикладних наук (University of Applied Sciences), 

університет кооперованої освіти (Cooperative University або Berufsakademie).  

Університет кооперованої освіти  був створений у Німеччині як нова модель 
інтегрованого з роботою навчання у вищих освітніх закладах. Метою 
Berufsakademie вважалася реалізація традиційної німецької системи дуальної 
професійної освіти у вищій освіті. У 1972 році, співпрацюючи з трьома 
глобальними компаніями – Bosch, Daimler Benz (сьогодні Daimler-Chrysler) і 
Standard Elektrik Lorenz (SEL) – була розпочата ініціатива щодо розробки системи 
дуальної освіти для професійного навчання на університетському рівні. Ця ідея 
зумовлена попитом на професійні навички високого рівня, формування яких 
класичні дослідницькі університети не могли забезпечити. Водночас професійно 

орієнтовані заклади вищої освіти, зокрема університети прикладних наук, також не 
могли гарантувати задоволення потреб промисловості у висококваліфікованих 
працівниках (Göhringer, 2002). У 1974 році Баден-Вюртемберг, одна з найбільш 
економічно успішних земель Федеративної Республіки Німеччини, пілотувала 
новий державний проект щодо створення академії професійного навчання 
(Berufsakademie) або університету кооперованого навчання (Cooperative 

University). Сьогодні Баден-Вюртемберг має вісім таких університетів. Цю модель 
запровадили інші федеральні землі, так що в даний час існує 18 університетів 
кооперованого навчання в Німеччині відповідно до моделі землі Баден-

Вюртемберг (Duale Hochschule Baden-Württemberg).  
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У Нідерландах для дуальних програм у закладах вищої освіти прийнята назва 
work-based навчання (werkplekleren). Указ фламандського уряду про кодифікацію 
положень указу, що стосуються вищої освіти формулює цю форму навчання як 
навчальну діяльність, спрямовану на набуття загальних або професійних 
компетентностей, де робоча ситуація є навчальним середовищем (Besluit van de 

Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger 

onderwijs, 2013, URL). 

У Пояснювальному меморандумі у проєкті указу про розробку магістерських 
програм та заходи щодо підвищення кваліфікації вчителів (Memorie van toelichting 

bij het ontwerp van decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen 

de hogescholen en overdrachtsmaatregelen voor de lerarenopleidingen, 2017, URL) під 
дуальним навчанням розуміють різні види діяльності на робочому місці, але вони 
мають стосуватися навчальної діяльності, тобто основною метою діяльності, яку 
виконують студенти, є набуття компетентностей, а не створення економічної 
доданої вартості. Види діяльності на робочому місці передбачають набуття та 
відпрацювання загальних та професійних компетентностей, і, залежно від форми 
діяльності, студент може виконувати або не виконувати роботу (наприклад, 
спостереження). Зазначається, що work-based навчання вважається таким лише 
тоді, коли робоча ситуація є навчальним середовищем. Оскільки концепція робочої 
ситуації може визначатися широко, навчальна діяльність може бути організована в 
реальному або імітованому середовищі, всередині або поза закладом освіти. 

Реальне середовище визначається як робоче середовище, де робота виконується 
студентами під наглядом роботодавця. Вибір методів викладання знаходиться в 
компетенції вищих навчальних закладів, але навчальні заклади закликаються до 
організації навчальної діяльності в реальній робочій ситуації. 

Як засвідчують результати дослідження, у Франції подібна форма навчання 
має іншу назву, а саме «чергування» (alternance), що передбачає чергування 
періодів навчання у закладі вищої освіти та на робочому місці. Розглянемо 
специфіку французького підходу до дуального навчання. Міністерство вищої 
освіти, досліджень та інновацій Франції окреслює дану форму навчання у ЗВО, за 
якою навчання відбувається за двома трудовими договорами, зокрема Договір для 
навчання (дозволяє здобувати теоретичну та практичну підготовку з метою 
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отримання професійної кваліфікації, отримання диплому, зареєстрованого у 
Національному довіднику професійних посвідчень (RNCP) ‒ статті L6241-1 до 
L6244-1 Трудового кодексу) та Договір про професіоналізацію (особливий вид 
трудового договору (тимчасовий або постійний), що включає чергування періодів 
загальної, технологічної та професійної підготовки у ЗВО - ст. L6325-1 - L6325-24 

Трудового кодексу). 

В Італійській Республіці існує система стажувань, за якою до навчання у 
ЗВО належить стажування третього типу. CEDEFOP характеризує стажування у 
такий спосіб: навчання, яке чергується між робочим місцем та навчальним 
закладом; містить частину формальної освіти та навчання; після успішного 
закінчення навчання надається кваліфікація, офіційно визнаний сертифікат або 
диплом (CEDEFOP, 2014, URL).  

Результати наукового пошуку свідчать, що у Великобританії 
загальноприйнятою вважається дефініція «work-based навчання» для означення 
дуальної форми навчання. Британська агенція з контролю якості вищої освіти 
характеризує цю форму навчання як таку, що складається з автентичних 
структурованих можливостей для навчання, які досягаються на робочому місці або 
призначені для задоволення визначених потреб на робочому місці. За цією формою 
навчання виконує подвійну функцію: задовольняє навчальні потреби студентів у 
розвитку їх знань, навичок та професійної поведінки, а також задовольняє потреби 
організації у розвитку працівників (The Quality Assurance Agency for Higher 

Education, 2018, URL).  

Закцентуємо на тому, що хоча у європейському просторі вищої освіти й досі 
точаться суперечки щодо понять «work-based навчання» та «дуальне навчання» 
(dual), для нас принципово зауважити, що, незважаючи на певні особливості цієї 
форми навчання на національному рівні досліджуваних європейських країн, її 
сутність залишається спільною, а саме поєднання двох навчальних середовищ 
формального – у ЗВО та неформального – на робочому місці, а також розподілена 
відповідальність за процес навчання між двома освітніми організаціями-

партнерами: ЗВО та підприємством. Тому для уніфікації і спрощення 
порівняльного аналізу у нашому дослідженні ми використовуємо дефініцію 
«дуальне навчання», що є прийнятим і у вітчизняному освітньому просторі, а для 
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означення періоду навчання на робочому місці – «стажування». Відтак під 
дуальним навчанням ми розуміємо форму організації професійної підготовки 
фахівців у закладах вищої освіти, за якою навчання відбувається у двох 
навчальних середовищах на договірних засадах між студентом та ЗВО і 
підприємством. Періоди навчання на підприємстві визначаються нами як 
стажування. 

 

 

2.2. Методологічні підходи дослідження 

 

Закцентуємо на тому, що як методологічна категорія, підхід відіграє значну 
роль у теорії і практиці сучасної педагогічної науки, давно існуючи як у 
педагогічних дослідженнях, так і в освітній практиці. Підхід вживається для 
позначення практичної орієнтації педагога на певну сукупність взаємопов'язаних 
понять, ідей і способів педагогічної діяльності. Орієнтація на певний підхід 
дозволяє вибудувати стратегію освітньо-виховної діяльності, здійснити наукове 
обґрунтування проектованої інноваційної освітньої моделі (Бондаревская, 2007, с. 
120), що є важливим для нашого дослідження. 

Передумовою застосування міждисциплінарного підходу у нашому 
дослідженні слугує комплексність проблеми андрагогічної моделі професійної 
підготовки фахівців у європейських ЗВО, що потребує її вивчення у зв’язку із 
соціальним, політичним, економічним і культурним контекстом. Оскільки 
міждисциплінарний підхід створює умови для реалізації зв’язків між різними 
науками, щоб забезпечити необхідні та достатні знання для реалізації мети і 
завдань дослідження, застосування цього підходу дозволяє сконструювати 
андрагогічну модель професійної підготовки фахівців у європейських ЗВО, 
враховуючи теоретичний і практичний потенціал наукового знання з професійної і 
загальної педагогіки, психології, соціології, філософії та інших наук.  

Вибір міждисциплінарного підходу для нашого дослідження обґрунтовано 
також положеннями щодо міждисциплінарності, яка визначається як:   
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‒ можливість виявити, розпізнати, сприйняти те, що було прихованим у 
надрах окремо взятої науки за умови використання методів та інструментарію 
інших наук;  

‒ запозичення взаємопов’язаними науками методів, інструментарію, 
результатів дослідження, використання теоретичних схем, моделей, категорій, 
понять;  

‒ не лише запозичення методів, інструментарію різних наук, а й інтеграція 
останніх у сенсі конструювання міждисциплінарних об’єктів, предметів, 
опрацювання яких дозволяє отримати нове наукове знання;  

‒ синергія різних наук, що передбачає розвиток інтеграційних процесів, 
зростаючу взаємодію методів, інструментарію задля отримання нового наукового 
знання (Колот, 2014, с. 76).  

Іншим підходом, до якого ми звертаємося у нашому дослідженні, є 
системний, оскільки він спрямований на розкриття цілісності педагогічних 
об’єктів, виділення в них різноманітних типів зв’язків та зведення їх у єдину 
теоретичну картину (Гончаренко, 2011, с. 423). Він дає змогу здійснити поділ 
складних явищ дійсності на частини або елементи, визначити способи організації 
окремих частин (елементів) системи в єдине ціле, підпорядкувати елементи 
системи і їх взаємодію. Він реалізує на практиці принцип цілісного розгляду явищ 
у взаємозв'язку.  

Системний аналіз дає нам право стверджувати, що професійна підготовка 
фахівців, з одного боку, є психолого-педагогічною, а з іншого боку – соціально-

економічною системою, яка надає послуги не тільки дорослим особисто 
(кваліфікація), але й суспільству в цілому (підвищення конкурентоспроможності 
держави). Під системою слідом за У. Ешбі вважатимемо сукупність (об'єднання) 
взаємопов'язаних і розташованих у відповідному ієрархічному порядку елементів 
певної моделі ВПО дорослих (Эшби, 1966).  

Згідно з цим підходом, професійна підготовка фахівців досліджується нами 
як цілісна система, компонентами якої є мета, зміст, методи, засоби, форми і 
результати професійної підготовки фахівців. Останнім властиві внутрішні зв'язки, 
внаслідок яких виникає нова якість, не притаманна окремим елементам. Зміна 
одного чи кількох компонентів може вплинути на характер усієї системи навчання, 



145 

 

що ми і спостерігаємо у різних формах професійної підготовки майбутніх фахівців 
у європейських вищих навчальних закладах. 

Основними принципами системного підходу вважають наступні: 
– цілісність, яка дозволяє розглядати систему одночасно і як єдине ціле, і 

як підсистему рівнів, що знаходяться вище;  
– ієрархічність побудови, тобто наявність множини (принаймні двох) 

елементів, які розташовані на основі підпорядкування елементів нижчого рівня 
елементам вищого рівня;  

– структуризація, яка дозволяє аналізувати елементи системи і їх 
взаємозв'язки в рамках конкретної організаційної структури;  

– множинність, яка дозволяє використовувати множину кібернетичних, 
економічних і математичних моделей для опису окремих елементів і системи в 
цілому; 

– системність — властивість об'єкта мати усі ознаки системи 

(Шабанова, 2014, с. 32). 

Водночас системний підхід зумовлює моделювання, яке являє собою одну із 
ключових технологій системного аналізу при дослідженні складних об’єктів, 
функціонування яких визначається значною кількістю внутрішніх і зовнішніх 
чинників. Моделювання освітніх об’єктів і процесів забезпечує стиснення 
інформації, завдяки чому з'являється можливість сконцентрувати увагу на 
найбільш значущих елементах і способах їх взаємодії. У результаті цього модель 
здобуває властивості концептуального інструмента, що є принциповим для нашого 
дослідження. 

Закцентуємо на тому, що за основу у конструюванні андрагогічної моделі 
професійної підготовки фахівців у європейських ЗВО ми взяли андрагогічну 
модель М. Ноулза, яка характеризується у попередньому підрозділі. 

Синергетичний підхід до проблеми професійної підготовки фахівців у ЗВО 

дозволяє розглядати навчання дорослих у вищій школі як процес знаходження 
нових образів не тільки особистостями, а й соціальними системами. Інакше 
кажучи, під навчанням дорослих у системі вищої освіти, з погляду синергетики, 
варто розуміти більш широкий, ніж це традиційно прийнято вважати, процес 
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набуття системою або її складовими певної якісної новизни, як у структурі, так і у 
змісті цієї системи (Ершова-Бабенко, 2009, URL). 

Засновниками синергетичного підходу науковці вважають І. Пригожина та 
Г. Хакена, які завдяки своїм дослідженням систем різноманітної природи вперше 
детально розробили основні закони, категорії та принципи синергетики як 
наукового мислення. У науковому співтоваристві проблемам синергетики 
присвячені роботи таких видатних учених як В. Алексеєвський, В. Буданов, 
М. Дмітрієва, А. Дубасенюк, І. Добронравова, І. Єршова-Бабенко, В. Капиця, 

С. Курдюмов, Г. Малинецький, В. Сугаков, В. Цикін, О. Чалий та ін. 
Виходячи з наукових розробок останнього часу, основний закон синергетики 

можна сформулювати як відповідність потреб та інтересів суб'єктів соціального 
середовища (системи) їх здібностям і можливостям, правильне розуміння ними 
інтересів інших суб'єктів та суспільства в цілому і взаємодія та взаємодопомога в 
реалізації всіх цих інтересів (Лутай, 1996, с. 231). 

Зазначимо, що найважливішою особливістю синергетичних систем є 
перевага системних зв'язків її компонентів над зовнішніми впливами на них. 
Оскільки синергетичний підхід орієнтує на зміну характеру взаємодії учасників 
освітнього процесу (Зорина, 1996), міжсуб’єктна взаємодія в освітньому процесі 
ВПО відбувається через механізми самокерованого розвитку, зокрема, через 
рефлексію (індивідуальну, групову).  

Одним із ключових принципів синергетичного підходу є наявність у 
системах процесів самоорганізації, які є закономірними для всіх явищ, процесів та 
подій буття. Зазначимо, що під самоорганізацією розуміють процеси спонтанного 
впорядкування, виникнення і еволюції структур у відкритих нелінійних 
середовищах (системах); упорядкування системи за рахунок дії її складових, тобто 
певних внутрішніх законів, можливостей і сил (Хакен, 1985, с. 193). Тoму віднoснo 

самoстійні кoмпoненти професійної підготовки фахівців у ЗВО ми будемo 

рoзглядати не ізoльoванo, а в їх взаємoзв'язку, щo дoзвoляє виявити їх загальні 
системні властивoсті та якісні характеристики. Аналіз oсoбливoстей прoтікання 
професійної підготовки у ЗВО у такій системі дає мoжливість упoрядкувати їх та 
рoзглядати як єдине ціле, у взаємoдії й кoреляційнoму зв'язку між сoбoю. 
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Зважаючи на поняття аксіології, як вчення про цінності, що з’ясовує якості і 
властивості предметів, явищ, процесів, здатних задовольняти потреби, інтереси і 
бажання людей (Шинкарук, 2002, с. 14), у контексті аксіологічного підходу (І. Бех, 
Б. Гершунський, І. Зязюн, В. Кремень, А. Міщенко, В. Сластьонін, В. Стрельніков, 
Н. Ткачова та ін.) ми розглядаємо особистість дорослого як найвищу цінність 
суспільства, самоціль суспільного розвитку. Застосування аксіологічного підходу 
дoзвoляє дoслідження прoфесійнoї підгoтoвки фахівців у європейських ЗВО у 
контексті закладених у ній мoжливoстей для задoвoлення прoфесійних і 
особистісних пoтреб дорослих.     

Сукупність особистісних і професійних цінностей визначає процес 
саморозвитку дорослого упродовж життя, впливаючи на прийняття рішення щодо 
участі у вищій освіті, а також детермінує саморозвиток на всіх етапах 
особистісного і професійного становлення дорослої людини. Особистісні та 
професійні цінності впливають на мотивацію дорослого до навчання й 
саморозвитку. 

За цього підходу ми розглядаємо суб’єктів освітнього процесу у професійній 
підготовці фахівців як рівноправних ціннісно-мотивованих суб’єктів навчальної 
діяльності, яка ґрунтується на засадах фасилітації та партнерства з урахуванням  
цінностей кожного з них. 

Слід зазначити, що аксіологічний підхід до дослідження андрагогічних засад 
професійної підготовки майбутніх фахівців тісно пов’язаний з акмеологічним 
підходом, оскільки професійне зростання особистості не може відбуватися поза 
ціннісною сферою самопізнання, самоактуалізації, поза аксіологічним виміром 
буття.  

Акмеологія (O. Бoдальoв, Н. Гузій, А. Деркач, О. Дубасенюк, В. Зазикін, 
Н. Кузьміна, Л. Рибалко, В. Панасюк, С. Пальчевський, С. Пожарський та ін.) 
виступає як теоретико-методологічний підхід, який орієнтує на вищі досягнення в 
цілісному розвитку дорослої людини через освіту. У контексті нашого 
дослідження акмеологічний підхід передбачає: 1) цілісне вивчення дорослої 
людини в освітньому середовищі – як індивіда, особистості, індивідуальності та 
суб'єкта життєдіяльності; 2) створення педагогічних умов для мотивації успіху, 
актуалізації потреби в досягненнях у дорослих, їх прагнення до результатів, до 
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самореалізації; 3) організацію освітнього процесу професійної підготовки фахівців 
у ЗВО на засадах відкритості і гнучкості для індивідуалізації навчання дорослих 
відповідно до їх потреб у професійному і особистісному розвитку.  

Акмеoлoгічний підхід у нашому дослідженні сприяє кращoму рoзумінню 
андрагогічних засад прoфесійнoї підгoтoвки фахівців у закладі вищої освіти, 

дозволяє розглядати професійну підготовку як процес самореалізації і 
самоактуалізації дорослої людини, проаналізувати сучасні теорії навчання 
дорослих, виокремити і схарактеризувати психологічні особливості дорослих як 
суб’єктів освітнього процесу.   

Враховуючи акмеологічні принципи необхідності вивчення людини у 
процесі її розвитку як індивіда, особистості, суб'єкта праці та індивідуальності 
(Б. Ананьєв) та одночасного вивчення двох рівноцінних з акмеологічної точки зору 
об'єктів – людини і діяльності, уможливлює конструювання андрагогічної моделі 
професійної підготовки фахівців у європейських ЗВО з урахуванням особливостей 
суб’єктів освітньої взаємодії і їх діяльності під час професійної підготовки у ЗВО. 

Аксіологічний підхід також тісно пов'язаний з культурологічним 
(Ш. Амонашвілі, А. Асмолов, Є. Бондаревська, О. Газман, В. Зінченко, І. Зязюн, 
С. Кульневич, В. Серіков, В. Сластьонін, Є. Шиянов, І. Якиманська та ін.), 
оскільки культурологія вивчає внутрішні закономірності та структури культури в її 
конкретно-історичних та регіонально-локальних проявах; конкретні цінності, певні 
результати культурної діяльності у динаміці, форми зв’язку та механізми 
трансляції культурного досвіду (Шинкарук, 2002, с. 317), а також зміст, структуру і 
технологію функціонування соціокультурного досвіду людства (Гончаренко, 2011, 
с. 248).  

Закцентуємо на тому, що поняття культури багатогранне, тому вважаємо за 
необхідне уточнити, яке з них є вихідним у нашому дослідженні. Послуговуючись 
визначенням культури у філософському енциклопедичному словнику, для нашого 
дослідження актуальним є поняття культури як сукупності способів і прийомів 
організації, реалізації та поступу людської життєдіяльності, способів людського 
буття та сукупності матеріальних і духовних надбань на певному історичному 
рівні розвитку суспільства і людини, які втілені в результатах продуктивної 
діяльності (Шинкарук, 2002, с. 313).  
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Відтак, у контексті нашого дослідження культурологічний підхід дозволяє 
характеризувати андрагогічну модель професійної підготовки фахівців у 
європейських ЗВО саме як результат сучасної культурної ситуації, яка 
сформувалася у європейському просторі вищої освіти та обумовлена соціально-

економічними, освітніми і технологічними чинниками розвитку європейської 
спільноти, які можна розглядати як сукупність культурних компонентів 
європейського соціуму. Між іншим, культурологічний підхід уможливлює 
об’єктивний порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки фахівців у 
європейських країнах та виявити умови і перспективи розвитку вітчизняної та 
європейської вищої освіти. 

Таким чином, контекстуальний аналіз низки наукових доробків щодо 
підходів дослідження андрагогічних засад професійної підготовки фахівців у 
закладах вищої освіти країн Євросоюзу, дає нам підстави обрати у якості 
методологічних для нашого дослідження наступні підходи: андрагогічний, 
міждисциплінарний, системний, синергетичний, аксіологічний, акмеологічний та 
культурологічний.  
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

Узагальнення наукових результатів дослідження дозволило визначити і 
схарактеризувати понятійно-категоріальний апарат дослідження, що містить 
категорії і поняття сфери андрагогічного знання («андрагогічний підхід», 
«андрагогіка», «дорослість», «андрагогічні принципи», «андрагогічна модель», 
«дорослий студент», «педагог-андрагог») та сфери професійної підготовки 
фахівців у європейських ЗВО («вища професійна освіта», «заклад вищої освіти у 
європейському просторі вищої освіти», «дистанційне навчання», «змішане 
навчання» і «дуальне навчання»).   

Андрагогічний підхід розглядаємо як методологічну категорію, що базується 
на особливостях дорослої людини, її потребах і цінностях та передбачає 
урахування особливостей цілеспрямованого процесу стимулювання, виховання, 
навчання й удосконалення дорослої людини під час професійної підготовки. 
Андрагогіку визначаємо як базове поняття андрагогічного підходу і наслідуємо 
думку тих дослідників, які вважають її розділом педагогічної науки, що містить 
сукупність ідей, принципів і закономірностей щодо навчання дорослих, 
урахування яких дозволяє обрати відповідні форми, методи, зміст, технології для 
оптимізації освітнього процесу дорослих на різному інституційному рівні.    

Андрагогічна модель професійної підготовки фахівців у європейських ЗВО – 

це відтворення організації освітнього процесу професійної підготовки фахівців на 
андрагогічних засадах; інструмент, що дозволяє представити реалізацію 
андрагогічних засад в освітньому процесі професійної підготовки фахівців.    

Класифіковано андрагогічні засади професійної підготовки фахівців у вищих 
навчальних закладах країн Європейського Союзу за чотирма групами, зокрема: 
методологічні – категорії і поняття андрагогічного знання та сфери професійної 
підготовки фахівців, що становлять методологічну основу навчання дорослих у 
європейських закладах вищої освіти; теоретичні – сучасні теорії навчання 
дорослих та психологічні особливості дорослих, які становлять теоретичну основу 
навчання дорослих у вищій школі; організаційні – фінансові та інформаційні 
інструменти підтримки дорослих щодо навчання у ЗВО, інструменти 
альтернативного доступу дорослих до вищої освіти, які сприяють розширенню 
участі дорослих у вищій освіті країн Євросоюзу; процесуальні – особливості 
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освітнього процесу навчання дорослих, використання інформаційно-

комунікаційних засобів та особливості міжсуб’єктної взаємодії учасників 
освітнього процесу, які становлять методичну основу навчання дорослих у вищих 
навчальних закладах. 

На основі визначення поняття «дорослий учень» (за Л. Лук’яновою) 
визначаємо дорослого студента як дорослу особу дієздатного віку, яка, зважаючи 
на певні мотиваційні й соціальні чинники, свідомо бере участь у навчанні і у 
різний спосіб поєднує навчальну діяльність із обов’язками, притаманними 
дорослій людині. На підставі цього визначення фахівцями у нашому дослідженні 
вважаємо саме дорослих студентів, які навчаються у європейських закладах вищої 
освіти за різними освітньо-кваліфікаційними програми, тобто не виокремлюємо 
фахівців певної спеціальності.   

Наше уявлення щодо вищої професійної освіти є тотожним визначенню 
Європейської асоціації вищих навчальних закладів як сектора вищої освіти, який 
пропонує освітні програми, інтегровані зі світом праці на всіх рівнях організації 
навчальної діяльності, досліджень та управління. Освітні програми професійної 
підготовки фахівців у країнах Європейського Союзу пропонуються не тільки 
університетами, а й іншими закладами вищої освіти, тому вважаємо правомірним 
уживання дефініції «заклад вищої освіти» (ЗВО) для усіх закладів, які пропонують 
освітні програми професійної підготовки на 5 – 7 кваліфікаційному рівнях за ЄРК. 
Тоді як дистанційне, змішане і дуальне навчання – це форми організації 
професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти. У дистанційному 
навчанні викладач і студент взаємодіють на відстані через синхронні та асинхронні 
засоби комунікації, використовуючи широкий спектр сучасних ІКТ, змішане 
навчання поєднує традиційні та дистанційні форми навчання, дуальне навчання 

відбувається у двох навчальних середовищах на договірних засадах між студентом, 
підприємством та ЗВО.  

Оскільки проблема андрагогічної моделі професійної підготовки фахівців у 
європейських ЗВО знаходиться на межі наук і потребує комплексного 
дослідження, то у методологічному аспекті необхідно інтегрувати різні підходи до 
її вивчення.  
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У контексті проблематики наукового пошуку визначено сукупність підходів 
дослідження, серед яких одним із основоположних є андрагогічний, який дозволяє 
визначити базові категорії і поняття дослідження у сфері андрагогічного знання; 
схарактеризувати складові андрагогічної моделі професійної підготовки фахівців у 
європейських закладах вищої освіти. Серед інших підходів, що покладені в основу 
дослідження андрагогічної моделі професійної підготовки фахівців у закладах 
вищої освіти країн Європейського Союзу, слід назвати міждисциплінарний, 
системний, синергетичний, аксіологічний, акмеологічний та культурологічний 
підходи. 

Результати дослідження, відображені в розділі, викладено у таких 
публікаціях автора: Гордієнко, 2010c; Гордієнко, 2012b; Гордієнко, 2012c; 

Гордієнко, 2012d; Гордієнко, 2012e; Гордієнко, 2013c; Гордієнко, 2014; Дернова, 
2014b; Дернова, 2015b; Дернова, 2015g; Дернова, 2015h; Дернова, 2016b; Дернова, 
2019a; Дернова & Поддубей, 2020. 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ 

 

У розділі виявлено і схарактеризовано сучасні теорії навчання дорослих; 
здійснено міждисциплінарний аналіз і розкрито сутність понять автономії, 
особистої відповідальності, досвіду, мотивації і рефлексії дорослого студента в 
андрагогічній моделі професійної підготовки фахівців у європейських ЗВО. 

 

 

3.1. Характеристика сучасних теорій навчання дорослих 

 

Слід зазначити, що у зарубіжній теорії й практиці освіти дорослих поняття 
«самокероване навчання» набуває усе більшого вжитку. Наукові дослідження 
самокерованого навчання зосереджуються на різних його аспектах. Так, М. Ноулз 
досліджував методи самостійного керування й контролю навчання. Увагу інших 
дослідників привернули його зовнішні характеристики, такі як навколишнє 

середовище (обставини) (Дж. Спер, Д. Мокер), та внутрішні, у тому числі 
особистісні характеристики (Р. Брокетт, Л. Гульельміно, Р. Хіємстра), внутрішні 
зміни у свідомості за допомогою критичної рефлексії (С. Брукфілд, Д. Мезіроу, 
Р. Бояцис), внутрішній моніторинг пізнавальних процесів (Д. Гаррісон) і 
психологічна незалежність того, хтонавчається (Х. Лонг). 

Аналіз наукових досліджень, присвячених самокерованому навчанню, 
дозволяє виділити три основні його цілі у контексті вищої освіти дорослих: 
розвиток потенціалу самостійності студента; сприяння трансформативному 
навчанню;  сприяння емансипаторному навчанню й соціальним змінам.  

З цього випливає, що теорія самокерованого навчання розкриває внутрішні й 
зовнішні аспекти самостійної пізнавальної діяльності дорослої людини. 

Слід зазначити, що поняття самокерованого навчання визначається 
дослідниками по-різному. Так, М. Ноулз визначив його як процес, у якому дорослі 
студенти беруть на себе ініціативу у діагностиці потреб навчання, розробці цілей 
навчання, виявленні людських і матеріальних ресурсів для навчання, виборі й 
застосуванні відповідних стратегій й оцінці результатів навчання за допомогою 
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інших (педагогів) або без неї (Knowles, 1975, c. 18). Це визначення можна 
представити у вигляді лінійної моделі самокерованого навчання М. Ноулза (рис. 
3.1). 

 

Рисунок 3.1. Модель самокерованого навчання М. Ноулза 

Джерело: опрацьовано автором з (Knowles, 1975) 

В альтернативному визначенні Р. Брокетта й Р. Хайeмстри самокероване 
навчання – це поєднання процесуальних й особистісних елементів, де індивід несе 
основну відповідальність за процес навчання (Brockett & Hiemstra, 1991, c. 24).  

По суті ці визначення різняться тим, що М. Ноулз визнає дорослого як 
ініціатора й конструктора свого навчання, а Р. Брокетт і Р. Хайeмстра покладають 
на нього лише відповідальність за цю діяльність. На наш погляд, ці визначення не 
протиставляються, а доповнюють одне одного. 

Результати наукового пошуку свідчать, що через актуальність проблеми 
самокерованого навчання, у зарубіжній науковій літературі представлена досить 
велика кількість моделей, які віддзеркалюють цілий ряд способів його 
концептуалізації. Розглянемо найбільш відомі з них. 

Перші види самокерованого навчання дорослих, запропоновані А. Тафом і 
М. Ноулзом, найбільш лінійні, мають інструктивний характер. Наступні моделі 
самокерованого навчання більш інтерактивні й багатокомпонентні, тому що беруть 
до уваги особисті характеристики дорослих, контекст, у якому відбувається 
навчання, зовнішні чинники (обставини), а також форму навчання.  

Дж. Спер і Д. Мокер проводили дослідження щодо самокерованого навчання 
у світлі «теорії поля» К. Левіна, відповідно до якої людина живе й розвивається у 
«психологічному полі» оточуючих її предметів. Кожен предмет має для людини 
свою валентність – свого роду енергетичний заряд, що викликає у дорослого 

специфічну напругу і вимагає розрядки. Відповідно до цієї теорії, поведінка 

людини розглядається як вольова й польова. Вольова викликана внутрішніми 
потребами й мотивами, а польова – впливом зовнішніх об'єктів. Дослідження 
Дж. Спер і Д. Moкер показало, що навчання визначається обставинами, які 
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оточують дорослих, більшою мірою, ніж їхньою рішучістю або внутрішньою 
спрямованістю (Spear, & Mocker, 1984). Ними було уведене поняття «організація 
обставин», що ставить під сумнів лінійний характер самокерованого навчання, і, 
водночас, надає великого значення зовнішнім чинникам (або зовнішнім мотивам), 
які впливають на прийняття рішення дорослого щодо навчання і його організації. 
Це дає можливість впливати на навчання дорослого через створення певних 
обставин.  

На відміну, основним компонентом моделі самокерованого навчання 
Р. Брокетта і Р. Хайемстри (PRO-модель), є особиста відповідальність дорослого 
(рис. 3.2). Автори PRO-моделі стверджують, що доросла людина здатна взяти на 
себе особисту відповідальність за своє власне навчання. За їх визначенням, 
особиста відповідальність у контексті навчання є здатністю або готовністю людей 
взяти під контроль своє власне навчання, що й визначає їх потенціал 
самокерованості (Brockett & Hiemstra, 1991, c. 26). 

У PRO-моделі самокероване навчання розглядається у двох площинах: з 
позиції навчального процесу (зовнішні характеристики) і того, хто навчається 
(внутрішні характеристики). Теорія визначає взаємодію педагога й студента, де 
студент бере основну відповідальність за планування, реалізацію й 
самооцінювання процесу навчання. Педагог наглядає за процесом. Компонент 
«самокерування студента» містить характеристики студента, які дозволяють 
проявити особисту відповідальність за своє навчання. Інтеграція зовнішніх і 
внутрішніх характеристик сприяє формуванню компонента «самокерування у 

навчанні». Вищезгадані компоненти розміщені усередині кола, у якому 
відбувається навчання. Воно позначено як «чинники соціального контексту». 
Присутність складової соціального контексту в Pro-моделі свідчить, що навчання 
відбувається більшою мірою в соціальному оточенні й підкреслює його роль у 
формуванні відповідальності. Цей компонент спирається на попередні 
дослідження Дж. Спер і Д. Мокер про необхідність розуміння ролі соціальної 
реальності (обставин) у процесі навчання. Соціальний контекст у даній моделі 
містить у собі як політичні, так і соціально-економічні елементи. 
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Рисунок 3.2. Модель самокерованого навчання Р. Брокетта і Р. Хайемстри 

Джерело: опрацьовано автором з (Brockett & Hiemstra, 1991) 

Слід зазначити, що PRO-модель критикували через недооцінку ролі 
контексту в самокерованому навчанні. Тому, визнавши справедливість критики й з 
огляду на результати сучасних досліджень з теорії навчання дорослих, 
Р. Хайемстра й Р. Брокетт запропонували оновлену модель самокерованого 
навчання дорослих, яка, на їх думку, є еволюцією попередньої PRO-моделі 
(Brockett & Hiemstra, 1991). Основними рівнозначними елементами моделі є: 
особистість дорослого (person), освітній процес (process) і соціальний контекст 
(context). Звідси назва – РРС-модель.  

Автори дають наступну характеристику трьом компонентам даної теорії. 
Компонент «особистість» містить характеристики особистості, такі як творчість, 
критична рефлексія, ентузіазм, життєвий досвід, задоволеність життям, мотивація, 
попередня освіта, стійкість та «Я»-концепція. Компонент «процес» містить 
організацію навчального процесу, включаючи допомогу, навички навчання, стилі 
навчання, планування, організацію, оцінювання, стилі учіння. Під «контекстом» 
мається на увазі культура, влада, навчальне середовище, фінансове забезпечення, 
стать, організаційні стратегії, раса тощо. Усі три елемента теорії мають рівне 
значення для самокерованого навчання. Хоча, як зауважують автори моделі, 
можливі ситуації, коли один елемент може мати більший вплив на ефективність 
самокерованого навчання дорослого. У PPC-моделі оптимальна ситуація для 
ефективного самокерованого навчання – це збалансований стан усіх трьох 
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елементів. Інакше кажучи, студент повинен мати високий ступінь самокерованості, 
освітній процес має бути побудований таким чином, щоб заохотити студентів 
узяти під контроль своє власне навчання, а соціальний контекст і навчальне 
середовище мають підтримувати й заохочувати самокероване навчання.  

Подальшим розвитком теорії самокерованого навчання стала чотиривимірна 
схема самокерованого навчання Ф. Кенді, який розглядає навчання як 
багатоаспектну діяльність дорослої людини (рис. 3.3). Автор розглядає 
самокероване навчання у двох площинах: як мету і як процес. У разі мети 
самокерування виступає як особистий атрибут (особиста автономія), готовність і 
здатність проводити своє власне навчання (самокерування). У разі процесу – як 
спосіб організації навчання у формальному середовищі (самоконтроль) і особисте 
прагнення до можливості навчання в природному (неформальному) соціальному 
оточенні (автодидактика) (Candy, 1991, 23).  

Водночас Дж. Гроу, з огляду на мінливість самокерування, яку він 
спостерігав у дорослих, які навчаються, розробив свою поетапну модель 
самокерованого навчання (Grow, 1991), яку можна назвати поетапною моделлю 
формування самокерованості. У теорії Дж. Гроу дорослі просуваються лінійно з 
першого щабля до четвертого, а педагог вибирає стратегії, що відповідають рівню 
самокерованості дорослого студента.  

 

Рисунок 3.3. Модель самокерованого навчання Ф. Кенді 
Джерело: опрацьовано автором з (Candy, 1991) 

На першому етапі організації навчання передбачається, що дорослі мають 
низький рівень самокерованості й мають потребу в авторитарній стратегії 
навчання, коли їм дають докладні вказівки, що робити й коли. Педагогу 
призначається владна роль або тренера. На другому етапі дорослі мають достатній 
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рівень самокерованості й відповідають на мотиваційні стратегії, які 
використовуються для пробудження інтересу. Педагог виступає в ролі мотиватора 
й гіда. Але вже на третьому етапі дорослі показують середній рівень 
самокерування й вважають себе учасниками власного навчання. Вони вивчають 
певний обсяг матеріалу самостійно й сприймають педагога як помічника у 

прийнятті рішень та використанні наявних навичок. Четвертий етап 
характеризується високим рівнем самокерування дорослих, які можуть визначити 
власні цілі й стандарти, використовують інших людей у якості ресурсів. Роль 
педагога полягає в делегуванні – не вчити, а розвивати здатність дорослого до 
навчання. На думку Дж. Гроу (Grow, 1991, с. 135), на цьому формування 
самокерованості можна вважати завершеним.  

Слід зазначити, що справедливість концепції самокерованого навчання 
Дж. Гроу підтвердили дослідження, проведені російськими вченими (Сухобская, 

Николаева, 2003), якими доведено, що педагогічний супровід дорослих студентів 
має якісно змінюватися від етапу до етапу – у міру розвитку самостійного 
рефлексивного контролю у студентів. Крім того, залежно від індивідуальних 
особливостей дорослих студентів і рівня їх підготовки, потреба у допомозі з боку 
педагога може бути різною з самого початку. Однак переконатися в цьому педагог 

може тільки за результатами виконаних завдань. 
Це дає нам підстави говорити про те, що самокероване навчання у 

формальному освітньому середовищі можливе тільки за умови орієнтації педагога 
на сформованість або формування рефлексивних якостей особистості дорослого 
студента, тому що сутність самокерування полягає в сприянні поступовій 
інтеріоризації дій дорослих студентів, пов'язаних із засвоєнням змісту і з 
переносом навчальних функцій у внутрішній план. Результатом такого об'єднання 
функцій у свідомості й діяльності студента стає перехід на новий якісний рівень – 

самокерування своєю освітньою діяльністю.  
Втім італійська дослідниця самокерованого навчання дорослих 

Л. Гульельміно доводить, що не всі дорослі мають схильність до самокерування у 
процесі навчання через наявність індивідуальних психологічних відмінностей 
(Guglielmino, 2013). Тому Л. Гульельміно розробила методику оцінки, яка 

називається «Шкала готовності до самокерованого навчання». Упродовж багатьох 
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років ця шкала використовується для створення кореляції між готовністю до 
самокерування й безліччю інших змінних.  

Наприкінці 90-х років канадським дослідником Д. Гаррісоном розроблена 
теорія розгортання самокерованого навчання (Garrіson, 1997), яка містить у собі 
аспекти самокерування, самоконтролю (когнітивні реакції) і мотиваційні чинники, 
що пояснюють процес самокерованого навчання (рис. 3.4).  

За твердженням автора теорії, мотивація має усепроникаючий ефект у 
самокерованому навчанні. Вона впливає як на рішення вчитися (вхідна мотивація), 
так і на зусилля, необхідні для збереження наполегливості в навчанні (орієнтація 
на завдання). Вона також впливає на когнітивні й метакогнітивні процеси, які 
використовують дорослі студенти (самоконтроль), і розмір відповідальності, яку 
вони беруть на себе для побудови змісту свого навчання. ЇЇ вплив 
розповсюджується й на рівень контролю за своїм навчанням – керування 
навчальними ресурсами й підтримкою (самокерування). Відповідно до цієї теорії, 
три складові разом конструюють самокероване навчання.  

 

Рисунок 3.4. Теорія розгортання самокерованого навчання Д. Гаррісона 

Джерело: опрацьовано автором з (Garrіson, 1997) 

Аналіз представлених моделей самокерованого навчання дорослих дає 
підстави для визначення його сутнісних характеристик, а саме:  

‒ дорослий бере на себе відповідальність за різні рішення, пов'язані з 
навчальною діяльністю;  

‒ самокерування розглядається як континуум, або характеристика, що існує 
певною мірою в кожній людині й ситуації навчання;  
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‒ самокероване навчання може відбуватися у різному навчальному 
середовищі;  

‒ самокерований дорослий студент здатний переносити знання й уміння від 
однієї ситуації до іншої;  

‒ самокероване навчання може містити в собі різні види діяльності й 
ресурси, такі як самостійне читання, участь у дослідницьких групах, стажування, 
електронна комунікація, рефлективна діяльність у писемній формі;  

‒ роль педагога в самокерованому навчанні полягає у забезпеченні 
комунікації зі студентами, навчальних ресурсів, оцінки досягнутих результатів, а 
також сприяння критичному мисленню дорослих студентів;  

‒ способами підтримки самокерованого навчання можуть бути дистанційні, 
змішані програми навчання, дуальне навчання, нетрадиційні курси й інші 
інноваційні програми. 

У той час, як самокероване навчання стосується особистих якостей дорослих 
студентів, трансформативне навчання більшою мірою розкриває пізнавальний 
процес навчання. Ментальна конструкція досвіду, внутрішній зміст і рефлексія – 

загальні елементи цієї теорії.  
Теорія трансформативного навчання вважається однією з основних теорій 

навчання дорослих. Вона набула цього статусу завдяки роботам Дж. Мезіроу, 

П. Крентона, Дж. Діркса, Р. Бойда, К. Тейлора та інших. Дев’яності роки 
двадцятого століття можна назвати періодом трансформативного навчання з 
огляду на зосередження навколо нього наукових досліджень щодо можливості 
його використання у навчанні дорослих.  

Засновником трансформативного навчання уважається Дж. Мезіроу, який 
розкриває взаємозв’язок процесу трансформації ментального досвіду і розвитку 
дорослого під час навчання. За Дж. Мезіроу, навчання у дорослому віці не просто 
збільшує обсяг знань дорослого, але допомагає по-новому інтерпретувати досвід, 
що, у свою чергу, впливає на майбутні дії дорослого і відкриває йому можливості 
для нових ролей у суспільстві (Mezirow, 1991). Отже, навчання – це осмислення 
дорослим свого досвіду, внесення змін у свої переконання й погляди. Процес і 
результат трансформативного навчання є розвитком, тобто здатністю дорослого 
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критично реагувати, бо саме результат і змінена думка дорослого підносить його 
до нового щабля розвитку (Mezіrow, 1990, c. 14). 

Відомий десятикроковий процес трансформації думок і поглядів дорослого 
Дж. Мезіроу (Mezirow, 1978) ініціюється дилемою, що дезорієнтує, стає 
особистісною кризою. Ця криза призводить дорослого до аналізу й критичного 
усвідомлення припущень і переконань, якими він керувався в минулому, але вони 
вже не здаються йому прийнятними. Така оцінка призводить дорослого до пошуку 
нових способів боротьби з дилемою, часто за допомогою інших. Саме в цей 
момент дорослий усвідомлює нове розуміння, нові перспективи у діалозі з іншими. 
Дж. Мезіроу (Mezіrow, 1995) спирається на ідею ідеальних умов для цього діалогу 
або дискурсу німецького філософа Ю. Хабермаса (дискурс, який спрямований на 
більш делікатне, поважне, не домінуюче і не руйнівне спілкування) (Mezіrow, 

1995, с. 54). У результаті формується нова, трансформована думка, більш 
змістовна, гнучка й інтегративна, ніж попередня (рис. 3.5).  

Таким чином, увесь цикл можна поділити на три частини. Володіючи 
власним досвідом, дорослий спочатку почуває відчуження до загальноприйнятих 
соціальних ролей, потім відбувається рефрейминг – реструктуризація бачення 
дорослим реальності і його місця в ній. У результаті починається етап 
конвенціональної солідарності, що представляє собою реінтеграцію в суспільство з 
новим баченням навколишньої дійсності (Mezіrow, 1995). 
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Рисунок 3.5. Навчальний цикл у трансформативному навчанні Дж. Мезіроу 

Джерело: опрацьовано автором з (Mezirow, 2000) 

Завдяки тому, що дорослий проходить ці значущі етапи перспективної 
трансформації у процесі навчання, він поступово набуває особистісної зрілості. 
Перспективна трансформація може відбуватися у двох вимірах. Кожен вимір 
пов'язаний із зміною змістовних схем. З одного боку, це може відбуватися 
безболісно через накопичення або об'єднання трансформацій у встановлених 
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змістовних схемах (Mezіrow, 1985, с. 23). З іншого боку, перспективна 
трансформація може бути також епохальною і болісною (Mezіrow, 1985, с. 24) 

зміною змістовних перспектив, або комплектів змістовних схем, так як цей вимір 
включає в себе всебічну і критичну переоцінку себе. 

Як правило, нові наративи створюються у процесі внутрішнього та 
зовнішнього проговорювання на основі нових ментальних утворень (тезаурусів, 
схем, концепцій тощо). Причому нові наративні утворення, з одного боку, 
використовують новостворені ментальні структури, з іншого ‒ спираються на 
базові концепції особистості (насамперед Я-концепцію) та на її базовий наратив. 
Причому саме ці, вже наявні утворення, відіграють вирішальну роль у процесі 
усвідомлення нового досвіду. Так, наприклад, якщо особистості притаманна 
негативна Я-концепція, яка може відповідати базовій наративній темі (лейтмотиву) 
«Я ‒ невдаха», то й нові наративні утворення, незалежно від особливостей 
незвичної ситуації, будуть будуватися на основі цих особистісних утворень. 
Інакше кажучи, хоча для осмислення нової ситуації й вибудовуються нові 
концепти, основний її сенс, який вибудовує особистість у процесі інтерпретації, як 
правило, відповідає сенсу базових складових особистості. Тому нові ситуації, 
замість того, щоб трансформувати особистісний досвід часто лише підкріплюють 
вже наявний досвід, тобто базові ментальні конструкти особистості, що вже 
склалися. І лише на основі досить складної та напруженої внутрішньої роботи 
можна трансформувати особистісний досвід і вже на його основі по-іншому 
осмислювати нову ситуацію. Тобто, якщо вдасться відійти від усталених 
особистісних утворень, як правило, за допомогою педагога, діалогу з ним, то 
старий наратив починає руйнуватися, оскільки новий досвід вступає у конфлікт з 
наявними базовими структурами особистості (Чепелєва, 2013, с. 32). 

Безперечно, трансформативне навчання являє собою процес змін у цінностях 
і переконаннях дорослого (рис. 3.6).  

Набір переконань – це система припущень, яка дозволяє інтерпретувати свій 
досвід. Вони вибірково формують і визначають межі очікувань, сприйняття, 
пізнання і почуття, а також встановлюють лінію поведінки дорослого. Тому 
дорослий автоматично переходить з однієї конкретної діяльності до іншої. У 
дорослого є сильна тенденція відхиляти ідеї, які не відповідають його 
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упередженням, вважаючи ці ідеї як недостойні уваги або оманливі, безглузді, 
дивні, помилкові. Трансформативне навчання дозволяє змінити набір переконань 
на більш широкий, проникливий, саморефлексивний та інтегративний. Набір 
переконань охоплює пізнавальні, вольові й емоційні сфери і складається з двох 
аспектів: способів мислення і думок (Mezirow, 2000, c. 43).  
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Рисунок 3.6. Графічне представлення теорії трансформативного навчання 

Дж. Мезіроу 

Джерело: опрацьовано автором з (Mezirow, 2000) 

Способи мислення – широкі, абстрактні й орієнтуючі. На них впливають 
припущення, що складають певний набір кодів. Ці коди можуть бути культурні, 
соціальні, освітні, економічні, політичні або психологічні. Способи мислення 
формуються під впливом набутих переконань, цінностей, почуттів і оцінок у 
певній ситуації – групі переконань, ціннісних суджень, відносин і почуттів, що 
зумовлюють певну інтерпретацію. Отже, точка зору (думка) є комплексом 
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почуттів, переконань, суджень, і відносин, який має дорослий відносно конкретних 
осіб або груп. 

Водночас набір переконань, у першу чергу, вважається результатом 
культурної асиміляції і впливу суб’єктів навчання. Звички розумової діяльності 
більш довговічні, ніж думки. Думка змінюється в залежності від того, як дорослий 
реагує на зміст або процес, за допомогою якого він вирішує проблеми. Це 
відбувається будь-який раз, коли дорослий намагається зрозуміти події, які 
відбуваються не так, як він очікував. Набір переконань дорослого трансформується 
за допомогою критичного переосмислення припущень, на яких будуються його 
інтерпретації, думки, звички розумової діяльності й переконання. Дорослий може 
стати критично рефлективним до своїх або чужих припущень, коли він навчається 
вирішувати проблеми інструментально, або коли бере участь у комунікативному 
навчанні. Дорослий може бути критично рефлективним, коли читає книгу, чує 
чиюсь думку, бере участь у розв’язанні проблеми (об’єктивний рефрейминг), або 
самостійно критично оцінює свої власні ідеї та переконання (суб'єктивний 
рефрейминг). Саморефлексія може зумовити значні особистісні трансформації. 

У трансформативному навчанні Дж. Мезіроу виокремлює чотири типи (рис. 
3.7). Перший − слугує детальному перегляду існуючої точки зору – дорослий може 
далі шукати докази, щоб підтримати, розширити її діапазон або інтенсивність. 
Другий – передбачає формування нової точки зору. Третій – змінює точку зору. 
Четвертий – трансформує звички розумової діяльності. 

Типи 
трансформативного 

навчання
 

перегляд існуючої 
точку зору

 

формування нової 
точки зору

 

трансформація 
точки зору

 

трансформація 
способів мислення

 

 

Рисунок 3.7. Типи трансформативного навчання за Дж. Мезіроу 

Джерело: опрацьовано автором з (Mezirow, 2000) 

Для підтримки трансформативного навчання педагоги повинні допомогти 
дорослому студенту стати обізнаним і критичним щодо своїх і чужих припущень. 
Їм необхідна практика у визначенні набору переконань і використанні своєї уяви 
для перегляду проблеми з іншої точки зору. Дорослі студенти також потребують 
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допомоги для ефективної участі у дискурсі. У цьому сенсі навчання є соціальним 
процесом, а дискурс стає основою для формування розуміння.  

Відтак трансформативне навчання сприяє критичному мисленню, образній 
постановці проблеми і дискурсу, залучає до групового обговорення та вирішення 
проблем, тому його можна вважати особистісно-орієнтованим, колективним та 
інтерактивним. Навчальні матеріали у трансформативному навчанні відображають 
реальний життєвий досвід дорослих і призначені сприяти їх участі в обговоренні у 
малих групах для визначення причин, вивчення доказів, що спонукає до 
рефлексивної думки. Навчання відбувається через відкриття та творче 
використання образів чи моделей для розв’язання і перегляду проблеми.  

Трансформативне навчання відбувається за використання наступних методів 
навчання: групові проекти, рольові ігри, кейси, моделювання, концепт-мапи, 
біографічні розповіді тощо. Ключова ідея вибору методу чи форми навчання 
полягає у наданні допомоги дорослому активно залучати поняття у контексті його 
життя і критично оцінювати ґрунтовність нових знань (Mezirow, 1990a). Ці методи 
заохочують до критичного мислення і розвивають досвід у дискурсі. 

Педагог у трансформативному навчанні виступає як фасилітатор і модератор. 
Фасилітатор заохочує дорослих створювати норми, які підтримують порядок, 
справедливість, повагу, відповідальність, сприяють рівноправному 
співробітництву, забезпечують рівні можливості для участі.  

Отже, у процесі трансформативного навчання існує внутрішня логіка, ідеал і 
мета. Процес включає в себе трансформацію переконань дорослої людини через 
критичну рефлексію щодо її припущень, перевірки спірних переконань за 
допомогою дослідження, вживання заходів щодо внутрішньої рефлексії і 
критичної оцінки. Таке розуміння природи навчання дорослих надає педагогу 
можливість обґрунтувати вибір відповідної освітньої практики. 

Узагальнюючи вищесказане, можна виокремити наступні особливості 
трансформативного навчання дорослих: 

1. Трансформативне навчання розглядається як комунікативна теорія 

навчання дорослих. 
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2. Досвід дорослого є відправною точкою та основою для 
трансформативного навчання (Mezіrow, 1995, с. 47). Досвід розглядається як 
соціальний конструкт, тому його можна деконструювати та трансформувати. 

3. Критична рефлексія вважається характерною для трансформативного 
навчання дорослих.  

4. Раціональне дослідження є основним середовищем, через яке 
відбувається трансформація (Mezirow, 1991, с. 77). 

5. Критична рефлексія, усвідомлення переконань та участь у науковому 
пошуку стають важливими елементами у визначенні потреб у навчанні, 
встановленні навчальних цілей, розробці матеріалів і методів, оцінюванні прогресу 
дорослих студентів за допомогою таких методів як портфоліо. 

6. Трансформативне навчання відображає процес і результат розвитку 
дорослих (Mezirow, 1991, с. 152). 

7. Навчальні матеріали у трансформативному навчанні відображають 
реальний життєвий досвід дорослих і призначені сприяти їх участі в обговоренні у 
малих групах для визначення причин, вивчення доказів, що спонукає до 

рефлексивної думки. 
8. Навчання дорослих відбувається через відкриття та творчий пошук 

способів розв’язання проблеми.  
9. Трансформативному навчанню властивий горизонтальний тип 

відносин «студент-педагог», за допомогою чого діалог «студент-педагог» 
будується на основі взаємної довіри, що створює безпечну освітню атмосферу для 
комунікації та полегшує процес трансформації.  

10. Педагог працює як фасилітатор, а не керівник, заохочує студентів до 
вироблення норм, які встановлюють порядок та справедливість у групі, повагу та 
відповідальність щодо допомоги у навчанні один одному; сприяє збереженню 
рівності між членами групи; забезпечує рівні можливості для усіх учасників 
навчального процесу.  

11. Ключова ідея вибору методу чи форми навчання полягає у наданні 
допомоги дорослому активно залучати його досвід і критично оцінювати 
ґрунтовність нових знань (Mezirow, 1990a).  
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Слід відзначити, що трансформація досвіду дорослого стала основою і для 
теорії емпіричного навчання, але не на ментальному рівні, як у 
трансформативному навчанні, а на практичному. З точки зору цієї теорії навчання 
визначається як процес, за допомогою якого знання формуються шляхом 
трансформації досвіду, тобто знання – є результатом комбінації розуміння і 
трансформації досвіду (Kolb, 1984, с. 41). Втім розуміння досвіду – це процес 
прийняття інформації, а трансформація досвіду – це інтерпретація інформації і дія 
на основі цієї інформації. Теорія емпіричного навчання – це динамічний погляд на 
навчання, яке засноване на навчальному циклі, що приводиться в дію подвійною 
діалектикою «дія / рефлексія» і «досвід / абстракція».  

Британський учений П. Бернард, характеризуючи емпіричне навчання, 
виокремлює кілька основних його атрибутів, зокрема: 

1. Дія: студент – це не пасивний сосуд, а активний учасник; залучений до 
фізичного руху, а не просто сидіння. 

2. Рефлексія: навчання відбувається тільки після реакції на дію. 
3. Феноменологічний атрибут: об'єкти або ситуації описуються без 

присвоєння значень або тлумачень; студент повинен сам визначити те, що 
відбувається; точка зору педагога не повинна автоматично нав'язуватися. 

4. Суб'єктивний людський досвід: погляд на світ з точки зору студента, а не 
педагога. 

5. Людський досвід у якості джерела навчання: емпіричне навчання – це 
спроба використати людський досвід в рамках навчального процесу (Burnard, 1989, 

c. 14). 

Наразі аналіз вітчизняних наукових джерел з освіти дорослих свідчить, що 
українськими вченими проблема емпіричного навчання дорослих взагалі, а моделі 
емпіричного навчання зокрема, вивчена недостатньо. Водночас моделі 
емпіричного навчання дорослих широко обговорюються й упроваджуються у 
країнах Європейського Союзу, Австралії, США, Канаді та інших, як свідчать 
роботи зарубіжних дослідників Д. Бауда (Boud, D.), П. Бернарда (Burnard, P.), 

Г. Дін (Dean, G.), Л. Джоплін (Joplin, L.), К. Ітіна (Itin, Ch.), Д. Колба (Kolb, D.), 

Д. Уокера (Woker, D.) та інших. 
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Інтегруючи основоположні роботи зарубіжних учених, Д. Колб запропонував 
цикл емпіричного навчання дорослих, у якому досвід дорослого є ключовим 
елементом. Д. Колб розглядає цикл емпіричного навчання у якості центрального 
принципу своєї теорії, у якій безпосередній або конкретний досвід є основою для 
спостережень і рефлексії. Спостереження й рефлексія асимілюються й 
перетворюються в абстрактні концепції, що забезпечують новий зміст діям, які 
можна активно проекспериментувати, що, у свою чергу, призводить до набуття 
нового досвіду. Д. Колб зображує процес емпіричного навчання як ідеалізований 
цикл навчання або спіраль, де студент проходить всі етапи – виконання 
практичного завдання, рефлексію, мислення й дію.  

Модель емпіричного навчання Д. Колба презентує два діалектично 
пов'язаних процеси розуміння досвіду: конкретний досвід і абстрактна 
концептуалізація; і два діалектично пов'язаних режими трансформації досвіду: 
рефлексивне спостереження і активне експериментування. Цей процес включає в 
себе інтеграцію наступних елементів: знань, які містять поняття, факти й 
інформацію, отриману в рамках формального навчання і минулого досвіду; 
діяльності, або застосування знань у реальному світі; рефлексії, тобто самоаналізу і 
синтезу знань і діяльності щодо оволодіння знаннями й вміннями (Indiana 

University, 2006, URL). 

Цікавою, на наш погляд, є думка Д. Бауда, який висловлює два припущення 
щодо емпіричного навчання. Перше припущення свідчить, що навчання завжди 
базується на попередньому досвіді і має враховувати цей досвід. Це означає, що 
існуючі уявлення і системи розуміння, які склалися у дорослих студентів впродовж 
життя, значно впливають на навчання. Тому необхідно створити зв’язки між новим 
та наявним досвідом, щоб студенти могли аналізувати й усвідомлювати новий 
досвід (Boud, 1994, c. 3). Друге припущення свідчить, що навчання з досвіду 
обов'язково є активним, залучає студентів до взаємодії. Взаємодію і втручання 
Д. Бауд називає навчальним середовищем, тобто соціальним, психологічним та 
матеріальним оточенням, у якому знаходиться студент (Boud, 1994, c. 4).  

Аналіз праць зарубіжних дослідників емпіричного навчання (Dean, 1993; 

Joplin, 1981; Pfeiffer, & Jones, 1979) дає нам можливість узагальнити їх результати і 
визначити етапи емпіричного навчання дорослих студентів у ЗВО, а саме: 
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1. Перший етап – підготовка. Визначаються завдання і мета практичної 
діяльності.  

2. Другий етап – досвід (виконання практичного завдання). Студенти 
виконують практичне завдання з незначною допомогою педагога або без його 
допомоги, спираючись на власний досвід, за потреби вдосконалюючи й 
поширюючи його. 

3. Третій етап – аналіз і рефлексія. Студенти обговорюють, аналізують і 
обмірковують досвід. Студенти діляться своїми результатами, реакціями та 
зауваженнями з іншими, а також беруть участь в обговоренні досвіду інших 
студентів. Студенти також обговорюють, як була проведена практична робота, які 
теми, проблеми і питання виникли у результаті роботи. 

4. Четвертий етап – узагальнення. Студенти пов’язують виконану 
практичну роботу з реальними прикладами, знаходять тенденції або загальні 
способи розв’язання реальних проблем. 

5. П'ятий етап – застосування. Студенти застосовують результати 
набутого та минулого досвіду у схожій або іншій ситуації. Крім того, студенти 
обговорюють, як можна застосувати набуті знання в інших ситуаціях, як визначені 
питання можуть бути корисні в майбутньому, і як можна розвинути більш 
ефективні моделі поведінки, спираючись на результати досвіду. 

Між іншим, американський дослідник з питань філософії емпіричного 
навчання К. Ітін розробив «діамантову модель» емпіричного навчання, яка 
ілюструє транзактивні відносини між педагогами та студентами. Ця модель наочно 
показує цикл емпіричного навчання студента та процес емпіричного навчання 
педагога. Модель визнає роль педагога як посередника, який вчиться разом зі 
студентами. Таким чином, за допомогою транзактивних відносин, студенти і 
педагогі впливають один на одного у процесі конструювання знань (Itin, 1999, c. 

93). 

Теорія емпіричного навчання К. Ітіна зосереджена на навчальному процесі, 
конкретному досвіді, навчальному середовищі й змісті предмету. Усі елементи 
моделі впливають на процес навчання кожного студента й педагога. Одночасно, 
студенти і педагоги впливають на кожен з цих елементів, забезпечуючи тим самим 
передачу знань (Itin, 1999, c. 94). Автор моделі вважає, що транзакцію між 
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студентом й елементами моделі можна краще зрозуміти через три види відносин, 

зокрема: 1) студента до себе; 2) студента до навчального середовища; і 3) студента 
до педагога.  

Ставлення студента до себе складається впродовж циклу емпіричного 
навчання. Діамантова модель демонструє, як студент конструює знання, 
рефлексуючи на досвід через свою особисту систему цінностей. Хоча кожен 
студент знаходиться під контролем цього процесу і відповідає за навчання й 

зростання, на його навчання також впливають інші транзактивні відносини 
(Chapman, Pam & Bill, 1992, c. 19), які мають потенціал для підтримки або 
перешкод у циклі емпіричного навчання. 

Відносини студента й навчального середовища включають в себе 
предметний матеріал та осіб, які прямо або опосередковано пов'язані з навчальним 
процесом (Chapman, Pam & Bill, 1992, c. 17).  

Предметний матеріал у діамантовій моделі містить будь-яку інформацію, 
надану студенту щодо навчання, а також існуючу систему цінностей студента (Itin, 

1999, c. 95). Система цінностей студента, зокрема його попередні знання й 

припущення, визначають форми, методи і засоби його навчання, інтерпретації 
досвіду і навчання через досвід. Предметний матеріал має відповіднати інтересам 

студента, тому що досвід вважається корисним, якщо він пов'язаний з унікальною 
історією та особливостями кожного студента і демонструє різні способи взаємодії 
зі світом (Cassidy, 2008, 288). Таким чином, відповідальність педагога полягає у 

тому, щоб виявити і взяти до уваги різні точки зору, стилі навчання та інтереси 
своїх студентів під час розробки предметного матеріалу та навчального досвіду 
(Chapman, Pam & Bill, 1992, c. 9).  

Відносини студента з навколишнім середовищем включають в себе також 
транзактивне міжособистісне спілкування між студентами й педагогами. Через цей 
діалог педагог та студенти впливають на конструювання знань. Крім того, цей тип 
відносин містить і фізичне середовище, у якому перебуває студент під час 
навчання.  

Отже, хоча кожен студент контролює власне емпіричне навчання, на нього 

впливають відносини між студентом і педагогом, полегшуючи або ускладнюючи 
його. Педагог несе відповідальність за налагодження партнерських відносин зі 
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студентом, а також за структурування відносин студента з навколишнім 
середовищем (Itin, 1999, c. 96). Таким чином, під час навчального процесу педагог 
має розробити навчальний матеріал, що відповідає цілям та інтересам студентів; 

сприяти рефлексії студентів; ураховувати досвід кожного студента. 
Отже, аналіз теорій емпіричного навчання дорослих, які існують у 

зарубіжній теорії і практиці освіти дорослих, свідчить, що в їх основі лежить 
трансформація й інтерпретація досвіду, який набувається самими студентами під 
час практичної роботи. При цьому педагог відіграє роль фасилітатора або тренера 
(коуча), а не перекладача реальності або постачальника істини. Емпіричне 
навчання озброює студентів компетенціями, яких вони потребують для успіху у 
реальному світі й створює унікальну можливість для підготовки студентів до 
професійної кар'єри.  

Аналіз наукових праць з емпіричного навчання дорослих дозволив нам 
визначити наступні його особливості: 

1. Емпіричне навчання відбувається, коли практичний досвід піддається 

критичному аналізу, синтезу та рефлексії. 
2. Структура практичного досвіду вимагає від студента ініціативи, 

прийняття рішень та відповідальності за результати діяльності. 
3. Упродовж усього емпіричного навчального процесу студент активно 

займається визначенням питань, дослідженням, експериментуванням, 

розв’язанням проблем, а також бере на себе відповідальність, підтримує 

креативність.  
4. В емпіричному навчанні студенти залучені на інтелектуальному, 

емоційному, соціальному, духовному та фізичному рівнях, що надає автентичності 
навчальним завданням. 

5. Результати емпіричного навчання є особистими, формують основу для 
майбутнього досвіду і навчання дорослого. 

6. Емпіричне навчання надає можливості для студентів та педагогів 
вивчати та досліджувати свої власні цінності. 

7. Педагог виконує роль фасилітатора. Основні завдання педагога 

включають організацію відповідного практичного досвіду, встановлення меж, 
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підтримку студентів, забезпечення фізичної та емоційної безпеки та полегшення 
процесу навчання. 

8. Дизайн емпіричного навчання забезпечує можливість навчатися на 
наслідках, помилках і успіхах реального життя. 

9. Емпіричному навчанню притаманні активні й інтерактивні методи 
навчання. 

Втім, відповідно до одного з головних положень теорії діяльності, для того, 
щоб опанувати якоюсь конкретною діяльністю, потрібно здійснити діяльність, 
адекватну тій, котра втілена в даному предметі або явищі, у системах, які вони 
утворюють (О. Леонтьєв). 

Л. Резник (Resnіck, L.) (Resnіck, 1987) ілюструє теорію навчання як висхідну 
до когнітивної психології, що відома як ситуативне пізнання (sіtuated cognіtіon). 

Теорія припускає, що навчання не можна розглядати тільки як індивідуальний, 
внутрішній пізнавальний процес. Навчання будується на взаємодії людей у 
конкретній ситуації за допомогою певних засобів (у тому числі мова, знаки й 
символи). Дослідження британських психологів (Lave, 1988; 1989; Lave & Wenger, 

1991) показали, що контекст, у якому відбувається навчання, має вирішальне 
значення для характеру навчання. Розуміння пізнання людини обумовлює 
навчання в ситуаціях реальної діяльності, у якій необхідні фактичні пізнавальні 
процеси. Експерименти Д. Лейва (Lave, J.) (Lave, 1988) з покупцями продуктів 
являє гарний приклад ефективності навчання у реальній діяльності. Учасники 
дослідження мали набагато кращі результати у порівнянні цін, коли насправді 
робили покупки (98 % правильних відповідей), ніж під час виконання ідентичних 
розрахунків за допомогою паперу й олівця в аудиторії (59 % правильних 
відповідей). 

Д. Шон (Schon, D.) також виступає за використання контекстного навчання 
на практиці. Знання, отримані в аудиторії, недостатні для професійної діяльності. 
Необхідно також брати участь у реальній практиці, тобто виконувати дії, а не 
застосовувати чиїсь принципи (Schön, 1987).  

Інші дослідники рекомендують учнівство, стажування й практикуми, де 
можна отримати навички за допомогою моделювання, коучинга, методу спроб і 
помилок, відвідувань підприємств, які інтегровані з навчальною діяльністю. 
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Контекстне навчання відбувається на робочих місцях, де люди вступають у 
відносини з іншими студентами, ставши членами співтовариства, що навчається. 
Це освітнє співтовариство може вважатися діяльним співтовариством (communіty 
of practіce). Це поняття,уведене у науковий обіг Д. Лейвом (Lave, J.) і Е. Венгером 
(Wenger, E.), наразі одержало подальший розвиток (Wenger, 1998).  

Відтак діяльне співтовариство – це група людей, які поділяють погляди й 
ідеї, допомагають один одному вирішувати проблеми й робити спільну справу. Усі 
люди належать до діяльних співтовариств у середовищі формального навчання, 
громадських організацій або родини. Студенти в діяльному співтоваристві мають 
різні рівні майстерності. Новачки у взаємодії з іншими членами співтовариства 
пізнають, що вони повинні знати, щоб перейти від периферії до центра практики. 
Між іншим, діяльні співтовариства являють собою теоретичну основу для 
розуміння обміну інформацією, що відбувається у соціальній практиці і яким 
чином цей обмін інформацією змінює рівень особистої участі дорослих студентів у 
навчані. 

Слід зазначити, що контекст відіграє найважливішу сенсоутворюючу роль у 
всіх процесах психіки, свідомості й діяльності. За А. Вербицьким контекст – це 
система внутрішніх і зовнішніх умов поведінки й діяльності людини, що впливає 
на сприйняття, розуміння й перетворення суб'єктом конкретної ситуації, надаючи 
зміст і значення цій ситуації як цілому, так і її компонентам. Відповідно, 
внутрішнім контекстом є індивідуально-психологічні особливості, знання й досвід 
людини; зовнішнім – предметні, соціокультурні, просторово-часові й інші 
характеристики ситуації, у яких вона діє (Вербицкий, 1999).  

Відповідно до загальної психологічної теорії діяльності засвоєння змісту 
соціального досвіду здійснюється не шляхом передачі інформації про нього 
людині, а у процесі її власної активності, спрямованої на предмети і явища 
навколишнього світу, які створені розвитком людської культури (Л. Виготський, 
С. Рубінштейн, О. Леонт’єв, П. Гальперін, В. Давидов та ін.).  

За допомогою активної діяльності відбувається присвоєння соціального 
досвіду, розвиток психічних функцій і здатностей людини, систем її відносин з 
об'єктивним світом, іншими людьми й самою собою. Це призводить до того, що 
мета студента вбачається не в засвоєнні знань, умінь і навичок або відпрацювання 
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паттернів поведінки, а в оволодінні цілісною професійною діяльністю фахівця, що 
є принциповим для навчання дорослих. 

Серед зарубіжних дослідників контекстне навчання вивчають Р. Бернс 
(Berns, R.), Е. Бленчард (Blanchard, A.), Е. Джонсон (Jonson, E.), П. Еріксон 
(Erickson, P.), М. Крофорд (Crawford, M.), С. Сіерс (Sears, S.) та інші. 

До основних принципів контекстного навчання відносять: принцип 
педагогічного забезпечення особистісного включення студента в навчальну 
діяльність; принцип послідовного моделювання в навчальній діяльності студентів 
цілісного змісту, форм і умов професійної діяльності фахівців; принцип 
проблемності змісту навчання і його розгортання в освітньому процесі; принцип 
адекватності форм організації навчальної діяльності студентів цілям і змісту 
освіти; принцип провідної ролі спільної діяльності, міжособистісної взаємодії й 
діалогічного спілкування суб'єктів освітнього процесу (педагога й студентів, 
студентів між собою); принцип педагогічно обґрунтованого сполучення нових і 
традиційних педагогічних технологій; принцип єдності навчання й виховання 
особистості професіонала.  

Відповідно до теорії діяльності (О. Леонтьєв), трансформація однієї 
діяльності в якусь іншу відбувається, головним чином, у процесі зміни її предметів 
і мотивів. Предмет діяльності студента у контекстному навчанні трансформується 
від навчальної інформації до ситуації, яка моделюється і, далі, до реальних 
виробничих ситуацій. Перебуваючи із самого початку у діяльнісній позиції, 
студенти одержують практику використання навчальної інформації у функції 
засобу регуляції власної діяльності. Це забезпечує його природне входження в 
професію без тривалих труднощів, пов'язаних із предметною й соціальною 
адаптацією на виробництві.  

У контекстному навчанні виділяють три форми діяльності, зокрема: 
семіотична, імітаційна й соціальна. 

Семіотичні форми являють собою вербальні або письмові навчальні тексти, 
що містять, як і у традиційному навчанні, теоретичну інформацію про конкретну 
сферу професійної культури. Вони передбачають її присвоєння кожним студентом 
(лекційний матеріал, традиційні навчальні завдання, тощо).  
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Імітаційні форми – це ситуації майбутньої професійної діяльності, що 
моделюються, і вимагають практичного використання теоретичної інформації у 
процесі їхнього аналізу й прийняття відповідних рішень. Ці форми викликають 
необхідність самостійного мислення студента і його особистісного включення в 
предметну сферу професійної діяльності, що виконує функцію сенсоутворюючих 
контекстів. Основою роботи студента стає «професійноноподібна» предметна дія, 
основна мета якої – практичне перетворення професійних ситуацій. 

Соціальні форми – це типові для професійної діяльності проблемні ситуації і 
їх комплекси, які динамічно розгортаються у спільній діяльності студентів. Як 
результат загальних зусиль у процесі діалогічного спілкування й міжособистісної 
взаємодії, у кожного студента складається новий теоретичний і практичний досвід. 
Робота в інтерактивних групах як соціальних моделях професійного середовища 
призводить до формування не тільки предметної, але й соціальної компетентності 
майбутнього фахівця. 

У соціальних формах навчальної діяльності повністю відображаються 
предметно-технологічний і соціокультурний контексти майбутньої діяльності 
фахівця. Основою активності студента є вчинки. Особистісні змісти 
перетворюються в соціальні цінності, у систему відносин студента до суспільства, 
праці, до самого себе, відбувається залучення до професії як частини культури. 

Кожна з форм навчальної діяльності характеризується своїми ознаками, які 
визначаються логікою майбутньої професійної діяльності й опорою на систему 
наукових знань як її орієнтовної основи. Педагогічні технології контекстного 
навчання забезпечують перехід студента від знакових структур навчальних текстів, 
академічних завдань і завдань до реальної професійної діяльності. 

Таким чином, відповідно до теорії контекстного навчання, предметний зміст 
діяльності студента проектується як система навчальних проблемних ситуацій, 
проблем і завдань, що поступово наближаються до професійних. Соціальний зміст 
залучається до навчального процесу через форми спільної діяльності студентів, що 
припускають урахування особистісних особливостей кожного, його інтересів і 
переваг, засвоєння моральних норм навчального й майбутнього професійного 
колективу, суспільства в цілому.  
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Отже, сутнісними характеристиками контекстного навчання слід вважати 
наступні:  

 студент із самого початку перебуває в діяльнісній позиції, оскільки 
навчальні предмети представлені у вигляді предметів діяльності з певним 
сценарієм їхнього розгортання; 

 включається весь потенціал активності студента – від рівня сприйняття до 
рівня соціальної активності щодо прийняття спільних рішень; 

 знання засвоюються студентами у контексті вирішення змодельованих 

професійних ситуацій, що обумовлює розвиток пізнавальної і професійної 
мотивації, особистісний зміст процесу навчання;  

 використовується обґрунтоване сполучення індивідуальних і спільних, 
колективних форм роботи студентів; це дозволяє кожному ділитися своїм 
інтелектуальним й особистісним змістом з іншими, призводить до розвитку не 
тільки ділових, але й моральних якостей особистості;  

 студент накопичує досвід використання навчальної інформації для 
регуляції своєї діяльності, яка усе більше набуває рис професійної, що забезпечує 
перетворення об'єктивних значень, які містяться в цій інформації, в особистісні 
змісти, знання як особистісне надбання майбутнього фахівця; 

 логічним центром навчального процесу стає особистість дорослого 
студента;  

 у модельній формі відбивається сутність процесів, які відбуваються в 
науці, на виробництві й у суспільстві, що вирішує проблему інтеграції навчальної, 
наукової й професійної діяльності студентів. 

Аналіз андрагогічної моделі М. Ноулза, положень самокерованого, 
трансформативного, емпіричного й контекстного навчання свідчить, що усі вони 
роблять певний внесок у загальну картину андрагогічного знання, допомагають не 
тільки зрозуміти саму природу навчання дорослих, обрати оптимальні форми, 
методи і засоби навчання, а й визначити роль педагога у навчанні дорослих у ЗВО 
(Додаток Б). Крім того, нами виокремлено психолого-педагогічні особливості 
навчання дорослих у ЗВО, зокрема мотивацію, особисту відповідальність, 
рефлексію, автономію і досвід дорослого у навчанні.  У додатку представлені 
узагальнені результати теорій навчання дорослих, відповідних форм, методів, 



177 

 

ролей суб’єктів взаємодії та базових категорій. Саме визначені психолого-

педагогічні особливості навчання дорослих доповнюють характеристику 
дорослого студента, а відтак, вимагають більш детального аналізу для повного 
розуміння андрагогічних засад навчання дорослих у європейських ЗВО. 

 

 

3.2. Автономія дорослого студента у навчанні 
 

У різних сферах сучасного суспільного життя – політиці, економіці, праві, 
освіті тощо – усе більше втілюється модель суспільства, де визнається автономія та 
свобода особистості. Концепт автономної, незалежної особистості лежить в основі 
демократизації людського суспільства, а отже, має бути покладений і в основу 
концепції освіти дорослих. Ми вважаємо важливим розглянути поняття автономії 
більш детально і всебічно. 

Поняття автономії асоціюється з незалежністю, самореалізацією й 
звільненням від зовнішніх примусів. Безсумнівно, потреби мінливого сучасного 
світу вимагають від студента уміння вчитися без допомоги педагога. Можливо, 
головна реальна потреба для студентів – розвинути здатність самостійно мислити 
(мислити автономно) і навчитися ставити запитання, а не пристосовуватися до 
стереотипів.  

Ідея автономії у навчанні ґрунтується на положенні гуманістичної психології 
про те, що навчання – це не засвоєння знань, а зміна внутрішнього, почуттєвого й 
когнітивного досвіду учня, пов'язаного з усією його особистістю. Подібний досвід 
передати неможливо, оскільки він у всіх різний. Тому навчитися можна тільки 
самонавчаючись. Підвищення автономії студента тісно пов'язане із завданням його 
перетворення в суб'єкта навчання.  

За останні десятиріччя проблема автономії дорослих студентів набула 
широкого обговорення у зарубіжних наукових дослідженнях. Слід зазначити, що 
поняття автономії розглядається не тільки у теорії навчання (П. Бенсон 

(Benson, P.), Д. Бауд (Boud, D.), Ф. Кенді (Candy, Ph.), П. Карр (Carr, P.), 

Г. Конфесор (Confessore, G.), Л. Дем (Dam, L.), М. Деррік (Derrick, M.), Х. Холек 

(Holec, H.), Б. Гольмберг (Holmberg, B.), Д. Літтл (Little, D.), М. Понтон 
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(Ponton, M.), А. Чене (Chene, A.) та інші), але й філософії (І. Кант (Kant, I.), 

Г. Гегель (Hegel, G.), Р. Дуоркін (Dworkin, G.), Дж. Рац (Raz, J.), Д. Тейлор (Taylor, 

J.) та інші) та психології (Г. Олпорт (Allport, G.), Е. Деці (Deci, E.), Д. Мейер 
(Meyer, D.), Р. Райан (Ryan, R.)).  

Водночас аналіз зарубіжної й вітчизняної наукової літератури дає нам 
підстави констатувати, що поняття автономії також розглядається у контексті 
організації дистанційного навчання.  

Відтак, Ч. Ведемейер (Wedemeyer, C.) розглядає проблему автономії й 
незалежності студента з ліберальних позицій. На його думку незалежне навчання 
здійснюється в результаті самостійної діяльності студентів. Хоча навчання й 
спрямовується педагогом, студенти не залежать від нього й мають певний ступінь 
свободи і відповідальності. В автономному навчанні педагоги й студенти 
виконують свої функції й завдання окремо один від одного, підтримуючи між 
собою зв'язок за допомогою різних засобів. 

Окрім Ч. Ведемейера (Wedemeyer, C.), проблема незалежності й автономії 
навчання розглядалася Р. Делінгом (Delling, R.), Д. Кігеном (Keegan, D.), М. Муром 

(Moore, M.) та іншими відомими зарубіжними дослідниками. 

Так, за Р. Делінгом ДО властиві лише деякі характеристики традиційного 
навчання, оскільки допомога студентам у навчанні надається різними засобами 
зв'язку, а не педагогом. Р. Делінг (Delling, R.) зводить до мінімуму роль педагога й 
навчального закладу, а наголошує на автономії й незалежності студента.  

М. Мур (Moore, M.) поділяє свої погляди з Р. Делінгом (Delling, R.), і також 
концентрує увагу на двох змінних ДН – автономії і відстані. М. Мур (Moore, M.) 

вважає, що три складових ДН – студент, педагог і засоби комунікації – 

відрізняються за своїми характеристиками від аналогічних складових в інших 
моделях освіти. Залежно від того, хто (педагог чи студент) визначає мету, методи 
навчання й оцінювання, М. Мур (Moore, M.) класифікує навчальні програми за 
ступенем автономності студента. Так, дослідник уважає незалежним навчанням 
будь-яку навчальну програму, у якій студент має, принаймні, рівноправний вплив 
на визначення цілей навчання, методів навчання й оцінювання. Незалежне 
викладання й навчання – це, за М. Муром (Moore, M.), освітня система, у якій 
студент займає автономне положення й відокремлений від педагога у часі й 
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просторі. Зв'язок між ними здійснюється тільки технічними засобами (Moore, 

1993). 

У контексті нашого дослідження проблема автономії у ДН безперечно 
важлива, але на даному етапі ми розглядаємо автономію як особистісну 
характеристику дорослого студента, тому вважаємо за необхідне зробити 
міждисциплінарний аналіз поняття автономії у контексті навчання дорослого у 
закладі вищої освіти. 

Перш за все, звернемось до філософської думки щодо поняття автономії 
особистості. Етимологічно слово «автономія» (autos – сам, nomos – правило, закон) 
означає самоврядування. Як характеристику людини, автономію можна розглядати 
як здатність до самоврядування, прояву власної волі щодо вибору лінії поведінки й 
конструювання власного життя. Трансформації у змісті поняття автономії 
пов’язані з історією філософської думки, починаючи з давнини. Перші згадування 
про автономію можна знайти в роботах давньогрецьких мислителів (Аристотель, 
Зенон, Парменід, Платон, Сократ), далі – у філософії середньовіччя (П. Абеляр, 
А. Августин, М. Аврелій, Ф. Аквінський), а також у працях філософів нового часу 
(Г. Гегель, І. Кант, Дж. Локк, Ж. Руссо, Б. Спіноза, А. Шопенгауер). Поняття 

автономії пов’язане з ідеєю свободи у працях філософів-екзистенціалістів 

(Ж. Сартр, М. Гайдеггер, К. Ясперс).  

І. Кант під впливом ідей французьких просвітників формує уявлення про 
автономію як особливу цінність індивіда, як основу поваги до нього. Сама 
автономія, як її розуміє І. Кант, і особливо як її тлумачать представники 
ліберальної традиції, є певною ідеальною настановою раціонального 
самоконтролю індивіда над своїми діями. За І. Кантом, саме автономія, як основа 
гідності людини, є основою для конституювання особистості, оскільки лише вона, 
як уточнює німецький філософ, є, з одного боку, підпорядкованою моральному 
закону, а з іншого ‒ сама встановлює цей закон (Кант, 1995, с. 99–100). 

Сучасне розуміння автономії відображено в концепціях Р. Мея, В. Франкла, 
Е. Фромма та І. Ялома, де автономія передбачає наявність внутрішніх орієнтирів 
вибору та відповідальність за нього.  

У зарубіжній психології автономію розглядають у контексті таких 
психологічних проблем і понять, як самодетермінація (Е. Деці, Р. Райан), 
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ідентичність (Дж. Марсіа, Е. Еріксон), суб’єктність та самоефективність 
(А. Бандура). Особистісна автономія є ключовим поняттям у теорії Дж. Дуоркіна, 
що базується на ієрархічній структурі особистості, запропонованій 
Г. Френкфертом, де вчений визначає автономію через поняття автентичності й 
незалежності, розглядає її як самокерування, самостворення і контроль людини над 
власним життям. При цьому автономія передбачає: 1) високого рівня рефлексію 
індивідом власних потреб, 2) ідентифікацію зі своїми потребами, 3) процедурну 
незалежність – здатність робити свідомий вибір на користь однієї з потреб, тобто 
визначати, на реалізацію якої з них будуть спрямовані дії в даний момент.  

Взагалі у зарубіжній психології поняттям автономії позначають комплексну 
характеристику особистості, що виявляється в домінуванні внутрішніх каузальних 
чинників у побудові активності (внутрішня мотивація), у здатності робити вибір і 
приймати рішення, спираючись на власні погляди й переконання, у здатності до 
саморегуляції й самоконтролю дій, рефлексії власних потреб, мотивів і цінностей 
(Б. Берофскі, Д. Мейерс, Р. Ноггл, Дж. Андерсон, Дж. Тейлор та ін.). Водночас 
вітчизняні дослідники автономію розуміють як результат засвоєння соціального 
досвіду (І. Бех); характеристику особистості, що дозволяє їй врівноважувати 
процеси самоактуалізації й самореалізації та творити власний світ (Б. Братусь); 
внутрішню потребу людини в постійному розвитку, прагнення створювати більше, 
ніж від неї вимагають (Д. Леонтьєв); орієнтацію на власний досвід (А. Баташев); 
механізм самодетермінації (В. Чирков); здатність самостійно визначати й 
регулювати власне життя (О. Дергачова). 

Спираючись на психологічні дослідження, британський дослідник Д. Літтл 
приходить до висновку, що автономія – це по суті справа психологічного 
відношення дорослого студента до процесу та змісту навчання – здатність до 
незалежності думки, критичної рефлексії, прийняття рішень і самостійних дій 
(Little, 1991, c. 4). 

У педагогічній науці поняття автономії того, хто навчається було 
започатковано французьким вченим Г. Холеком, який розуміє під ним здатність 
взяти на себе відповідальність за власне навчання (Holec, 1981, c. 3).  

Водночас з’ясовано, що у педагогічних зарубіжних дослідженнях існує 
багато визначень цього поняття. По-перше, воно розглядається як уміння вчитися 
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(Wenden, 1991, c. 34). По-друге,  як здатність до контролю власної навчальної 

діяльності (Cotterall, 1995, c. 198). По-третє,  як здатність до незалежності (Little, 

1991, c. 31) або здатність до навчання без участі педагога (Dickinson, 1987, c. 11). 

По-четверте,  як здатність до вибору і його реалізації (Littlewood, 1999, c. 428) або 
здатність до раціонального прийняття рішень щодо власної навчальної діяльності 
(Hunt, Gow & Barnes, 1989, c. 210).  

Наведені визначення поняття автономії у навчанні свідчать, що, хоча в 
кожному з них у центрі уваги можуть бути різні аспекти цієї здатності, але 
головною є здатність розуміти і керувати процесами навчання відповідально й 
ефективно.  

Аналіз зарубіжної наукової літератури свідчить, що у загальному розумінні, 
термін «автономія» використовується принаймні у п'ятьох випадках: 

 для ситуації, в якій студенти навчаються повністю самостійно; 

 для набору навичок, які можуть бути досліджені і вжиті у 

самокерованому навчанні; 

 для вродженої здатності, яка пригнічується інституційною освітою; 

 для відповідальності студентів за своє власне навчання; 

 для реалізації права стундентів визначати напрямок свого навчання. 

Однак, з викладеного вище, можна зробити висновок, що поняття автономії 
не таке однозначне: бути винахідливим і незалежним не значить досягти автономії. 
Тому автономія дорослого студента може розглядатися як психологічний 
фундамент, що призводить до поведінки, пов'язаної з процесом автономного 
навчання, який включає в себе ініціативність, винахідливість і наполегливість 
(Confessore, 1991, c. 53), а також як здатність продуктивно брати участь у навчанні 
(Confessore & Park, 2004, c. 42). Крім того, автономія дорослого регулює 
самоскероване навчання і підтримує навчання впродовж життя. 

Автономія дорослого студента визначається дослідниками як характеристика 
особистості, яка виконує дію (тобто діє свідомо) (Bandura, 2001, c. 23) або свідома 

поведінка по відношенню до навчальної діяльності (Ponton Carr & Derrick, 2004, c. 

62). Крім того, автономія дорослого студента може сприйматися як особистісна 

або індивідуальна особливість, яка призводить до автономного навчання.  



182 

 

Втім М. Понтон (Ponton, 1999) і П. Карр (Carr, 1999) розглядають автономію 
і самокерованість як особистісні психологічні характеристики дорослого студента, 
а автономне та самокероване навчання – як його спостережувану поведінку.  

За визначенням Г. Конфессора й Е. Парк, автономія дорослого студента 
фокусується на розумінні здатності продуктивно брати участь у навчанні 
(Confessore & Park, 2004, c. 63). Ця здатність складається з функціональної 
автономії, обмеженої двома відносно дисфункціональними станами дорослого 
студента, які є його дисфункціональною залежністю і дисфункціональною 

незалежністю. Г. Конфессор та Е. Парк стверджують, що функціональна автономія 
дорослого студента – це здатність і готовність брати участь у виборі і формуванні 
навчального досвіду, в якому дорослий може функціонувати самостійно або 
спільно з іншими (Confessore & Park, 2004, c. 63). Нарешті, ступінь функціональної 
автономії дорослого студента визначається у тій мірі, до якої він оптимізує процес 
навчання, забезпечуючи ефективне і належне використання особистих ресурсів, а 
також ресурсів інших. 

Таким чином, автономне навчання притаманне тим дорослим людям, які 
відчувають необхідність у навчанні і використовують внутрішні і зовнішні ресурси 
для активізації своїх зусиль (Confessore, 1992, c. 57). 

Директор Центру сприяння автономії студентів Шеффілдського університету 
І. Мур вважає, що концептуалізація автономії студента включає в себе дві умови: 
по-перше, автономний студент має здатність контролювати своє навчання; по-

друге, навчальне середовище забезпечує студенту можливості контролювати своє 
навчання (Moorе, 2010, URL). 

Більш детальна характеристика автономного студента починається з 
передумови, що автономний студент бере на себе відповідальність за власне 

навчання. При цьому він можє визначити: цілі навчання (що він має вивчати), 

процес навчання (як він навчатиметься), і як він буде оцінювати і використовувати 
свої знання; має обґрунтовану концепцію навчання; володіє рядом підходів і 
навичок навчання; може організувати своє навчання; має хороші навички обробки 
інформації; добре вмотивований щодо навчання (Moorе, 2010, URL). 

Втім, визначаючи характеристики автономного студента, слід брати до 
уваги, що: студенти роблять перший крок на шляху до автономії, коли вони 
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усвідомлюють, що несуть відповідальність за своє навчання; ця відповідальність 
реалізуюється через залучення до усіх аспектів навчального процесу – планування, 
організації, оцінки; автономія зростає у результаті зусиль щодо розуміння чому, 
що і як щодо їх навчання; автономія викликає різну саморегулятивну поведінку, 

яка розвивається через практику як повністю інтегрована частина знань і навичок, 
що і є метою навчання (Little, 2004, URL). 

Відомий теоретик ДН Б. Гольмберг визначає наступні ступені автономії 
студентів у практиці ДН: добровільне вивчення та вільний вибір курсу; автономне 

навчання на основі заданої програми; вільний вибір додаткових елементів як 
частини автономного навчання; можливість збільшувати і зменшувати програму за 
допомогою включення юнітів курса з інших програм і виключення юнітів із 
запланованої навчальної програми; вільний вибір завдань навчання, юнітів курса, 

додаткових матеріалів тощо у поєднанні з автономним навчанням; автономна 
робота під керівництвом тьюторів (прояв взаємозалежності); автономна робота над 
проектом (Holmberg, 2005, с. 116). 

Аналіз робіт з проблеми автономії у навчанні дає можливість визначити 
наступні принципи автономного навчання дорослих студентів: 

1. Участь студента у плануванні навчання має бути спрямована на 
забезпечення тривалої активності кожного студента.  

2. На вибір змісту і організацію процесу навчання. мають впливати особисті 
інтереси та досвід студентів. 

3.  Неодмінною умовою структури і використання існуючих курсів є 

гнучкість: модульний принцип, методичні вказівки, а також застосування 
поглибленого вивчення окремих предметних тем за ініціативою студента. 

4.  Проблемно орієнтоване обговорення предмета має доповнювати і 
спрямовувати зусилля для збагачення знань; в якості альтернативи існуючим 
стандартним системам знань, курси можуть виходити за рамки окремих проблем.  

5.  Презентація предметного матеріалу має бути у формі діалогу, залучати 

студентів до запитань, перевірки, самостійного дослідження.  

6.  Діалог має забезпечити інформованість щодо проблеми і її розв’язання, 
примусити студентів поміркувати і дійти до рішення самостійно.  
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7.  Орієнтаціїя на незалежність студентів повинна стати характеристикою 

роботи навчальної організації в забезпеченні навчального процесу. 

Отже, автономне навчання притаманне дорослим, які відчувають 
необхідність у навчанні, а успіх кінцевого результату залежить від особистого 
бажання, ініціативи, винахідливості та наполегливості людини. А дорослого 
студента можна кваліфікувати як автономного, коли він самостійно обирає цілі, 
завдання і визначає задачі; обирає зміст, методи навчання і завдання; здійснює 
вибір в організації та виконання обраних завдань; обирає критерії оцінки. Для 
реалізації всіх намірів і цілей, автономний студент бере активну участь у процесі 
навчання, генерації ідей – використовує всі можливості для навчання, а не просто 
реагує на різні стимули педагога (Dam, 1990, c. 59). 

Таким чином, поняття «автономія» можна сформулювати у широкому і 
вузькому значенні. У широкому – автономія визначає інтелектуальну здатність 

бути впевненим і сміливим щодо власних ідей, відчувати себе комфортно і 
впевнено, обираючи свій власний шлях, навіть якщо він суперечить традиційному 

мисленню. У вузькому – автономія характеризує дорослого, здатного організувати 
своє навчальне середовище без допомоги, спрямування і керівництва, створювати 

сприятливі умови для навчання на основі власних потреб (обирати навчальну 
програму, методи і технології навчання, розклад тощо), а також ставити цілі, 
виконувати завдання й проекти.  

 

 

3.3. Особиста відповідальність дорослого у навчальній діяльності 
 

Проблема особистості є центральною для цілої низки наук, зокрема 
психологічних, педагогічних, філософських, оскільки саме особистість є основою 
для розуміння будь-яких явищ. Сучасна наука розглядає особистість як творця 
власної долі, автора власного життя, активного самодетермінованого суб’єкта, 
здатного до саморозвитку, самотворення й самоактуалізації (Чепелєва, 2013, 

с. 256). 
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У філософських працях М. Мамардашвілі відповідальність є істотним 
виміром людської особистості, тому що особистістю можна називати тільки того, 
хто відповідальний за свої вчинки, хто вільно бере на себе тягар вибору. 

Дорослі люди значною мірою розрізняються за ступенем впливу на хід 
власного життя, оволодіння численними життєвими ситуаціями. Життя людини – 

це не проста сукупність подій і не випадкова їх зміна, а закономірність фаз життя, 
домінуючих тенденцій, зміни обсягу життєвої активності (Ш. Бюлер); еволюція 
самої особистості (П. Жане); самовибудова людського в Людині (І. Зязюн); єдине 
ціле, підпорядковане певній меті (А. Адлер); цілісне безперервне явище 
(С. Рубінштейн); історія формування та розвитку особистості (Б. Ананьєв). 
Людина, яка здатна організувати власне життя стає суб'єктом свого життя 
(К. Абульханова-Славська).  

Але кожна людина відповідальна за те, ким вона є, і за те, ким вона обирає 
бути. Тож, відповідальність є не тільки відповідальністю перед самим собою, а 
також і перед тим, що є людського в нас (Стейла,  2012).  

Особливо актуальною ця проблема є у сучасних умовах розвитку концепції 
освіти впродовж життя, яка спрямовує дорослих аби рухатися у такт зі своєю 
добою, навчатися, набувати нові знання і компетенції, опановувати нові 
інформаційні й комунікаційні технології. Гостро постає потреба в особистостях, 
що відповідають вимогам інформаційного суспільства, які, насамперед, 
передбачають здатність до особистісного саморозвитку, ціложиттєвого навчання, 
особисту відповідальність за власні вчинки та долю суспільства в цілому. 

Тому саме відповідальність завдяки своїй здатності оптимально 
співвідносити вимоги життя і власні можливості дорослого, організовувати події і 
справи, контролювати своє життя і впливати на його хід вважається особистісним 
способом організації життя. Відповідальна особистість здатна до прогнозування і 
осмисленого здійснення життєвих справ і занять, здатна до постановки цілей і 
докладає зусиль для їх досягнення самостійно, використовуючи власні ресурси 
(Дементий, 2010, с. 36). 

Слід зазначити, що відповідальність досліджується різними науками, 
зокрема філософськими, психологічними, педагогічними й соціальними.  
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Аналіз філософської і психолого-педагогічної літератури свідчить, що 
проблема відповідальності у філософській і соціологічній перспективі 
розглядається в роботах В. Балашова, Л. Барановської, І. Гамули, О. Зинов’єва, 
І. Зязюна, В. Маркова, М. Мамардашвілі. П. Рікера, М. Савчина та ін.; педагогічні 
аспекти відповідальності висвітлені в працях А. Алфьорова, В. Коротова, 
А. Макаренка, В. Сухомлинського а ін. Суттєвий внесок у дослідження 
загальнотеоретичних і методологічних питань проблеми відповідальності 
особистості в психології зробили вітчизняні й зарубіжні дослідники, серед яких 
К. Альбуханова-Славська, Л. Анциферова, Г. Балл, І. Бех, Л. Божович, М. 
Боришевський, Б. Братусь, А. Брушлінський, Л. Виготський, Л. Дементій, 
М.  Козяр, Г. Костюк, Д. Леонтьєв, С. Максименко, А. Маслоу, К. Муздибаєв, 
Ф. Перлз, К. Роджерс, С. Рубінштейн, В. Сафін, В. Семиченко, В. Татенко, 
В. Франкл, Е. Фромм Н. Чепелєва та інші. Соціальна відповідальність як моральна 
категорія розглядається у роботах Л. Колберга, Ж. Піаже, Ж.-П. Сартра, 
Х. Хекхаузена та ін. Поняття професійної відповідальності досліджують 
Л. Дементій, М. Муконіна, Т. Базаров, В. Бодров, C. Биков, А. Журавльов, 
A. Карпов, Р. Кричевський, Ю. Платонов, М. Савчин, А. Свенцицькйи та ін. 

Аналіз зарубіжної літератури з освіти і навчання дорослих свідчить, що 
відомі зарубіжні дослідники освіти дорослих такі, як Р. Брокет Д. Гаррісон, 
Л. Гульельміно, П. Кенді, М. Ноулз, А. Таф, Р. Хайемстра, К. Хоул, Б. Шленкер та 
ін., розглядають відповідальність особистості як важливий і необхідний компонент 
самокерованого навчання дорослих (Brockett & Hiemstra, 1991; Houle, 1993; 

Knowles, 1975; Garrіson, 1997; Guglielmino, 1977). 

На відміну від традиційних студентів, де відповідальність формується у 
процесі навчання, у дорослих студентів відповідальність – це особистісна 
характеристика, яка є надбанням їх життєвого досвіду (Чепелєва, 2013, с. 131), що 
дозволяє дорослому взяти на себе відповідальність за власне навчання. Тому у 
навчанні дорослих студентів відповідальність вважається однією з головних умов 
ефективного навчання.  

Дослідники доводять, що дорослий несе відповідальність не тільки на етапі 
реалізації навчання, але й на етапі його планування, а також за реалізовані й 
нереалізовані можливості. Під поняттям відповідальності дорослого розуміють 



187 

 

внутрішню регуляцію, яка опосередкована ціннісними орієнтирами дорослого 
(Леонтьев, 1997).  

Щоб зрозуміти, чому вчені й дослідники надають відповідальності у 
навчанні дорослих таке важливе значення, розглянемо поняття «відповідальність» 
більш детально.  

Ще видатний український філософ-просвітитель Г. Сковорода стверджував, 
що кожна людина відповідальна перед собою та іншими за обране нею місце у 
системі суспільних відносин і реалізацію своїх можливостей у власній діяльності 
(Сковорода, 1999). 

Сучасна філософія тлумачить відповідальність як саморефлексивне поняття 
(Ж. Дерріда). Цілком справедливо, щоб діяти відповідально, необхідно 
усвідомлювати відповідальність, а щоб усвідомлювати відповідальність, необхідно 
відповідально діяти. Звідси три основи відповідальності: 1) свідомість, 2) реальна 
дія й 3) спосіб трансформації свідомості й дії, тобто сама рефлексія.  

Дослідники визначають наступні передумови відповідальності: наявність 
закону (суспільного або морального), передбачуваність результатів дії, свобода у 
прийнятті рішення й можливість контролю, пізнавальний, аксіологічний, 
інструментально-коректуючий і практичний аспекти, усвідомлення зобов’язань, 
оцінка поведінки й її наслідків, самостійність, влада, знання, технічні засоби, 
соціо-культурні чинники, цінності й смисли, факти, совість, релігійна віра, віра у 
науковий прогрес, унікальність ситуації тощо (Атфилд, 1990; Белоусов & 

Павлюченко, 1987; Вебер, 1990; Дидье, 2000; Косолапов & Марков, 1969; 

Ленк, 1995; Лунев & Лазарев, 1985; Митчем, 1995; Муздыбаев, 1983; 

Ролстон, 1990; Сартр, 1990; Франкл, 1990). А також три основні рольові позиції 
суб’єкта, які обумовлюють відповідальну поведінку предметно. Перша – це 
відповідальність за результати (наслідки) власних дій. Х. Ленк називає таку 
відповідальність каузальною (Ленк, 1996, с. 151). Друга – позиція способу 
взаємодії суб’єкта з об'єктом. З цієї точки зору визначається відповідальність за 
саму дію або бездіяльність. Фактично вона виражається і як відповідальність за 
виконання своїх обов'язків, і як відповідальність за виконання завдань. Третя 
збігається з власною позицією суб'єкта і визначається як обов'язок (Ленк, 1996, 

c. 151–152, 154).  
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Цілком слушним є твердження, що усі види відповідальності об'єднує те, що 
вони являють собою форми контролю за діяльністю суб'єкта або з позиції 
суспільства, або з позиції особистості. З одного боку, відповідальність виступає як 
засіб зовнішнього контролю і зовнішньої регуляції діяльності особистості. З 
іншого – вона служить засобом внутрішнього контролю (самоконтролю) і 
внутрішньої регуляції (саморегуляції) діяльності особистості (Муздыбаев, 1983, 

c. 18–19). 

Усвідомлення відповідальності здійснюється в конкретній взаємодії суб'єкта 
з об'єктом. Тут же криється і джерело відмінностей її розуміння. У часовому вимірі 
дослідники поділяють її на ретроспективну і перспективну. Ретроспективною є 
відповідальність за скоєні дії. Вони представляються об'єктивно, в позитивних і 
негативних результатах. Перспективна відповідальність – це відповідальність за 
майбутні дії. Їх результати виражаються суб'єктивно в цілях. Сутність першої 
розкривається у механізмі каузальної детермінації, а другої – у механізмі 
телеологічної детермінації. На їх основі виникають дві загальні концепції 
відповідальності: дескриптивна і нормативна. У дескриптивній концепції 
відповідальності за результатами відтворюється весь процес людської діяльності, 
досліджуються всі її структурні елементи. Виходячи з цього, здійснюється 
передбачення наслідків тих чи інших дій суб'єкта в різних умовах. У нормативній 
концепції мова йде про конкретне зобов’язання, про прагнення суб'єкта активно 
брати участь у перетворенні навколишнього світу. Тут відповідальність не просто 
досліджується, вона виробляється, створюється (Ленк, 1996, c. 132–142). 

Сучасні психологи (К. Абульханова-Славська, Г. Балл, М. Боришевський, 
С. Максименко, К. Муздибаєв, А. Петровський, Л. Рубінштейн, В. Татенко та ін.) 
розглядають відповідальність як особливу властивість суб'єкта, яка виступає 
необхідною умовою реалізації його свободи, здійсненням свободи інших людей, 
суспільства, країни. Більше того, рівень свободи в кожному окремому випадку 
визначається ступенем усвідомлення людиною об'єктивних соціальних умов, 
глибиною розуміння нею власного обов'язку й відповідальності. А потреба знайти 
смисл і мету життя трансформується у потребу бути відповідальним за події як 

сьогодення, так і майбутнього, що так чи інакше віддзеркалюється у стосунках з 
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іншими людьми, з суспільством, зі світом взагалі (Леонтьев, 1999; 

Муздыбаев, 1983 та ін.)  
Деякі дослідники вважають відповідальність проявом різнопланової 

активності, однією з найбільш загальних властивостей особистості, яка об’єднує у 
собі компоненти афективно-мотиваційної, інтелектуальної та діяльно-поведінкової 
сфери людини як тілесно-душевно-духовної цілісності (Савчин, 2010, с. 36). 

Слід зазначити, що, як активний суб'єкт діяльності (за С. Рубінштейном), 
дорослий відповідає за свої дії, насамперед, перед самим собою, як творцем себе й 
свого життя, відповідно до вищих загальнолюдських ідеалів, цінностей та 
інтересів. Відповідальність може бути внутрішньою і зовнішньою, мати позитивну 

або негативну спрямованість. Внутрішня позитивна відповідальність  це 
обов'язок перед собою, перед власною совістю за пошук і здійснення смислів свого 
життя. З точки зору індивіда, відповідальність означає те, перед ким він особисто 
звітується, кому дає відповідь за свої вчинки. Внутрішня відповідальність свідчить 
про наявність совісті, без якої неможливі ні самовиховання, ні самовдосконалення 

особистості. Совість  найважливіший особистісний моральний регулятор 
суспільної поведінки людини (Гончаренко, 2011, с. 431). Поняття «совість» займає 
особливе місце й у гуманістичній педагогіці В. Сухомлинського. Совість водночас 
є і причиною, і наслідком «внутрішньої роботи духу», яка породжує такий 
реальний і дієвий її вияв, як почуття сорому. На його думку, совість – це суттєвий 
критерій, показник сформованості у людини відповідальності за власну поведінку і 
вчинки (Сухомлинський, 1977). Совість і почуття сорому розглядалися 
В. Сухомлинським як своєрідні й надійні гаранти відповідальності та обов'язку, 
оскільки вони – як голос внутрішнього «я» – невідступно спонукають людину до 
самоконтролю, мотивують потребу судити свої вчинки та якості від власного імені.  

На наш погляд, актуальною для розуміння поняття відповідальності 
дорослого у навчанні є думка С. Рубінштейна про те, що людина повинна 
відповідати не тільки за те, що вона робить відповідно до ситуації або суспільної 
необхідності, але й за те, що вона могла б зробити. Тут мова йде про потенційний 
аспект відповідальності, можливості людини передбачати результати своїх дій. 
Учений розглядав відповідальність як втілення істинного, найглибшого і 
принципового ставлення до життя. Ми цілком поділяємо думку вченого, що 
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відповідальність – це не тільки усвідомлення індивідом усіх наслідків уже 
зробленого, а й відповідальність за все втрачене, тобто, здатність людини 
детермінувати події, вчинки на момент їх здійснення й у процесі виконання аж до 
радикальної зміни всього життя (Рубинштейн, 1997). Водночас відповідальність не 
виступає відданістю формальному обов'язку, догмі, вірністю раз і назавжди 
усталеним правилам, але це здатність бачити, виділяти, ставити проблеми, вчасно 
їх усвідомлювати і приймати відповідальні рішення у процесі життя 
(Рубинштейн, 1997). 

Таким чином, можна стверджувати, що в основу відповідальності покладено 
не лише завдання, яке людина має виконати, не вчинок, якого вимагають від неї 
певні обставини чи суспільні норми, а, насамперед, ті дії, які вона могла б 
здійснити. Саме у цьому й виявляється потенційний аспект відповідальності. 

У контексті нашого дослідження заслуговує уваги думка К. Абульханової-
Славської, що розглядає відповідальність як особистісний механізм реалізації 
необхідності, як присвоєння особистістю зовнішньої необхідності, як перетворення 
її у внутрішню детермінанту. Тому вища стадія відповідальності (по Л. Кольбергу) 
з'єднується з ініціативою, тобто необхідність стає внутрішнім спонуканням самого 
суб'єкта. А відповідальність гарантує досягнення результату особистістю 
самотужки, при заданому самою особистістю рівні складності й часу досягнення 

(Абульханова, 1999). 

Особиста відповідальність у контексті навчання дорослих розглядається як 
здатність або готовність дорослого взяти під контроль власне навчання, що й 
визначає його потенціал самостійності у навчанні (Hiemstra, 1994, с. 26) й гарантію 
досягнення результату самотужки. При цьому рівень складності й час досягнення 
результату задається особистістю самостійно. Здебільшого особистістю, а не 
обставинами (Абульханова, 1999, с. 20). 

Для розуміння різних чинників, які сприяють визначенню міри 
відповідальності дорослого, Б. Шленкер та ін. розробили трикутну модель 
відповідальності (рис. 3.8) під час навчання (Schlenker, Britt, Pennington, Murphy & 

Doherty, 1994). Вона складається з трьох компонентів: умови або правила, які 
обумовлюють навчання дорослого, подія або процес навчання й особливості 
дорослого. Зв'язки між компонентами моделі свідчать, що міра взятої 
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відповідальності дорослого у навчанні залежить від єдності усіх компонентів. 
Модель дає нам розуміння того, що дорослий, який бере на себе відповідальність 
за власне навчання, має чітко розуміти, що потрібно для навчання, усвідомлювати 
себе ключовим агентом навчання, узяти контроль над власним навчанням і 
розуміти необхідні умови для здійснення навчання (Schlenker, Britt, Pennington, 

Murphy & Doherty, 1994, c. 640). 

 

Рисунок 3.8. Трикутна модель відповідальності Б. Шленкера та ін.  
Джерело: опрацьовано автором з (Schlenker, Britt, Pennington, Murphy, & Doherty, 1994) 

Цілком виправдано, що стратегія «прийняття власної відповідальності» є 
однією із стратегій подолання життєвих труднощів (Л. Дементій, Р. Лацарус, 
Т. Титаренко, С. Фолкман). Пояснити це можна тим, що відповідальність є 
здатністю дорослої людини оптимально співвідносити вимоги життя і власні 
можливості; готовністю до цілісної організації подій і справ; здібністю 
контролювати своє життя і впливати на його хід. У поєднанні із вибором 
відповідальність є найважливішою формою оволодіння власною поведінкою і 
особистісним способом організації життя. Таким чином, прийняття власної 
відповідальності перетворює особистість на суб’єкта власної життєдіяльності, що 
виступає важливою умовою та способом вирішення будь-якої життєвої ситуації, 
зокрема навчання у дорослому віці. 

Учені доводять, що відповідальність безпосередньо пов'язана з такими 
фундаментальними особистісними якостями, як самостійність, упевненість, 
здатність до самоконтролю. Однією з найважливіших якостей відповідальної 
особистості є спрямованість вимог до самої себе. Відповідальну особу 
характеризує готовність до подолання труднощів, незалежність від оточуючих – їх 
оцінок, впливів, здатність чітко оцінювати свої можливості (і недоліки) у 
розв’язанні конкретної ситуації і глобальних соціальних або особистих контекстах. 

особливості 

подія / 
навчання 

умови / 
правила 
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Оцінка своїх можливостей і будь-яких ситуацій передбачає розвиток соціального 
мислення, здатності передбачати наслідки, варіанти, відокремлювати істотні 
обставини від неістотних, розуміти ціннісний рівень суттєвого, за що і береться 
відповідальність. Цілком слушно, сучасна соціально активна особистість 
здебільшого спонукається не бажаним, а необхідним (Абульханова, 1999).  

Отже, свідома діяльність дорослого залежить від об'єктивних обставин 
життя, і у цьому проявляється аспект необхідності. Разом з тим, дорослий є 
активною особистістю, здатною змінювати ці умови. І у цьому сенсі така 
властивість особистості, як відповідальність, дозволяє враховувати вимоги 
дійсності, реалізовувати її активну позицію. У контексті навчання дорослих 
відповідальність виступає специфічною формою саморегуляції, самодетермінації і 
самоконтролю, що виражається в усвідомленні дорослим себе як причини 
здійснюваних вчинків та їх наслідків, в усвідомленні й контролі власного 
навчання. Оскільки відповідальність уможливлює усвідомлення дорослим цілей 
навчання і їх свідоме досягнення, можна стверджувати, що відповідальність 
гарантує досягнення результату навчання самостійно. Крім того, дорослий бере на 
себе відповідальність не тільки на етапі реалізації навчання, але на етапі його 
планування, а також за реалізовані й нереалізовані можливості у навчанні. Тому 
можна стверджувати, що активність дорослого у навчанні ґрунтується на 
відповідальності. 

 

 

3.4. Досвід як основа навчання дорослого  

 

Незважаючи на відмінності між психологічними, соціологічними та 
педагогічними теоріям, які розглядають процес навчання, їх пов’язує ідея, що 
життєвий досвід особистості відіграє суттєву роль у процесі навчання.  

Оцінюючи значення досвіду в житті людини, дослідники вказують на 
негативний і позитивний його вплив на особистість, її поведінку, ставлення до себе 
й навколишньої реальності (С. Ребрик, Д. Ретер, Є. Берн). 

Однак найбільший інтерес дослідників стосовно досвіду людини 
проявляється в тих випадках, коли він досліджується у взаємозв'язках з 
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філософськими категоріями, психологічними феноменами або акмеологічними 
закономірностями. Тут звернення до поняття досвіду досить різноманітні й 
різнопланові. Дослідники розглядають досвід, відшукуючи його зв'язок з такими 

явищами як життєвий шлях людини (К. Абульханова-Славська, Л. Дорфман, 
Н. Чепелєва); структура особистості (К. Платонов, Б. Ананьєв, С. Рубінштейн, 
Б. Ломов); професіоналізація особистості (А. Маркова, Є. Климов, В. Мерлін, 
Ю. Стрєлков). 

Слід зазначити, що дослідження, пов'язані з проблемою досвіду, здебільшого 
проведені на матеріалі дитячого віку (Л. Виготський, С. Рубінштейн, Ж. Піаже та 
ін.). До проблеми формування й інтерпретації досвіду у дорослих зверталися такі 
автори, як Ю. Стрєлков, Є. Артем'єва, Н. Чепелєва. 

Поняття досвіду міждисциплінарне, і розглядається різними науками, такими 
як філософія, психологія, педагогіка. Дослідники виокремлюють суб’єктивний 
досвід, власний досвід, особистісний досвід, індивідуальний досвід, життєвий 
досвід, професійний досвід тощо. 

Детальний аналіз історичного розвитку категорії досвіду у філософії, 
поданий у монографії М. Мінакова «Історія поняття досвіду», свідчить, що це 
поняття еволюціонувало разом з поняттям людини у різні історичні епохи 
розвитку філософської думки. 

У широкому розумінні досвід у філософії трактується як чуттєво-емпіричне 
відбиття зовнішнього світу, як взаємодія і результат такої взаємодії (Философский 
энциклопедический словарь, с. 343). 

У контексті теорії освіти дорослих важливим, на наш погляд, є визначення 
досвіду Ч. Пірсом, за яким досвід ‒ це спроможність встановлювати взаємозв’язки 

між речами та ідеями. Настанова навчатися, тобто утримувати власну відкритість, 
стає у Ч. Пірса моделлю опису досвіду. Також ми приймаємо до уваги вихідні 
принципи концепції розумної людини й людського розуму Дж. Локка, яка полягає 
в тому, що розумові здібності людини формуються лише у процесі життєвого 
досвіду і завдяки лише власним зусиллям кожного індивіда, а людське знання 
ґрунтується на досвіді (Локк, 1985, с. 154). 

Важливим доробком щодо ролі досвіду у навчанні є праці Дж. Д’юї, який у 
своїй відомій роботі «Демократія і освіта» зауважує, що досвід будується за 
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принципами цілісності і взаємодії (континуум досвіду), які є нероздільними. 
Знання і навички, отримані людиною в одній ситуації, стають засобами розуміння 
й ефективних дій у наступних. Цей процес триває впродовж усього життя і 
навчання (Васильченко, 2003, c. 42). Тому досвід певною мірою впливає на 

об’єктивні умови здобуття майбутніх знань. А освіта, у свою чергу,  це розвиток 
досвіду, з досвіду і для досвіду (Васильченко, 2003, c. 29). Підтвердження цієї 
думки знаходимо у А. Шюц, який зазначає, що коли доросла людина стикається у 
досвіді з чимось дотепер невідомим, таким, що виходить за межі її буденного 
знання, вона починає процес дослідження. Насамперед, вона визначає новий факт, 
намагаючись зрозуміти його смисл. Потім крок за кроком трансформує загальну 
схему інтерпретації світу таким чином, щоб новий факт та його смисл стали 
сумісними й узгодженими з усіма іншими фактами досвіду людини. Так 
розширюється та перебудовується запас досвіду дорослої людини (Шюц, 2004).  

Дж. Локк запропонував розділити досвід на внутрішній, що стосується 
діяльності нашого розуму, і зовнішній, що орієнтований на зовнішній світ. 
Відповідно, ідеї народжуються або з зовнішніх об'єктів, або з діяльності нашого 
розуму. Перше джерело пізнання Дж. Локк називає відчуттям, а друге – 

рефлексією (Локк, 1985, c. 155).  

Набути здатність розуміти та реінтерпретувати власний досвід людина може 
тільки у певному життєвому середовищі, яке не тільки передує, проте й створює 
можливості його набуття, розуміння та інтерпретації. Це, принаймні, означає, що 
умови для розуміння та інтерпретації власного досвіду відіграють важливу роль у 
його усвідомленні, актуалізації, підтримці та розширенні, що, як стверджує 
К. Роджерс, є прагненням кожної людини (Роджерс, 1994, с. 35). 

Аналіз філософської літератури дає нам підстави стверджувати, що у 
сучасній філософії виокремилося два головні напрями дослідження категорії 
досвіду. У першому поняття досвіду розглядається у теоріях пізнання, коли 
йдеться про виникнення наукового, або об’єктивного знання з «первинного» 
досвіду перцепцій. У другому ‒ у теоріях розуміння життєвого досвіду в його 
різноманітних вимірах ‒ від повсякденного досвіду людського співжиття до 
естетичного досвіду у мистецтві, у релігійному переживанні; соціального досвіду 
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політики, культурного досвіду відстоювання власної ідентичності тощо 
(Бистрицький, 2012) 

Сучасні дослідники розглядають досвід як процес, у якому, немовби 
«упакований, колапсований» (М. Мамардашвілі) життєвий шлях людини і завдяки 
якому вона набуває здатності в будь-яку мить орієнтуватися більш-менш успішно 
у світі і в самій собі (Чепелєва, 2003). 

Аналіз психологічних досліджень свідчить, що поняття досвіду недостатньо 
визначено як на концептуальному рівні, так і на рівні емпіричних досліджень. 
Тому не випадково у більшості сучасних словників з психології категорія «досвід» 
відсутня. Але останнім часом помітно суттєве підвищення інтересу з боку 
психологів до змістовного вивчення феномену досвіду. Однак, учені по-різному 
розуміють цей складний психологічний феномен і розглядають його як: сукупність 
знань, умінь і навичок (К. Платонов); діяльність, представлену у свідомості 
людини (О. Турчинов); складну систему, що складається зі способів, прийомів і 
правил вирішення виробничих завдань (Ю. Стрєлков); упорядковані у свідомості 
образи пережитих подій (А. Кронік, Л. Бурлачук, Є. Коржова), результат психічних 
процесів, в якому закріплені всі професійні знання, вміння, навички, способи і 
технології діяльності, з якими стикається за своє життя людина (Е. Зеєр), 
динамічну інформаційну систему, що включає відомості про зовнішній і 
внутрішній світ, одержувану безпосередньо-почуттєвим і опосередкованим 
шляхом, наповнену особистісним змістом, таку, що визначає стратегію й 
успішність діяльності людини (Истомина, 2009); психологічне утворення, котре 
дає можливість не тільки використовувати відповідні задачі знання, уміння і 
навички, але й певним чином адаптуватися до умов життя, взаємодіяти з 
оточуючим світом, інтерпретувати події у світі і себе у цих подіях (А. Лактионов) 
(Лактионов, 1998, с. 145) та інші. 

Психолог М. Холодна виділяє три сфери досвіду: когнітивну, метакогнітивну 
та інтенціональну. На її думку, когнітивний досвід має структури, що відбивають 
зовнішній світ, інтегративним рівнем яких є понятійні структури. Когнітивний 
досвід – це структури, які забезпечують зберігання, упорядкування та переробку 
наявної і нової інформації. Основне їх призначення – оперативна переробка 
поточної інформації про актуальний вплив на різних рівнях відображення 
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(Холодная, 2004, с. 170). Метакогнітивний досвід – це досвід регуляції процесу 
переробки інформації. На думку М. Холодної, метакогнітивний досвід є 
онтологічною базою когнітивних стилів. І, нарешті, інтенціональний (мотиваційно-

цільовий) досвід лежить в основі індивідуальної вибірковості інтелектуальної 
активності (Холодная, 2004, с. 115). Інтенціональний досвід представлений такими 
ментальними структурами, як переваги, переконання та умонастрої (Холодная, 
2004, с. 278). 

У контексті діяльнісної теорії досвід – невід’ємний атрибут суб’єкта. За 
визначенням І. Якиманської, суб’єктивний досвід має поведінкову природу, 
завдяки якій людина може звітувати перед собою про власні можливості, правила 
організації власних дій і ставлень, цінності й ієрархію уявлень, потреб і бажань 
(Якиманская, 1994). Підкреслюючи суб’єктивну природу досвіду, К. Абульханова-

Славська вказує, що життєвий досвід формується і здійснюється тільки під час 
життєдіяльності людини (Абульханова-Славская, 1991; Абульханова-

Славская, 1994).  

Вивчаючи особистість як суб'єкта діяльності, учені досліджують те, як 
особистість перетворює, творить предметну дійсність, у тому числі й саму себе, 
вступаючи в активне відношення до свого досвіду, до своїх потенційних мотивів, 
до свого характеру, здатностей і до продуктів своєї діяльності (Асмолов, 1990, с. 
309). 

Деякі дослідники визначають суб'єктивний досвід як структуровані сліди 
різних видів діяльності, що передують реалізованому в цей момент психічному 
акту. Тобто структури, що організують й зберігають історію індивідуальних дій. У 
суб'єктивному досвіді відбиваються для суб'єкта всі події його життя, усі його 
безпосередні переживання, він визначає індивідуальні особливості сприйняття 
світу (Воротыло, 2009). Інші – як певну систему інтерпретації, яка спрямовує 

осягнення суб'єктом реальності, дозволяє прогнозувати майбутнє й через 
пізнавальну сферу детермінує його поведінку (Пузырева,  2006). 

У складі суб'єктивного досвіду дослідники виділяють дві категорії досвіду: 
професійний і особистісний. Професійний досвід визначається як системне 

утворення, що включає змістовний, операційний і особистісний компоненти, який 
характеризується унікальністю, усвідомленістю, самоцінністю, продуктивністю, 
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готовністю до розв'язання завдань професійної діяльності (Плотникова, 2008); як 
цілісний єдиний образ усієї минулої професійної діяльності людини, основні 
складові якого зафіксовані в її свідомості (Исмагилова, 2000). 

Під суб'єктивним досвідом Е. Зеєр має на увазі сукупність емоційно 
забарвлених соціальних, навчально-професійних і особистісних ситуацій, які 
можуть виконувати освітню функцію (Зеер, 1998, c. 51 – 53). До ситуацій можна 
віднести окремі об'єкти або дії, події, зовнішні умови життєдіяльності, соціальне 
оточення, фізичне середовище тощо (рис. 3.9). 

 

Рисунок 3.9. Структура суб‘єктивного досвіду особистості за Є. Зеєром 

Джерело: опрацьвано автором з (Зеер, 1998) 

Включення до навчального матеріалу суб'єктивного досвіду породжує нову 
психодидактичну реальність, засвоєння якої, з одного боку, збагачує досвід 
особистості, надає знанням і вмінням особистісний зміст, з іншого боку – збільшує 
життєвий досвід. 

Необхідно також зазначити, що поняття досвіду вважається одним з 
ключових понять психологічної герменевтики. У дослідженнях з психологічної 
герменевтики життєвий досвід людини складається з особистого досвіду, який є 
довербальною, дорефлексивною складовою свідомості, що виникає у конкретних 
життєвих ситуаціях, й особистісного досвіду, який вважається результатом 
осмислення та інтерпретації особистого досвіду, конкретних життєвих ситуацій, 
переживань. Основною одиницею особистого досвіду є зовнішня подія, 
представлена у свідомості людини в образній формі або у формі переживання, а 
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основною одиницею особистісного досвіду є смисл, який інтегрує події та 
результат їх усвідомлення особистістю (Чепелєва, 2013). 

На нашу думку, у контексті дослідження ролі досвіду у навчанні дорослих 
важливими є доробки вітчизняної вченої-психолога Н. Чепелєвої. Досліджуючи 
механізми формування та інтерпретації життєвого досвіду людини, учена зазначає, 
що особистий досвід задається тими чи іншими життєвими ситуаціями, характером 
поведінки людини в них, особливостями взаємодії з іншими тощо. Однак для того, 
щоб він був інтегрований особистістю, перетворений у структури її свідомості, цей 
досвід має бути осмислений та проінтерпретований, тобто тим чи іншим чином 
структурований особистістю. Отже, формуючись у взаємодії людини зі світом, 
особистісний досвід являє собою організовану й цілісну структуру, вихідний 
матеріал для якого надають реальні життєві події. Його можна розглядати як 
осмислення та впорядкування плинних подій, які зароджуються в тих чи інших 
життєвих ситуаціях, і будучи означені, осмислені та проінтерпретовані, 
трансформуються у досвід особистості. При цьому основне значення для людини 
мають не самі події, а той сенс, який вона вкладає в ті чи інші ситуативні смислові 
єдності, котрі виникають на основі переживання та осмислення життєвої ситуації 
(Чепелєва, 2013). 

Аналіз робіт дослідників освіти дорослих, які центральним концептом своїх 
педагогічних систем уважають досвід, свідчить, що навчання може відбуватися 
тільки у випадку залучення певного досвіду (Boud & Mіller, 1996); дорослі здатні 
накопичувати запас досвіду, що постійно збільшується і стає усе більш багатим 
джерелом навчання (Кукуев, 2009a). Визнаючи велике значення використання 
досвіду у навчанні дорослих, ряд учених показують його обумовленість 
соціокультурними й історичними чинниками (Boud & Mіller, 1996).   

Отже, говорячи про досвід дорослої людини, ми маємо на увазі досвід 
діяльності дорослого у побутовій (сімейна й повсякденна діяльність, дозвілля), 
професійній (діяльність на робочому місці) і соціальній (суспільна й волонтерська 
діяльність) сферах, тобто життєвий досвід ми розглядаємо як тріаду побутового, 
професійного і соціального досвіду.  
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3.5. Мотивація навчальної діяльності дорослого 

 

Досліджуючи проблему навчання дорослих у європейських ЗВО, важливим є 
питання мотивації, яка вважається рушійною силою участі дорослих у навчанні. 
Один з принципів професійної освіти зазначає, що важливою особливістю 
дорослих студентів є вмотивованість до навчання, тому вважаємо за необхідне 
розглянути проблему мотивації дорослих щодо участі у навчанні у ЗВО більш 

детально. 
Загальновідомо, слово «мотивація» походить від латинського дієслова 

movere, що означає рухатися. Це означає, що мотивація має відношення до наших 
рухів або дій. До речі, воно використовується щоб пояснити, чому люди 
виконують певну діяльність у певний час (Beck, 2004, с. 3), допомагає зрозуміти 
людську поведінку і вчинки. Більшість зарубіжних психологів, які досліджують 
процес навчання дорослих, використовують слово «мотивація», щоб описати ті 
процеси, які збуджують і спонукають поведінку; спрямовують поведінку, 
визначаючи мету; дозволяють зберегти поведінку; ведуть до вибору певної 
поведінки дорослого (Wlodkowski, 1985, c. 2). Так, зарубіжні дослідники 
визначають мотивацію як процес, у якому збуджується і підтримується 
цілеспрямована діяльність дорослого (Schunk, Pintrich & Meece, 2008, с. 4), як 
внутрішню силу, яка активізує, спрямовує і підтримує поведінку дорослого 
впродовж часу (Thorkildsen, 2002).  

Мотивація участі дорослих у вищій освіті має декілька функцій, зокрема: 
спрямування уваги студентів на задачі навчання; підвищення наполегливості 
студентів; орієнтир для контролю за власним навчанням. При цьому мотивація 
визначається як внутрішня рушійна сила зовнішньої поведінки, яка збільшується, 
коли студенти відчувають певний дисбаланс або дефіцит у потребах (Svinicki, 

2004). 

Г. Гегель відзначав, що обставини й мотиви панують над людиною лише тою 
мірою, якою вона сама дозволяє це. З цього приводу російський філософ 
В. Розанов стверджував, що життя людини може бути несвідомим і свідомим. Під 
несвідомим розумілося життя, яке управляється обставинами, під свідомим – 

життя, яке управляється метою (Розанов, 1994, c. 19 – 64.). Інакше кажучи, доросла 
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людина може «пливти за течією» (обставинами) у житті. Але вона може бути й 
вільною від обставин і прагнути самостійно визначати свій вибір, свою мету з 
огляду на всі умови свого життя й індивідуальні особливості. При цьому воля й 
відповідальність стають найважливішими характеристиками її поведінки.  

Причиною поведінки особистості є мотиви, їх джерелом вважаються 

потреби, що виступають рушійною силою будь-якої діяльності (Войтко, 1982, 

URL). Отже мотиви – це усе, що спонукає людину до дії. Звідси мотивація – це 
система мотивів, яка визначає конкретні форми діяльності або поведінки дорослої 
людини, вона необхідна для ефективного виконання прийнятих рішень і 
запланованих завдань (Войтко, 1982, URL). 

Відповідно до андрагогічної моделі навчання М. Ноуза, дорослі студенти 
мають здебільшого внутрішню мотивацію щодо участі у навчанні (Knowles, 1990). 

Його думку поділяють такі зарубіжні дослідники як Е. Холтон і Р. Суонсон, які 
вважають, що дорослі реагують на зовнішні мотиви, але внутрішня мотивація 
потужніша, і саме вона сприяє безперервному навчанню. До зовнішніх чинників 
мотивації дослідники відносять збільшення заробітної плати, більш високий 
статус, посаду і пільги, заохочувальні виплати, академічний кредит; але внутрішні 
мотиви, такі як задоволення від роботи, бажання росту, поліпшення самооцінки і 
якості життя, дослідники вважають важливішими для дорослих у процесі навчання 

(Knowles, Holton  Swanson, 2005).  

Втім, на нашу думку, характеристики дорослого учня, визначені М. Ноулзом 

(Knowles, 1990), не можуть повністю пояснити його складну природу. Так чи 
інакше, М. Ноулз не бере до уваги багатогранне життя дорослого, яке має не тільки 
професійні, але й сімейні, особисті, соціальні та культурні аспекти. Крім того, його 
припущення, що найбільш потужні мотиви є внутрішніми, а не зовнішніми, 

вимагають глибшого дослідження, беручи до уваги, що внутрішня мотивація 
формується як зовнішніми, так і внутрішніми силами. Життєвий етап і досвід 
дорослого також формують систему його цінностей, які мають значний вплив на 
рішення брати участь у навчанні.  

Проблема мотивації навчальної діяльності дорослих розглядається багатьма 
російськими (П. Гальперін, Л. Божович, Б. Додонов, Ю. Кулюткін, С. Рубінштейн, 
О. Леонтьєв, А. Маркова, С. Москвічов, Г. Сухобська, Є. Шорохова, П. Якобсон та 



201 

 

ін.) й зарубіжними вченими (С. Брукфілд, Дж. Бенсмен, С. Мерріем, М. Ноулз, 
Р. Влодовські, П. Пінтріч, Дж. Ротгенс, М. Свінікі, І. Сорокош, Г. Шмідт та ін.). В 
Україні проблеми мотивації навчання дорослої людини привертають увагу таких 
учених, як Л. Лук’янова, І. Меліхова, Е. Помиткін, Н. Протасова та ін. 

Традиційно психологічною основою гуманістичної педагогіки є концепція 
мотивації A. Maслоу (Маслоу, 1998), яка дає своєрідну класифікацію потреб, 
віддзеркалює їх ієрархію і зв’язки. Згідно з цією концепцією кожна людина 
народжується з потребами певних видів і, у міру задоволення нижчих, їх місце 
займають вищі. Усвідомлена потреба зазвичай стає мотивом діяльності. Між 
іншим, значна кількість мотивів знаходиться у підсвідомості. Після їх «виведення» 
на рівень свідомості, вони сприяють розв’язанню проблеми збереження 
особистості, її прогресу. Але ці мотиви здебільшого є внутрішніми.  

В одному із зарубіжних досліджень (Sogunro, 2009, URL) визначається вісім 
чинників, які мотивують навчання студентів у ЗВО. Ці чинники включають в себе: 
якість навчання, якість навчального плану, актуальність та прагматизм, 
інтерактивні методи навчання та ефективні методи управління, поточне 
оцінювання та своєчасний зворотний зв'язок, самостійність, сприятливе навчальне 
середовище та ефективна практика консультування.  

У дослідженні П. Дейвіса, М. Осборна й Дж. Уілльямса (Davies, Osborne & 

Williams, 2002) визначається п'ять мотивуючих чинників, які спонукають дорослих 
до навчання в університеті, а саме: інтерес до предмету вивчення; шанс для 
підвищення перспективи кар'єрного зростання; бажання поліпшити існуючу 
кваліфікацію; бажання змінити життєву траєкторію; дорослий завжди хотів 
вчитися, але раніше не було можливості. Іншими словами, особистий розвиток є 

одним з найважливіших мотиваторів. Г. Кей і А. Сандерей (Kay  Sundaraj, 2004), 

а також П. Вармінгтон (Warmington, 2003) визначають, що дорослі студенти 

визнають необхідність підвищення рівня кваліфікації для досягнення успіху в 

житті. Дослідники також зазначають, що участь дорослих у навчанні, як правило, 
зменшується з віком (особливо серед людей після 45 років), оскільки дорослі 
наближаються до виходу на пенсію, і не тільки мають менші очікування від освіти 
щодо професійного росту, але й отримують меншу підтримку від своїх 
роботодавців (Kyndt, Michielsen, Van Nooten,  Nijs & Baert, 2011). Проте зростаюча 
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кількість досліджень свідчить, що дорослі студенти мають вищий рівень 
внутрішньої мотивації, ніж студенти традиційного віку (Bye, Pushkar, & Conway, 

2007), особливо це стосується дорослих студентів жіночої статі (Bye Pushkar & 

Conway, 2007). Між іншим, зарубіжні дослідники повідомляють про значний вплив 
доступних форм навчання на участь дорослих у вищій освіті (Pires, 2009; 

Vertongen, Bourgeois, Nils, de Viron, & Traversa, 2009). 

 

Рисунок 3.10. Ієрархія потреб А. Маслоу у навчанні дорослих студентів 

Джерело: опрацьовано автором з (Alexander, 2006) 

Спираючись на андрагогічну модель освітнього процесу дорослих у ЗВО, ми 
визначаємо, що метою ВПО є особистісний, організаційний і соціальний розвиток. 
Оскільки особистісний розвиток дорослого студента передбачає самоактуалізацію і 
реалізацію потенціалу для особистісного зростання, модель ієрархії потреб 
М. Маслоу, що реконструйована відповідно до принципів навчання дорослих, 
може бути застосована для ефективної організації навчального процесу дорослих у 
ЗВО (рис. 3.10). 

Відповідно до теорії потенціалу дорослих щодо навчання (Х. Маккласкі), 
доросле життя є періодом росту, зміни та інтеграції, де дорослий постійно прагне 
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до рівноваги між кількістю необхідної (навантаження) і наявної енергії 
(потужності) (Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 2007, с. 93). І навантаження, і 
активність зумовлюються як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Зовнішнє 
навантаження (або зовнішні мотиви) складається із завдань, пов'язаних із 
звичайними вимогами життя (наприклад, сімейні, робочі і громадські обов'язки), а 
внутрішнє навантаження (або внутрішні мотиви) складається з життєвих очікувань 
дорослих (наприклад, прагнення, бажання, і майбутні очікування). Активність 

складається з комбінації зовнішніх (підтримка сім'ї, соціальні та економічні 
можливості) і внутрішніх ресурсів (придбані або накопичені навички та досвід, які 
сприяють ефективному навчанню дорослих) (Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 

2007, с. 93‒94). За Х. Маккласкі, потенціал дорослих для навчання може 
збільшуватися або за рахунок зниження навантаження, або збільшення активності. 
Коли навантаження відповідає або перевищує активність, і якщо обидва показники 
фіксовані, ситуація стає дуже вразливою і сприйнятливою до руйнування. Якщо 
навантаження і активність можна регулювати, а доросла людина має вищий 
потенціал активності, вона краще озброєна для розв’язання непередбачених 
надзвичайних ситуацій, може ризикувати, брати участь у пошуковій, творчій 
діяльності і навчанні. Отже, активність повинна дорівнювати або перевищувати 
навантаження. Це означає, що мотивація дорослого щодо участі у навчанні має 

перевищувати бар'єри чи перешкоди. 
Отже, мотивація і бар'єри (тобто потужність і навантаження) – це дві 

протилежні сили, які значною мірою впливають на участь дорослих у навчанні. 
Мотивація дає енергію дорослому до участі у навчанні, а бар'єри виснажують 
енергію. Тому необхідно мати резерв для забезпечення безперервної участі 
дорослих у навчанні. 

Аналіз психологічних досліджень свідчить, що перешкоди щодо участі 
дорослих у навчанні можна класифікувати як: ситуативні (залежно від ситуації, у 
якій перебуває дорослий в даний момент часу, його соціально-економічні умови, 
культурні детермінанти), організаційні (всі методи і процедури, які 
перешкоджають дорослим брати участь у навчанні, серед них часові, географічні 
умови, демографічні чинники), диспозиційні або психосоціальні (ставлення 
дорослого до себе і навчання) та інформаційні (дорослий не володіє доступними 
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засобами навчання). Зокрема географічні умови пов’язані з поділом на міську, 
приміську і сільську місцевості по відношенню до освітніх закладів; демографічні 
чинники включають вік і стать, які впливають на прийняття рішення щодо участі у 
навчанні; соціально-економічні умови та освіта формують досвід дорослого і його 

положення у суспільстві; культурні детермінанти, як правило, утримують від 
участі у навчанні групи меншин (Merriam, & Caffarella, 1991, с. 86 – 90). 

 

Рисунок 3.11. Модель формування потенціалу дорослих для навчання 

Джерело: опрацьовано автором з (Chao, 2009) 

Рисунок 3.11 представляє модель формування потенціалу дорослих для 
навчання, у якій досвід дорослих визначається як відправна точка. Досвід включає 
систему цінностей, культурну спадщину, особистісну та соціальну зрілість, 
навички і компетенції. Різні мотиваційні чинники (внутрішні й зовнішні мотиви) та 
бар'єри для участі дорослих у навчанні (протилежні сили) взаємодіють з різними 
вимірами людини (когнітивний, емоційний і оточення), додаючи енергії або 

навантаження. Накопичення енергії і навантаження в різних вимірах 
спрямовуються на основі цінності навчання по відношенню до різних аспектів 
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життя дорослого, а саме: особистісний, професійний і соціальний аспекти. Це 
призводить до потенціалу, який дає дорослому енергію брати участь у навчанні. 

Втім для того, щоб визначити мотиви, які спонукають дорослих до навчання 
у ЗВО, звернемось до аналізу існуючих підходів щодо визначення внутрішньої і 
зовнішньої мотивації. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що існує 
декілька підходів до виокремлення внутрішньої і зовнішньої мотивації. Один із 
підходів використовує характер зв'язку між навчальним мотивом й іншими 
компонентами навчання як критерій поділу. Отже, якщо мотив реалізує 
пізнавальну потребу, пов'язаний із засвоюваними знаннями й виконуваною 
діяльністю (збігається з кінцевою метою навчання), то він є внутрішнім. 
Натомість, якщо мотив реалізує не пізнавальну (соціальну) потребу, не пов'язаний 
з отриманням знань (не збігається з метою навчання), то він вважається зовнішнім. 
У такому випадку внутрішніми є тільки пізнавальні мотиви, пов'язані з 
оволодінням новими знаннями й зі способами їх добування. Цієї точки зору 
дотримуються П. Гальперін, Н. Тализіна, П. Якобсон, М. Ярошевский та ін. 
(Герасимова, 2004, URL).  

Представники іншого підходу (Л. Ітельсон, Г. Залеський, В. Ляудіс, 
А. Маркова, Р. Бибріх, І. Васильєв, І. Вартанова, Д. Ельконін та ін.) виділяють ще 
один критерій поділу – характер особистісного смислу (утилітарно-прагматичний 
і/або ціннісний), що надається навчанню, його результатам. Тут розглядається 
роль, яку відіграють засвоєні знання у розвитку особистості, її світогляду. Якщо 
мотив має для особистості утилітарно-прагматичний зміст, тобто реалізує потреби 
у добробуті (матеріальному й/або соціальному), то такі мотиви вважаються 
зовнішніми. Якщо мотив має для особистості ціннісний зміст, тобто з його 
допомогою реалізується потреба у гармонізації внутрішнього світу, у формуванні 
системи особистісних переконань і установок, то такі мотиви вважаються 
внутрішніми. На цій підставі до внутрішніх мотивів додається також мотив 
самовдосконалення (Герасимова, 2004, URL). 

Деякі зарубіжні дослідники (Deci, 1980) визначають внутрішню мотивацію 
як вільну участь дорослого у навчальній діяльності за відсутності зовнішніх вимог 
або підкріплень. Відтак виокремлення внутрішньої і зовнішньої мотивації 
відбувається за критерієм нагороди за здійснювану активність. За зовнішньої 
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мотивації й сама нагорода буде зовнішньою стосовно людини. Коли мотивація є 
внутрішньою, то винагородою за неї вважається активність сама по собі. Тому 
внутрішньо мотивована поведінка базується на потребі людини бути 
компетентною і самодетермінованою у взаємодії з середовищем. 

Внутрішня мотивація навчальної діяльності дорослого вважається 
неоднорідною (Кулюткина, & Сухобская, 1972, с. 63 – 67), тому деякі дослідники 
класифікують її як утилітарну мотивацію, мотивацію престижу і мотивацію, коли 
знання перетворюються на самоціль. Зокрема утилітарна мотивація може бути 
вузькою, яка визначається тільки особистими потребами людини, і широкою, коли 
особисті потреби взаємопов’язані із соціальними. В обох випадках мотивація має 
витоки із соціально-професійної практики дорослого і ґрунтується на потребі 
удосконалювати цю практику. Мотивація престижу теж є суттєвим стимулом для 
включення дорослого у процес навчання, тому що він отримує задоволення від 
навчання, оскільки інші люди, які його оточують, не навчаються, що підвищує 
його статус, створює можливість виділитися із оточуючого середовища. Третій тип 
мотивації, коли знання набуваються заради самих знань, вважається найменш 
поширеною. 

Водночас зарубіжні дослідники зазначають, що дорослі студенти мають 
безліч мотивів для навчання: зовнішні мотиви, які включають в себе професійні, 
економічні та побутові, а також внутрішні мотиви, що складаються головним 
чином з бажання навчатися та соціальних очікувань, зокрема зустріч нових людей 
(Kim, Hagedorn, Williamson & Chapman, 2004). 

Проте необхідно зазначити, що у проблемі визначення внутрішніх і 
зовнішніх мотивів навчання дорослих у ЗВО нам імпонує модель французького 
дослідника Ф. Карре (Carré, 1998; Carré, 2001). Відповідно до цієї моделі, 
внутрішні мотиви визначаються наступним чином: епістемологічний мотив, що 
пов'язаний зі змістом, процесом і результатом навчання; соціально-емоційний 
мотив, що пов'язаний із комунікацією й інтеграцією в соціумі; гедонічний мотив, 

що пов'язаний із задоволенням від навчання й умов самого навчального 
середовища, з матеріалами, ресурсами, документами тощо.  

Зовнішні мотиви містять економічний мотив, що пов'язаний із прямими або 
непрямими, матеріальними або економічними перевагами (просування по службі, 
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або отримання роботи, підвищення заробітної платні тощо); прескриптивний 
(нормативний) мотив, що пов'язаний із зовнішніми тисками (зобов'язання або 
примушення, які виходять із зовнішнього контексту, соціальний тиск відповідати 
статусу, вплив ієрархії тощо); деривативний (похідний) мотив, що пов'язаний із 
уникненням неприємних ситуацій або діяльності (уникнення неприємного 

оточення, рутина, відсутність професійного інтересу, особисті конфлікти тощо); 
професійно-операціональний мотив, що пов'язаний із розвитком компетенцій, 
знань і навичок, які необхідні для конкретної професійної діяльності (поліпшення 
професійної діяльності, адаптація до змін тощо); особистісно-операціональний 
мотив, що пов'язаний із розвитком компетенцій, знань і навичок для діяльності 
поза роботою і робочим життям (відпочинок, сімейне життя,асоціативні обов'язки 
тощо), але завжди з чітко визначеною метою; мотив ідентичності особистості, що 
пов'язаний із розвитком компетенцій, знань, навичок чи символічного визнання 
для трансформації або збереження особистих характеристик дорослого; 

професійний мотив, що пов'язаний із зміною професії, кар’єрним менеджментом 
або бажанням отримати роботу (Carré, 1998; Carré, 2001). Мотив ідентичності 
особистості слід розглядати з точки зору професійного, культурного чи 
соціального статусу (отримати диплом, кваліфікацію, щоб зберегти або отримати 
посаду тощо), він зосереджений на соціальній складовій і є зовнішнім по 
відношенню до економічних мотивів. 

Для повного розуміння мотивації дорослих щодо навчання у ЗВО звернемось 
до сучасних зарубіжних емпіричних досліджень. Відтак, результати дослідження, 
проведеного Cedefop (Chisholm, Larson & Mossoux, 2004) свідчать про змішану 
природу мотивації дорослих щодо навчання, тобто вплив професійно орієнтованих 
мотивів (зовнішня мотивація) пропорційний впливу особистісних мотивів 
(внутрішня мотивація). Інше дослідження мотиваційних чинників щодо навчання 
дорослих у ЗВО (Knutsen, 2011) визначає, що найважливішими зовнішніми 
чинниками є: збільшення можливостей для працевлаштування, реалізація 

професійних цілей, забезпечення стабільності роботи, покращення фінансового 
забезпечення. Водночас найважливішими внутрішніми чинниками є: особистісне 
зростання, розвиток особистісного потенціалу, реалізація власних цілей, 
покращення свого життя. 
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Досліджуючи мотивацію дорослих студентів, які навчаються в магістратурі 
та аспірантурі, А. Пірес свідчить, що основні мотиви навчання дорослих студентів 
у магістратурі та аспірантурі пов’язані з особистісним розвитком (суто внутрішні), 
а саме: здобути більше знань (95,3 % магістрів та 94,3 % аспірантів) та 
інтелектуальний розвиток (94,4 % магістрів та 93,9 % аспірантів). Вторинні мотиви 
пов’язані з професійним життям (як внутрішні, так і зовнішні), а саме: у магістрів – 

краще виконання своєї роботи (86,6%) та професійна кар’єра (74,4 %); у аспірантів 
– належність до наукової спільноти (88,2 %) та краще виконання своєї роботи 
(83,3 %) (Pires, 2009, c. 139). 

Вищезазначені дослідження підтверджують, що доросла людина має 
подвійну систему мотивації, тобто вона мотивована одночасно потребою адаптації 
до свого навколишнього середовища (зовнішня мотивація) і прагненням росту або 
більшої самоактуалізації (внутрішня мотивація). Потреба адаптації й потреба росту 
співіснують пліч-о-пліч в одній людині. Оскільки особистість – це зростаюча 
система, що постійно включає в себе нові елементи, й мінлива завдяки їм (Allport, 

1961, с. 175), доросла людина свідомо впливає на своє навколишнє середовище. 
Тому людські мотиви незліченні. Щоб їх трактувати, Г. Оллпорт розробив 
концепцію функціональної автономії. Теорія функціональної автономії – це теорія 
мінливих, а не незмінних мотивів. 

Функціональна автономія визначається як набута система мотивації, у якій 
мотиви, які вона містить, відмінні від попередніх мотивів, від яких ця система 
походить (Allport, 1961, с. 229). Іншими словами, початковий мотив може 
перерости в інший, який продовжує його, але функціонально незалежний від 
нього. Загалом, концепція функціональної автономії полягає у тому, що деякі, але 
не всі, людські спонукання функціонально незалежні від початкових мотивів, 
відповідальних за поведінку. Функціонально автономні мотиви є теперішніми й 
самодостатніми. Основний принцип функціональної автономії свідчить, що 
наявний мотив функціонально автономний доти, поки він шукає нові цілі. Це 
значить, що дорослий може поводитися, як і раніше, тобто продовжувати 
навчання, навіть якщо його мотивація змінилася.  

Зарубіжні дослідження також свідчать, що мотиви дорослих щодо участі у 
вищій освіті залежать від віку, освіченості та соціального стану (Berker & Horn, 
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2003). Відтак у дорослих студентів молодшого віку, працюючих та освічених 
здебільшого переважають внутрішні мотиви, але зовнішні теж мають місце, на 
відміну від менш кваліфікованих і безробітних дорослих, які мають переважно 
зовнішні мотиви (Daehlen & Ure, 2009).  

Аналіз зарубіжних досліджень щодо дорослих студентів з різних соціально-

економічних груп (Archer, Hutchings & Ross, 2003; Archer, Pratt & Phillips, 2001; 

Ball, Davies, David & Reay, 2002; Burke, 2002; Hayton & Paczuska, 2002; McGivney, 

2001; Reay, Ball  David, 2002) свідчить про одностайність дослідників у тому, що 
соціальний статус є істотним чинником у прийнятті рішення отримати вищу освіту 
у дорослому віці. Дослідники А. Фуллер і К  Петон (Fuller & Paton, 2007) 

відзначають, що соціальні та особистісні чинники можуть виступати як каталізатор 
або інгібітор по відношенню до рішення отримати вищу освіту. Інгібітори, будь то 
особисті або структурні, часто згадуються як «бар'єри щодо доступу». Дослідники 

пропонують тривимірну класифікацію цих бар'єрів: «диспозиційні»  такі, що 

стосуються індивідуальної мотивації і ставлення до навчання; «ситуаційні»  

витрати, час, географічне віддалення та чинники, які мають відношення до 

обставин навчання; «інституціональні»  гнучкість програм навчання, розклад, 

процедура і вимоги прийому. Дослідники запевняють, що саме усунення бар'єрів 
збільшить можливості участі дорослих у вищій освіті.  

Отже, підводячи підсумки, варто зазначити, що мотивація дорослих щодо 
навчання у ЗВО, містить як внутрішні (епістемологічний, соціально-емоційний, 
гедонічний), так і зовнішні мотиви (економічний, прескриптивний, деривативний, 
професійно-операціональний, особистісно-операціональний, ідентичності 
особистості, професійний). На потужність цих мотивів впливають особистісні (вік, 
стать, освіченість (попередній досвід навчання), економічні (працевлаштування, 
фінансова спроможність) і соціальні чинники (соціальний статус, підтримка сім’ї), 
а також організаційна форма навчання у ЗВО. У свою чергу, внутрішні й зовнішні 
мотиви, а також чинники, які впливають на їх потужність, формують потенціал, 
який дає дорослому енергію брати участь у навчанні й ефективно навчатися. 
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3.6. Рефлексія як механізм усвідомлення дорослим навчання  
 

Рефлексія вважається передумовою здатності до навчання впродовж життя, а 
також розглядається як одна з найважливіших умов для чіткого розуміння 
власного досвіду, виокремлення його з повсякденних подій. Рефлексивне навчання 
– трансформативне, що допомагає дорослим студентам виконувати самостійну 
діяльність на основі аналізу власного досвіду, а також певних теоретичних та 
практичних знань, розвивати здібності щодо виявлення і розв’язання проблем, 
змінювати власні переконання (Moon, 1999).  

Витоки поняття рефлексії знаходимо у філософії, де воно означає процес 
міркування індивіда про те, що відбувається в його власній свідомості. Але 
рефлексія – це не тільки знання або розуміння самого себе, але й з'ясування того, 
як інші знають і розуміють «рефлексуючого», його індивідуальні особливості, 
емоційні реакції й когнітивні уявлення. У контексті нашого дослідження 
звернемось до психологічних і педагогічних досліджень рефлексії. 

Дж. Локк уперше виділив рефлексію як особливу психічну реальність. Він 
розглядав її як внутрішній досвід, що є основним джерелом знань, на відміну від 
досвіду зовнішнього, заснованого на сприйнятті навколишнього світу органами 
почуттів. Він визначав її як дію розуму над самим собою (Локк, 1985, c. 155). Для 
Ж. Піаже рефлексія – логічний процес, що характеризується знанням про 
необхідний зв'язок між об'єктом і впливом на нього, який надалі 
концептуалізується у поняття (Пиаже, 1969). 

У вітчизняній психології рефлексія розглядається як пояснювальний 
принцип розвитку самосвідомості й психіки в цілому (Б. Ананьєв, Л. Виготський, 
С. Рубінштейн, Б. Зейгарник). Прийнято вважати, що рефлексія – це компонент 
структури діяльності, завдяки якому відбувається відбиття здійснюваної діяльності 
у внутрішньому плані, що дає суб'єкту матеріал для спостереження, критики й 
зміни. Рефлексія уможливлює вдосконалення діяльності як у внутрішньому, так і 
зовнішньому плані. Разом з тим рефлексія дає людині здатність до самоаналізу, 
осмислення й переосмислення своїх предметно-соціальних відносин з 
навколишнім світом, забезпечує людині вихід з повного поглинання безпосереднім 
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процесом життя для вироблення відповідного ставлення до нього, поза ним, для 
судження про нього (Рубинштейн, 1985).  

Цілком очевидно, що наявність рефлексії свідчить про внутрішнє життя 
людини, що протистоїть життю зовнішньому, про центр керування своїми станами 
й потягами. За наявності рефлексії людина стає суб'єктом (хазяїном, керівником, 
автором) свого життя (Слободчиков & Исаев, 1995, с. 18). Отже, за 
В. Слободчиковим рефлексія – це така специфічно людська здатність, яка дозволяє 
їй зробити свої думки, емоційні стани, свої дії й відносини, взагалі усю себе 
предметом спеціального розгляду (аналізу й оцінки) і практичного перетворення 
(аж до самопожертви в ім'я високих цілей і смерті «за друга своя») (Слободчиков & 

Исаев, 1995, с.78). Такої ж важливості рефлексії надає А. Карпов, який розглядає 
рефлексію як найважливішу регулятивну складову особистості, що дозволяє їй 
свідомо конструювати свою життєдіяльність (Карпов, 2004, с. 77).  

У педагогічній літературі рефлексія визначається як активний процес 
пізнання, який складається з послідовних взаємопов'язаних думок щодо 
обґрунтування переконань і знань (Dewey, J. (1933; 1938); процес самопізнання 
суб'єктом внутрішніх психічних актів на основі життєвого досвіду 

(Мардахаев, 2002, с. 298); здатність людини осмислити свій власний досвід з 
метою прийти до нового розуміння, оцінити й обґрунтувати власні переконання й 
ціннісні відносини. Включає побудову умовиводів, узагальнень, аналогій, 
зіставлень і оцінок (В. Полонський) (Полонский, 2004, c. 145); родова здатність 
людини, що проявляється у зверненні свідомості на себе, на внутрішній світ 
людини і її місце у взаєминах з іншими, на форми й способи пізнавальної й 
перетворюючої діяльності (Загвязинский, 2008, c. 5). 

Педагоги (Захарова & Боцманова, 2006; Бессонова, 2007; Вульфов & 

Харькин, 1995; Пьянкова, 2009; Валеева & Биктагирова, 2014) розуміють 
рефлексію як інструментальний засіб організації навчальної діяльності. Без 
розуміння способів свого навчання, механізмів пізнання й розумової діяльності 
дорослі студенти не можуть привласнити ті знання, які вони здобули. Рефлексія 
допомагає їм визначити отримані результати, мету подальшої роботи, скоригувати 
свою індивідуальну освітню траєкторію.  
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У діяльнісній теорії навчання розрізняють два рівні рефлексії: формальну 
рефлексію і змістовну (Давыдов, 1996). Формальна рефлексія передбачає 
осмислення причини конкретної дії, задля чого виконується дія, що потрібно 
конкретно зробити, щоб її виконати. Змістовна рефлексія відбувається у випадку, 
якщо аналізується, чому дана дія виконується так, а не інакше, що в цій дії є 
причиною успішного її виконання в різних умовах, тобто  виявляється залежність 
дії від загальних і істотних умов її виконання.  

Отже, рефлексія у навчанні будується навколо з'ясування уже наявних знань, 
умінь, навичок, які дозволяють домагатися успіхів і росту та усвідомлення 
труднощів, які гальмують досягнення запланованих результатів дорослого 
студента. Їх рефлексивне осмислення дозволяє зафіксувати особливості руху в 
діяльності щодо очікуваних результатів, а також зміни, які відбуваються у 
дорослого студента; через усвідомлення отриманої практики перевести її в досвід, 
яким можна користуватися надалі; робити висновки й вчасно коректувати 
наступну діяльність, роблячи її більш ефективною. Відповідно, рефлексія є 
основою різних видів діяльності дорослих студентів у процесі вивчення дисциплін. 
Це може бути слухання лекцій, читання текстів, аналіз літературних джерел, 
написання есе, конспектів, але способи включення рефлексивних механізмів суто 
індивідуальні.  

Слід також зазначити, що рефлексія має велике значення не тільки для 
розвитку окремої особистості, а й колективів, соціальних спільнот, тому що 

призводить до цілісної уяви, знання про мету, зміст, форми, способи і засоби своєї 
діяльності; дозволяє критично ставитися до себе й своєї діяльності в минулому, 
сьогоденні й майбутньому; робить людину суб'єктом своєї активності 
(Новиков, 2005, c. 157). 

Загальними механізмами рефлексії вважаються:  
1. Зупинка. Припинення змістовної діяльності в ситуації, яка пов'язана з 

вичерпанням можливостей її вирішення. Ситуація сприймається як нерозв'язна в 
даних умовах, тому що колишній досвід не може забезпечити позитивні 
результати. Спроби розв'язати проблему відомими способами неефективні, тому 
вони припиняються як такі, що не мають сенсу.  
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2. Фіксація. Аналіз ходу й результатів попередньої роботи й формування 
суджень.  

3. Відсторонення. Вивчення «себе діючого» у відстороненій позиції. 
Реалізується здатність бачити свої дії залежно від  довільно обраної ситуації.  

4. Об'єктивація. Аналіз своїх дій у системі існуючих або можливих. 
Відновлення минулого досвіду й конструювання образа власного майбутнього. 
Відстеження причин і можливих наслідків своїх дій. Переконструювання образа 
ситуації.  

5. Обернення. Повернення до початкової ситуації, але з нової позиції й з 
новими можливостями. Причому, рух у рефлексивному плані має циклічний 
характер і проходить багаторазові ітерації (повторення) (Алексеев, 1996; 

Семенов & Степанов, 1982; Батышев & Новикова,  2009).  

Для проведення рефлексивного аналізу відповідно до наведеної вище схеми 
руху в рефлексивному плані, від дорослого студента вимагається цілий комплекс 
умінь: уміння здійснювати контроль своїх дій, як розумових, так і практичних; 
контролювати логіку розгортання своєї думки (судження); визначати послідовність 
і ієрархію етапів діяльності, спираючись на рефлексію над досвідом своєї минулої 
діяльності через пошук її підстав, причин, змісту; уміння бачити у відомому – 

невідоме, в очевидному – неочевидне, у звичному – незвичне, тобто вміння бачити 
протиріччя, яке і є причиною руху думки; уміння здійснювати діалектичний підхід 
до аналізу ситуації, стати у позиції різних спостерігачів; трансформувати 
пояснення спостережуваного або аналізованого явища залежно від мети й умов 
(Новиков, 2005, с. 161). 

Таким чином, представлені міркування дозволяють зробити висновок, що 
попри розмаїття підходів у вивченні рефлексії, її можна визначити як універсальну 
й професійно важливу якість, що детермінує будь-яку діяльність. Це, у свою чергу, 
вимагає особливої уваги до організації освітнього процесу дорослих студентів у 
закладі вищої освіти. 

Втім, на відміну від вітчизняних, зарубіжні дослідження здебільшого 
присвячені практичній реалізації рефлексивного навчання у вищій школі.  

Ряд зарубіжних дослідників (Barnett, 1992; Brockbank, McGill & Beech, 2002; 

Schön, 1991) стверджують, що дорослі студенти здійснюють рефлексію, яка 



214 

 

вважається відтворенням минулого досвіду, індивідуального вираження і 
трансформації професійних знань у конкретних ситуаціях і умовах (Yip, 2006, c. 

780). За допомогою рефлексивного навчання дорослі студенти координують 
теоретичні та практичні знання, створюють власні теорії і розуміння щодо 
майбутньої професійної діяльності (Boud, Keogh & Walker, 2005; Brockbank, 

McGill & Beech, 2002; Calderhead & Gates, 1993; Loughran, 1996; Moon, 1999; 

Osterman  Kottkamp, 2004; Schön, 1991). 

Зарубіжні дослідники виокремлюють три основні етапи рефлексивного 
процесу навчання дорослих студентів, а саме:  

1. Поява неприємних відчуттів і думок щодо пережитого досвіду і 
необхідності вирішити ситуацію, яка викликала цей досвід. Е. Бойд і А. Фейлс 
назвали цей етап як виникнення почуття внутрішнього дискомфорту (Boyd & Fales, 

1983; Gibbs, 1988).  

2. Критичний і конструктивний аналіз проблеми або конкретної ситуації, а 
також власних почуттів, який включає в себе наявні і необхідні нові знання для 
вирішення проблеми.  

3. Розвиток нової точки зору на ситуацію за допомогою проектування 
можливих шляхів для дії у певних майбутніх ситуаціях. На цьому етапі 
відбуваються емоційні і пізнавальні зміни, які призводять до зміни поведінки 
дорослого студента (Atkins & Murphy, 1993; Moon, 1999). 

Модель Д. Бауда, Р. Кіу та Д. Уолкера ілюструє процес рефлексії на дію, 
коли досвід перетворюється у навчання. У моделі розрізняють три основні етапи 
рефлексії: звернення до досвіду, аналіз почуттів і повторна оцінка досвіду, які 
призводять до нового досвіду (рис. 3.12). 

 

Рисунок 3.12. Процес рефлексії у моделі Д. Бауда,  Р. Кіу та Д. Уолкера 

Джерело: опрацьовано автором з (Boud, Keogh & Walker, 2005) 
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Автори такого підходу стверджують, що одним із способів стимулювання 
навчання дорослого студента є зміцнення взаємозв'язку між досвідом навчання і 
рефлексивною діяльністю. Це досягається, по-перше, за допомогою діалогу, коли 
висловлюються думки, а набутий досвід поширюється у групі; по-друге, за 
допомогою викладу подій і досвіду у письмовій формі (Boud, Keogh & Walker, 

2005).  

На першому етапі – звернення до досвіду – досвід знову підлягає аналізу за 
допомогою спроби відтворити і зрозуміти причини і наслідки тієї чи іншої дії. 
Ідентифікація, деномінація, а також аналіз почуттів, викликаних досвідом, на 
даному етапі дуже важливі. Дорослі студенти, які не дотримуються і не аналізують 
емоційний аспект свого досвіду можуть знівелювати цінність рефлексії, 
обмежуючи її будь-яким аспектом реакції на навколишнє середовище і, таким 
чином, створюючи штучні перешкоди для власної реакції на досвід. На другому 
етапі – аналіз почуттів – два аспекти стають важливими: залучення позитивних і 
ліквідації негативних почуттів. Відповідно до обставин і намірів важливо 
проаналізувати власні емоційні переживання, знаходячи способи уникнути їх або 
підтримати і зміцнити їх, якщо останні є позитивними. Дослідники зазначають, що 
позитивні емоції сприяють розвитку як когнітивного, так і емоційного аспектів 
навчання дорослих. На третьому етапі – переоцінка досвіду – дорослий студент 
глибше занурюється у досвід, пов'язуючи нові знання з наявними та інтегруючи їх 
у власну концептуальну схему. На останньому етапі – результати – розрізняють 
чотири аспекти рефлексії, які можуть поліпшити результати, зокрема: асоціація – 

пов’язування нових даних з уже відомими; інтеграція – пошук зв'язків між цими 
даними; валідація – виявлення достовірності думок і почуттів, які виникли; 
асиміляція – прийняття знань. Таким чином, Д. Бауд, Р. Кіу та Д. Уолкер 
стверджують, що процес рефлексії відбувається послідовно і призводить до 
усвідомлення нового навчального досвіду для подальшого його застосування у 
професійній діяльності.  

Схожий підхід до практичної реалізації рефлексійного навчання знаходимо у 
Д. Колба (Kolb, 1984), де навчання розуміється як чотириступеневий цикл: 
конкретний досвід, рефлексивне спостереження, абстрактна концептуалізація і 
активне експериментування. Суть моделі полягає у циклі навчання, коли досвід 
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перетворюється у концепти (теорії, концепції), які у свою чергу – у керівні 
принципи для обрання нового досвіду. Конкретний досвід є основою 
рефлексивного спостереження. Навчальний матеріал, який складається з різної 
інформації, фактів або подій, надається студентам. Основним чинником у циклі 
навчання є ідентифікація проблеми, що викликає рух до рефлексивного 
спостереження. Етап рефлексивного спостереження у циклі Д. Колба має важливе 
значення, тому що студенти рефлексують на діяльність шляхом збору інформації 
для розширення і розуміння досвіду; вони аналізують свою поведінку, погляди, 
цілі, почуття і переживання. На стадії абстрактної концептуалізації студент 
розробляє нові ідеї шляхом проектування перспектив, які допомогли б йому 
ефективніше вирішувати проблеми у майбутньому: пов'язані теоретичні та 
практичні знання, нова інформація і ідеї інтегруються на практиці. Етап активного 
експериментування – це застосування і перевірка нових способів, припущень і ідей 
в активній і цілеспрямованій практичній діяльності.  

У циклі емпіричного навчання виокремлюють три різні типи рефлексії (рис. 
3.13): рефлексія під час дії, рефлексія після дії і рефлексія перед дією (King, 2002). 

 

Рисунок 3.13. Інтегративна модель емпіричного навчання й рефлексивних процесів 

Джерело: опрацьовано автором з (King, 2002) 

Рефлексія під час дії пов'язана з конкретним досвідом, вона відображає певне 
знання, що використовується у діяльності студента через передачу досвіду. Це 
певні думки, їх аналіз, рефлексивна, інноваційна або принаймні свідомо продумана 
діяльність.  

Рефлексія після виконання дії є першим етапом усвідомлення набутого 
досвіду. Дорослий студент повертається до того, що знає і вміє, намагається 
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аналізувати і узагальнювати його. Цей вид рефлексії може також виявлятися на 
стадії рефлексивного спостереження та на стадії абстрактної концептуалізації, де 
формулюються і застосовуються поняття й гіпотези (Schön, 1991).  

Рефлексія перед дією потребує активного експерименту для перевірки 

значення ідей і концепцій, а також розгляду проблем, які були розв’язані 
ефективніше, ніж раніше. Це рефлексія, яка визначає пріоритети для майбутнього 
навчання через виявлення потреб особистості, її цілей і завдань. Також вона може 
реалізовуватися на стадії формування гіпотез, тобто абстрактної концептуалізації. 
Ці дві форми рефлексії – рефлексія після виконання дії і рефлексія перед 
виконанням дії – складають рефлексивний процес навчання дорослих студентів у 
закладі вищої освіти (Cowan, 1998). 

Щоб представити більш чітко етапи рефлексії, звернемось до схеми 
Дж. Коуена, яка об'єднує концепції Д. Шона і Д. Колба. Вона обґрунтована 

практичною моделлю, яка пояснює, як відбувається навчання дорослого на 
практиці (рис. 3.14). 

 

Рисунок 3.14. Схема рефлексії за Дж. Коуеном  

Джерело: опрацьовано автором з (Cowan, 1998) 

Дж. Коуен уточнює, що кожен студент володіє дуже важливим попереднім 
досвідом. Його частина – це загальний життєвий досвід, який студент придбав за 
час навчання у школі, перш ніж навчатися у ЗВО. Широкий спектр навчальних 
ситуацій, пережитих в університеті теж становить значну частину досвіду. Під час 
навчання дорослі студенти обмірковують свій попередній досвід, виконуючи 

конкретне завдання чи розв’язуючи проблему (рефлексія перед дією). Під час 
рефлексії перед дією (рисунок 3.14, Петля А) студенти стимулюються для 
рефлексії щодо майбутньої діяльності, яка добре продумана (петля B). Студенти 
прагнуть пов'язати нову інформацію з тією, що вони опанували, і, проаналізувавши 
її, вирішують, що необхідно для виконання нового виду діяльності. Під час 



218 

 

діяльності їм може бути запропоновано проаналізувати і застосувати необхідні 
ідеї, які пропонують педагог або колеги-студенти і які випливають з 
рефлексивного досвіду групи. Перехідна рефлексія під час дії (петля C) – це в 
принципі аналітичний етап, хоча передбачається і оцінюючий елемент. Суть 
аналітичної рефлексії полягає в тому, щоб знайти відповіді на наступні питання: 
«Як я маю це зробити?» і «Як би я це зробив?». Під час рефлексії відбувається 
класифікація та узагальнення шляхом визначення того, що було вивчено; 
ідентифікуються і визначаються переваги, труднощі та їх причини, необхідність 
допомоги на різних етапах виконання завдання, а також обмеження, які повинні 
бути усунені.  

На наступному етапі (петля D) педагог узагальнює діяльність. Студенти 
планують та впроваджують запропоновані ідеї на практиці, і це є суттєвим 
моментом на цьому етапі діяльності, що відповідає стадії абстрактної 
концептуалізації у моделі Д. Колба. Студенти мотивовані до виправлення 
недоліків, яких вони припустилися у процесі навчання, намагаючись узагальнити 
рефлексивний аналіз досягнутого , але ще без остаточних висновків щодо 
виконаної власної діяльності. На цьому етапі дорослі студенти вже мають 
можливість застосувати отримані знання на практиці (петля E).  

Оскільки останній цикл рефлексії у дії завжди присутній, то, коли виникає 
необхідність, може відбуватися рефлексія для дії. Якщо це сталося, студент буде 
рухатися з іншою послідовністю, у якій його діяльність буде передувати досвіду. 
Таким чином, модель Дж. Коуена має вигляд відкритого процесу навчання, на 
відміну від моделі Д. Колба. Вона засвідчує, що мислячи рефлексивно, важливо не 
приймати упереджених рішень, заснованих тільки на власному досвіді, навпаки, 
треба критично оцінювати ситуацію (подію), щоб відчути і оцінити її з 
урахуванням нових теорій, а також виявлення її сильних і слабких сторін.  

На нашу думку, заслуговує на увагу також структура рефлексії К. Джонса 

(Johns, 2004), де представлені питання, що допомагають зрозуміти певну логіку у 
процесі рефлексії (рис. 3.15). Питання структуровані у п'ять окремих блоків. 

Чотири блоки питань пов’язані між собою, що свідчить про те, що попередня 
рефлексивна діяльність є передумовою для навчання дорослого студента.  
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Отже, вивчення різних поглядів щодо складників рефлексії мають описовий, 
а не нормативний характер, тому їх можна розглядати в якості допоміжних в 
організації навчального процесу у ЗВО, оскільки дозволяють зрозуміти 
взаємозв'язок навчального досвіду і рефлексивної діяльності, обрати відповідні 
стратегії учіння і навчання. 

 

Рисунок 3.15. Структура рефлексії К. Джонса  
Джерело: опрацьовано автором з (Johns, 2004) 

Студіювання наукових праць дозволяє констатувати, що рефлексія, по-

перше, створює передумови для підвищення ефективності навчання дорослих 
студентів у вищій школі, по-друге, допомагає їм інтегрувати життєвий і 
попередній навчальний досвід з теоретичними і практичними знаннями, набутими 
в університеті, по-третє, трансформувати досвід навчального середовища 
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(педагогів, колег-студентів тощо), по-четверте, сприяє самостійному свідомому 
навчанню.  

Усі вищеназвані переваги рефлексивної діяльності дорослого студента, у 
кінцевому результаті, забезпечують його професійне становлення, активність, 

адаптивність і соціалізацію. Рефлексія формує важливий зв'язок між обробкою 
нової інформації та її інтеграцією з існуючим розумінням навколишнього світу. 
Значення рефлексії в освітній діяльності дорослого студента полягає у тому, що 
вона допомагає йому прояснити свої думки, отримати уявлення і поглибити 
розуміння інформації, яку він отримує. 

Рефлексія посилює ефективність навчання, сприяє особистому й 
професійному розвитку, допомагає пережити отриманий досвід. Отже, 
усвідомлення й аналіз досвіду має бути однією з головних цілей навчання у 
вищому навчальному закладі. Рефлексія активізує навчання, самоаналіз, а також 
процес розв’язання проблем. Це важливо і цінно як на початку накопичення 
досвіду, так і пізніше, коли отримана інформація систематизована й аналізуються 
власні когнітивні процеси, що розвиваються у процесі навчання. Здатність 
говорити собі й іншим про свій досвід дозволяє реагувати і змінювати повсякденне 

життя; вона уможливлює формування ментальних схем і наративів, які надають 

йому сенс (Schratz  Walker, 1998).   

У підсумку можна стверджувати, що рефлексія має бути впроваджена у 
процес навчання дорослого у ЗВО, оскільки однією з основних задач освіти є 
реконструкція досвіду. Щоб досягти цієї мети, дорослі студенти мають 

рефлексувати, аналізуючи цінності, переконання й емоції, які, у свою чергу, 

трансформують розуміння, а також надають нові значення ідеям, пов'язуючи їх із 
попередніми знаннями і отриманою інформацією. Водночас, рефлексія у навчанні 
стимулює прийняття дорослим студентом відповідальності за свої дії і рішення.  
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

Наразі найбільш поширеними теоріями навчання дорослих у ЗВО 
вважаються теорії самокерованого (розкриває внутрішні й зовнішні аспекти 
самостійної пізнавальної діяльності дорослої людини), трансформативного 

(розкриває пізнавальний процес навчання дорослих, оскільки розглядає навчання 
як осмислення дорослим власного досвіду, внесення змін у свої переконання й 
погляди, що є важливим у формуванні особистості майбутнього фахівця); 
емпіричного (розглядає трансформацію досвіду на практичному рівні, що є 
особливо актуальним для професійно-орієнтованих програм навчання у ЗВО) і 
контекстного (доводить, що контекст, у якому відбувається навчання, має 
вирішальне значення для результатів навчання, оскільки предмет діяльності у 
професійній підготовці фахівців трансформується від навчальної інформації до 
ситуації, яка моделюється і до реальних професійних ситуацій) навчання. Кожна з 
них робить певний внесок у загальну картину андрагогічного знання щодо 
навчання дорослих, уможливлює розуміння не тільки самої природи навчання 
дорослих студентів у ЗВО, а й дозволяє обирати оптимальні форми, методи і 
засоби навчання, а також усвідомити роль, функції педагога у навчанні дорослих.  

Аналіз зазначених теорій навчання дорослих уможливив окреслення їх 
сутнісних характеристик, а також виокремлення психологічних особливостей 
дорослих в андрагогічній моделі професійної підготовки фахівців у європейських 
ЗВО: автономії, особистої відповідальності, досвіду, мотивації і рефлексії.  

З’ясовано, що проблема автономії у професійній підготовці фахівців у 
європейських ЗВО має міждисциплінарних характер й набула наразі широкого 
тлумачення у зарубіжних філософських, психологічних, педагогічних і 
андрагогічних наукових дослідженнях. Автономія дорослого студента у навчанні – 

це передусім зміна його внутрішнього та почуттєвого досвіду, який сприяє 
досягненню незалежності та самореалізації у реальному житті. Окреслено 
принципи автономного навчання дорослих студентів у ЗВО, яких необхідно 
дотримуватися під час проектування андрагогічного освітнього процесу.  

Визначено поняття «автономія» у вузькому (характеризує дорослого, 
здатного організувати своє навчальне середовище без допомоги, спрямування і 
керівництва) і широкому (визначає інтелектуальну здатності бути впевненим і 
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сміливим щодо власних ідей, відчувати себе комфортно і впевнено, обираючи свій 
власний шлях, навіть якщо він суперечить традиційному мисленню) значенні. 

З’ясовано, що проблема особистої відповідальності набуває особливої 
актуальності в умовах освіти впродовж життя. З одного боку, відповідальність 
виступає як засіб зовнішнього контролю і зовнішньої регуляції діяльності 
особистості, з іншого – вона слугує засобом внутрішнього контролю 
(самоконтролю) і внутрішньої регуляції (саморегуляції) діяльності особистості. У 
поєднанні із вибором відповідальність є найважливішою формою оволодіння 
власною поведінкою і особистісним способом організації життя. 

На підставі міждисциплінарного вивчення зроблено висновок, що досвід 
набувається за принципами цілісності і взаємодії. Знання і навички, отримані 
людиною в одній ситуації, стають засобами розуміння й ефективних дій в інших. 
Цей процес триває впродовж усього життя і навчання. У процесі навчання 
дорослих досвід особистості відіграє важливу роль як взаємозв’язок життєвих, 
професійних та індивідуальних навичок, набутих у процесі життя. Відтак навчання 
дорослих навчання може бути успішним за умови залучення їхнього особистого 
досвіду, який можна розглядати як тріаду побутового, професійного і соціального 
досвіду  

Визначальним чинником у навчальній діяльності дорослого є мотивація як 
рушійна сила розвитку, що призводить до успіху в професійному та особистому 
житті. Доросла людина має подвійну систему мотивації: зовнішня мотивація 
(зовнішні мотиви) складається із завдань, пов’язаних із звичайними вимогами 
життя (наприклад, сімейні, робочі і громадські обов’язки), а внутрішня (внутрішні 
мотиви) – з життєвих очікувань дорослих (наприклад, прагнення, бажання і 
майбутні очікування). 

З’ясовано, що для ефективної організації освітнього процесу дорослих у ЗВО 
може бути застосована модель ієрархії потреб М. Маслоу, реконструйована 
відповідно до принципів навчання дорослих, а також модель формування 
потенціалу дорослих для навчання Х. Маккласкі, у якій досвід дорослих 
визначається як відправна точка, а внутрішні й зовнішні мотиваційні чинники та 
бар’єри щодо участі дорослих у навчанні взаємодіють з когнітивним та емоційним 
аспектами, а також оточенням для формування потенціалу щодо навчання.    
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Мотивація дорослих щодо навчання у ЗВО містить як внутрішні 
(епістеміологічний, соціально-емоційний, гедонічний), так і зовнішні мотиви 
(економічний, прескриптивний, деривативний, професійно-операціональний, 
особистісно-операціональний, ідентичності особистості, професійний). На 
потужність цих мотивів впливають особистісні (вік, стать, освіченість (попередній 
досвід навчання), економічні (працевлаштування, фінансова спроможність) і 
соціальні чинники (соціальний статус, підтримка сім’ї), а також організаційна 
форма навчання у ЗВО. Водночас внутрішні й зовнішні мотиви, а також чинники, 
які впливають на їх потужність, формують потенціал, який дає дорослому енергію 
брати участь у навчанні й ефективно навчатися. 

Встановлено, що важливим фактором ефективного навчання дорослих є їх 
рефлексія, за допомогою якої відбувається аналіз цінностей, накопичених за 
попереднє життя, та їх трансформація у нове розуміння та ідеї. Саме рефлексія 
допомагає дорослим студентам визначити отримані результати, мету подальшої 
роботи, скоригувати індивідуальну освітню траєкторію. 

Результати дослідження, відображені в розділі, викладено у таких 
публікаціях автора: Гордієнко, 2009d; Гордієнко, 2010e; Гордієнко, 2012c; 

Дернова, 2013; Дернова, 2014a; Дернова, 2014c; Дернова, 2015a; Дернова, 2015c; 

Дернова, 2015d; Дернова, 2015f; Дернова, 2016a; Дернова, 2016c; Дернова, 2016d; 

Дернова, 2016e; Дернова, 2019a. 
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РОЗДІЛ 4  
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ 

У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗВО 

 

У розділі представлено результати аналізу особливостей 
загальноєвропейської політики та національних ініціатив щодо фінансових та 
інформаційних інструментів стимулювання навчання дорослих у ЗВО; відкритого 
доступу до освітніх ресурсів та наукових досліджень, гнучких форм професійної 
підготовки фахівців; окреслено принципи і методи визнання попереднього 
навчання й досвіду у досліджуваних країнах; визначено й схарактеризовано 
сутнісні характеристики міжсуб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу; 
класифіковано інформаційно-комунікаційні засоби відповідно до режиму 
навчання. 

 

 

4.1. Фінансові та інформаційні інструменти підтримки дорослих щодо 
участі у вищій освіті   

 

Пов’язуючи навчання та потреби економічного світу, безперервне навчання у 
вищій школі надає можливість тим, хто рано розпочав професійне життя, отримати 
доступ до програм та дипломів вищої освіти. Безперервне навчання впродовж 
життя також дозволяє оптимізувати час навчання, беручи до уваги знання та ноу-

хау кожної людини, ефективніше реагувати на потреби та очікування людей, 
компаній та суспільства. 

Зактуалізуємо на тому, що аналітичні прогнози показують, що потреба у 
вищій освіті для дорослих продовжує зростати (Cedefop, 2018, URL), що зумовлено 
зменшенням кількості молодих людей внаслідок демографічної ситуації у Європі. 
Це обумовлює необхідність особистісного і професійного розвитку дорослих 
впродовж життя для задоволення попиту на висококваліфіковану робочу силу й 
економічне зростання європейських країн. Задовольнити існуючу потребу 
можливо за допомогою створення умов для поєднання навчання з роботою та 
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іншими зобов’язаннями дорослих та надання освітньої пропозиції, яка б 
оптимально відповідала побажанням та потребам цієї цільової групи.  

Відтак, контекст нашого дослідження потребує поглибленого аналізу 
фінансових та інформаційних інструментів сприяння  участі дорослих у вищій 
освіті на національному, регіональному та інституціональному рівнях у 
досліджуваних країнах Єросоюзу (Франції, ФРН, Італії, Великобританії та 
Нідерландах). 

Зокрема у Франції безперервна освіта у ЗВО спрямована на: 
‒ дорослих людей (службовців, пошукачів роботи, вільнонайманих 

тощо), які перервали навчання та бажають здобути або розвинути кваліфікацію, 
підвищити свій професійний досвід;  

‒ роботодавців, які бажають розвивати навички своїх працівників. 

У ході дослідження нами з’ясовано, що у Франції  навчання дорослих у ЗВО 
всебічно підтримується на державному рівні і регулюється Законом про свободу 
вибору професійного майбутнього (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la 

liberté de choisir son avenir professionnel (1), 2018, URL). 

Так, з 1 січня 2015 року упроваджено особистий навчальний рахунок (Le 

compte personnel de formation, CPF), метою якого є підвищиення рівня кваліфікації 
кожної дорослої людини та забезпечення її професійної кар'єри. Як новий засіб 
доступу до навчання, особистий навчальний рахунок може використовуватись 
дорослим, який працює, протягом усього його професійного життя, починаючи з 
16 років і закінчуючи пенсією (Le compte personnel de formation (C.P.F.), 2020, 

URL). 

Особистий навчальний рахунок – це рахунок у євро (з 1 січня 2019 року), 
який дозволяє будь-якому працівнику чи пошукувачеві роботи пройти навчальний 
курс за власним вибором, щоб сприяти його підтримці працездатності та 
забезпеченню професійної кар'єри (Ministere du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 

2020, URL).  

Іншими інструментами державної підтримки участі дорослих у вищій освіті 
Франції є індивідуальна навчальна відпустка (Congé individuel de formation, CIF), 

яка дозволяє користуватися одним роком оплачуваної відпустки для денної форми 
навчання (або 2 років заочної в межах 1200 годин) та фінансування від 
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регіональної ради (Financement émanant d'un Conseil régional), яке працівники 
можуть отримати для проходження навчання у ЗВО поза робочим часом 
(наприклад, DAEU – диплом про доступ до університетських студій або 
дистанційне навчання). 

На рівні роботодавця теж є усталений інструмент підтримки навчання 
дорослих, зокрема план розвитку навичок (Le plan de développement des 

compétences), який об’єднує усі навчальні заходи, реалізовані в рамках політики 
управління персоналом компанії, включаючи визнання попереднього навчання й 
досвіду. Дії плану навчання в основному спрямовані на адаптацію працівника до змін 
на робочому місці, а також на розвиток його навичок. Цей навчальний план 
фінансується роботодавцем (Ministere du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 2020b, 

URL) 

Слід підкреслити, що послуги безперервної освіти, присутні у кожному ЗВО 
Франції, які пропонують підтримку повернення до навчання (прийом, інформація 
та поради); допомогу у побудові професійного плану та індивідуального 
навчального курсу; перевірку набутого досвіду з метою отримання диплому (La 

formation continue tout au long de la vie dans l'enseignement supérieur, 2020, URL). 

У Франції існує мережа безперервного навчання в університеті (De La 

Formation Continue à L'universié, FCU), що налічує близько ста членів, учасників 
безперервної освіти (університети, школи, INP, CNAM тощо). Основними 
завданнями мережі є: сприяння розвитку безперервної освіти в університетах; 

створення мережі обмінів та нагород; об'єднання досвіду та інновацій; поширення 

інформації про безперервну освіту в університетах (положення, проекти, заходи 
тощо); представлення інтересів безперервної освіти в університетах перед різними 
органами влади (LE SITE DE LA FORMATION CONTINUE À L'UNIVERSITÉ, 
2020, URL). 

Як засвідчують результати дослідження, у ФРН урядові організації 
передбачають дефіцит кваліфікованих робітників через демографічну ситуацію в 
країні, тому навчання дорослих впродовж життя має вирішальне значення для 
сталого розвитку німецького суспільства (Europäische Bildungsprogramme und 

lebenslanges Lernen in Deutschland, 2020, URL). Федеральний уряд підтримує 
подальше навчання за рахунок бонусу за освіту до 500 євро. Дорослі, які мають 
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професійну кваліфікацію можуть подати заявку на підвищення гранту до 650 євро 
та 80 євро на місяць на книги. Участь у магістерських курсах фінансується 
федеральним урядом за допомогою програми позики на 675 євро на місяць для 
одиноких людей та до 1310 євро на місяць для одружених людей з двома дітьми. 

Послуговуючись результатами пошуку, можна стверджувати, що у 
Німеччині існує фінансування для подальшого навчання майже кожного 
громадянина, а саме: для тих, хто шукає роботу, існує ваучер на освіту, для літніх 
людей – WeGebAU, для дорослих – грант на підвищення кваліфікації, для магістрів 
та кваліфікованих робітників (AufstiegsBAföG), а для працівників та самозайнятих – 

бонус за освіту. Наразі майже кожен другий громадянин працездатного віку у 
Німеччині бере участь у подальшому навчанні. Федеральний уряд та уряди земель 
підтримують бажання різних груп (вікових і соціальних) населення навчатися 
завдяки фінансуванню (бонуси, путівки, гранти) та відпустці для навчання. 

Працівники, робітники та слухачі отримують свою регулярну зарплату під час 
навчальної відпустки. З 2008 року працевлаштованим видаються сотні тисяч 
бонусних ваучерів на подальше навчання, пов’язане з роботою, і тенденція зростає 
(Europäische Bildungsprogramme und lebenslanges Lernen in Deutschland, 2020, URL). 

У ФРН багато дорослих людей хочуть продовжувати свою професійну 
підготовку, але не можуть собі цього дозволити, тому федеральна премія за освіту 
полегшує фінансування індивідуального подальшого навчання, пов'язаного з 
професійною кар’єрою. Вона включає ваучер на освіту та ощадний ваучер. 

За допомогою ваучера-преміум (Prämiengutscheine) на освіту держава 
сплачує половину внесків, максимум до 500 євро, а дорослий сплачує лише 
частину суми постачальнику навчання. 

Ощадний ваучер (Spargutschein) дозволяє достроково зняти збережений 
кредит відповідно без втрати надбавки до заощаджень працівників. До речі, можна 
фінансувати також так званий зовнішній іспит згідно із Законом про безперервне 
професійне навчання (Qualifizierung für die Arbeit von morgen, 2020, URL). Ваучер-

преміум розрахований на людей, які працюють щонайменше 15 годин на тиждень 
або перебувають у відпустці для батьків чи по догляду та мають оподатковуваний 
дохід максимум 20 000 євро. Ваучер-преміум можна отримати на календарний рік. 
Ваучери на освіту надають можливість брати участь у професійному навчанні, 

https://www.bildungsdoc.de/bildungsurlaub/
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незалежно від роботодавця. Усі, хто хоче підготуватися до базової освіти, мовної 
та ІТ освіти, також можуть подати заявку на отримання ваучера.  

Ваучер на освіту (Bildungsgutschein) можна отримати від агентства з 
працевлаштування або центру вакансій для покриття витрат на подальше навчання 
з метою працевлаштування, запобігання звільненню з роботи та отримання 
потрібної кваліфікації (Förderung von Weiterbildung, 2020, URL) 

Подальше навчання низькокваліфікованих та працевлаштованих літніх 
людей у компаніях (Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer 
Arbeitnehmer in Unternehmen, WeGebAU) надається для працівників, які не мають 
професійної кваліфікації або не працювали за професією, яку вивчали, принаймні 
чотири роки. Залежно від віку, витрати на навчання частково або повністю 
покриваються та оплачуються державою. 

Закцентуємо увагу, що нещодавно у ФРН прийнято Закон про сприяння 
професійному навчанню – Закон про сприяння підвищенню кваліфікації (AFBG) 

(Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung – 

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – (AFBG), 2020, URL), який врегульовує 
фінансові механізми індивідуальної підтримки дорослих щодо участі у вищій 
професійній освіті для підвищення кваліфікації. На цю схему мають право 
кваліфіковані робітники та інші спеціалісти, які готуються до здобуття наукового 
ступеня магістра. Учасники отримують внесок у вартість подальшого навчання 
незалежно від їхнього доходу, а у випадку денного навчання – додатковий внесок у 
витрати на життя залежно від доходу. Одинокі отримують максимум 768 євро на 
місяць, одинокі батьки отримують максимум 1003 євро на місяць. Одружені 
учасники курсів з однією дитиною отримують максимум 1238 євро на місяць, а з 
двома дітьми – 1473 євро на місяць. Фінансування частково надається як грант, а 
частково як позика під низькі відсотки від Корпорації кредитування реконструкції 
KfW.  

Іншим федеральним інструментом підтримки навчання дорослих у ЗВО є 
стипендія на просування (Aufstiegsstipendium). Працівники можуть подати заявку 
на отримання гранту, що фінансується державою, для фінансування своїх витрат 
на освіту та навчання. Право на освіту та навчання включає всі види 
університетських досліджень. Програма орієнтована насамперед на тих, хто здобув 
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вищу освітню кваліфікацію без навчання у ЗВО, але завдяки багаторічному 
досвіду, визнанню попереднього навчання. Особи, які мають право на стипендію, 
отримують щомісячно 670 євро плюс 80 євро на книги. Крім того, надається пакет 
допомоги для дітей до 10 років (113 євро для першої дитини, 85 євро за кожну 
додаткову). Підтримка надається незалежно від заробітку. Студенти, які проходять 
позапрофесійне навчання, отримують 2000 євро на рік. Стипендія спочатку 
розраховується на 1 рік і може бути продовжена за підтвердженням прогресу 
навчання на наступний рік. Хід навчання регулярно документується за допомогою 
огляду результатів (Aufstiegsstipendium, 2020, URL). 

На увагу заслуговує досвід фінансової підтримки навчання дорослих у ФРН 
на регіональному рівні. Мова йде про те, що багато федеральних земель у 
Німеччині стали важливими постачальниками фінансування для надання різних 
типів ваучерів для подальшої освіти. Фінансові інструменти спрямовані частково 
лише на фізичних осіб, частково – лише на підприємства, але частково – як на 
приватних осіб, так і на підприємства. Окрім схем ваучерів, федеральні землі 
можуть надавати співфінансування для подальшого навчання. 

Для дорослих, які навчаються у ЗВО у ФРН запроваджена податкова пільга, 
яка дає право на вирахування затрачених на навчання коштів з податку на доход 
(German income tax, 2020, URL).   

Щодо інформаційної підтримки дорослих з пільгових можливостей для 
навчання у ЗВО, нами з’ясовано, що федеральний портал Міністерства освіти і 
досліджень (Rund um Weiterbildung, 2020, URL), інформаційний портал Асоціації 
німецьких ремесел (Zentralverband des Deutschen Handwerks, 2020, URL) та 
інформаційний портал Федерального агентства з працевлаштування (Bundesagentur 

fur Arbeit, 2020, URL) містять детальну інформацію щодо різних можливостей 
навчання для дорослих. Крім того, на території Німеччини розташовано близько 
530 консультаційних центрів, де можна отримати детальну персоналізовану 
консультацію щодо отримання бонусу за навчання. На даний момент деякі 
консультаційні центри пропонують консультації дистанційно (Beratungsstelle 

finden, 2020, URL).  

Також заслуговує на увагу німецький освітній інформаційно-пошуковий 
портал (Finde Dein Studium mit der Nr. 1, 2020, URL), де дорослі люди можуть 
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знайти різні пропозиції щодо навчання у ЗВО за різними формами. На увагу 
заслуговує інформація про гостьові курси у німецьких університетах для тих 

дорослих, кому за 50.  
Результати наукового пошуку свідчать, що німецькі ЗВО мають у своїй 

структурі центри та відділи навчання впродовж життя або безперервного навчання, 
які надають послуги дорослим студентам щодо гнучких форм навчання для 
отримання кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Магістр» та курсів підвищення 
кваліфікації. Наприклад, Ольденбурзький університет Карла фон Оссєцького  (Carl 

von Ossietzky Universität Oldernurg, 2020, URL), Лейпцигський університет 
(Universität Leipzig, 2020, URL:), Марбурзький університет (Philipps-Universität 

Marburg, 2020, URL) та ін. 
В Італії працівники державного та приватного секторів можуть подати заявку 

на отримання індивідуальних ваучерів (принцип відшкодування). Міністерство 
праці та Міністерство економіки визначають щорічний розподіл ресурсів між 
регіонами. Регіони відповідають за здійснення заходу на своїх територіях. 
Допустимі витрати стосуються оновлення та підтримки професійних навичок 
робітників.  

Італійські міжпрофесійні фонди надають можливість компаніям забезпечити 
навчання впродовж життя для своїх працівників. Міжпрофесійні фонди – це 
асоціативні органи, що підтримуються профспілками. Компанії виплачують 
міжпрофесійному фонду 0,30% за кожного робітника, а фонд, у свою чергу, 
гарантує повернення сплаченої суми для організації навчання своїх працівників 
(Che cos’è la formazione finanziata? 2020, URL).   

Окрім того, в Італії існуть податкові пільги для тих працюючих дорослих, які 
навчаються у ЗВО, тобто витрати, пов’язані з навчанням, вираховуються із 
сплаченого податку. Фізична особа може подати податкову декларацію у розмірі 
50% суми витрат, пов’язаних з навчанням, та 75% ‒ 50% витрат, пов’язаних із 
проживанням та харчуванням (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, 2021, URL). 

Дослідження освітньої пропозиції на сайтах італійських університетів 
свідчить, що деякі університети надають можливість навчання дорослим для 
отримання кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Магістр» та курсів підвищення 

file:///C:/Users/Professional/Downloads/%20(Carl%20von%20Ossietzky%20Universität%20Oldernurg,%202020,%20URL),%20Лейпцигський%20університет%20(Universität%20Leipzig,%202020,%20URL:),%20Марбурзький%20університет%20(Philipps-Universität%20Marburg,%202020,%20URL)%20та%20ін.%0d
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кваліфікації. Наприклад, Університет Падуї (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PADOVA, 2020, URL). 

Щодо інформаційної підтримки дорослих з подальшого навчання у ЗВО, на 
жаль, наш пошук не дав результатів щодо відповідних ресурсів в італійському 
просторі. 

Вивчаючи фінансові стимули дорослих до навчання у ЗВО у Великобританії, 
нами з’ясовано, що дорослі студенти можуть подати заявку на отримання грантів 
та стипендій, щоб допомогти оплатити курси та навчання (Grants and bursaries for 

adult learners, 2020, URL) або взяти позику у банка на оплату навчання у ЗВО 
(Mature students: university and funding, 2020, URL). 

Закцентуємо на тому, що британський уряд у 2020 році прийняв рішення 
надати 2,5 мільярдів  фунтів для фінансування курсів коледжів для дорослих, які 
не мають кваліфікаційної освіти, щоб підвищити можливість їх працевлаштування 
(Personnel Today, 2020, URL).  

Веб-сайт Британської державної служби прийому до університетів та 
коледжів (Universities and Colleges Admissions Service, UCAS), крім повної 
інформації щодо можливостей навчання у британських ЗВО, містить довідник для 
дорослих студентів, де надаються поради як обрати курс навчання, які фінансові 
пільги має дорослий тощо (UCAS, 2020, URL). 

Характерною рисою британських ЗВО, за результатами нашого пошуку, є 
особлива увага до дорослих студентів, яка приділяється майже всіма закладами. На 
сайтах університетів міститься детальна мотивуюча інформація щодо освітньої 
пропозиції та пільгових можливостей для дорослих студентів, зокрема спеціальна 
пропозиція з догляду за дітьми, охорони здоров’я, служба кар’єри та 
працевлаштування. Значний інтерес становить схема наставництва для дорослих 
студентів першого курсу у британських ЗВО, за якою дорослі студенти другого та 
третього курсів допомагають дорослим першокурсникам, а також створення 
спільноти дорослих студентів, де вони можуть обмінюватися досвідом навчання 
тощо (University of Nottingham, 2020, URL; University of Bristol, 2020, URL; 

University of Oxford, 2020, URL та ін.).  
Важливим поштовхом до активного вирішення проблеми участі дорослих у 

вищій освіті у Нідерландах, стало помітне зменшення кількості дорослих у ЗВО, 
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що призвело до скорочення відсотку високоосвічених людей серед робочої сили 
(Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen, 2014, URL). Відсоток студентів у віці 25 
років і старше, які беруть участь у державній програмі бакалаврату, становить 6%, 
що значно нижче середнього показника по ОЄСР (Strategische agenda hoger 

onderwijs en onderzoek: Houdbaar voor de toekomst. (2019). Тому уряд країни 
активно працює над створенням мотиваційних інструментів щодо розширення 
участі дорослих у вищій освіті, зокрема фінансування та кредитування попиту на 
вищу освіту для дорослих, створення гнучких шляхів навчання у закладах вищої 
освіти (Kamerbrief over resultaten verkenning vraagfinanciering en 

studiepuntbekostiging, 2019, URL). 

На наше переконання, заслуговує на увагу експеримент з гнучким навчанням 
та державним фінансуванням у ЗВО, який розпочався у Нідерландах у вересні 2017 
року. За умовами експерименту студентам денної форми навчання надається 
можливість сплачувати плату за навчання пропорційно кількості кредитів, 
пов’язаних із курсами, які вони бажають пройти. Мета експерименту – дослідити, 
чи призводить така форма гнучкості до більш доступної освітньої пропозиції, 
меншого відсіву та більшого задоволення студентів (Evaluatie experiment 

flexstuderen, 2019, URL). 

Фізичні особи отримують фінансову підтримку від держави для покриття 
витрат на навчання. Доступні лише обрані програми у вищій освіті без відриву від 
роботи. Вартість навчання не повинна перевищувати 3750 євро за 30 ECTS. Заочні 
програми можуть тривати 120 або 240 ECTS. На отримання гранту можуть 
претендувати особи, які не мають вищої освіти. Вони отримують ваучери 1 250 
євро за кожні 30 ECTS. Очікується, що решту плати покриватимуть особи та / або 
їх роботодавці. Дорослий має право отримати максимум 8 ваучерів (Kamerbrief 

over resultaten verkenning vraagfinanciering en studiepuntbekostiging, 2019, URL). 

Основною цільовою групою нідерландського експерименту є дорослі 
студенти, які хочуть або повинні поєднувати свою освіту з іншими 
зобов’язаннями. Експеримент триватиме до 2022‒2023 навчального року включно. 
Проміжне оцінювання у грудні 2018 року засвідчило, що серед студентів існує 
достатній ентузіазм і що інтерес зростає. Жодних недоліків не виявлено, і 
фінансових причин зупинити експеримент не було. 
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Зроблено висновок, що участь та оплата за кредит є привабливою для 
дорослих студентів, які навчаються за сумісництвом та за дуальною формою 
навчання, оскільки вони часто не реалізують повного запрограмованого 
навчального навантаження на рік. Застосування гнучкості оплати навчання у 
заочній та дуальній освіті може залучити більшу кількість дорослих до навчання у 
ЗВО.  

Однак, як зазначається (Kamerbrief over resultaten verkenning vraagfinanciering 

en studiepuntbekostiging, 2019, URL), умовою ефективності гнучкого навчання є 
активна діяльність закладів вищої освіти щодо модернізації змісту та форм 

навчання, щоб зробити освітні пропозиції та участь дорослих більш гнучкими та 
привабливими. Таким чином, застосування гнучких форм оплати і навчання у 
заочній та дуальній формі дає певні можливості розширення доступу до вищої 
освіти різним верствам населення. 

У ході дослідження з’ясовано, що у Нідерландах для стимулювання 
дорослих людей піклуватися про власне працевлаштування, діє податкова пільга, 
яка частково компенсує їм витрати на навчання у ЗВО (Tax reduction for study costs 

or other education related expenditures: Netherlands, 2020, URL).  

Узагальнюючи результати наукового пошуку щодо фінансового й 
інформаційного стимулювання навчання дорослих у ЗВО Франції, ФРН, Італії, 
Великобританії та Нідерландів, можна зробити наступні висновки: 

‒ національна політика усіх досліджуваних країн спрямована на 
розширення участі дорослих у вищій освіті задля підвищення рівня 
працевлаштування, конкурентоспроможності та сталого економічного розвитку, 

але не всі країни надають достатню фінансову й інформаційну підтримку дорослим 
для отримання вищої освіти, що зумовлює кількість дорослих у цих країнах 
(Німеччина – 922611 чоловік у 2018 році проти 698506 – у 2010 році; Франція – 

271288 чоловік у 2018 році проти 202727 – у 2010 році; Нідерланди – 153417 

чоловік у 2018 році проти 96618 – у 2010 році); Великобританія – 275668 чоловік у 
2018 році проти 314190 – у 2010 році; Італія – 376879 чоловік у 2018 році проти 
451837 – у 2013 році) (Додаток А); 

‒ заслуговує на особливу увагу система фінансових пільг для навчання 
дорослих у Франції та ФРН, оскільки саме ці країни вирізняються розвиненою і 
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усталеною системою державних і регіональних інструментів стимулювання 
дорослого населення до участі у вищій освіті, а також триваючий експеримент 
фінансової підтримки та гнучкої оплати навчання у ЗВО у Нідерландах, що 
призвело до суттєвого зростання кількості дорослих осіб у вищій освіті цих країн 
останніми роками; 

‒ значний інтерес становить інформаційна підтримка дорослих щодо 
участі у вищій освіті у Франції, ФРН і Великобританії, оскільки саме в цих країнах 
інформуванню дорослого населення щодо можливостей навчання і пільг приділена 
велика увага за допомогою функціонування інформаційних державних, 
регіональних та інституціональних веб-порталів та мережі консультаційних 
пунктів.   

 

 

4.2. Інструменти альтернативного доступу дорослих до вищої освіти 

 

Болонський процес ініціював перетворення у сфері європейської вищої 
освіти, спрямовані на докорінні зміни у структурі, змісті, методології і характері 
європейських систем вищої освіти. Європейські держави реформують їх у 
відповідь на вимоги світового ринку, де такі поняття як кваліфікація і 
працевлаштування тісно пов’язані між собою. Щоб стати успішним на ринку 
праці, дорослим потрібно опановувати нові знання, навички, компетенції, а також 
підвищувати свою кваліфікацію впродовж життя.  

Сучасні можливості для навчання практично необмежені як у часі, так і в 
просторі. Дехто навчається й здобуває нові вміння, навички і компетенції не лише 

в умовах формальної освіти. Важливі знання здобуваються на роботі, через участь 
у діяльності громадських організацій чи у віртуальному просторі завдяки 
Інтернету та мобільним пристроям як індивідуально, так і спільно з іншими. Усе 
частіше підприємства пропонують своїм працівникам можливості покращити 
існуючі навички за допомогою неформального навчання. У глобалізованому й 
взаємодіючому світі, у якому технології дозволяють здобувати знання окремим 
особам у безліч різних способів, зокрема, через відкриті освітні ресурси і на 
відстані, інформальне навчання набуває все більшої ваги і значення. Розширення 
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можливостей усіх осіб, які навчаються, завдяки знанням, здобутим під час 
навчання, є невід’ємною передумовою для протистояння швидким економічним і 
технологічним змінам, частим змінам місця роботи впродовж життя фізичних осіб, 
і підштовхує їх до навчання з метою оволодіння відповідними навичками для 
підвищення рівня зайнятості, продуктивності та економічного зростання. Відтак 
вища освіта у сучасному суспільстві набуває усе більшої ваги для дорослих, що 
обумовлює врахування андрагогічних засад у процедурі вступу та в організації 
навчання у ЗВО. 

Аналіз європейських законодавчих, довідкових та науково-педагогічних 
джерел і практики європейських ЗВО досліджуваних країн свідчить, що у системах 
вищої освіти країн Євросоюзу існують різні інструменти альтернативного доступу 
до вищої освіти для дорослих.  

На наш погляд, заслуговує на увагу інструмент для розширення участі 
дорослих у вищій освіті у Франції, а саме Диплом доступу до університетських 
студій (Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires, DAEU) Диплом – це справжній 
другий шанс для дорослих, хто покинув систему освіти до отримання так званого 
бакалаврату (у французькій освітній системі отримується по закінченні ліцею і 
надає право брати участь у вищій освіті); це можливість повернення до навчання у 
дуже сприятливому контексті – адаптована педагогіка, добровільні та мотивовані 
вчителі – для досягнення кваліфікації вищої освіти. Навчання відбувається за 
гнучкими формами: вечірньою, денною або дистанційною. Диплом доступу до 
університетських студій має два варіанти (варіант A – гуманітарний, юридичний; 
варіант B – науковий), кожен має мінімум 4 предмети (2 обов'язкових та 2 
необов'язкових), що відповідає мінімум 225 навчальним годинам (Le Diplôme 

d’Accès aux Etudes Universitaires, 2020, URL). 

Іншим не менш дієвим інструментом альтернативного доступу дорослих до 
вищої освіти можна вважати відкритий доступ до освітніх програм у відкритих 
університетах, зокрема відкритому університеті Великобританії (The open 

university, 2016, URL) та Відкритому університеті Нідерландів (Open Universiteit, 

2020, URL). Під відкритим доступом мається на увазі вступ без спеціальних вимог 
та екзаменів. 
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Характерною рисою ВУВ є його відкритість для людей на основі їхнього 
потенціалу, а не попередньої кваліфікації. Більшість курсів ВУВ не мають 
офіційних вимог до вступу, тому студенти починають навчання з різноманітним 
рівнем освіти. ВУВ пропонує свободу вибору доступу до навчання, залежно від 
того, наскільки дорослий упевнений у своєму досвіді навчання. Мова йде про 
можливість розпочати навчання відразу за освітньою програмою або спершу 
пройти модуль доступу (Access module), який пропонується у ВУВ для тих, хто 
деякий час не мав практики навчання. Модуль знайомить з навчанням у 
Відкритому університеті, допомагає більше дізнатися про інтереси та перспективи 
навчання дорослого студента. Пропонується три модулі на вибір, які починаються 
кожного лютого, травня та жовтня і тривають 30 тижнів (The Оpen University: Get 

started with an Access module, 2020, URL). 

Вивчення освітньої пропозиції Відкритого університету Великобританії 
щодо кваліфікаційного рівня «Бакалавр (з відзнакою)» за спеціальністю «Освіта 
(початкова)» (The Оpen University: BA (Honours) Education Studies (Primary), 2020, 

URL) свідчить про те, що зарахування відбувається без офіційних вимог щодо 
вступу, але вік вступника має бути 18 років і більше.  

Водночас освітня пропозиція ВУВ щодо базового ступеня в галузі 
обчислювальної техніки та ІТ-практики (The Оpen University: Foundation Degree in 

Computing and IT Practice, 2020, URL) не має офіційних вимог щодо вступу, проте 
необхідно мати деякі базові знання з обчислювальної техніки та вміння читати та 
писати на хорошому рівні англійської мови. Крім того, пропонується пройти 
математичний тест, щоб самостійно визначити рівень знань з математики. Для тих, 
у кого мало або зовсім немає попередніх знань з науки, технологій та математики 

пропонується пройти мультидисциплінарний модуль доступу, який допоможе 
розвинути уміння навчатися у ВУВ, вивчити низку предметів STEM, включаючи 
науку, техніку та дизайн, навколишнє середовище, математику, обчислювальну 
техніку та ІТ. 

Результати нашої розвідки свідчать, що деякі британські університети, як-от 
університет Манчестеру (University of Manchester), запрошують дорослих 
студентів, але не надають їм можливості скористатися альтернативними шляхами 
вступу. Водночас університет Плімута (University of Plymouth), університет 
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Сальфорд (University of Salford), університет Йорка (University of York), 

Лондонський університет (London Metropolitan University) надають дорослим 
підтримку і можливість доступу до вищої освіти через визнання попереднього 
навчання й досвіду. Оскільки мотивовані і компетентні дорослі повинні мати 
доступ до освіти високого рівня, відповідно до принципу рівних можливостей для 
дорослих всіх соціальних і економічних прошарків та принципу передового 
досвіду в навчанні через розвиток емпіричних методів навчання як у навчальній 
аудиторії, так і поза її межами. З огляду на ці принципи, визнання життєвого 
досвіду (навчального, професійного, соціального тощо) і набутих знань та навичок 
стає важливим елементом у стратегії розширення доступу дорослих до вищої 
освіти (Ansart, Sanséau & Lefort, 2010; Evans, 2000; Gorringe, 1989). 

Як свідчить аналіз документів Ради Європи та Комісії Європейського Союзу 
(Communication from the commission to the European parliament, the council, the 

European economic and social committee and the committee of the regions: Supporting 

growth and jobs – an agenda for the modernisation of Europe's higher education systems, 

2011, URL; Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 

Regions on a renewed EU agenda for higher education, 2017, URL), визнання 
попереднього навчання й досвіду стало важливим компонентом національної 
політики європейських країн щодо реалізації стратегії навчання впродовж життя. 
Крім того, ВПНД встановлює тісний зв’язок між сектором освіти дорослих і 
формальною освітою, тобто забезпечує синергію між різними формами навчання, і 
дозволяє дорослим індивідуалізувати шляхи навчання й особистого розвитку. 

Поняття «попереднє навчання й досвід» (рис. 4.1) у широкому розумінні 
включає як інформальне, неформальне, так і формальне навчання (Recognition and 

validation of non-formal and informal learning for VET teachers and trainers in the EU 

Member States, 2007, URL).  

Конкретизувати зміст поняття «попереднє навчання й досвід» можна як 
навчання, яке: 

‒ відбувалося до офіційної програми вищої освіти, за якою заявник планує 
розпочати навчання, та попередньо оцінені та сертифіковані (формальне 
навчання), або 
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‒ відбувалося в умовах роботи / громади, або як неформальна програма у 
ЗВО (неформальне навчання); 

‒ відбувалося завдяки досвіду та критичним роздумам, поза формальною 
програмою навчання (інформальне навчання) (SPA briefing, 2014, URL). 

 

Рисунок 4.1. Зміст поняття попереднього навчання й досвіду 

Джерело: розроблено автором 

Узагальнення результатів студіювання офіційних європейських джерел 
(Terminology of European education and training policy: a selection of 130 key terms, 

2014; Lifelong Learning in the EU, 2020, URL) дозволяє констатувати, що у 
європейському просторі формальне, неформальне й інформальне навчання мають 
наступні визначення: 

 формальне навчання – навчання, здійснюване в структурованому й 
організованому середовищі (у навчальному закладі). Формальну освіту 
організовують державні або загальновизнані установи, з чітко визначеними 
етапами, що ведуть до формальних кваліфікацій, які визнаються національними 
освітніми органами; 

 неформальне навчання – інституціоналізоване, навмисне та заплановане 

постачальником послуг як доповнення, альтернатива та / або доповнення до 
формальної освіти як частина навчання впродовж життя. Зазвичай відбувається у 
формі коротких курсів, практикумів або семінарів. Деякі конкретні програми 
неформального навчання можуть призвести до визнаних кваліфікацій, особливо 
коли їх метою є заповнення прогалин у формальній освіті людини; 
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 інформальне навчання – результат повсякденної діяльності, повʼязаної з 
роботою, родиною або дозвіллям. Воно не структуроване й не організоване (з 
погляду завдань, тривалості або підтримки навчання). Інформальне навчання в 
більшості випадків є некерованим з боку тих, хто навчається. 

Між даними поняттями існує контекстуальна відмінність. На відміну від 
неформального й інформального, формальне навчання – діяльність, спрямована на 
отримання сертифікату або диплому (визнана кваліфікація). Ця особливість 
зумовлює проблеми визнання цінності навчання, що грунтується на досвіді, як 
дійсної альтернативи формально набутим знанням, навичкам і компетенціям.  

Аналіз загальноєвропейських та національних офіційних джерел свідчить, 
що для визначення процедури визнання попереднього навчання й досвіду у 

європейських країнах вживаються поняття «акредитація», «визнання» й 
«валідація». Наприклад, у Великобританії – акредитація попереднього навчання 
(Acreditation of Prior Learning) та визнання попереднього навчання (Recognition of 

Prior Learning); у Франції – валідація попереднього досвіду (Validationd es Acquis 

D’expérience). Але усі вони засновані на визнанні та оцінці попереднього навчання 
й досвіду здебільшого для розширення доступу дорослих до вищої освіти або 
професійного визнання за допомогою присвоєння відповідної кваліфікації 

(Trowler, 1996, c. 20; Andersson  Osman, 2008, c. 46). 

У глосарії «Керівництва з акредитації попереднього навчання» у 
Великобританії знаходимо наступні визначення (Guidelines on the Accreditation of 

Prior Learning, 2004, URL):  

 акредитація попереднього навчання (Accreditation of Prior Learning, APL) 

– процес доступу і, у відповідних випадках, визнання попереднього навчання з 
досвіду або сертифіковане навчання для академічних цілей. Це визнання може 
реалізовуватися у присвоєнні  кредитів, що дозволяє враховувати його у програмі 
навчання й отриманні кваліфікації (диплому); 

 акредитація попереднього сертифікованого навчання (Accreditation of 

Prior Certified Learning, APCL) – процес, за допомогою якого зараховується 
раніше оцінене та сертифіковане навчання і, при необхідності, визнається для 
академічних цілей; 
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 акредитація навчання з досвіду (Accreditation of Prior Experiential 

Learning, APEL) – процес, за допомогою якого оцінюється навчання, досягнуте 
поза системою освіти і, відповідним чином, визнається для академічних цілей. 

Міжнародний експерт з порівняльної педагогіки Д. Коллардин виокремлює 
дві європейські форми визнання результатів навчання, що суттєво відрізняються, а 
саме : 

‒ сертифікація, яка, як елемент формального навчання, вважається 

офіційним визнанням інституціонального отримання освіти через дипломи й 
посвідчення про отримання освіти, що надаються державними організаціями 
(головним чином, міністерствами освіти);  

‒ валідація – визнання всієї палітри компетенцій і знань незалежно від часу 
й місця їх набуття (Collardyn, 1996, с. 23–26). 

Валідація, на противагу сертифікації, ураховує всі форми навчання, у тому 
числі неформальні. Її сенс полягає у тому, щоб зробити навчання видимим 

(Bjørnåvold, 2000, URL), а також визнати сукупність компетенцій, набутих поза 
межами навчальних закладів.  

У термінологічному словнику європейської професійної освіти і навчання 
термін «валідація результатів навчання» розуміється як підтвердження 
компетентним органом того, що результати навчання (знання, навички й (або) 
компетенції), набуті індивідуумом у формальному, неформальному або 
інформальному контекстах, оцінювалися згідно із заздалегідь заданими критеріями 
й відповідають вимогам стандарту валідації. Зазначається, що процес валідації 
зазвичай закінчується сертифікацією. Необхідно відзначити, що в даному 
визначенні поняття валідації застосовується як до формального, так і до 
неформального й інформального навчання (Terminology of European education and 

training policy: a selection of 130 key terms, 2014, URL). 

Основна мета валідації неформального й інформального навчання – надати 
можливість усім громадянам підтвердити свої знання, навички й уміння, які вони 
опанували під час навчання, роботи, певних видів діяльності й власних зусиль. 
Валідація сприяє підвищенню впевненості особистості на ринку праці; розширює 
доступ дорослих до вищої освіти; стимулює інтерес до навчання впродовж життя; 
дає можливість управляти своїм кар’єрним рухом. 
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Аналіз європейських та міжнародних документів, які регулюють визнання 
попереднього навчання, свідчить, що поняття «визнання», «валідація» та 
«акредитація» попереднього навчання вживаються рівнозначно і розуміються як 
механізми, що виявляють результати попереднього навчання (у тому числі знань, 
умінь і компетенцій) відповідно до чітко визначених стандартів (Yang, 2015, URL).  

У контексті нашого дослідження ми послуговуємось визначенням Ради 
Європи, яке характеризує визнання попереднього навчання й досвіду як процес 
підтвердження уповноваженим органом того, що відповідна особа досягла 
результатів навчання на підставі відповідного стандарту. Цей процес складається з 
чотирьох окремих фаз: (1) встановлення конкретного досвіду окремої особи 
шляхом діалогу; (2) документування з метою унаочнення досвіду особи; (3) 
формальне оцінювання такого досвіду та (4) визнання, що веде до засвідчення 
володіння кваліфікацією повністю чи частково (Рекомендації Ради Європи про 
визнання неформального й інформального навчання, 2012, URL). 

Усвідомлюючи важливість і актуальність навчання поза формальною освітою, 
Рада ЄС прийняла ряд загальноєвропейських принципів визнання результатів 
неформального й інформального навчання (Conclusions of the Council and 

representatives of the governments of Member States meeting within the Council on 

common European principles for the identification and validation of non-formal and 

informal learning, 2004, URL). Вони сприяють переносу й визнанню результатів 
навчання в різних умовах і враховують потреби й права кожної окремої дорослої 
людини. Загальноєвропейські принципи розділені на шість основних позицій: мета 
визнання, права особистості, відповідальність установ і засновників, довіра й 
надійність, неупередженість, вірогідність і легітимність. Отже: 

1. Мета визнання полягає у виявленні й оцінці повного діапазону 
компетенцій і знань особистості, незалежно  від того, де вони були набуті. 
Підтвердження наявних компетенцій є основою для наступного визнання. 
Підтвердження результатів навчання: сприяє навчанню впродовж життя, 
працевлаштуванню й активній громадянській позиції; сприяє прогресу в освіті й 
навчанні, розвитку ринку праці, територіальної й професійної мобільності, 
особистісному розвитку громадян.  
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2. Права особистості. Процес оцінки й підтвердження результатів 
неформального й інформального навчання насамперед повинен бути орієнтований 
на потреби конкретного громадянина. Відповідно права особистості повинні бути 
чітко позначені, особливо це стосується захисту особистих даних, права власності 
на підсумки оцінки й права на апеляцію. Підсумки оцінки й підтвердження 
результатів навчання повинні бути власністю громадянина. Якщо вони 
зберігаються ще в будь-кого, повинні бути забезпечені гарантії захисту особистих 
даних.  

3. Визнання засновано на добровільності. Тільки кандидат вирішує, чи 
починати йому процес оцінки й визнання результатів навчання чи ні. Якщо процес 
визнання є частиною обов’язкової системи оцінки результатів навчання, то 
повинні бути вжиті заходи забезпечення прозорості, справедливості й захисту 
особистих даних. Процес визнання, здійснюваний у приватних і державних 
організаціях, повинен бути заснований на соціальному діалозі. Кандидати мають 
право оскаржити результат оцінки. Вони повинні бути заздалегідь проінформовані 
про це. Повинні бути вжиті заходи для забезпечення рівного доступу до процесу 
оцінки й визнання результатів навчання людей зі спеціальними потребами (з 
обмеженими можливостями). Відповідальність установ і засновників. Установи й 
організації (державні, приватні й суспільні), починаючи процес валідації, 
зустрічаються з певними зобов’язаннями. Наприклад, вони повинні надати 
потенційним учасникам відповідні консультації й підтримку. Ці зобов’язання 
можуть відрізнятися залежно від сфери діяльності. Результати визнання повинні 
бути оформлені таким чином, щоб були зрозумілі на європейському і 
міжнародному рівнях. По можливості слід використовувати загальноєвропейські 
інструменти (наприклад, Європейська рамка кваліфікацій). 

Процес оцінки й підтвердження результатів навчання повинен 
підтримуватися відповідними інформаційними й консультаційними послугами. 
Система освіти повинна забезпечити юридичні норми й практичні інструменти для 
оцінки й підтвердження результатів неформального навчання. Підприємства й 
державні організації повинні створити практичні умови для проведення оцінки й 
підтвердження кваліфікацій. Організації, у тому числі недержавні, що пропонують 
неформальне навчання поза системою формальної освіти, повинні забезпечити 
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умови для проведення оцінки й підтвердження результатів навчання. Визнання 
повинно стати невід’ємною частиною розвитку трудових ресурсів на 
підприємствах і в державних організаціях і повинна бути заснована на соціальному 
діалозі. 

4. Довіра і надійність. Довіра є необхідною умовою для успішного 
розвитку й упровадження процесу оцінки й підтвердження результатів 
неформального й інформального навчання. Усі залучені повинні сформулювати 
власне обґрунтоване судження. Це вимагає чітких стандартів, ясної інформації 
про те, як проходить процес оцінювання й на якій підставі зроблені висновки про 
мету визнання й про те, як будуть використані результати, а також ясної й 
доступної інформації про умови проведення оцінювання й підтвердження, про 
тривалість і вартість даної процедури, можливості одержання консультацій і 
підтримки. 

Слід зазначити, що європейські принципи не дають конкретних 
методологічних або інституціональних рішень, оскільки останні повинні 
відповідати місцевим, регіональним, національним потребам або потребам певної 
сфери діяльності. Однак вони вказують на ряд основних вимог, виконання яких 
необхідно для досягнення й збереження довіри, неупередженості й вірогідності. 
Для сприяння ВПНД й прозорості результатів, зміцнення міжнаціональної довіри, 
використовуються європейські інструменти й системи, зокрема європейська 
структура кваліфікацій та європейська система залікових одиниць (Cedefop, 2015, 

URL). 

Запропоновані принципи базуються на цілісному підході до оцінювання 
сукупності знань і компетенцій дорослого й пропонують перехід від 
фрагментарних дій щодо оцінки й визнання результатів неформального навчання 
до системних. Головною метою вважається виявлення й оцінка повного 
діапазону наявних кваліфікацій і знань особистості, незалежно від того, де вони 
були набуті. Мета валідації може мати як формативний (підтримка триваючого 
процесу навчання), так і сумативний (спрямований на одержання сертифікатів 

підтвердження наявних знань, умінь) характер. 
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Наразі визнання попереднього навчання й досвіду є важливим елементом у 
розвитку європейської вищої освіти, оскільки має ряд очевидних переваг для 
наступних груп: 

 дорослих студентів та соціально виключених груп меншин, які 
повертаються до освіти, але не мають формальної кваліфікації, необхідної для 
навчання. Визнання попереднього навчання може бути використане для отримання 
доступу до вищої освіти; 

 студентів різних за віком, які хочуть навчатися за кордоном, і чия 
кваліфікація автоматично не приймається в зарубіжному навчальному закладі. Тут 
визнання попереднього навчання може бути використане для отримання доступу 
до навчання; 

 колишніх студентів, які мають освітню кваліфікацію, але намагаються 
внести зміни, щоб розширити свої компетенції або змінити кар’єру. Визнання 
попереднього навчання може бути використане, щоб уникнути повторення 
конкретних модулів / одиниць навчання, надаючи докази того, що вже мало місце 
попереднє навчання, і отримати відповідні пільги; 

 студентів, які хочуть повернутися на навчання, яке було перерване. 
Визнання попереднього навчання й досвіду може надати докази, що людина 
раніше навчалася; 

 усіх, кому потрібна професійна кваліфікація, щоб надати докази, що 
людина попередньо навчалася і має практичний досвід роботи; 

 студентів денної та заочної форми навчання, які бажають отримати 
визнання неформального навчання, які відбулися завдяки роботі або відпочинку 

(Wilcox  Brown, 2001, URL). 

Студіювання національних звітів європейських країн щодо визнання 
неформального й інформального навчання (Validation of non-formal and informal 

learning, 2018, URL) свідчить, що фактично існує чотири підходи, за допомогою 
яких європейські країни прагнуть зробити свої системи вищої освіти більш 
прозорими, а саме: 

1. Визнання неформального й інформального навчання через доступ до 
формальних іспитів. У деяких європейських країнах (наприклад, у Німеччині, 
Австрії, Норвегії, Литві, Чехії й Фінляндії) студентам, які не пройшли попередній 
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етап навчання у формальній системі, надається доступ до випускних іспитів у 
системі додаткової або професійної освіти. Незважаючи на те, що конкретні 
процедури визнання відрізняються, доступ до іспитів завжди залежить від раніше 
проведеної оцінки попереднього навчання, досвіду й знань органом формальної 
освіти.  

2. Розширення доступу до системи формальної освіти за умови, що 
попереднє навчання задовольняє критеріям доступу. Деякі країни (в основному це 
стосується Фінляндії, Норвегії й Чехії) надають доступ до вищої освіти 
абітурієнтам, які не мають необхідних формальних сертифікатів, але можуть 
продемонструвати, що вони набули компетенцій, еквівалентних тим, які студенти 
набувають у системі формальної вищої освіти. У Фінляндії, наприклад, студент 
може вступити до політехнічного університету демонструючи те, що він отримав 
відповідні знання за допомогою практичного досвіду.   

3. Оцінка компетенцій кандидата для скорочення строку навчання. 
Абітурієнти проходять процедуру оцінки компетенцій перед початком навчання в 
університеті і, за результатами оцінювання зараховуються на відповідний курс 
навчання.  

4. Інтеграція неформального й інформального навчання у формальному 
навчанні. У деяких країнах, таких як Швеція й Мальта, були розроблені методи, за 
допомогою яких неформальне й інформальне навчання стали невід’ємною 
частиною програм формального навчання. Університет Мальти створив систему, 
яка дозволяє студентам одержувати залікові одиниці за здійснення волонтерської 
роботи. 

Аналіз досвіду визнання попереднього навчання й досвіду у досліджуваних 
країнах Європейського Союзу (Великобританія, Італія, Нідерланди, ФРН і 
Франція) свідчить, що французька система є найрозвиненішою в Європі щодо 
процедури ВПНД. У Франції давно існує традиція визнання результатів 
неформального й інформального навчання (Bjørnåvold, 2000, URL). Починаючи з 
1934 року, у сфері інженерії окремі громадяни могли одержати державний диплом 
інженера на підставі наявного досвіду трудової діяльності. У 1985 році у Франції 
прийнятий закон, що дозволив ураховувати досвід роботи для надання доступу до 
вищої освіти. Міністерством зайнятості в 1986 р. створена мережа з 110 державних 
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центрів з компетенцій (Centres Іnterіnstіtutіonnels de Bіlans de Compétences, CІBC). 

Це дозволило окремим громадянам проаналізувати свої навички, зіставити їх з 
наданими можливостями, й на підставі цього скласти персональний план навчання 
або план підвищення професійної кваліфікації.  

Закон, прийнятий у 1991 році, надав усім працівникам, що мають досвід 
роботи не менше п’яти років, а в одній і тій же компанії не менш 12 місяців, право 
на незалежну оцінку компетенцій або індивідуально орієнтовану перевірку 
навичок. У 1992 році у французьке законодавство було введене поняття «Valіdatіon 
des Acquіs Professіonnels» (VAP), або валідація попереднього професійного 
навчання. Це дозволило людям з досвідом роботи не менше п’яти років 
звільнятися від здачі певних іспитів для одержання кваліфікацій, що надаються 
Міністерством освіти (Barkatoolah, 1998, c. 15).  

За останні десятиріччя відбулися докорінні зміни у сфері валідациії 
неформального й спонтанного навчання у Франції, кульмінацією яких було 
прийняття Закону «Про соціальну модернізацію», який легітимізував поняття 
«валідація знань, набутих з досвіду» (Valіdatіond es Aquіs del’expérіence, VAE). Цей 
закон став національною законодавчою базою щодо валідації, якою на даний 
момент займаються державні органи, навчальні заклади й суб’єкти 
підприємницької діяльності. У контексті цього закону модель валідації була 
розширена й включила всі основні типи кваліфікацій (сертифікації), які існують у 
Франції, що уможливило присвоєння повних кваліфікацій на підставі знань, 
набутих з досвіду. Таким чином, право доступу до валідації знань, набутих з 
досвіду, має зараз кожна доросла людина з досвідом роботи не менш п’яти років, а 
неформальне й інформальне навчання може розглядатися в якості підстави для 
присвоєння усіх типів кваліфікацій, визнаних на національному рівні, які тепер 
визнаються й документально підтверджуються створеною Національною комісією 
із професійних сертифікатів (Commіssіon Natіonale de la Certіfіcatіon 
Professіonnelle, CNCP).  

Наразі у Франції на законодавчому рівні (Ministеre du Travail, de l’Emploi et 

de l’Insertion, 2015, URL) визнання попереднього досвіду дозволяє кожному, хто 
зайнятий у виробничому житті, отримати професійну сертифікацію, перевіряючи 
свій досвід, набутий в рамках професійної та / або позапрофесійної діяльності. 
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Визнання попереднього досвіду є одним із засобів доступу до професійних 
сертифікатів на шляху до професійної підготовки у ЗВО і дозволяє отримати: 

‒ національний диплом або професійне звання, видане державою; 
‒ диплом, виданий закладом вищої освіти; 

‒ звання, присуджене навчальною організацією або консульською палатою; 
‒ свідоцтво про професійну кваліфікацію, видане Національною 

об’єднаною комісією з працевлаштування (CPNE). 
Роботодавці, працівники та інші особи, зацікавлені у процедурі визнання 

попереднього навчання й досвіду можуть отримати консультацію щодо процедури 
визнання, необхідної документації тощо на національному порталі визнання 
попереднього досвіду (Le portail de la validation des acquis de l’expérience, 2019, 

URL). 

У Німеччині процедура визнання попереднього досвіду спрямована на тих, 
хто, незалежно від їх поточного статусу зайнятості, набув професійні навички у 
Німеччині та / або за кордоном, але не мають офіційного підтвердження у формі 
професійного свідоцтва. Для участі у процедурі визнання претендент має бути не 
молодше 25 років та мати відповідний досвід роботи.  

По завершенні процедури відповідна торгово-промислова палата видає 
сертифікат, щоб підтвердити та засвідчити професійні навички, набуті власником 
сертифіката. Навички оцінюються з точки зору визнаної професійної кваліфікації.  

Процедура визнання базується на рекомендаціях Ради ЄС щодо перевірки 
неформального та неформального навчання: ідентифікація, документація, оцінка, 
сертифікація. 

Етапи процесу виконуються наступним чином: 
1. Інформація та поради (ідентифікація): під час консультативної бесіди 

зацікавлена особа спочатку отримує інформацію про процедуру, документи, 
необхідні для проведення процедури, та підтримку у виборі відповідного 
референтного заняття. Референтне заняття відповідає професійній кваліфікації. 
Потім процедура продовжує оцінювати, наскільки навички людини є достатніми 
для обраного референтного заняття. 

2. Документація: щоб зробити огляд своїх існуючих навичок, зацікавлена 
особа заповнює резюме. Потім за допомогою аркуша самооцінки зацікавлена особа 
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розмірковує про навички, які вона або вона набула щодо обраного контрольного 
заняття. Самооцінка є основою для прийняття рішення. Учасник отримує 
підтримку в заповненні документів під час консультації. 

3. Оцінка: як тільки всі документи будуть заповнені, учасник подає 
заявку на участь у процедурі перевірки. Потім палата оцінює документи заявки. 
Після цього палата передає всі документи експерту, який проведе оцінку. 
Процедура визнання проводиться експертами, які можуть використовувати різні 
практичні засоби, зокрема зразки роботи, співбесіди з фахівцями або 
випробувальні періоди у компанії. Результат зовнішнього оцінювання передається 
відповідальній палаті.  

4. Сертифікація: залежно від результату процедури, палата видає 
сертифікат про підтвердження, який засвідчує повну або часткову еквівалентність 
еталонному заняттю (ValiKom, 2019, URL). 

Схожа процедура визнання попереднього досвіду упроваджена і в Італіїї 
(MIUR-MLPS, 2018, URL), де національні зусилля з підтвердження неформального 
та інформального навчання розпочалися з законодавчого указу про національну 
систему сертифікації компетентностей (Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, 

2013, URL) та міжвідомчого указу, який визначив оперативні рамки визнання 
регіональних кваліфікацій (Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, 2015, URL). 

Зазначений Указ також визначив метаорганізацію процесу ідентифікації та 
перевірки компетентностей, набутих під час неформального та інформального 
навчання, характер, тип та формат виданих сертифікатів, професійні та оперативні 
функції, пов'язані з кожною фазою, та мінімальні стандарти, що характеризують 
оцінку процесів.  

У Нідерландах визнання попереднього неформального та інформального 
навчання – це інструмент, який упроваджується протягом останніх п'ятнадцяти 
років. У країні існує комплексна система, яка охоплює всі рівні освіти та сектори. 

Починаючи з 2016 року, у Нідерландах існують дві офіційні процедури 
перевірки: 

1. Визнання для ринку праці: визнання / документування попереднього 
навчання – офіційна процедура для працевлаштованих та шукачів роботи, яка веде 
до присвоєння підтвердженого портфоліо навичок (сертифіката). Валідація 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2015/Decreto-Interministeriale-30-giugno-2015.pdf
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можлива для галузевих, офіційних кваліфікацій професійно-технічної та вищої 
освіти. Цей тип перевірки використовується найчастіше. Сертифікат не передбачає 
жодного юридичного права на звільнення від навчання чи іспитів у формальній 
освіті. Для цієї процедури Національний центр перевірки попереднього навчання 
(EVC versterkt positie op arbeidsmarkt, 2019, URL) є організацією-виконавцем для 
забезпечення якості цих сертифікатів.  

2. Визнання для освіти: акредитація / сертифікація попереднього 
навчання – офіційна процедура, при якій кандидат може отримати свої результати 
навчання, оцінені за національним стандартом кваліфікацій, для отримання 
офіційної кваліфікації у професійно-технічній та вищій освіті. Цей тип визнання 

надає доступ до освіти та навчання на всіх рівнях. Визнання для подальшої освіти 
контролюється освітньою інспекцією або NVAO (De Nederlands-Vlaamse 

Accreditatieorganisatie (NVAO), 2019, URL). 

Студіювання аналітичних звітів з визнання попереднього навчання й досвіду 
у Великобританії (Richardson, 2019, URL; Scott, 2019a, URL; Scott, 2019b, URL) 

свідчить, що у цій країні не існує загальновизнаного на національному рівні 
підходу. Регульована рамка кваліфікацій, яка запроваджена у 2015 році, передає 
відповідальність з національного рівня на рівень організацій та ЗВО, що 
присуджують кваліфікації та кредити. Це означає, що фактичне впровадження 
процедури визнання залежить від самих провайдерів освіти. Перевагою такого 
підходу є те, що кожна окрема процедура може бути адаптована до конкретного 
студента.  

Так, наприклад на сайтах Університету Портмаута та Університету Уорвіка 
(University of Portsmouth, URL; The University of Warwick, URL) міститься 
інформація щодо процедур визнання попереднього навчання, затверджених 
керівними органами зазначених університетів, де говориться про три види 
процедури визнання у ЗВО, зокрема: 

1. Трансфер кредитів (Credit Transfer) – розповсюджується на результати 
попереднього формального навчання в університетах Великобританії. 

2.  Визнання попереднього сертифікованого навчання (Prior Certificated 

Learning) – розповсюджується на незакінчене навчання у британському 
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університеті, а також сертифікати професійних курсів та навчання поза межами 
Великобританії. 

3. Визнання попереднього емпіричного навчання (Prior Experiential 

Learning) – розповсюджується на знання та навички, набуті у професійній сфері та 
з життєвого досвіду. 

Умовою визнання попереднього сертифікованого й емпіричного навчання є 
портфоліо з доказами, яке має бути подано разом з заявкою. 

Отже, аналіз законодавчої бази і практики ВПНД у таких країнах Євросоюзу, 
як Великобританія, Італія, Нідерланди, Німеччина і Франція дозволив нам 
визначити наступні методи цієї процедури: 

 тести й іспити: ідентифікація і перевірка неформального й інформального 
навчання за допомогою іспитів у формальній системі; 

 декларативні методи: на основі власної ідентифікації та запису своїх 
компетенцій, що підписано третьою стороною;  

 спостереження: отримання доказів компетентності дорослого під час 
виконання повсякденних завдань на роботі;  

 моделювання й докази, отримані на робочому місці: моделювання 
відбувається на робочому місці, в ситуації, яка відповідає критеріям реального 
життя, щоб оцінити компетенції. Зазвичай кандидат збирає фізичні або 
інтелектуальні докази результатів навчання. Це може бути пов’язано з 
професійними ситуаціями, добровільними заходами, сім’єю або іншим 
середовищем;  

 дебати, які пропонують кандидату можливість продемонструвати 
глибину знань, а також комунікативні навички; 

 портфоліо, що містить набір документів або зразків робіт, що 
демонструють навички й компетенції особи (Guidelines on the Accreditation of Prior 

Learning, 2004, URL; Richardson, 2019, URL). 

Звичайно, у застосуванні цих методів існують відмінності, але, для визнання 
попереднього навчання й досвіду можуть використовуватися кілька методів, щоб 
досягти більшої валідності або достовірності результатів. Вибір методів 
відбувається у контексті процесу перевірки.  
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У ході наших розвідок щодо процедур визнання попереднього навчання й 
досвіду у досліджуваних європейських країнах з’ясовано, що саме портфоліо 
вважається особливо актуальним для визнання неформального й інформального 
навчання. Цей метод дозволяє кандидату активно збирати докази і пропонує 
поєднання підходів, що зміцнюють його вагу. Це підтверджується тим, що багато 
європейських країн упроваджують портфоліо як центральний елемент в їх 
системах визнання попереднього навчання. Крім того, у літературі існує багато 
свідчень про те, що процес відбору матеріалів до портфоліо сприяє самооцінці і 
акцентує увагу дорослих на критеріях якості знань (Dysthe & Engelsen, 2004, c. 242; 

Richardson, 2019, URL). Загалом, якісне портфоліо відрізняється тим, що основна 
увага у ньому приділяється конкретним результатам навчання (Peters, 2005, c. 280). 

Підготовка портфоліо часто починається на стадії збору документації, що передує 
оцінюванню. Навіть на цьому етапі, докази мають бути зібрані й організовані 
відповідно до узгоджених стандартів. Отже, портфоліо вважається важливим 
інструментом для процедури визнання попереднього навчання (Recognition and 

validation of non-formal and informal learning for VET teachers and trainers in the EU 

Member States, 2007, URL). Більш детально проблема використання портфоліо для 
визнання попереднього навчання й досвіду висвітлена у (Додаток Ж). 

 

Рисунок 4.2. Процедура визнання попереднього навчання й досвіду у 
європейській вищій професійній освіті 

Джерело: розроблено автором 
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Стандартна процедура ВПНД включає в себе кілька послідовних і 
інтегрованих етапів, таких як: інформування, консультування, оцінювання і 
прийняття рішень (рис. 4.2). 

На етапі інформування кандидат знайомиться з процедурою, принципами, 
критеріями оцінки, можливими результатами оцінки ВПНД. Етап інформування 
вимагає створення якісних критеріїв і показників з метою забезпечення 
доступності та рівних можливостей. Інформація (про подальші кроки, критерії 
оцінки тощо), отримана на цьому етапі, також впливає на рішення кандидата, чи 
може він підготуватися до процедури оцінювання самостійно, чи буде потрібна 
допомога консультанта. 

Етап консультування. Консультування у широкому розумінні являє собою 
процес, під час якого консультант допомагає кандидату підготуватися до 
процедури ВПНД. Цей етап вимагає прозорості та справедливості стосовно 
кандидата, тобто дорослий має знати обсяг його внеску у процедуру оцінки, 
скільки часу це займе, які критерії оцінювання будуть використовуватися, як 
будуть розглядатися певні ситуації й інші аспекти. Консультантом може бути 
особа або група осіб. На етапі консультування процедура оцінювання 
обговорюється в деталях. На відміну від стадії інформування, де характеризуються 
етапи і принципи процедури ВПНД, на етапі консультування кандидату 

рекомендується звернути особливу увагу на представлений доказовий матеріал 
щодо навчальних досягнень та його відповідність професійним стандартам або 
результатам навчання у конкретній програмі навчання.  

У процесі індивідуальних консультацій допомога також надається у 
складанні документів чи інших доказів для портфоліо, які підтверджують особисті 
знання, навички та ціннісні установки. Консультант може порадити логічну 
послідовність усіх документів, сертифікатів, копій дипломів та інших свідчень, які 
підтверджують компетентність кандидата. 

Етап оцінювання (прийняття рішення) є останнім етапом процедури ВПНД. 
Цей етап включає в себе аналіз доказів досягнень кандидата, які представлені в 
портфоліо, і аналіз їх відповідності результатам навчання, визначеним навчальною 
програмою. У процесі оцінки портфоліо визначається, чи достатньо доказового 
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матеріалу для визнання бажаних компетенцій, тобто чи відображають вони 
фактичні знання і навички кандидата.  

Якщо у портфоліо не вистачає доказового матеріалу, щоб довести бажані 
компетенції кандидата, експерт обирає інші методи емпіричної оцінки. Це може 
бути інтерв’ю, тест (усний чи письмовий), практичні завдання та спостереження за 
виконанням практичних завдань, аналіз рефлексії тощо. Методи оцінки можуть 
бути різними і вибрані залежно від ситуації, щоб визначити якомога більше 
досягнень кандидата і отримати повну картину його компетенцій. 

Прийняття рішення є завершальним етапом процедури оцінювання. Рішення 
про те, які компетенції можуть бути визнані, приймається експертом або комісією 
з оцінювання. Якщо кандидат підтверджує компетенції, визначені у професійному 
стандарті або у певній навчальній програмі, він отримує сертифікат, що засвідчує 
кваліфікацію, або, якщо кандидат приймає рішення про подальше навчання, 
розробляється особистий навчальний план. Втім слід зауважити, що кандидат 
може вибрати тільки ті програмні модулі або предмети, які необхідні для 
отримання бажаної кваліфікації (Fokienė, 2007, URL). 

Аналіз процедури ВПНД у європейській вищій освіті дає можливість 
схематично представити послідовність процедури ВПНД (рис. 4.3).  

Узагальнення результатів дослідження досвіду визнання попереднього 
навчання й досвіду дозволяють визначити наступні чинники зростаючого інтересу 
щодо упровадження процедури ВПНД у європейських країнах: 

1. Чинники системи вищої освіти: спрощення доступу до системи 
формальної освіти й підвищення її ефективності. Надання прямого доступу до 
одержання формальної освіти й навчання на відповідних курсах, що дозволяє 
уникати повторень і невідповідностей у системі освіти. У ряді країн систему 
визнання попереднього навчання ввели для підвищення мобільності громадян і для 
того, щоб дати їм «другий шанс» повністю розкрити свій потенціал у навчанні. 
Незважаючи на те, що в системі вищої освіти цей процес ішов досить повільно, 
країни успішно використовують систему визнання попереднього навчання для 
отримання кваліфікацій базового рівня. Ця діяльність тісно пов’язана зі спробами 
забезпечити одержання кваліфікації на основі більш широкого діапазону 
результатів і умов навчання. 
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Рисунок 4.3. Послідовність процедури визнання попереднього навчання й 
досвіду 

Джерело: розроблено автором  

2. Економічні чинники: потреби економіки знань відбиваються на роботі 
підприємств. Ринки праці стали більш гнучкими, швидше реагують на інновації, 
вирішують завдання розвитку людського капіталу. Визнання попереднього 
навчання може використовуватися для забезпечення потреб різних секторів 
економіки для заповнення відсутніх кваліфікацій.  

3. Соціальні чинники: надання можливостей соціально незахищеним 
людям і особам з обмеженими можливостями. Визнання попереднього навчання 
може сприяти появі на ринку праці й інтеграції у суспільство людей з обмеженими 
можливостями і соціально незахищених груп населення, таких як біженці, 
безробітні й робітники старшого віку. 

1 

• Кандидат подає заяву на навчання за певною програмою, але 
частина попереднього навчання та / або професійного досвіду 
не задокументовані і не мають кредитного визнання. 

2 

 

• Кандидат претендує на визнання попередніх навчальних 
досягнень, відповідно до результатів обраної програми 
навчання. 

3 

 

• Кандидат стверджує, що набув певні знання і навички під час 
неформального й інформального навчання або професійного 
досвіду. Ідентифікація компетенцій  для визнання.. 

4 

 

• Кандидат готує та представляє портфоліо, яке включає 
документальне свідчення компетенцій (тобто знань, навичок, 
цінностей і ставлень). 

5 

• Екзаменатор визначає методи оцінювання: для оцінки знань;  
для оцінки навичок;  для визначення цінностей і ставлень. 

6 

• Екзаменатор  порівнює документальні докази з результатами 
емпіричного аналізу (наприклад, спостереження професійної 
діяльності, інтерв'ю з кандидатом тощо). 

7 

• Езаменатор приймає рішення які компетенції  можуть бути 
визнані. Екзаменатор  рекомендує кандидату індивідуальний 
навчальний план, заснований на результатах  процедури 
визнання. 
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4. Демографічні чинники: старіння населення й зростаюча міграція. Це 
пов’язано з проблемою соціально незахищених груп. Демографічна ситуація 
зумовлює до збільшення кількості людей, що перебувають у групі ризику, але 
можуть отримати переваги від визнання попереднього навчання, що підвищує їх 
мобільність, допомагає уникати безробіття.  

5. Технологічні чинники: розвиток нових технологій підвищує потреби у 
технічних уміннях і навичках, отриманих за допомогою неформального або 
інформального навчання. Існує необхідність надати людям можливість 
використовувати нові технології на робочих місцях і визнавати компетенції в тих 
професіях, де вони переважають. У секторах, які залежать від використання 
сучасних технологій, формальна освіта може відставати від технологічних змін і 
зростаючої потреби підвищення кваліфікації. Визнання попереднього навчання у 
цьому випадку розглядається як додаткова можливість одержати визнання 
технічних компетенцій фахівців, виявити відсутні вміння й потреби у навчанні на 
робочому місці. 

Отже, визнання результатів навчання розширює доступ дорослих до вищої 
освіти, сприяє навчанню впродовж життя, покращує можливості 
працевлаштування й активного громадянства; сприяє прогресу в освіті й навчанні, 
реінтеграції на ринок праці, територіальній і професійній мобільності, а також 
особистісному розвитку дорослої людини.  

Втім слід зазначити, що переваги визнання попереднього навчання й досвіду 
поширюються не тільки на студентів, але й на навчальні заклади. Студенти 
отримують визнання їх досягнень, завершують формальне навчання за скорочений 
час, заощаджують кошти, звільняють час від певних елементів курсу навчання і 
задовольняють потреби своєї кар’єри. Це полегшує їх вступ до навчання і 
задовольняє потреби вразливих груп і дорослих студентів. Крім того, ВПНД 
дозволяє навчальним закладам максимально використовувати свої ресурси, 
повніше задовольняти потреби студентів і роботодавців, розширити участь 
дорослих у навчанні. Рівень працевлаштування збільшується. Використання 
визнання попереднього навчання й досвіду і визнання його потенціалу у збагаченні 
процесу викладання, навчання та оцінювання мають значні переваги для розробки і 
здійснення навчальних програм, зокрема, у дуальних моделях навчання. Визнання 
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попереднього навчання й досвіду також може бути використано як спосіб 
заохочення різних груп населення до формальної освіти, визнавши навички та 
здібності якими вони володіють. Визнання попереднього навчання й досвіду може 
допомогти соціальній інтеграції шляхом введення більш гнучких шляхів в 
системах освіти. 

Отже, визнання попереднього навчання допомагає видалити із сучасної 
системи освіти такі бар’єри, як безглузде навчання того, що дорослий вже знає. 
Дорослі люди вчаться впродовж усього свого життя в різних умовах: у сімейному 
житті; на роботі; у суспільній, волонтерській діяльності, дозвіллі тощо. Навички, 
знання і накопичений досвід можуть бути ідентичними тим, які опановують 
студенти у формальній освіті. Звичайно, навчання з досвіду, як правило, не 
структуроване, порівняно з формальним навчанням, але це не зменшує його 
цінності. Тому концепція визнання попереднього навчання й досвіду акумулює 
невикористаний резерв знань, навичок і здібностей дорослої людини, які 
заслуговують на визнання. 

 

 

4.3. Особливості освітнього процесу професійної підготовки фахівців 

 

У контексті вищої освіти поняття відкритості і відкритої освіти можна 
розглядати уздовж континууму з різним ступенем відкритості і доступу до знань в 
якості керівних принципів (Olcott, 2013, c. 18). Відкритість створює нові форми, 
методи і засоби навчання, які кидають виклик традиційним у системі європейської 

вищої освіти (Schmidt, Geith, Håklev  Thierstein, 2009, URL). 

Закцентуємо на тому, що відкрита освіта у європейському просторі 
розуміється як спосіб надання освіти, за допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) або змішаного навчання, який пропонує альтернативні способи 
формування компетенцій та навичок та забезпечує менш обмежені шляхи доступу 
до формальної та неформальної освіти, а також до можливостей навчання 
впродовж життя (з офіційним визнанням навчальних досягнень або без них). Це 
широке та всебічне визначення було запропоновано для того, щоб охопити якомога 
більше різних аспектів та розумінь концепції відкритої освіти (Uvalić-Trumbić and 
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Daniels, 2014; Weller, 2014; Ros et al, 2014; Murphy, 2013; Mulder & Janssen, 2013; 

Wiley & Hilton, 2009). 

Втім сутнісні ознаки відкритої освіти, як феномену інформатизації 
суспільства, були схарактеризовані нами у першому розділі дисертаційного 
дослідження. Оскільки даний розділ присвячений дидактичним особливостям 
організації навчання дорослих у європейських ЗВО, вважаємо доцільним 
проаналізувати засоби реалізації відкритості доступу, змісту, форм і методів 
професійної підготовки дорослих у ЗВО досліджуваних європейських країн. 

Слід зазначити, що інтеграція відкритої освіти в освітні системи ЄС є 

політичною метою, яка була порушена в Повідомленні про відкриття освіти 

(Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Opening 

up Education: Innovative teaching and learning for all through new Technologies and 

Open Educational Resources, 2013, URL), та один із пріоритетів ET2020 щодо 

забезпечення відкритої та інноваційної освіти (Joint Report of the Council and the 

Commission on the implementation of the strategic framework for European cooperation 

in education and training (ET 2020) — New priorities for European cooperation in 

education and training, 2015, URL). 

Здійснений аналіз освітньо-професійних програм професійної підготовки 
фахівців у відкритих та дистанційних університетах Великої Британії (Відкритий 
університет Великобританії), Італії (Міжнародний телематичний університет 
UNINETTUNO), Нідерландів (Відкритий університет Нідкрландів), Німеччини 
(Університет дистанційного навчання у Гагені), Франції (Центр дистанційної 
освіти CNED, Консерваторія мистецтв та ремесел CNAM) та інформації щодо 
організації навчання у зазначених ЗВО на їх веб-сайтах свідчить, що відкриття 
доступу відбувається на трьох взаємопов'язаних рівнях: доступ до освітніх програм 
(визнання попереднього навчання й досвіду), доступ до відкритих онлайн курсів 
або модулів (MOOCs та ін.) і освітніх ресурсів (ВОР), доступ до співтовариств та 
мереж, що містять освітні послуги, які пропонуються ЗВО, а також доступ до 
викладачів та інших студентів. 
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Щодо визнання попереднього навчання й досвіду для доступу до освітніх 
програм, ґрунтовний аналіз процедури і особливостей реалізації на національному 
рівні у досліджуваних європейських країнах подано у наступному підрозділі.  

Щодо доступу до навчального контенту, у європейському просторі вищої 
освіти, як засвідчують результати дослідження, спостерігається постійно 
зростаючий інтерес до проблеми відкритості освітніх ресурсів та результатів 
досліджень. Відкритий освітній ресурс (ВОР) розглядається як контент з 
відкритою ліцензією і одночасно безкоштовний для користувачів. Існують різні 
типи ВОР (наприклад, повністю ліцензовані або ліцензовані з обмеженнями, 
залежно від обраного типу відкритої ліцензії) (EU Science Hub, 2019, URL). 

Відкриті освітні ресурси класифікуються наступним чином: 
‒ навчальний зміст: повні курси, навчальні програми, модулі, навчальні 

об’єкти, збірники та журнали. 
‒ інструменти: програмне забезпечення для підтримки розробки, 

використання, повторного використання та доставки навчального контенту, 
включаючи пошук та організацію контенту, 

‒ системи управління контентом та навчанням, засоби розробки змісту та 
навчальні спільноти в Інтернеті; 

‒ ресурси для впровадження: ліцензії на інтелектуальну власність для 
сприяння відкритому виданню матеріалів, принципів дизайну найкращих практик 
та локалізації контенту (OECD, 2007, URL). 

Під відкритим доступом до освітніх ресурсів і результатів досліджень 
мається на увазі безкоштовна доступність в Інтернеті, що дозволяє будь-яким 
користувачам читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, 
шукати або посилатися на повні тексти, сканувати їх для індексації, передавати 
програмному забезпеченню або використовувати з будь-якою іншою законною 
метою, без фінансових, правових чи технічних бар'єрів, крім тих, які невіддільні 
від доступу до самого Інтернету. 

Результати аналізу загальноєвропейських та національних програм щодо 
реалізації політики відкритого доступу до освітніх ресурсів свідчать, що кількість 
пропонованих MOOC у європейському просторі вищої освіти постійно зростає. 
Так, у 2014 році Європейська Комісія затвердила два різні проекти MOOC (ECO та 



259 

 

EMMA), які стали інноваторами у галузі європейської вищої освіти і зайняли 
позицію постачальників цифрової освіти в Європі. У навчальному проекті ECO 

беруть участь 24 європейських партнерів на чолі з UNED, державним 
університетом дистанційної освіти в Іспанії (Ecolearning, 2019, URL). Проект ECO 

використовує концепцію sMOOC, де «s» означає «соціальний», і саме ця концепція 
є спільною для всіх ECO MOOC. Команда ECO позиціонує sMOOC як 
відповідальний, ефективний та унікальний підхід до освіти та самоосвіти. 
Водночас EMMA (European Multiple MOOC Agregator) – це проект, виконуваний 
11 європейськими партнерами, на чолі з Неаполітанським університетом Федеріко 
II, найстарішим державним університетом Європи та одним з найбільших в Італії 
(European Multiple MOOC Agregator, 2019, URL). Проект EMMA реалізує ідею 
створення багатомовної платформи з використанням гнучкого підходу, який 
значною мірою базується на потребах постачальників, без будь-яких обмежень з 
точки зору дидактики. Функції перекладу на основі доменних мов також вбудовані 
у платформу.  

Проте одним з найбільших постачальників МООС у Європі вважається 
OpenupEd (OpenupEd, 2019, URL), європейське відкрите некомерційне 
партнерство, яке було започатковано у квітні 2013 року Європейською асоціацією 
дистанційних університетів у співпраці з Європейською комісією. Партнери 
знаходяться у восьми країнах ЄС (Франція, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, 
Словаччина, Іспанія та Великобританія), а також у трьох країнах поза межами ЄС 
(Росія, Туреччина та Ізраїль). OpenupEd пропонує високоякісні курси для 
студентів, які призначені для самостійного навчання.  

У контексті проблематики наукового пошуку значний інтерес становлять 
проєкти національного та інституціонального рівня, які надають відкритий доступ 
до освітніх ресурсів (Lazetic, Souto-Otero & Shields, 2015, URL). Одним з-поміж 
найбільших провайдерів MOOC у Європі по праву вважається консорціум 
FutureLearn у Великобританії (This is Future Learning, 2020, URL), який заснований 
університетами Європи, Африки та Близького Сходу, що співпрацюють зі 
всесвітньо відомими британськими установами (Британська Рада, Британська 
бібліотека, Британський музей) та урядом Великобританії. Її очолює некомерційна 
компанія, що належить Відкритому університету Великобританії. Консорціум 
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пропонує різноманітний вибір навчальних курсів університетів та культурних 
установ з усього світу. Суттєвими ознаками цих курсів є тривалість кілька тижнів, 
доступ не лише до ВОР, але й форумів для обговорень, вікторин, тестів, завдань та 
підтримки навчальними матеріалами.  

Іншим важливим провайдером відкритих навчальних ресурсів у 
Великобританії став Відкритий університет, який у 2006 році, за фінансування 
Фонду Хьюлетта, запустив пілотну програму відкритого контенту – платформу 
OpenLearn, яка надає доступ до безкоштовних онлайн-курсів Відкритого 
університету (OpenLearn Free Learning From the Open University, 2020, URL). Ці 
курси охоплюють повний спектр предметних областей від вступного до 
аспірантського рівня. Весь контент доступний для повторного використання 
студентами та викладачами за відкритою ліцензією. Реєстрація на будь-який з 
безкоштовних курсів забезпечує запис активності на сторінці профілю 
користувача, який можна використовувати для сертифікації.  

У Німеччині Баварський віртуальний університет (Virtuelle Hochschule 

Bayern), який є мережею дев’яти класичних університетів та сімнадцяти 
університетів прикладних наук, став своєрідним хабом відкритих освітніх ресурсів 
у федеральній землі Баварія (Virtuelle Hochschule Bayern, 2020, URL). Усі баварські 
ЗВО приєдналися до цієї мережі, яка пропонує безкоштовні онлайн-курси для 
будь-якого студента, зареєстрованого в будь-якому з закладів мережі. Відкритий 
університет пропонує онлайн-курси з еквівалентом від двох до шести кредитів 
ECTS, які університети-члени можуть інтегрувати у курси навчальних дисциплін, 
що допомагає університетам розширювати та збагачувати освітні програми, а 
студентам – більш гнучко організовувати навчання. Матеріали курсу доступні 
через Інтернет-платформу разом із послугами тьюторів та оцінюванням. 

Інтенсивність наданої підтримки залежить від запропонованого курсу. Наприклад, 
індивідуалізоване проблемне навчання на основі тематичних досліджень вимагає 
меншої підтримки тьютора, ніж Інтернет-семінар, у якому окремі теми послідовно 
виконуються студентами, студенти працюють разом у невеликих групах за 
підтримки. Переважна більшість пропонованих курсів викладається німецькою 
мовою з дуже широкого кола навчальних предметів. 
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Заслуговує на увагу також платформа MOOC Інституту Хассо-Платтнера для 
ІТ інженерії в Потсдамському університеті (About openHPI – the MOOC Platform of 

HPI, 2020, URL). Курси OpenHPI орієнтовані на різну аудиторію, а саме: для 
загальної аудиторії пропонуються основи інформаційних технологій, наприклад, 
дизайн та структура Інтернету та веб, структура і робота систем баз даних або 
безпека в інформаційних технологіях; для фахівців у галузі ІКТ, які хочуть йти в 
ногу з найновішими новинками у галузі досліджень інформатики, пропонуються 
курси з управління даними в пам’яті, семантичної веб, багатоядерних та хмарних 
обчислень тощо. Курси проводяться німецькою та англійською мовами. Курси 
OpenHPI відповідають навчальній програмі Інституту, одного з найкращих 
інститутів інформатики у Німеччині. На основі навчальних відеофільмів, 
інтерактивних тестів та практичних вправ учасники отримують знання з ІТ-

технологій. Весь матеріал можна отримати з будь-якого пристрою, що має доступ 
до Інтернету. Курси OpenHPI безкоштовні, і жодних передумов для участі немає. 
Ці курси дають можливість окремим учасникам безкоштовно приєднатися до 
віртуального навчального співтовариства, дискусійних форумів та віртуального 
навчання. 

У французькій системі дистанційного навчання існує Французький цифровий 
університет MOOC (France Université Numérique, FUN-MOOC). FUN-MOOC – це 
централізований безкоштовний портал MOOC, який обслуговує усі ЗВО та Grands 

Écoles у Франції та функціонує як Громада університетів і шкіл відповідно до 
чинного законодавства Франції (FUN-MOOC, 2019, URL).  

Як засвідчують результати пошуку, для забезпечення якості вищої освіти та 
розширення доступу до навчання Міністерством вищої освіти та досліджень 
Франції у 2005 році були створені тематичні цифрові університети (Universités 

Numériques Thématiques, UNTs) з 8 галузей знань, зокрема: фундаментальні науки 
(UNISCIEL), юридичні науки та політологія (UNJF), охорона здоров'я та спорт 
(UNESS), навколишнє середовище та сталий розвиток (UVED), економіка та 
управління (AUNEGE), гуманітарні науки та мистецтва (UOH), інженерні науки та 
технології (UNIT), університетські технологічні інститути з онлайн-IUT. Тематичні 
цифрові університети не видають дипломи, але пропонують понад 34 000 
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цифрових освітніх ресурсів різних типів: відео, вправи, повні курси з уроками та 
вікторинами, MOOC та ін. Ресурси доступні в Інтернеті для всіх і безкоштовно. 

В Італійській Республіці платформа відкритих ресурсів Міжнародного 
телематичного університету (UNINETTUNO) пропонує курси за різними 
напрямами, зокрема інженерія, філософія, охорона культурної спадщини, право, 
економіка, психологія та ін. Викладання та навчання здійснюється трьома мовами: 
італійською, англійською та арабською. Майже всі регулярні дистанційні курси та 
програми, пропоновані UNINETTUNO, також доступні як MOOC в рамках 
загальноєвропейського партнерства OpenupEd. Студенти мають доступ до 
оцифрованих та індексованих відеолекцій, які можна використовувати на ПК, 
смартфонах та планшетах, включаючи посилання на більш поглиблені навчальні 
матеріали (книги та статті, практичні роботи, слайди, бібліографічні посилання, 
списки веб-сайтів). Студенти також можуть використовувати середовище для 
спільної дискусії, тематичний форум, який дозволяє їм обмінюватися думками з 
іншими студентами (International Telematic University, 2016, URL). 

Водночас центр освітніх інновацій університету Болоньї розробив змішане 
синхронне навчання, у якому поєдналося традиційне (лабораторні роботи) й 
онлайн-навчання за допомогою онлайн-лекцій, освітніх ресурсів у віртуальному 
навчальному середовищі університету та масових відкритих курсів МООСs 

(Universita di Bologna, URL).  

У Нідерландах технологічний університет Делфт (TU Delft), найбільший і 
найстаріший технологічний університет Нідерландів, створив власну платформу 
для відкритих навчальних курсів, щоб навчальні матеріали (записані лекції, 
слайди, завдання, тести та відповіді) були у вільному доступі в Інтернеті (TU Delft 
OpenCourseWare, 2020, URL). Ця платформа доступна для студентів університету в 
межах професійної підготовки бакалаврів та магістрів.  

Поштовхом до впровадження цієї ініціативи став пошук шляхів вирішення 
проблеми покращення результатів навчання, особливо із складних предметів, які 
мали високий рівень невдач. Взаємодія з тьютором не передбачена. Але з 2013 
року університет почав надавати послуги з MOOC, де пропонується викладання 
(DelftX), а також матеріали для учнів середніх шкіл та їх викладачів, такі як 
вступні випробування з математики або навчальна програма з хімії.  

https://ocw.tudelft.nl/
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Іншою особливістю, яка характеризує відкритість європейської вищої освіти, 
є відкритість результатів досліджень, що має на меті усунути бар'єри у доступі до 
наукових даних та розширити участь у дослідженнях. Відкритий доступ у цьому 
контексті визначається як надання вільного онлайн-доступу до наукової 
інформації. До наукової інформації належать рецензовані статті про наукові 
дослідження (опубліковані в наукових журналах), або дані досліджень (дані, що 
лежать в основі публікацій, підготовлені дані та / або необроблені дані). 

Відкритий доступ до наукових публікацій характеризується як безкоштовний 
доступ в Інтернеті для будь-якого користувача. Офіційні визначення відкритого 
доступу містяться у ключових політичних деклараціях, зокрема в Будапештській 

декларації (Budapest Open Access Initiative, 2002, URL) та Берлінській декларації 
(Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, 

2003, URL). Згідно з цими визначеннями, поняття доступу включає не лише право 
читати, завантажувати та друкувати, але і право копіювати, розповсюджувати, 
шукати, посилатись, сканувати та розробляти далі. Основними маршрутами для 
відкритого доступу визнані наступні: золотий відкритий доступ: результати 
досліджень, які є публікаціями в журналі відкритого доступу; зелений відкритий 
доступ: результати досліджень, які є публікаціями в журналі, які також доступні у 
сховищі відкритого доступу; гібридний відкритий доступ: результати досліджень, 
які є публікаціями в журналі передплати, які мають відкритий доступ з чіткою 
ліцензією; бронзовий відкритий доступ: результати досліджень, що публікуються 
в журналі передплати, які мають відкритий доступ без ліцензії. 

Слід зазначити, що європейські країни, які стали предметом нашого 
дослідження, активно реалізують загальноєвропейські ініціативи з відкритого 
доступу до наукових досліджень на національному рівні, про що свідчать 
розроблені національні стратегії, зокрема у Великобританії (Open Research Policies 

in the United Kingdom, 2019, URL), у Нідерландах (The Netherlands’ plan on open 

science, 2018, URL), у Франції (National Plan for Open Science, 2018, URL), у 
Німеччині (Open Access in Deutschland, 2016, URL).  

Ідея відкритості полягає в тому, щоб розвивати науку шляхом спільного 
використання матеріалів та співпраці на початковій стадії, а не забезпечувати 
спершу права інтелектуальної власності. Дослідники мають переваги з відкритої 
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наукової діяльності як учасники проекту та як коментатори дослідницьких ідей та 
прогресу, оскільки розширені межі забезпечують більший обсяг досвіду та даних. 
Вдтак, відкриті дослідження передбачають зміну парадигми у виконанні наукових 
досліджень, що впливає на весь науковий процес. 

Відкритість форм і методів навчання й викладання обумовлюється широким 
використанням ІКТ для забезпечення прозорості та доступності програм навчання, 
оцінювання результатів навчання; уможливлення розробки власної навчальної 
траєкторії для студентів, про що більш детально мова йде в одному з подальших 
підрозділів. 

З-поміж інших характерних рис відкритої освіті є доступ до співтовариств та 
мереж, викладачів та інших студентів, який уможливлює співпрацю задля 
сприяння обміну думками, досвідом та ресурсами з метою покращення результатів 
навчання. Студенти мають можливість співпрацювати один з одним, а також із 
закладом та громадою для отримання знань, визначати свої унікальні навчальні 
шляхи та досягати своїх цілей, використовуючи соціальні мережі, віртуальні 
навчальні спільноти та інші середовища європейських закладів вищої освіти.  

Закцентуємо на тому, що відкритість освіти уможливлює залучення великої 
кількості дорослих студентів до вищої освіти (Gallacher & Osborne, 2005) та 
вимагає гнучкості навчання, яку ми визнаємо однією з організаційних 
особливостей андрагогічної моделі професійної підготовки фахівців у 
європейських ЗВО ми визначаємо гнучкість. 

Результати наших розвідок дозволяють стверджувати, що проблема 
гнучкості вищої освіти активно обговорюється, досліджується і впроваджується у 
багатьох європейських країнах (Report by the European expert group on Flexicurity: 

Flexicurity pathways turning hurdles into stepping stones, 2007, URL).  

Серед чинників, які обумовлюють актуальність гнучкості професійної 
підготовки у європейських країнах можна визначити наступні: швидкі зміни в 
суспільстві і в світі, які закликають університети до нових рівнів і форм надання 
послуг; створення ринку вищої освіти й поява приватних провайдерів; стрімкий 
розвиток інформаційних і комунікативних технологій; підвищення вимог 
роботодавців і ринку праці до навичок і умінь випускників закладів вищої освіти; 
збільшення кількості дорослих студентів, які потребують індивідуального підходу 
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до організації навчання; вимоги студентів щодо відповідності вищої освіти їх 
особистим побажанням і життєвим ситуаціям (Barnett, 2014, c. 34). 

Європейська Комісія запровадила концепцію гнучких освітніх шляхів у 
вищій освіті, визначивши їх як заходи з упровадження гнучких форм навчання та 
забезпечення більш широкого визнання попередніх освітніх досягнень студентів, 
що полегшує перехід між навчальними закладами та програмами (European 

Commission, 2015, URL). 

Зазвичай гнучкість реалізується через вільний доступ до навчання з точки 
зору хоча б одного з наступних чинників: час, місце, темп, стиль, зміст, 
оцінювання та режим навчання. Тобто, гнучке навчання максимально сприяє 
реалізації потреб і інтересів дорослого студента. Інші характеристики гнучкого 
навчання включають в себе: взаємодію студентів з одногрупниками або 
працівниками на робочому місці, повне забезпечення ресурсами, контекстність 
навчання, більший акцент на загальних навичках (наприклад, мислення, мета-

пізнання, рішення проблем тощо), а також зміну ролі педагога з джерела знань на 
фасилітатора впродовж періоду навчання студентів (Chen, 2003, с. 25). 

Отже, гнучке навчання дає студенту можливість вибору щодо часу, місця і 
режиму навчання (рис. 4.4). Студент, зі свого боку, бере на себе відповідальність за 
цей вибір.  

 

Рисунок 4.4. Виміри гнучкості навчання 

Джерело: розроблено автором 

Режим навчання включає в себе навчання за підтримки інформаційних і 
комунікаційних технологій (дистанційна, змішана форма навчання тощо). Місце 
навчання передбачає, що навчання може відбуватися поза межами ЗВО (у 
навчальних центрах, на робочому місці тощо). Час навчання включає в себе 
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прискорення і гальмування програм навчання (визнання попереднього навчання й 
досвіду, визнання неформального й інформального навчання тощо). 

Крім того, на додаток до трьох основних вимірів гнучкого навчання 
зарубіжні дослідники визначають три рівні гнучкості (Gordon, 2014, URL). Вони 
являють собою поєднання філософських і практичних аспектів, а саме: онтологічні 
– гнучкість самих студентів, наприклад, наскільки гнучкими вони готові мати 
справу з різними підходами у навчанні, а також оточення, яке впливає на їх 
навчання і майбутній розвиток; педагогічні – теорія і організація навчання з точки 
зору гнучкості учіння, його підходів і режимів; системні – системи як інституційні 
структури і процеси забезпечують гнучкість в учінні і навчанні. 

З іншого боку, У. деБур і Б. Колліс пропонують 19 вимірів гнучкості, які 
згруповані навколо п'яти основних категорій: час; зміст; доступ / вимоги до вступу; 
навчальний підхід / дизайн; способи доставки навчальної інформації (DeBoer & 

Collis, 2005, c. 37). 

Ретельний аналіз освітніх пропозицій у ЗВО Великобританії, Італії, 
Нідерландів, Німеччини та Франції дає нам можливість віднести до поняття 
гнучкості навчання наступні характеристики: 

 гнучкість шляхів вступу до ЗВО (стратегія визнання попереднього 
навчання й досвіду в усіх досліджуваних європейських ЗВО); 

 гнучкість режиму навчання щодо відвідування і доставки (денне, заочне, 
вечірнє, дистанційне, змішане, дуальне навчання); 

 гнучкість розташування, що дає можливість навчатися у закладах різного 
типу, вдома та на робочому місці (європейські відкриті університети та ЗВО 
дистанційного навчання мають навчальні центри у різних частинах країни, а деякі, 
як-от ВУВ, світу); 

 гнучкість змісту освітньо-професійних програм за рахунок варіативної 
складової та трансферу кредитів, за допомогою якого нараховуються кредити за 
завершені курси в іншому ЗВО та у неформальному навчанні; 

 гнучкість викладання, навчання (використання ІКТ, MOOCs, відкритих 
освітніх ресурсів тощо. Університет дистанційного навчання у Гагені навіть 
пропонує студентам обирати самостійно порядок вивчення навчання модулів у 
семестрі) та оцінювання (в університетах Великої Британії освітні програми 
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розроблені таким чином, що студент може зупинитися на певному етапі і отримати 
Сертифікат вищої освіти (після одного року навчання, Диплом вищої освіти (після 
двох років навчання) або ступінь Бакалавра (після закінчення повного курсу 
навчання)); 

 гнучкість тривалості навчання (студент вирішує темп проходження 
навчальної програми у Відкритому університеті Великобританії, Відкритому 
університеті Нідерландів, Університеті дистанційного навчання у Гагені). 

Результати нашої розвідки свідчать, що у європейських країнах, ЗВО не 

тільки визначають самостійно гнучкі моделі освіти, а й іноді пропонують 
студентам вибір власного річного обсягу навчального навантаження і шлях його 
виконання. Наприклад, у фламандському співтоваристві Бельгії, з моменту 
введення Закону про шляхи впровадження гнучкого навчання (2004), заклади 
вищої освіти зобов'язані пропонувати свої програми за трьома основними 
моделями організації навчання: договір для отримання ступеня (degree contract), 

кредитний договір (credit contract) та екзаменаційний контракт (exam contract). 

Відповідно до ступеневого контракту, студенти можуть вибрати обсяг навчання: 
60 кредитів на навчальний рік (full-time програма) або менше, ніж 54 кредити (part-

time програма). Також доступні інші варіанти програм, зокрема індивідуальні 
програми навчання. За кредитним договором студенти обирають кількість кредитів 
з метою отримання кредитного сертифікату (credit certificate) на один або кілька 
програмних модулів. За екзаменаційним контрактом студенти здають тільки іспити 

з метою отримання ступеня або кредитного сертифікату для одного або декількох 
програмних модулів. 

Водночас у Фінляндії студенти в університетах, як правило, вільно обирають 
між діапазоном форм навчання, щоб отримати ступінь і визначити власний темп 
навчання. Проте, слід зазначити, що в політехнічних вищих навчальних закладах і 
у програмах, пов'язаних з деякими регульованими професіями – менша свобода 
вибору. 

Натомість Норвегія ввела спеціальний інструмент (план індивідуального 
навчання) для підтримки персоніфікації вищої освіти. З 2003 року всі студенти, які 
реєструються у програмі вищої освіти, повинні заповнити «Індивідуальний план 
освіти», який просить їх вказати, як вони планують навчатися (full-time чи part-
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time), та скільки кредитів ECTS вони мають намір отримати кожного семестру або 
року. План індивідуального навчання використовується як інструмент для 
відстеження навчальної діяльності студента, оскільки багато вищих навчальних 
закладів регулярно проводять індивідуальні бесіди зі студентами, які відстають від 
плану.  

Студіювання корпусу зарубіжних джерел з проблеми професійної підготовки 
фахівців у європейських ЗВО дає нам підстави визначити, що одним із ключових 
понять у концепції гнучкості вищої освіти вважається part-time навчання, яке має 
різні конотації та інтерпретації, тому ми представили більш детальний аналіз цієї 
форми навчання у (Додаток Ґ).  

З огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що відкритість доступу 
у європейських ЗВО слід трактувати як усунення або зниження економічних, 
технологічних, географічних та інституційних бар'єрів, що перешкоджають 
доступу до вищої освіти різним групам населення, зокрема дорослим. Відкритий 
доступ уможливлює необмежену взаємодію з навчальним контентом, курсами, 
програмами, співтовариствами, мережами та іншими видами середовищ обміну 
знаннями, засобами масової інформації тощо. Водночас концепція відкритості 
доступу до вищої освіти реалізується через гнучкість навчання у ЗВО. У широкому 
розумінні гнучкість передбачає як просторові, так і часові зміни, які дозволяють 
студентам мати доступ до вищої освіти в різних місцях, режимах і часових рамках, 
що відповідають потребам і можливостям індивідів. Це поняття також включає 
механізми, які дозволяють скоротити термін навчання дорослого, наприклад 
визнання попереднього навчання й досвіду, короткострокових програм, програм 
самостійного навчання тощо (Osborne, 2006, c. 9; Houston, McCune & Osborne, 

2011). У ході дослідження нами з’ясовано, що у ЗВО досліджуваних європейських 
країн гнучкість навчання реалізується через: гнучкість шляхів вступу до ЗВО; 
гнучкість режиму навчання щодо відвідування і доставки; гнучкість розташування; 
гнучкість змісту освітньо-професійних програм; гнучкість викладання, навчання та 
оцінювання; гнучкість тривалості навчання. 

 

 

 

http://eprints.gla.ac.uk/view/author/9789.html
http://eprints.gla.ac.uk/view/author/13307.html
http://eprints.gla.ac.uk/view/author/9703.html
http://eprints.gla.ac.uk/view/author/9703.html
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4.4. Особливості міжсуб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу 

 

Під час наукової розвідки нами помічений постійно зростаючий інтерес 
наукової спільноти до проблеми взаємодії між студентами та викладацьким 
штатом закладів вищої освіти під час професійної підготовки фахівців (Klemencic, 
2011; Bovill & Bulley, 2011; Healey, Flint, & Harrington 2014; Ashwin & McVitty, 

2015). На наш погляд, важливим поштовхом до цього стало, перш за все, 
збільшення у європейських закладах вищої освіти кількості дорослих студентів, 
які, з огляду на психологічні особливості, потребують саме фасилітаційних та 
партнерських відносин під час навчання. Іншим важливим чинником можна 
вважати поширення таких форм навчання у ЗВО, як-от дистанційна, змішана та 
дуальна, які потребують індивідуального, особистісно спрямованого підходу. Крім 
того, широке використання ІКТ в освітньому процесі ЗВО вимагає зміни усталених 
стратегій міжособистісного спілкування. Відтак, вважаємо доцільним розглянути 
основні стратегії міжсуб’єктної взаємодії у професійній підготовці фахівців у 
європейських ЗВО більш детально. 

Фасилітацію розглядали у своїх робтах як зарубіжні, так і вітчизняні учені, 
такі як А. Адлер, Л. Виготський, А. Маслоу, B. Соловйов, В. Франкл, Е. Фромм та 
ін., заклавши психолого-педагогічні основи розуміння сутності фасилітативного 
підходу до навчання і виховання особистості. Одну з найбільш ретельно описаних 
та структурованих концепцій роботи фасилітатора створив Д. Б’юджентал, який 
підкреслював, що знань елементів теорії та володіння навичками, технологіями не 
може бути достатньо, оскільки майстерність живого глибинного спілкування не 
вибудовується автоматично з елементів комунікативної компетентності. Визнання 
того, що успіх у житті досягається суб’єктністю, веде до визнання принципово 
важливого факту, що основним інструментом фасилітатора є він сам, а не 
процедури, алгоритми, технології чи сценарії взаємодії. Базуючись на соціально-

психологічних підходах, у подальшому Д. Б’юджентал наголошує на 
неоднозначності сприймання педагогом своєї взаємодії з учнями, що призводить 
до певної методологічної невизначеності, поліпарадигмальності, з одного боку, та 
до актуалізації стійкості до умов невизначеності як чинника розвитку (Братченко, 
2001, с. 43). Відповідно, толерантність до невизначеності стає однією з провідних 



270 

 

характеристик фасилітативного педагога, здатного до створення вільного 
освітнього середовища альтернатив.  

Нові поняття «педагог-фасилітатор», «педагогічна фасилітація» у педагогіці і 
психології виникають на основі теорій, запропонованих у 50-х рр. XX ст. К. 
Роджерсом разом з іншими представниками гуманістичної психології, зокрема у 
праці «Свобода навчатися» (Роджерс & Фрейберг, 2002). Сьогодні вивчення 
фасилітативності (у працях В. Абрамова, І. Авдєєвої, О. Андрєєва, А. Болотової, О. 
Врубльовської, О. Дімової, О. Кондрашихіної, О. Левченко, П. Лушина, Г. 
Межиної, Л. Петровської, О. Шахматової та ін.) охоплює характеристику суті, 
змісту та структури цього феномену, розкриття властивостей суб’єктів такої 
взаємодії, дослідження технологій фасилітативного впливу, аналіз чинників 
формування фасилітативної компетентності тощо. 

Як засвідчують результати дослідження, фасилітація – це феномен 
міжособистісного спілкування, який підсилює продуктивність навчання або 
виховання суб'єктів педагогічного процесу за рахунок їх особливого стилю 
спілкування й особистості педагога. Фасилітаційне спілкування породжує 
позитивні мотиви, а позитивні мотиви навчання спонукують не тільки до 
прийняття певної позиції, але й до розгорнутої діяльності щодо набуття нових 
компетенцій. Педагоги-фасилітатори, що працюють з дорослими студентами, 
спонукають самостійність і відповідальність студентів, створюють сприятливі 
умови для самостійного й осмисленого навчання, активізують і стимулюють 
пізнавальні мотиви, допитливість, заохочують прояви солідарності й кооперації в 
навчальній діяльності, а отже, сприяють розвитку активної особистісної позиції й 
самореалізації студента.  

Фасилітація – особистісно орієнтований (person-centered) підхід, який 
реалізується через безумовну довіру до людини й повагу до зростання, розвитку й 
реалізації її потенціалу. Фасилітація є ключовим поняттям недирективної, 
людиноцентристської психотерапії, розробленої видатним американським 
психологом К. Роджерсом (Роджерс, 1994). Основні постулати теорії К. Роджерса 
можна визначити наступним чином: 

 віра в споконвічну, конструктивну й творчу мудрість людини; 
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 переконання у соціально-особистісній природі засобів, які актуалізують 
конструктивний особистісний потенціал людини у процесах міжособистісного 
спілкування;  

 три необхідні і достатні умови міжособистісного спілкування, які 
допомагають особистісному розвитку і забезпечують конструктивні особистісні 
зміни (безумовне позитивне прийняття іншої людини, активне емпатичне 
слухання, конгруентне самовираження в спілкуванні);  

 уява про закономірні стадії протікання групового процесу, який виникає 
в зазначених соціально-особистісних умовах, і про його закономірні терапевтичні 
результати.  

К. Роджерс розрізняє два типи навчання: безглузде й усвідомлене. Навчання 
першого типу є примусовим, безособистісним, інтелектуалізованим, оцінюваним 
ззовні, спрямованим на засвоєння знань. Навчання другого типу, навпаки, вільне й 
самостійно ініційоване, впливає на всю особистість, оцінюване самим учнем, 
спрямоване на засвоєння значень як елементів особистісного досвіду. Основне 
завдання педагога – стимулювання й ініціювання (фасилітація) осмисленого 
навчання. Розглядаючи поняття «освіта», «викладання» і «навчання», К. Роджерс 
підкреслює, що в сучасному світі, який характеризується постійними змінами, 
акцент у процесі навчання необхідно перенести з викладання на фасилітацію 
навчання, як прояв нового мислення, як справжню реформу освіти, яку не можна 
забезпечити ні шляхом удосконалювання навичок і вмінь, знань і здатностей 
педагога, ні шляхом розробки й упровадження в процес навчання нових 

експериментальних програм і найсучасніших технічних засобів навчання (Роджерс 

& Фрейберг, 2002). Таким чином, фасилітація – стимулювання розвитку свідомості 
людей, їх незалежності, свободи вибору, а не спроба зробити особистість 
залежною від загальної думки.  

Спираючись на підхід К. Роджерса, зарубіжна дослідниця К. Хейм 
сформулювала п'ять основних принципів фасилітації: 

1. Недирективний підхід до керівництва, що означає сприяння студентам 

взяти на себе відповідальність за навчання.  
2. Клімат сприяння зростанню, що означає психологічну безпеку.  

3. Неупереджена фасилітація, що означає толерантне відношення до групи.  
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4. Рефлексивне слухання, що означає розуміння змісту повідомлення. 
5. Позитивне ставлення, що означає значущість і повагу студентів та їх 

вкладу у навчальний процес (Heim, 2012, c. 293).  

Водночас «педагогічна фасилітація» порівняно нове поняття, але активно 
використовуване у педагогіці та педагогічній психології. Позитивний вплив на 
студента або групу з метою створення сприятливої атмосфери, підвищення 
впевненості учнів у своїх силах, стимулювання і підтримки у них потреби у 
самостійній продуктивній діяльності стають основними орієнтирами при аналізі 
феномену педагогічної фасилітації. Під педагогічною фасилітацією зазвичай 
розуміють створення такої взаємодії, коли актуалізується індивідуальний досвід 
учасників, відбувається взаємодія та взаємотрансляція індивідуальних контекстів 
розуміння навчальної інформації, виникає необхідність і можливість оперативного 
та індивідуально мотивованого застосування оновленого досвіду, тобто 
відбувається становлення суб’єктності як характеристики навчальної діяльності 
(Авдеева, 2012, с. 39).  

Опора на суб’єктний досвід студентів стає головним фасилітативним 
чинником, оскільки саме за таких умов уможливлюється їх особистісний розвиток. 
Таке розуміння педагогічної фасилітації робить її основою гуманістичного 
навчання, основною метою якого є розвиток прагнення і здатності до 
самостійності, саморозвитку і самореалізації особистості. Педагогічну фасилітацію 
визначають як вид педагогічної взаємодії, яка забезпечує усвідомлений, 
інтенсивний і продуктивний розвиток, саморозвиток її учасників, і яка ставить за 
головну мету діяльності створення сприятливих передумов для реалізації 
внутрішніх сил кожної особистості (Фісун, 2010, с. 25).  

Фасилітативна педагогічна взаємодія вважається ефективною, якщо вона 
виступає засобом розвитку її учасників – тобто не тільки студентів, а й педагогів. 
Принципи фасилітації мають витоки у студентоцентристській гуманістичній 
системі значущого навчання, результатом якого є не накопичення фактів, а зміна 
(трансформація) особистості студента, його поведінки та Я-концепції. У процесі 
такого навчання студенти розв’язують цікаві значущі для себе проблеми. 
Фасилітатор у спілкуванні зі студентами відчуває себе конгруентно, тобто 
поводиться вільно, автентично, відіграючи роль помічника і організатора 
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навчання. Проявляючи, безумовно, позитивне ставлення до студента, 

фасилітативний педагог здатен проникати у його внутрішній світ, розуміти його, 
дивитися на речі і явища його очима, залишаючись при цьому самим собою 
(Роджерс & Фрейберг, 2002, с. 230 – 236).  

Узагальнення позиції таких дослідників, як І. Авдеєва, О. Андреєв, 
О. Кондрашихіна, О. Шахматова та ін., дозволяє виокремити наступні найбільш 

значущі характеристики педагогічної фасилітативної взаємодії: 
 – співпраця: взаємодія педагога зі студентами та студентів між собою 

ґрунтується на розумінні і підтримці. Організація діяльності та взаємодії 
спрямована на конструктивне вирішення проблемних завдань;  

– власна позиція: за кожним учасником взаємодії визнається право на власну 
думку, позицію, що має на увазі щиру зацікавленість у думці інших і не 
нав’язування власної думки;  

– індивідуальність та рівність: кожен суб’єкт визнається неповторною 
особистістю, рівною серед інших у прояві своєї індивідуальності;  

– саморозкриття: фасилітатор педагогічно грамотно і відкрито виявляє свої 
власні почуття й емоційні переживання, знімаючи психологічні бар’єри 
відчуженості між учасниками взаємодії;  

– залученість кожного до спільної діяльності (партисипативність): співучасть 
студентів в організації діяльності з педагогом, спільне прийняття рішень про 
форми, способи і норми здійснення взаємодії, колективна відповідальність за 
прийняті рішення;  

– організація простору: фасилітативна організація простору дозволяє вільно 
встановлювати зоровий контакт, виконувати спільні дії, обмінюватися 
вербальними і невербальними засобами комунікації, емоційними станами, 
забезпечуючи зворотний зв’язок і взаєморозуміння (Авдеева, 2012; Жижина, 2000; 

Кондрашихіна, 2004; Шахматова, 2006).  

Деякі вітчизняні дослідники визначають педагогічну фасилітацію як «один із 
ключових чинників професіоналізму педагога», оскільки вона містить як 
особистісні риси та характеристики (спрямованість, установки, відносини, мотиви 
та цінності), так і їх професійне втілення у діяльності та спілкуванні 



274 

 

(індивідуальний стиль діяльності, комунікативна компетентність та ін.) 
(Шевченко, 2014, с. 260).  

Отже, фасилітатор організовує роботу студентів, сприяє розвитку їх 
особистісних якостей, допомагає ідентифікувати проблеми і приймати рішення. 
Мета фасилітації – організація ефективної роботи студентів на засадах гуманізму, 
особистісного саморозвитку, конструктивної взаємодії. Умови фасилітації: 1) 
проблемність навчання; 2) глибока довіра педагога до студентів, їх можливостей; 
3) повага до студентів; 4) толерантне ставлення до студентів, розуміння їх реакцій; 
5) забезпечення студентів інформаційними, дидактичними, матеріально-

технічними ресурсами.  
Роль фасилітатора потребує від педагога певних умінь, а саме: уважно 

слухати, спостерігати і запам’ятовувати як хід подій, так і стиль поведінки учнів; 
налагоджувати просту і плідну комунікацію між членами навчальної групи; 
аналізувати і коригувати дії учнів; діагностувати і заохочувати ефективну 
(коригувати неефективну) поведінку; сприяти створенню моделі ефективної 
поведінки; забезпечувати зворотний зв’язок між учасниками навчального процесу, 
не використовуючи при цьому «наступальних» і «оборонних» форм спілкування; 
знаходити та активізувати конструктивні моделі поведінки у внутрішньогруповій 
взаємодії; активізувати подібні моделі у груповій роботі; викликати довіру 
студентів, бути терплячим; бути справедливим, обирати нейтральну позицію при 
оцінюванні роботи.  

Між іншим, якісна підготовка сучасного фахівця вимагає формування у 
студентів відносин партнерства на основі персональної відповідальності, 
автономії, спільного творчого пошуку педагога і студентів, їх взаємної 
зацікавленості в духовному та професійному просуванні.  

Участь студентів та педагогів як партнерів у процесі навчання та викладання 
вважається одним із найважливіших питань, що стоять перед вищою освітою у 
ХХІ столітті (Healey, Flint & Harrington, 2014, URL). 

Аналіз ступеня опрацювання проблеми партнерства студентів і педагогів у 
ЗВО засвідчив, що вітчизняні та зарубіжні науковці глибоко дослідили різні 
аспекти партнерських взаємин між педагогами і студентами. На необхідність 
вирішення різноманітних проблем, пов’язаних із розвитком ідеї педагогічної 
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взаємодії, вказують сучасні українські вчені-педагоги О. Глузман, О. Друганова, 
С. Золотухіна, М. Євтух, В. Курило, О. Микитюк, С. Микитюк, В. Майбородова, 
Н. Побірченко, Н. Пузиркова, О. Радул та ін. Низка дослідників (Н. Єлізарова, 
М. Фрумін, Г. Цукерман, Е. Чудінова й ін.) звертається до особливостей навчальної 
взаємодії. Роботи зарубіжних авторів (Р. Селман, О. Стауфорд, М. Фландерс, 
М. Хаузен) розглядають взаємодію, або інтеракцію, у навчанні, виходячи з 
положень гуманістичної й когнітивної психології. Незважаючи на широке коло 
існуючих досліджень, що розвивають різні аспекти «педагогічного партнерства»: 
«педагогіку взаємодії» (А. Бєлкін, І. Зимня, Є. Коротаєва, А. Кравченко, 
М. Щевандрін); «педагогіку підтримки» (О. Газман, Н. Михайлова, С. Юсфін); 
«педагогіку співробітницької взаємодії» (Л  Байбородова); організацію навчальної 
взаємодії в колективних, кооперативних, групових формах роботи (А. Донцов, 
Х. Лийметс, А. Петровський, В. Фляків, Д. Фельдштейн, Г. Цукерман, С. Якобсон) 
– на цей момент, не можна говорити про існування цілісної характеристики ідеї 
партнерської взаємодії у вищих навчальних закладах. До того ж, як цілісна 
технологія, ідея партнерської взаємодії ще не отримала втілення у будь‐якій 
вітчизняній моделі.  

У ході дослідження нами з’ясовано, що у зарубіжній літературі існують різні 
визначення партнерства між студентами і педагогами у вищій освіті. Так, 
Британське агентство по забезпеченню якості вищої освіти зазначає, що терміни 
«партнер» і «партнерство» використовуються в широкому сенсі для визначення 
спільної діяльності студентів і педагогів. У цьому контексті партнерство засновано 
на таких цінностях як відкритість; довіра і чесність; узгодженість спільних цілей і 
цінностей; регулярне спілкування між партнерами. Воно засноване не на правовій 
концепції рівної відповідальності, і визнає, що всі учасники партнерства мають 
різне сприйняття і досвід. Працюючи разом з досягнення загальної мети, 
партнерами можуть бути зроблені кроки, які ведуть до вдосконалення усіх 
зацікавлених сторін. Ці поняття відображають зрілі відносини, засновані на 
взаємній повазі між студентами і педагогами (Quality Assurance Agency for Higher 

Education: Part B: Assuring and enhancing academic quality: Chapter B5: Student 

Engagement, 2012, URL). 
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Національна спілка студентів Великобританії розглядає партнерство як 
можливість студентів брати участь у спільному створенні не тільки знання або 
навчання, але самого університету. Оскільки у результаті партнерського підходу 
відбувається розсіювання влади, партнерство означає розподілену відповідальність 
– за ідентифікацію проблеми або можливість вдосконалення, розробку рішення і, 
головне, за спільне виконання цього рішення (A manifesto for partnership, 2012, 

URL). 

У Шотландії партнерство передбачає рівні відносини між двома або більше 
органами, що працюють разом для досягнення спільної мети, поважаючи різні 
навички, знання, досвід і можливості, які має кожна сторона. Рішення 
приймаються спільно між цими сторонами, і вони співпрацюють в тій чи іншій 
мірі щодо реалізації наслідків цих рішень. Це ефективні робочі відносини між 
університетом та його студентами (Williamson, 2013, URL). 

Отже, партнерство визначається як процес залучення студентів, як співпраця 
педагогів та студентів для сприяння зацікавленості у навчанні та підвищення 
якості викладання. Це процес взаємодії суб’єктів навчання, у якому на перший 
план ставиться взаємне навчання на основі довіри, ризику, взаємозалежності і 
діяльності. Партнерство заохочує критичне мислення і відкриває нові шляхи 
мислення, навчання і викладання у сучасній вищій освіті. 

Слід зазначити, що партнерство у навчанні дорослих залежить від багатьох 
чинників, у тому числі досвіду і знань партнерів, культури, середовища 
(наприклад, курс, факультет, заклад, студентське самоврядування), широкого 
соціального та політичного контексту вищої освіти. 

Так, британські дослідники M. Хелі, A. Флінт та K. Харінгтон розробили 
концептуальну модель партнерства, яка спирається на наступні цінності: 

 автентичність – всі учасники зацікавлені інвестувати у партнерство і 
відверті щодо своїх можливостей і параметрів партнерства; 

 інклюзивність – партнерство охоплює різні таланти, перспективи і досвід, 
які інвестують усі сторони, і немає ніяких бар'єрів (структурних та культурних), 
які запобігають участі потенційних партнерів; 

 взаємність – всі сторони зацікавлені і виграють від навчання у 
партнерстві; 
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 розширення прав і можливостей – потужність розподіляється належним 
чином, всі сторони закликаються до конструктивних методів роботи і навчання;  

 довіра – всі сторони мають час, щоб познайомитись, брати участь у 
відкритому і чесному діалозі, і впевнені, що до них будуть ставитися з повагою і 
справедливістю; 

 виклик – всі сторони заохочуються до конструктивної критики,  
відхиляються практики, структури і підходи, які підривають співпрацю, 
дозволяється ризикувати для розробки нових способів роботи і навчання; 

 співтовариство – всі сторони відчувають причетність і цінуються за свій 
унікальний внесок; 

 відповідальність – всі сторони розділяють колективну відповідальність за 
цілі партнерства та особисту відповідальність за внесок, який вони роблять (Higher 

Education Academy, 2014, URL). 

 

Рисунок 4.5. Схема партнерських відносин у європейських ЗВО 

Джерело: опрацьовано автором з (Higher Education Academy, 2014, URL) 

Схема партнерських відносин у європейських ЗВО (рис. 4.5) описує чотири 
пересічні області, в яких партнерські відносини між студентами, а також між 
студентами і співробітниками у процесі навчання можуть бути розташовані у 
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наступних сферах: викладання, навчання і оцінювання; дослідження з навчального 
предмету; дослідження методів викладання і навчання; розробка навчальних 
програм і консультації. 

Перетини цих кіл відображають взаємозв'язки між різними видами 
діяльності. На практиці партнерство рідко може бути тільки в одній сфері 
діяльності. У центрі схеми знаходиться розвиток партнерських спільнот, що 
забезпечують навчальний процес. Розвиток сильних партнерських спільнот, які 
залучають до навчального процесу співробітників і студентів є ключовим 

чинником в ефективній роботи ЗВО.  

Партнерство виходить за рамки простого консультування, залучення або 
участі студентів у процесі прийняття рішень. Де існує партнерство, там студенти 
не тільки визначають проблему, але допомагають визначити шляхи її вирішення й 
реалізації (Williamson, 2013, URL). 

Цікавим, на наш погляд, є дослідження (Оніпко, 2014), де партнерство 
розглядається як інноваційна форма взаємодії, оскільки саме становлення 
партнерських відносин знаходиться в площині інноваційної освітньої діяльності у 
ЗВО. Партнерство руйнує стереотип педагогічного мислення у сфері відносин 
«педагог–студент», трансформуючи їх у взаємини незалежних особистостей, які 
спрямовані на досягнення загальних цілей на принципах рівності, добровільності, 
рівнозначущості та доповнюваності учасників освітнього процесу. Ураховуючи 
механізми саморозвитку особистості, партнерство ставить студента в активну 
позицію, що дозволяє йому реалізувати індивідуально‐особистісний розвиток. 
Цілями партнерства вважаються сприяння саморозвитку та професійному 
самовизначенню і забезпеченню високого рівень освіченості (Оніпко, 2014, с.198). 

Партнерству властивий інший тип відносин: вони симетричні, оскільки 
суб'єкти навчання – педагог і студент – рівні у своїй психологічній позиції. Вони 
рівною мірою суб'єкти своїх потреб, мотивів, бажань, суджень і способів 
діяльності. Формування позитивного відношення дорослого студента до власного 
навчання, розвиток у нього навичок адекватної самооцінки, зміцнення довіри до 
себе як учня й співрозмовника, виводить його на пошук власних способів 
діяльності й шляхів пізнання. Партнерство є типом симетричних відносин, де 
учасники взаємодії представлені як суб'єкти. Це відносини горизонтального типу 
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на відміну від вертикальних суб'єкт-об'єктних відносин. Два чинники 
забезпечують симетрію відносин: дотримання психологічної безпеки партнера 
діяльності навчання й прийняття партнера, визнання його унікальності. 

Як зазначалося раніше у нашому дослідженні, кожен дорослий студент 
інвестує у навчання свій попередній досвід, уявлення і думки, які розглядаються як 
ресурси для нового навчального досвіду. Тому саме партнерські взаємини у 
навчанні дають можливість висвітлити унікальну ідентичність кожного з партнерів 
у конструюванні спільного досвіду навчання (A manifesto for partnership, 2012, 

URL).  

З вищезазначеного можна зробити висновок, що партнерство у навчанні 
дорослих значно впливає на розвиток і вдосконалення освітнього процесу, уміння 
вчитися, підвищення значущості досліджень та навички працевлаштування (Jarvis, 

Dickerson  Stockwell, 2013, c. 220), підвищує мотивацію; розвиває мета-

когнітивний рівень інформованості (Cook-Sather, Bovill & Felten, 2014, с.100). 
 

 

4.5. Особливості використання інформаційно-комунікаційних засобів 
навчання дорослих 

 

Важливою відмінною рисою сучасного етапу розвитку суспільства є процес 
його інформатизації. Розпочавшись у 70-х рр. минулого сторіччя, процес 
інформатизації суспільства в останні роки набув глобального характеру. У цей час 
він охопив не тільки всі розвинені країни світового співтовариства, але й багато 
развиваючихся країн. Під впливом інформатизації відбуваються кардинальні зміни 
у всіх сферах життя й професійної діяльності людей: в економіці, науці, освіті, 
культурі, охороні здоров'я й побутовій сфері. 

Впродовж останніх років багато країн світу демонструють послідовне й 
стійке просування до побудови інформаційного суспільства, яке покликано 
створити найкращі умови для максимальної самореалізації кожного члена 
суспільства. Перехід від індустріального до інформаційного суспільства, у якому 
об'єктами й результатами праці більшості зайнятого населення стануть 
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інформаційні ресурси й наукові знання, є домінуючою тенденцією подальшого 
розвитку сучасної цивілізації.  

Інформатизація – один з найзначніших напрямків світового науково-

технічного прогресу. Разом з тим вона є найважливішим чинником розвитку 
сучасного суспільства, що впливає на суспільні відносини як усередині кожної 
країни, так і між країнами й народами. Інформатизація активно впливає на 
матеріально-виробничу й соціокультурну сфери життя людства в цілому й кожну 
людину окремо. Цьому сприяють сучасні технічні досягнення (персональні ЕОМ, 
оптоволоконні канали зв'язку, системи електронної пошти тощо), що забезпечують 
створення й функціонування високоавтоматизованого інформаційно-освітнього 
середовища, що відкриває доступ до збереження інформації. Фактично це означає, 
що інформаційне середовище дає розв'язок глобальної проблеми доступу до знання 
у будь-який момент, у будь-якому місці. З іншого боку, інформаційне середовище 
змушує по-новому підійти до досить традиційної проблеми відносин суб'єкта й 
знаряддя його праці, по-іншому розглядати перспективи науково-технічної 
революції й цивілізованого розвитку суспільства. 

Досягнення в області IКT виявили значний потенціал для «відкриття» 
процесу навчання у вищих навчальних закладах, розширення доступу та 
підвищення інклюзивності. Як визначають зарубіжні дослідники (Casey & Wilson, 

2005, URL; DeBoer & Collis, 2005; Kirkpatrick, 1997), технологічні інновації є 
важливим чинником, що сприяє гнучкому навчанню. Використання інформаційних 
технологій для розширення аудиторного досвіду в віртуальних середовищах 
навчання розвивається швидкими темпами, в результаті чого зростають 
можливості для більшої всеосяжності і доступу. Саме стрімке зростання обсягу 
інформації й радикально спрощений доступ до неї за допомогою ІКТ сприяє 
перетворенню традиційного освітнього процесу й змінам, що відбуваються в 

освітніх установах. 
Використання ІКТ у вищій освіті підсилює ще одну важливу тенденцію: 

переглядається сама концепція освіти, яка раніше погоджувала процес навчання з 
певною географічною місцевістю. Сьогодні з'являється новий погляд на освіту: не 
як на ізольований процес, що протікає в замкненому середовищі, а як на відкриту 
систему. 
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За допомогою мережевих засобів ІКТ відкривається можливість широкого 
доступу до навчально-методичної і наукової інформації, організації оперативної 
консультаційної допомоги, моделювання науково-дослідної діяльності, проведення 
віртуальних навчальних занять (семінарів, лекцій) у режимі реального часу 
(Гуревич, Кадемія & Рогульська, 2009, с. 42). 

Водночас у процесі самостійної роботи студентів роль педагога з традиційної 
контролюючої функції змінюється на функцію управління зовнішніми чинниками: 
формування вказівок, визначення характеру інформаційно-комунікаційного 
середовища, розробка самостійних завдань, вибір методів роботи відповідно до 
поставленої мети тощо. Керуючи зовнішніми чинниками, педагог створює умови 
для розвитку внутрішньої самостійності – цільових і вольових настановок, 
рефлексії, виявлення цінностей (Гуревич, Кадемія & Рогульська, 2009, с. 68). 

Функціональні властивості сучасних ІКТ надають освітньому процесу 
реалізацію наступних можливостей: необмежені можливості збору, зберігання, 
передачі, перетворення, аналізу й застосування різноманітної за своєю природою 
інформації; підвищення доступності освіти через урізноманітнення форм навчання; 
забезпечення безперервності одержання освіти й підвищення кваліфікації протягом 
усього активного періоду життя дорослої людини; розвиток індивідуально-

орієнтованого навчання; значне розширення й удосконалення організаційного 
забезпечення освітнього процесу (відкриті університети); підвищення активності 
суб'єктів навчального процесу; створення єдиного інформаційно-освітнього 
середовища навчання; незалежність навчального процесу від місця й часу 
навчання; значне вдосконалення й збагачення методичного й програмного 
забезпечення навчального процесу; забезпечення можливості вибору 
індивідуальній траєкторії навчання; розвиток самокерованості, самостійної 
пошукової діяльності, нових видів навчальної діяльності особистості; підвищення 
мотивації навчання й інше. Крім того, ІКТ забезпечують зворотний зв’язок, який 
передбачає організацію навчального матеріалу й спілкування всіх учасників 
навчального процес. 

Слід зазначити, що у вітчизняних наукових дослідженнях приділяється 
значна увага проблемі використання ІКТ в освітньому просторі, а саме: 
впровадження ІКТ в освітній процес навчальних закладів (Н. Апатов, Р. Гуревич, 
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М. Жалдак, В. Заболотний, М. Кадемія, Н. Кириленко, С. Кізім, Т. Коваль, 
Л. Шевченко та ін.), використанню освітніх можливостей мережі Інтернет 
(Л. Брескіна, Р. Гуревич, М. Кадемія, Н. Морзе, А. Співаковький та ін.), дидактичні 
проблеми та перспективи застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 
процесі вивчення окремих навчальних дисциплін (В. Безуглий, Т. Дубова, Ю. Жук, 
О. Значенко, О. Калігаєва, О. Качуровська, О. Красножон, Н. Морзе, І. Семещук, 
О. Смалько, О. Чайковська та ін.), методика використання комп’ютерів у 
навчально-виховному процесі (Н. Балик, Р. Вільямс, О.Гокунь, К.Маклін, 
В. Каймін, Ю. Рамський та ін.).  

Нині поняття ІКТ часто використовується з орієнтацією на певну предметну 
галузь: ІКТ в науці; ІКТ в управлінні, ІКТ навчання тощо. Щодо поняття 
«інформаційно-комунікаційна технологія навчання» (ІКТН), то за В. Биковим– «це 
комп'ютерно орієнтована складова педагогічної технології, яка відображає деяку 
формалізовану модель певного компоненту змісту навчання і методики його 
подання у навчальному процесі, що представлена у цьому процесі педагогічними 
програмними засобами і передбачає використання комп'ютера, комп'ютерно 
орієнтованих засобів навчання і комп'ютерних комунікаційних мереж для 
розв’язування дидактичних завдань або їх фрагментів» (Биков, 2008b, с. 141). 
Резонує з цим визначенням думка інших вітчизняних науковців (Кремень, 2008, с. 
364; Жалдак, 1989; Морзе, 2005; Фоміних, 2010).  

Водночас Всесвітня організація ЮНЕСКО визначає ІКТ як інструменти і 
процеси для доступу, отримання, зберігання, організації, використання, створення, 
виробництва та обміну інформацією за допомогою електронних та інших 
автоматизованих засобів. До них належать обладнання, програмне забезпечення і 
телекомунікації: персональні комп'ютери, сканери, цифрові камери, телефони, 
факси, модеми, CD та DVD-програвачі та рекордери, оцифровані відео, радіо і 
телевізійні програми, програми баз даних і мультимедійні програми (Anderson, 

2005, c. 5).  

Засоби ІКТ – це програмні, програмно-апаратні, технічні засоби і пристрої, 
що функціонують на базі мікропроцесорної, обчислювальної техніки, а також 
сучасних засобів і систем трансляції інформації, інформаційного обміну, які 
забезпечують операції щодо збору, продукування, накопичення, зберігання, 
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обробки, передачі інформації та можливість доступу до інформаційних ресурсів 
локальних і глобальних комп’ютерних мереж (Гуревич,  Кадемія & 

Рогульська, 2009, с. 62). 
Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених окремим аспектам 

використання ІКТ у навчальному процесі у ЗВО, потребує уточнення їх 
класифікація. 

Деякі дослідники класифікують програмні засоби для організації навчання у 
вищих навчальних закладах наступним чином: авторські програмні продути 
(Authoring Packages), системи управління контентом (CMS – Content Management 

Systems), системи управління навчанням (LMS – Learning Management Systems), 

системи управління навчальним контентом (LCMS – Learning Content Management 

Systems) (Богомолов, 2007). 

Системи управління контентом (CMS – Content Management Systems) 

дозволяють створювати каталоги інтерактивних графічних, звукових, аудіо, відео, 
текстових та інших навчальних матеріалів, зберігати їх та маніпулювати ними. Такі 
системи доцільно застосовувати у тих випадках, коли над створенням курсів 
працює велика кількість педагогів, яким необхідно використовувати однакові 
фрагменти навчальних матеріалів у різних курсах. Такі системи підходять для 

створення Web-сайтів, порталів з освітніми матеріалами. 
Системи управління навчанням (LMS – Learning Management Systems, в 

україномовній термінології СДН – системи дистанційного навчання) дозволяють 
реалізувати функції управління навчанням, мають елементи управління процесом 
навчання, автоматизують представлення навчального контенту студентам в певний 
час, контролюють використання навчальних ресурсів, забезпечують 
адміністрування окремих слухачів і груп, забезпечують взаємодію студента з 
педагогом, звітність тощо. Системи такого типу представляють собою платформу 
для розгортання електронного навчання, але в ряді випадків можуть 
використовуватися і для адміністрування традиційного навчального процесу. 

Як засвідчують результати наших розвідок, найпопулярнішою системою 
управління навчанням у європейських університетах вважається Moodle. Система 
Moodle має широкий набір можливостей для повноцінної реалізації процесу 
мережевого навчання: різні опції формування та представлення навчального 
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матеріалу, об’єднання його у рамках дистанційного курсу, перевірки знань, 
контролю успішності, моніторингу навчальної діяльності, спілкування. 

За допомогою Moodle у різних європейських країнах створені тисячі LMS 
систем навчального призначення з розміщеними на нихнавчальними курсами. Усі 
основні опції системи розробляються з орієнтацією на педагогіку конструктивізму 
(соціального конструктивізму), яка передбачає активне залучення студентів 
упроцес формування знань та взаємодію між собою,що сприяє формуванню їх 
активності як риси особистості та всього комплексу ключових компетенцій, а 
особливо комунікативної та інформаційної складових професійної компетентності 
майбутніх фахівців. 

Системи управління навчальним контентом (LCMS – Learning Content 

Management Systems) відносяться до нового класу систем. На відміну від LMS, 

реалізують, перш за все, керування змістом навчальних програм, а не процесом 
навчання, і орієнтовані не на студентів, а на розроблювачів, фахівців з 
методологічного компонування курсів і керівників навчальних проектів. Останнім 
часом відмінності між системами LCMS та LMS стираються. 

Для організації електронного мережевого навчання найбільше підходять 
системи управління навчанням (LMS) та системи управління навчальним 
контентом (LCMS). Оскільки саме вони дозволяють найбільш оптимально 
реалізувати електронне навчання та відповідають існуючим світовим освітнім 
стандартам і специфікаціям. Наявність стандартів та специфікацій для LMS/LCMS 

систем дає можливість імпортувати та експортувати навчальні матеріали, 
створювані у різних системах електронного навчання. 

Зарубіжні дослідники і практики (Allan, 2007; Clark, 2006; Harrison, 2006; 

Littlejohn  Pegler, 2007; Shank, 2007) наводять приклади технологій у своїх 
дослідженнях. Втім класифікація технологій різна. Найчастіше дослідники 
класифікують технології як синхронні або асинхронні (MacDonald, 2007; Sharpe, 

Benfield, Roberts  Francis, 2006); формальні або неформальні; онлайн або офлайн 

(Allan, 2007; Littlejohn  Pegler, 2007; Sharpe, Benfield, Roberts  Francis, 2006). 

Узагальнені результати аналізу зарубіжних досліджень щодо ІКТ, які 
використовуються у професійній підготовці фахівців у європейських ЗВО, 
представлені у таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1.  
Види ІКТ у професійній підготовці фахівців у європейських ЗВО 

Традиційне 
навчання 

(очне) 

Технологічне (віртуальне) 
Синхронне  Асинхронне  Самостійне 

асинхронне 

Лекції 
Практичні заняття 

Лабораторні 
роботи 

Семінари 

Конференції 
Консультації  
Індивідуальні 
консультації 
Виробнича 
практика 

Наставництво 

Екзамени  

Онлайн-лекції 
Онлайн-чат  
Е-конференції 
Онлайн-

оцінювання 

Інтерактивна біла 
дошка 

 

 

 

Е-форум 

Електронна дошка 
об’яв 

Офлайн-повідомлення 

Онлайн-оцінювання  
Е-мейл 

Пошукові системи 

Групи 
новин/користувачів 

Веб-анкетування  
Вікі  
Блоги  

Онлайн навчальні 
матеріали 

Онлайн-

консультації 
Онлайн-

самооцінювання 

Підкасти 

DVD/CD 

MOOCs 

 

 

Віртуальне або особисте навчальне середовище, яке складається 
з одного або декількох вищевказаних елементів, Adobe Acrobat 

Connect Professional тощо. 

Спільне використання онлайн-відео- і фотоматеріалів за 
допомогою youtube.com, video.google.co.uk, flickr.com. тощо. 
Соціальні мережі типу Myspace, Friendster, Facebook, Instagram 

тощо.  

Імерсивний віртуальний світ типу secondlife.com 

Ліцензійне програмне забезпечення для різник дисциплін, 
наприклад програмні симулятори, Matlabs тощо. 

Інші загальноприйняті пограми типу PowerPoint, flashcard, 

Camstudio тощо.  
Джерело : розроблено автором 

Аналіз зарубіжної психолого-педагогічної літератури (Barker, 1989; COM, 

2013; Laurillard, 2002; Watson, 2001; Полат,  Бухаркина,  Моисеева & 

Петров,  2000), методичних рекомендацій, освітніх програм ЗВО досліджуваних 
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країн Євросоюзу дає змогу виділити основні сфери використання інформаційних 
технологій у професійній підготовці фахівців:  

1. Джерело інформації та інформаційно-методичного забезпечення. Ця сфера 
забезпечує якісно новий рівень надання доступу до практично необмеженого 
обсягу наукової і освітньої інформації та її аналітичної обробки, безпосереднє 
включення до інформаційного середовища суспільства, оперативне надходження 
оптимальної як за обсягом, так і за змістом інформації.  

2. Засіб організації і керування навчальним процесом, який полягає у 
визначенні згідно з навчальною програмою змісту та послідовності пред’явлення 
навчального контенту, видачі управляючої інформації, ведення обліку та оцінки 
ефективності роботи студентів. Застосування інтерактивних форм організації 
навчального процесу розширює його евристичну складову та забезпечує створення 
більш комфортних умов для творчого самовизначення.  

3. Засіб покращення психолого-педагогічних умов навчальної діяльності, що 
створює можливості для самостійного вибору пріоритетних напрямків, форм і 
темпів навчання.  

4. Засіб комунікації високого рівня, який надає можливості широкого 
спілкування студентів із педагогами і однокурсниками з метою консультування, 
здорової конкуренції та демонстрації результатів творчої діяльності незалежно від 
територіального розташування.  

5. Засіб моделювання явищ та процесів, особливо швидкоплинних або 
недоступних для візуального спостереження, створює можливості для дослідження 
їх залежності від різних чинників та поглибленого вивчення складних теоретичних 
питань.  

6. Засіб автоматизації проведення експерименту та обробки результатів. 
Автоматизація процесу дослідження та керування експериментом прискорює 
процеси вимірювання фізичних параметрів, накопичення та обробки інформації і 
скорочує час на підготовку та проведення дослідів.  

7. Засіб автоматизації процесів контролю і корекції результатів навчальної 
діяльності, тестування і діагностики. Визначення змісту та послідовності 
пред’явлення контрольно-перевірочних завдань для отримання оперативної 
інформації про індивідуальні особливості кожного студента дозволяє 
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диференційовано підходити до організації процесу навчання та виховання. Аналіз 
отриманих результатів забезпечує надання допомоги студентам у разі виникнення 
пізнавальних труднощів.  

8. Засіб організації навчально-наукової та наукової діяльності студентів та 
педагогів. Інформаційні технології забезпечують виконання навчально-

дослідницьких проектів, зокрема телекомунікаційних.  
Аналіз організації дистанційного навчання у європейських відкритих 

університетах, а також ЗВО, які мають освітню пропозицію за дистанційною 
формою навчання свідчить, що в останні десятиріччя у європейських ЗВО 
дистанційне навчання реалізується у віртуальному навчальному середовищі 
(Virtual Learning Environment, VLE), яке складається з навчальних онлайн-

матеріалів, оголошень, повідомлень електронної пошти, форумів, чатів тощо. 
Результати аналізу практики європейських ЗВО щодо використання ІКТ для 
підтримки навчання свідчить, що серед найпоширеніших віртуальних навчальних 
середовища вважаються Blackboard, Moodle, First Class та Bodington (Stiles, 2009, 

URL). Втім нами з’ясовано, що європейські ЗВО використовують комплекс 
технологій, щоб забезпечити усі вимоги змішаного навчального процесу.  

Різні комп’ютеризовані засоби оцінювання результатів навчання покликані 
доповнювати процес оцінки. Система управління оцінюванням Questionmark 
Perception вважається однією з найпоширеніших технологій онлайн-оцінювання 
(Shepherd, 2007). Вона дозволяє педагогам створювати питання і організовувати їх 
у вигляді іспитів, тестів або опитувань. Однак крім ліцензованих систем онлайн-

оцінювання, європейські університети користуються власними розробками, які 
представлені в роботах європейських дослідників (Chew & Jones, 2006; Perez-

Marin, Pascual-Nieto  Alfonseca, 2007; Amelung, Piotrowski & Rosner, 2007; 

MacKenzie  Stanwell, 2007; Schmid, Mitchell,  Whitehouse  Broomhead, 2007). Всі 
ці системи спрямовані на полегшення процесу оцінювання, використовуючи 
інноваційні технології.  

Аналіз можливостей використання ІКТ у навчальному процесі дає підстави 
зробити висновок, що вони дозволяють: активізувати пізнавальну діяльність та 
самостійну роботу студентів; забезпечити позитивну мотивацію навчання за 
допомогою інтерактивного діалогового гіпертексту; проводити заняття на 
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високому естетичному і емоційному рівнях; забезпечити значний рівень 
диференціації навчання; підвищити обсяг виконання робіт; удосконалити контроль 
знань; раціонально організувати навчальний процес; формувати навички 
пошукової діяльності; забезпечити доступ до різноманітних пошукових систем, 
електронних бібліотек, інших інформаційних систем, електронних бібліотек, 
інформаційних ресурсів. 

 

 

  



289 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ 

Національна політика щодо залучення дорослих до навчання у закладах 
вищої освіти ФРН, Франції, Італії, Великобританії і Нідерландів спрямована на 
розширення участі дорослих у вищій освіті задля підвищення рівня 
працевлаштування, конкурентоспроможності та сталого економічного розвитку. 
Водночас не всі країни надають достатню фінансову й інформаційну підтримку 
дорослим для здобуття вищої освіти, що зумовлює кількість дорослих у цих 
країнах (Німеччина – 922611 осіб у 2018 році проти 698506 – у 2010 році; Франція 
– 271288 осіб у 2018 році проти 202727 – у 2010 році; Нідерланди – 153417 осіб у 
2018 році проти 96618 – у 2010 році); Великобританія – 275668 чоловік у 2018 році 
проти 314190 – у 2010 році; Італія – 376879 чоловік у 2018 році проти 451837 – у 
2013 році). Система фінансових пільг для навчання дорослих у Франції та ФРН 
заслуговує на особливу увагу, оскільки саме ці країни вирізняються розвиненою і 
усталеною системою державних і регіональних інструментів стимулювання 
дорослого населення до участі у вищій освіті. Ефективним є триваючий 
експеримент фінансової підтримки та гнучкої оплати навчання у Нідерландах, що 
останніми роками призвело до суттєвого зростання кількості дорослих осіб у 
вищій освіті цих країн. Інформаційна підтримка дорослих щодо участі у вищій 
освіті у Франції, ФРН і Великобританії становить значний інтерес, оскільки саме у 
цих країнах інформуванню дорослого населення щодо можливостей навчання і 
пільг приділена значна увага за допомогою функціонування інформаційних 
державних, регіональних та інституціональних веб-порталів та мережі 
консультаційних пунктів.   

Виявлена ефективність існування різноманітних інструментів 
альтернативного доступу дорослих до вищої освіти, зокрема: Диплом доступу до 
університетських студій у Франції; відкритий доступ до освітніх програм у 
відкритих університетах; модуль доступу у Відкритому університеті 
Великобританії; процедура визнання попереднього навчання й досвіду в усіх 
досліджуваних європейських країнах.  

З’ясовано, що визнання результатів попереднього навчання й досвіду стало 
важливим компонентом національної політики європейських країн щодо реалізації 
стратегії навчання впродовж життя та визначається як процес, що включає 



290 

 

ідентифікацію, документування, оцінку і визнання навчання, яке дорослий 
опанував за допомогою формального і неформального навчання. Найбільш 
поширеним методом представлення доказів для визнання попереднього навчання й 
досвіду у європейських країнах є портфоліо, що містить набір документів, які 
демонструють знання й компетенції особистості.   

Встановлено, що відкритість європейської вищої освіти відбувається на 
трьох взаємопов'язаних рівнях, які уможливлюють доступ до освітніх програм 
(визнання попереднього навчання й досвіду); відкритих онлайн курсів, модулів, 
навчального контенту, наукових досліджень; співтовариств і мереж, що містять 
освітні послуги, які пропонуються ЗВО, а також викладачів та інших студентів. 

Результати аналізу загальноєвропейських (ECO, EMMA, OpenupEd), 

національних (FutureLearn, Virtuelle Hochschule Bayern, FUN-MOOC, Universités 

Numériques Thématiques) та інституціональних (OpenLearn, OpenHPI, 
UNINETTUNO, TU Delft OpenCourseWare) проєктів з реалізації політики 
відкритого доступу до освітніх ресурсів свідчать, що кількість пропонованих 
MOOC у європейському просторі вищої освіти постійно зростає; заклади вищої 
освіти ефективно інтегрують їх в освітні програми через процедуру визнання 
неформального навчання; знання стають доступними для широких верств 
населення. Наразі відкритість стала стандартом у європейському освітньому 
просторі, де знання сприймаються як загальне благо, а відповідальність за 
навчання покладається на студента, який самостійно визначає зміст навчання, 
траєкторію і швидкість руху та методи оцінювання результатів.   

Визначено чинники, які обумовлюють актуальність гнучкості професійної 
підготовки фахівців у європейських країнах, зокрема: швидкі зміни в суспільстві; 
створення ринку вищої освіти й поява приватних провайдерів; стрімкий розвиток 
інформаційних і комунікативних технологій; підвищення вимог роботодавців і 
ринку праці щодо навичок і умінь випускників ЗВО; збільшення кількості 
дорослих студентів, які потребують індивідуального підходу до організації 
навчання; вимоги студентів щодо відповідності вищої освіти їх особистим 
побажанням і життєвим ситуаціям. Гнучкість навчання у досліджуваних країнах 
розглядається як альтернативні шляхи вступу до ЗВО; різноманітні режими 
навчання; територіально зручне розташування, що дає можливість навчатися у 

https://ocw.tudelft.nl/
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закладах різного типу, вдома та на робочому місці; гнучкий зміст навчальних 
програм, що містить варіативну складову та трансфер кредитів; гнучкі форми, 
методи і засоби викладання, навчання та оцінювання; необмежена тривалість 
навчання. 

Основними засобами відкритого і гнучкого навчання є ІКТ, що допомагають 
використовувати освіту як відкриту систему з широким доступом до наукової 
інформації, консультативної допомоги та безперервного підвищення кваліфікації 
дорослої людини впродовж усього життя. 

Не менш важливим у навчанні дорослих є міжособистісне спілкування 
студентів та педагогів як партнерів у творчому процесі набуття нових 
компетентностей. Партнерство розглядається як інноваційна форма взаємодії, 
оскільки саме становлення партнерських відносин знаходиться в площині 
інноваційної освітньої діяльності європейських ЗВО.  

Результати дослідження, відображені в розділі, викладено у таких 
публікаціях автора: Гордієнко, 2009a; Гордієнко, 2012a; Гордієнко, 2012b; 

Гордієнко, 2012f; Гордієнко, 2012g; Дернова, 2014d; Дернова, 2014e; Дернова, 
2015h; Дернова, 2019a. 

 

  



292 

 

РОЗДІЛ 5 

КОНСТРУЮВАННЯ АНДРАГОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗВО 

 

У розділі обґрунтовано складові андрагогічної моделі професійної 
підготовки фахівців у закладах вищої освіти країн Євросоюзу; представлено 
результати дослідження форм організації навчання, здійсненого на підставі аналізу 
освітньо-професійних програм підготовки фахівців у ЗВО Великобританії, Італії, 
Нідерландів, ФРН та Франції за дистанційною, змішаною та дуальною формами 
навчання. 

 

 

5.1. Характеристика складових андрагогічної моделі   
 

Проведене нами у попередніх розділах дослідження сучасної європейської 
освіти в умовах інформатизації, методологічних, теоретичних, організаційних та 
процесуальних особливостей навчання дорослих у європейських ЗВО дозволяє нам 
сформулювати положення щодо особливостей професійної підготовки фахівців у 
закладах вищої освіти країн Євросоюзу. 

1. Професійна підготовка фахівців у ЗВО зазнає впливу соціально-

економічних чинників розвитку країн Європейського Союзу, зокрема старіння 
населення, глобальна конкуренція, швидкий розвиток технологій,  прискорене 
застарівання знань і навичок. 

2. Професійна підготовка фахівців у ЗВО відбувається в умовах 
прискореної інформатизації європейського суспільства, що характеризується 
високим рівнем інформаційних потреб всіх членів суспільства, становленням 
інформаційної культури і інформаційної економіки, вільним доступом до 
інформації, наявністю єдиного інформаційного простору, тощо. У свою чергу, 
інформатизація суспільства призводить до появи нових форм організації освіти. 
Однією з таких форм є відкрита освіта, а одним з ефективних методів розширення 
й глобалізації відкритого освітнього простору є розвиток дистанційних освітніх 
технологій. 
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3. Професійна підготовка фахівців у ЗВО реалізує концепцію навчання 
впродовж життя, яка зазнала розширення, поглиблення й конкретизації на 
національному рівні країн Євросоюзу і розглядається як головний організуючий 
принцип розвитку національних систем освіти європейських країн; стала 
методологічною основою інтеграції освітніх ресурсів країн Євросоюзу зі світом 
праці; обумовлює динамічність, гнучкість, альтернативність змісту, форм та 
засобів професійної підготовки фахівців; реалізується на рівні європейських ЗВО з 
метою розширення доступу, усунення існуючих бар'єрів, розробки альтернативних 
шляхів отримання кваліфікації та реагування на потреби дорослого населення. 

4. Професійна підготовка фахівців у європейських ЗВО відбувається в 
умовах неухильного зростання попиту на вищу освіту, диверсифікації ЗВО та 
освітніх програм, збільшення кількості й різноманітності студентського 
контингенту.  

5. Професійна підготовка фахівців у європейських країнах здійснюється у 
секторі вищої і вищої професійної освіти, яка наразі зазнає стрімкого розвитку, що 
обумовлено проблемою працевлаштування випускників, яка розглядається в якості 
наріжного каменя у розвитку європейської вищої освіти. 

6. Професійна підготовка фахівців у ЗВО ґрунтується на андрагогічних 
засадах, класифікованих нами як методологічні, теоретичні, організаційні і 
процесуальні.   

7. Професійна підготовка фахівців у європейських ЗВО ґрунтується на 
сучасних теоріях навчання дорослих , зокрема самокерованого навчання, 

трансформативного навчання, емпіричного навчання  і контекстного навчання. 

Кожна з них робить певний внесок у розуміння не тільки самої природи навчання 
дорослих студентів у ЗВО, а й дозволяє обирати оптимальні форми, методи і 
засоби навчання, а також усвідомити роль і функції педагога у навчанні дорослих.  

8. Професійна підготовка фахівців у європейських ЗВО відбувається в 
умовах відкриття доступу до освітніх програм, до відкритих онлайн курсів або 
модулів (MOOCs та ін.), навчального контенту (ВОР), наукових досліджень та 
співтовариств і мереж, що містять освітні послуги, які пропонуються ЗВО. 

9. Професійна підготовка фахівців у європейських ЗВО характеризується 
гнучкістю шляхів вступу за рахунок процедури визнання попереднього навчання 
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й досвіду; гнучкістю режиму навчання; гнучкістю змісту освітньо-професійних 
програм за рахунок варіативної складової та трансферу кредитів; гнучкістю 

викладання, навчання та оцінювання; гнучкістю тривалості навчання. 
10. Професійна підготовка фахівців у європейських ЗВО ґрунтується на 

широкому використанні ІКТ, які надають доступ до навчальної і наукової 
інформації, консультативної допомоги та міжособистісної взаємодії суб’єктів 
освітнього процесу. 

Результати наших розвідок та визначені методологічні підходи дослідження 
дозволяють нам представити андрагогічну модель професійної підготовки фахівців 
у закладах вищої освіти країн Євросоюзу (рис. 5.1), яка схарактеризована нами як 

модель організації освітнього процесу професійній підготовці фахівців на 
андрагогічних засадах. Модель складається з двох взаємопов’язаних блоків, а саме 
блоку андрагогічних засад та освітнього процесу. 

Блок андрагогічних засад містить: 

‒  методологічні засади – сутнісні характеристики категорій і понять 
андрагогічного знання («андрагогічний підхід», «андрагогіка», «дорослість», 
«андрагогічні принципи», «андрагогічна модель», «дорослий студент» і «педагог-

андрагог») та сфери професійної підготовки фахівців («вища професійна освіта», 
«заклад вищої освіти» (у європейському просторі вищої освіти), «дистанційне 
навчання», «змішане навчання» і «дуальне навчання»), які становлять 
методологічну основу навчання дорослих у європейських вищих навчальних 
закладах. Зазначені категорії і поняття схарактеризовано нами у другому розділі 
нашої дисертації, тому вважаємо доцільним лише навести характеристику 
приципів навчання в андрагогічній моделі, які містять: 

1. Андрагогічні принципи навчання, серед яких а) виокремлені 
Л. Лук’яновою (Лук’янова, 2010, c. 122-123):  

‒ принцип єдності трьох середовищ (навчальне, професійне, соціальне). 
Освіта для дорослих створюється як система, що об’єднує в освітній простір 
декілька різнорідних середовищ існування дорослих, де здійснюється їхня освіта. 
Навчальне середовище – це середовище, де безпосередньо відбувається навчання у 
вигляді роботи над навчальним матеріалом, курсів під керівництвом викладача. 
Професійне середовище – це середовище, у якому навчання поєднано з 
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професійною діяльністю і здійснюється у специфічних формах, пов’язаних з її 
аналізом і розвитком засобом навчальних матеріалів і освітніх технологій. 
Соціальне середовище – це середовище, у якому навчання впливає на формування 
нових цінностей життя і діяльності засобами участі дорослих в організованих 
процесах комунікації;  

‒ принцип відкритості освітнього простору. Освіта є доступною, 
навчання може починатися з будь-якого рівня, на відстані, без відриву від основної 
діяльності. Наявна можливість для вибору умов навчання, яке поєднано з 
професійною діяльністю. Навчання спрямовано на саморозвиток – орієнтовано на 
зміни, внаслідок зміни освітніх потреб. Враховуються індивідуальні здібності осіб, 
що навчаються. Побудовано на основі комунікації між усіма суб’єктами освітньої 
системи. Створює умови для самоактуалізації за рахунок вибору «траєкторії» 
навчання;  

‒ принцип синтезу трьох підходів до освіти. Андрагогічний підхід 
створює можливості для врахування особливості дорослих, які навчаються, й 
водночас зайняті професійною діяльністю. Особистісно орієнтований підхід – 

орієнтує на врахування закономірностей розвитку особистості дорослих. 
Контекстний підхід – спрямовує на контекст освітнього процесу як умови 
перетворення навчальних знань в професійні;  

‒ принцип діяльності. Зміст навчальних матеріалів необхідно 
вибудовувати навколо основних видів діяльності дорослих, що навчаються. В 
основі організації освітніх процесів мають бути враховані особливості професійної 
діяльності осіб, що навчаються. Організація процесу навчання має бути 
побудована на рефлексії дорослих,  результатів їх власної діяльності;  

‒ принцип постійної підтримки. Під час навчання дорослих мають бути 
передбачені різні форми підтримки їхньої діяльності на етапах: початку навчання; 
власне навчання; після засвоєння навчального матеріалу. Форми підтримки можуть 
бути різними, наприклад, консультування, інформування, оновлення навчальних 
матеріалів;  

‒ принцип професійної мотивації. Разом з процедурами навчання має 
бути передбачена і впроваджена система мотивації дорослих до навчання через: 
отримання можливості неперервного консультування; отримання можливості 
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оновлення інформаційного забезпечення професійної діяльності; отримання 
можливості кар’єрного росту засобами участі у навчанні; 

‒ принцип елективності навчання. Його урахування означає надання тим, 
хто навчається, певної свободи у виборі цілей, змісту, форм, методів, джерел, 
терміну, часу, місця навчання, оцінювання результатів навчання;  

‒ принцип розвитку освітніх потреб. По-перше, оцінювання результатів 
навчання відбувається шляхом виявлення реального ступеню засвоєння 
навчального матеріалу й визначення джерел інформації, без яких досягнення мети 
навчання стає неможливим; по-друге, процес навчання  підпорядковується 
формуванню нових освітніх потреб у тих, хто навчається, а їх конкретизація 
відбувається після досягнення попередньої цілі навчання;  

‒ принцип контекстності навчання (А.Вербицький). З одного боку 
навчання дорослих, переслідує конкретні, життєво важливі цілі для того, хто 
навчається, й орієнтовано на виконання ним соціальних ролей або удосконалення 
особистості, а з іншого, ураховує професійну, соціальну, побутову діяльність з 
опорою на просторові, часові, професійні чинники; 

‒ принцип рефлективності, заснований на свідомому ставленню до 
навчання, що становить вагому складову само мотивації дорослого учня; 

б) виокремлені нами на основі визначених та схарактеризованих у нашому 
дослідженні психологічних особливостей дорослих і дидактичних особливостей 

організації навчання дорослих у європейських ЗВО, і описані у другому розділі 
дисертації, зокрема:  урахування автономії дорослого; опори на життєвий досвід; 

персоналізації і гнучкості змісту навчання; урахування особистої відповідальності 
дорослого; фасилітативності і партнерства взаємодії суб’єктів освітнього процесу. 

2. Загальнодидактичні принципи (свідомості й активності, наочності, 
систематичності та послідовності, міцності, доступності, науковості і зв’язку теорії 
з практикою та ін.), урахування яких сприяє доцільному структуруванню змісту, 
обранню позицій та установок, з якими суб’єкти навчального процесу підходять до 
організації навчання, пошуку його оптимізації. (Лу’кянова, 2010, c. 121). 
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Рисунок 5.1. Андрагогічна модель професійної підготовки фахівців у європейських 
ЗВО (Джерело: розроблено автором) 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
Андрагогічні принципи навчання. Фундаментальні принципи в освіті дорослих.  
Загальнодидактичні принципи.  
Категорії і поняття сфери андрагогічного знання та сфери професійної підготовки 
фахівців у європейських ЗВО. 
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ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ 
Модульний,  гнучкий, професійно орієнтований, варіативний, поєднує теорію і 

практику.  
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РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ 
Реалізація особистісного і професійного розвитку дорослого; сформовані 

знання, розуміння, пізнавальні, професійні та ключові навички; підвищена свідомість 

дорослого через досвід навчання. 

ЦІЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ 
МЕТА: особистісний і професійний розвиток дорослого студента; формування знань, 

розумінь, пізнавальних, професійних та ключових навичок; підвищення свідомості 
дорослого через досвід навчання 

  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 
Теорії самокерованого навчання, трансформативного навчання, емпіричного навчання, 
контекстного навчання.  

  

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ 
Фінансові та інформаційні інструменти підтримки дорослих щодо навчання у ЗВО, 
інструменти альтернативного доступу дорослих до вищої освіти. 

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ 
Особливості освітнього процесу навчання дорослих; особливості міжсуб’єктної 
взаємодії учасників освітнього процесу дорослих; особливості використання 
інформаційно-комунікаційних засобів навчання дорослих. 
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3. Фундаментальні принципи в освіті дорослих: випереджальної 
орієнтації на міждисциплінарний синтез і методологічну інтеграцію і 
андрагогічних досліджень; концептуального подолання класично-просвітницького 
проекту освіти дорослих для виходу на інноваційну парадигму; якісних 
відмінностей андрагогічної і педагогічної освіти; онтологічного плюралізму, що 
передбачає формування множинності типів мислення; трансцендентальності, що 
характеризується заглибленням людини у власні культурні і буттєві чинники, 
виходом за особисті межі і обмеження, а також визнанням у людині віртуальної 
глибини, невичерпності духовного світу; соціокультурного інституціонального 
аналізу, що передбачає роботу з культурними взірцями, духовно-моральним 
досвідом людини, структурами повсякденного життя; забезпечення еволюційної 
стійкості і стабільності прогресивної соціальної динаміки засобами розвитку 
неперервної освіти як соціального інституту; презумпція суб’єктності дорослої 
людини у виборі стратегій неперервної освіти (Лук’янова, 2010, c. 124);  

‒ теоретичні засади – сучасні теорії навчання дорослих 
(самокерованого навчання, транформативного навчання, емпіричного навчання й 
контекстного навчання), які становлять теоретичну основу навчання дорослих у 
вищій школі і схарактеризовані нами у третьому розділі дисертації; 

‒ організаційні засади – фінансові й інформаційні інструменти 
підтримки дорослих щодо навчання у ЗВО та інструменти альтернативного 
доступу дорослих до вищої освіти, які сприяють розширенню участі дорослих у 
вищій освіті країн Євросоюзу та досліджені нами у четвертому розділі 
дисертаційного дослідження; 

‒ процесуальні засади – особливості освітнього процесу професійної 
підготовки фахівців (відкритість і гнучкість), особливості міжсуб’єктної взаємодії 
учасників освітнього процесу (фасилітація і партнерство) та особливості 
використання інформаційно-комунікаційних засобів навчання дорослих, які 
становлять методичну основу навчання дорослих у європейських закладах вищої 
освіти і проаналізовані нами у четвертому розділі дисертації. 

Результати нашого дослідження дають нам право стверджувати, що освітній 
процес дорослих у ЗВО європейських країн конструюється саме на андрагогічних 
засадах, що відображено у представленій нами моделі.    
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Студіювання педагогічної літератури (Гончаренко, 2011; Громкова, 2006; 
Симонов, 2009) дає можливість схарактеризувати освітній процес  професійної 
підготовки фахівців як: 

– динамічний – як процес руху від цілей до результатів, що 
характеризується безперервністю, послідовністю, оперативністю у вирішенні 
загальних і часткових завдань; 

– змістовний – як сукупність елементів і форм людської культури, виражену 
у знаннях про природу, суспільство, мислення, техніку і способи діяльності; у 
способах діяльності, які втілюються в уміннях і навичках особистості; у досвіді 
творчої, пошукової діяльності щодо вирішення нових проблем, що виникають 
перед суспільством і кожною особистістю; у нормах відносин до світу, природи, 
суспільства, один до одного, до себе, тобто системі вольової, моральної, 
естетичної, емоційної вихованості; 

– технологічний – як систему його інструментування й оптимізації, яка 
дозволяє реалізувати андрагогічні засади й обрати форми і методи навчання 
дорослих. 

Відтак блок освітнього процесу моделі містить: 
1. Цільовий компонент (мета професійної підготовки фахівців). У 

формуванні мети професійної підготовки фахівців у європейських ЗВО 
ураховуються передусім інтереси і потреби дорослого, а також інших 
стейкхолдерів, зацікавлених у підвищенні його кваліфікації через участь у вищій 
освіті. Тому мета професійної підготовки фахівців у ЗВО країн Євросоюзу може 
бути представлена як: 

– індивідуальний розвиток дорослого студента, який передбачає 
самоактуалізацію і реалізацію потенціалу для особистісного і професійного 
зростання впродовж життя;  

– розвиток підприємства, на якому працює дорослий студент, через 
формування професійних знань, умінь і навичок; 

– суспільний розвиток внаслідок підвищення свідомості дорослого через 
досвід навчання, тобто суспільна трансформація. 

2. Змістовий компонент (зміст професійної підготовки фахівців). Зміст 
професійної підготовки фахівців у європейських ЗВО міститься в освітньо-
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професійних програмах, узагальнення аналізу яких дає нам можливість зробити 
висновки, що зміст освітньо-професійних програм: 

‒ побудований за модульним принципом; 
‒ максимально професійно орієнтований, заснований на сучасних 

досягненнях науки і технологій у певній галузі;  
‒ містить варіативну складову, яка надає можливість урахувати інтереси 

і потреби кожного студента, а відтак індивідуалізувати процес професійної 
підготовки у ЗВО; 

‒ містить практичну складову у формі стажувань та практик 
(обов’язкових і необов’язкових), які студент має пройти на підприємстві. У деяких 
магістерських програмах студенту надається можливість вибору практичного 
(стажування) або теоретичного (написання магістерського диплому) модуля перед 
завершенням програми; 

‒ гнучкий, що обумовлюється трансфером кредитів, яким студент може 
скористатися для зарахування курсів, які він завершив у середовищі 
неформального навчання, або в іншому ЗВО; 

‒ будується за принципом поєднання теорії і практики, що дозволяє 
майбутнім фахівцям застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних 
завдань. 

3. Технологічний компонент (організаційні форми професійної підготовки 
фахівців). Нами виокремлено і схарактеризовано у понятійно-категоріальному 
апараті дослідження наступні: дистанційне навчання, змішане навчання й дуальне 
навчання. 

Закцентуємо увагу, що форми, методи і засоби реалізації освітнього процесу 
в андрагогічній моделі професійної підготовки фахівців у європейських ЗВО 
варіативні відповідно до організаційних форм навчання дорослих. 

Щодо форми навчальних занять, то вона визначається залежно від 
дидактичних цілей, змісту й особливостей діяльності суб’єктів навчання. Форми 
організації навчання упорядковують навчальний процес. Зазвичай в освітньому 
процесі у європейських ЗВО виокремлюють чотири групи організаційних форм, 
зокрема навчальні заняття; практична підготовка; самостійна робота; контрольні 
заходи. 
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Аналіз освітньо-професійних програм підготовки студентів у ЗВО 

Великобританії, Італії, Нідерландів, ФРН та Франції, які представлені у додатках,  
дає можливість виокремити наступні форми навчальних занять: 

‒ у дистанційній формі навчання: відео лекції, відео конференції, 
індивідуальні онлайн консультації, спільні онлайн обговорення, віртуальний 
практикум, вебінар, онлайн іспити та ін.; 

‒ у змішаній формі навчання: (відео) лекції, (відео) конференції, 
індивідуальні (онлайн) консультації, спільні (онлайн) обговорення, лабораторні 
роботи, (онлайн) семінари, іспити та ін.; 

‒ у дуальній формі навчання: (відео) лекції, (відео) конференції, 
індивідуальні (онлайн) консультації, спільні (онлайн) обговорення, лабораторні 
роботи, (онлайн) семінари, стажування на підприємстві або за кордоном, практика, 
іспити та ін. 

Метод навчання визначають як спосіб взаємозалежної і взаємозумовленої 
діяльності педагога і студентів, спрямованої на реалізацію цілей навчання, або як 
систему цілеспрямованих дій педагога, які організують пізнавальну й практичну 
діяльність студентів і забезпечують розв’язання завдань навчання під час 
професійної підготовки фахівців у ЗВО. 

Студіювання зарубіжних джерел та освітньо-професійних програм 

підготовки фахівців у досліджуваних європейських ЗВО свідчить, що у навчанні 
дорослих у європейських ЗВО переважають активні й інтерактивні методи 
навчання. Саме активні й інтерактивні методи навчання дозволяють реалізувати 
андрагогічні принципи навчання. Оскільки активні методи навчання включають 
широкий спектр заходів, які відрізняються залученням студентів до активної дії та 
критичної рефлексії (Bonwell & Eison, 1991, URL). Між іншим, активні методи 
навчання дозволяють дорослим студентам: адаптуватися у групі; встановлювати 
особисті контакти, обмінюватися інформацією; приймати на себе відповідальність 
за діяльність групи; висувати і формулювати ідеї, проекти; йти на виправданий 
ризик і приймати нестандартні рішення; уникати повторення помилок і 
прорахунків; ясно і переконливо викладати свої думки, бути небагатослівним, але 
зрозумілим; передбачати наслідки кроків, що робляться; ефективно управляти 
своєю діяльністю і часом (Ступина, 2009, с. 15). До активних методів навчання в 
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європейських університетах можна віднести метод проєктів, моделювання 
професійних ситуацій, рольові та ділові ігри, дискусії, групове навчання, емпіричні 
методи тощо. 

Закцентуємо на тому, що інтерактивні методи навчання ґрунтуються на 
синхронній та асинхронній міжсуб’єктній взаємодії. Інтерактивне навчання 
визначають як: навчання, побудоване на взаємодії того, хто навчається, з 
навчальним середовищем; навчання, яке засноване на психології людських 
взаємин і взаємодій; навчання, що розуміється як спільний процес пізнання, де 
знання засвоюється через спільну діяльність, через діалог та полілог 
(Ступина, 2009, с. 17). Інтерактивні методи навчання припускають спільне 
навчання (колективне, навчання у співпраці), де педагог-андрагог виступає в ролі 
організатора процесу навчання, лідера групи, фасилітатора, модератора. 

Інтерактивне навчання засноване на власному досвіді дорослих студентів, їх 
прямій взаємодії з професійним досвідом. Іншими словами, інтерактивне навчання 

– це насамперед діалогове навчання, під час якого здійснюється взаємодія між 
студентом і педагогом, а також між самими студентами. 

Аналіз освітньо-професійних програм підготовки фахівців у ЗВО 
досліджуваних європейських країн, які представлені у додатках,  дає можливість 

виокремити наступні методи навчання: 

‒ у дистанційній формі навчання: дослідницькі методи навчання (аналіз, 
порівняння, відгук на статтю, проектування, аналіз документів, науковий огляд, 
наукова стаття, дипломна робота), активні методи навчання (індивідуальний 
проєкт, публікація у блозі, збір даних, онлайн презентація, онлайн доповідь, 
розробка цифрового продукта, електронне портфоліо), інтерактивні методи 
навчання (віртуальні робочі групи, спільний проєкт, онлайн інтерв’ю, онлайн 
дискусія на форумі, онлайн обговорення) та ін.; 

‒ у змішаній формі навчання: дослідницькі методи навчання (аналіз, 
порівняння, відгук на статтю, проектування, аналіз документів, науковий огляд, 
наукова стаття, курсова робота, дипломна робота), активні методи навчання 
(індивідуальний проект, публікація у блозі, збір даних, презентація, доповідь, 
практична демонстрація, розробка цифрового продукта, електронне портфоліо), 
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інтерактивні методи навчання (спільний проєкт, рольова гра, інтерв’ю, дискусія, 
обговорення, наставництво) та ін.; 

‒ у дуальній формі навчання: дослідницькі методи навчання (аналіз, 
порівняння, відгук на статтю, проектування, спостереження, аналіз документів, 
науковий огляд, наукова стаття, курсова робота, дипломна робота), активні методи 
навчання (проєкт, публікація у блозі, збір даних, спостереження, презентація, 
доповідь, розробка продукта, електронне портфоліо), інтерактивні методи 
навчання (спільний проєкт, рольова гра, інтерв’ю, дискусія, обговорення, 

виконання завдань на робочому місці) та ін. 
Результати наших розвідок свідчать про те, що успішність професійної 

підготовки майбутніх фахівців, ефективність використання в освітньому процесі 
різних методів і форм навчання значною мірою залежить від вдалого вибору 
засобів навчання. У європейських ЗВО важливим засобом навчання залишається 
підручник (навчальні книги), за допомогою якого студент відновлює у пам’яті, 
повторює та закріплює здобуті на заняттях знання, виконує різні види самостійної 
роботи. Втім використовуються й інші засоби навчання, зокрема: 

– аудіо й відео, які замінюють педагога як джерело знань; 
– електронні й відкриті освітні ресурси, масові онлайн курси; 

– карти, таблиці та інший наочний матеріал, які конкретизують, уточнюють, 
поглиблюють відомості з предмету; 

– машини, прилади, хімічні речовини, об’єкти живої природи, які є прямими 
об’єктами вивчення та дослідження; 

– прилади й інструменти, які формують у студентів навчальні та професійні 
уміння та навички. 

Аналіз освітньо-професійних програм підготовки студентів у ЗВО 
досліджуваних європейських країн, які представлені у додатках,  дає можливість 
виокремити наступні засоби навчання: 

‒ у дистанційній формі навчання: соціальні мережі, вікі, блоги, хмарні 
технології, різноманітні додатки Web 2.0, iTunesU, YouTube, AudioBoo, відеокасти, 
подкасти, масові відкриті онлайн-курси (MOOCs), відкриті освітні ресурси, 
інтернет-підручники, віртуальні навчальні спільноти, мультимедійні матеріали, 
фотогалереї, фільми, пов'язані з відео лекціями, віртуальні лабораторії та ін.; 
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‒ у змішаній формі навчання: соціальні мережі, вікі, блоги, хмарні 
технології, різноманітні додатки Web 2.0, iTunesU, YouTube, AudioBoo, відеокасти, 
подкасти, масові відкриті онлайн-курси (MOOCs), відкриті освітні ресурси, 
інтернет-підручники, підручники, наочний матеріал, прилади й інструменти, 
машини, хімічні речовини, об’єкти живої природи, віртуальні навчальні спільноти, 
мультимедійні матеріали, фотогалереї та ін.; 

‒ у дуальній формі навчання: соціальні мережі, вікі, блоги, хмарні 
технології, різноманітні додатки Web 2.0, iTunesU, YouTube, AudioBoo, відеокасти, 
подкасти, масові відкриті онлайн-курси (MOOCs), відкриті освітні ресурси, 
інтернет-підручники, підручники, наочний матеріал, прилади й інструменти, 
машини,  хімічні речовини, об’єкти живої природи, віртуальні навчальні спільноти, 
мультимедійні матеріали, фотогалереї та ін. 

4. Результативний компонент, який містить результати навчання, які 
окреслено за допомогою конкретизованих знань, розумінь, пізнавальних, 
професійних та ключових навичок в освітніх програмах професійної підготовки 
фахівців; реалізацію особистісного і професійного розвитку дорослого; підвищену 

свідомість дорослого через досвід навчання. 

Аналіз документів Ради Європи, інших європейських установ, педагогічної 
літератури з питань вищої освіти свідчить, що у європейських країнах усе більшої 
популярності набуває поняття «результати навчання» (learning outcomes), що 
обумовлено реформуванням національних систем освіти. Основним двигуном 
актуалізації цього поняття став такий важливий європейський інструмент як ЄРК, 
яка визначає результати навчання. На національному рівні результати навчання 
формують основу, на якій будуються національні рамки кваліфікацій, а також 
кваліфікаційні стандарти, навчальні програми тощо. Дані оглядів 33 країн свідчать, 
що більшість європейських країн досягли значного прогресу у визначенні та 
інтеграції результатів навчання, заснованих на компетентностях в національних 
стандартах навчальних програм і систем оцінки у всій системі освіти (Cedefop, 

2016, URL). 

Слід зазначити, що у рекомендаціях Ради Європи щодо затвердження 
Європейської рамки кваліфікацій поняття «результати навчання» визначаються як 
набір того, що фахівець повинен знати, уміти і здатний виконувати наприкінці 
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навчання, що визначається через компетенції. Зокрема знання визначаються як 
результат асиміляції інформації через навчання. Знання є основою фактів, 
принципів, теорій і методів певної галузі праці або навчання. У ЄРК знання 
описуються як теоретичні і фактичні. Уміння визначаються як здатність 
застосовувати знання та використовувати ноу-хау для виконання завдань і 
розв’язання проблем. У ЄРК визначено такі види умінь: когнітивні (пов'язані з 
використанням логічного, інтуїтивного і творчого мислення) та практичні (уміння 
робити щось руками, використовувати необхідні методи, матеріали, інструменти та 
інструментарій). Компетентність визначається як доведена здатність 
використовувати знання, уміння та особисті, соціальні й методологічні здібності у 
роботі, навчанні, професійному й особистому розвитку. У ЄРК компетентність 
описується в термінах відповідальності й автономії (Recommendation of the 

European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the 

European Qualifications Framework for lifelong learning, 2008, URL). Водночас 
компетентність розглядається як здатність застосовувати результати навчання у 
певному контексті (навчанні, роботі, особистому чи професійному розвитку) 
(Cedefop, 2014a, URL), тобто компетентність можна розуміти як реально досягнуті 
результати навчання, які визнаються через здатність студента самостійно 
застосовувати знання й уміння на практиці.  

Як свідчать результати нашої розвідки, у європейському просторі вищої 
освіти результати навчання – це інструмент для опису і визначення продукту 
навчання, що спрямований на поліпшення педагогічної практики, допомогу 
«вписатися» кваліфікації у знаннєве поле навчальних дисциплін, задовольнити 
інтереси студентів і зацікавлених сторін на засадах студентоцентризма. З точки 
зору студентів, підхід, що базується на результатах навчання, заздалегідь інформує 
їх, що вони повинні опанувати, і визначає критерії, які будуть використовуватися 
для їх оцінювання. 

На наше переконання технологічний компонент андрагогічної моделі 
представляє значний інтерес і потребує більш детального розгляду щодо реалізації 
форм, методів, засобів у дистанційній, змішаній і дуальній формах професійної 
підготовки фахівців у європейських ЗВО, чому присвячені наступні підрозділи 
нашого дослідження. 
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5.2. Дистанційна форма навчання  
 

Результати нашої розвідки свідчать, що середній вік студентів, які 
навчаються дистанційно в університетах Європи, за даними ЮНЕСКО, становить 
від 25 до 44 років; більшість з них (60 %) мають постійне місце роботи, а також 
ступінь бакалавра (57,04 %). Щодо мотивації, то більшість дорослих студентів 
вмотивовані можливістю кар’єрного росту та підвищенням кваліфікації (62 %), 

інші – задоволенням від навчання (28 %), деякі – запобіганням безробіття (8 %) 

(Owusu-Boampong  Holmberg, 2015). 

Популярність ДН серед дорослого населення європейських країн обумовлена 
тим, що воно дозволяє реалізувати різні потреби. Наприклад, більшість студентів 
повертаються до вищої освіти, або вперше вступають до університету, після 
тривалого періоду роботи або академічної відпустки. Для інших ДН означає 
другий шанс після того, як вони втратили можливість здобути освіту раніше у 
своєму житті. Ще однією групою студентів, які навчаються дистанційно, є 
пенсіонери, які навчаються для самореалізації або для того, щоб залишатися 
активними.  

Існує низка чинників, що стимулюють студентів до участі у ДН: 

необмеженість у часі, відстані та гнучкість; вибір мови навчання; подолання 
проблем доступу – таких як обмежені можливості, проблеми здоров'я, віддалені 
райони. ДН також має ефективні структури підтримки: навчальні матеріали; 
можливість взаємодії з педагогами та іншими студентами; академічну підтримку; 

адміністративну / організаційну підтримку; моральну і психологічну підтримку та 
консультування.  

Водночас серед найпоширеніших бар'єрів для участі студентів у ДН 
дослідники виокремлюють: обмеження у часі, пов'язані з трудовими та сімейними 
обов'язками; витрати та визнання попереднього навчання. Наприклад, стосовно 
витрат було встановлено, що ДН не обов'язково знижує соціальні диспропорції, 
особливо зважаючи на те, що багато програм ДН комерційні, тому більшість 

студентів витрачають свої власні ресурси (Owusu-Boampong, Carlsen, Neghina & 

Holmberg, 2015). 
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Аналізуючи форми ДН у європейських ЗВО, ми приходимо до висновку, що 
деякі з них взяли за основу модель Відкритого університету Великобританії. 
Першими його послідовниками у Європі стали Університет дистанційної освіти 
Гаген у Німеччині, Відкритий університет Нідерландів, Національний університет 
дистанційної освіти в Іспанії, Відкритий університет Каталонії та Університет 
Аберта в Португалії. Але не всі країни обрали модель відкритих університетів. Так 
у Швеції, Норвегії та Фінляндії дистанційна освіта систематично впроваджується з 
1970-х років практично у всіх університетах. Дослідження норвезького професора 
М. Пользена (Paulsen, 2003) свідчить, що широке поширення дистанційної освіти у 
країнах Північної Європи пов'язане зі стратегічним рішенням не обирати відкриті 
університети, як це робили, наприклад, Великобританія та Німеччина, але 
запровадити ДН у традиційних університетах, що відтоді стали дворежимними, 
тобто університетами, які пропонують традиційну й дистанційну форми навчання 
(Holmberg, 2003, с. 249). У дослідженні ЮНЕСКО також звертається увага на різні 
шляхи розвитку ДН у Європі.  

Увагу нашого дослідження привертають спеціалізовані університети ДО 
(відкриті та університети ДО) у досліджуваних країнах Євросоюзу, оскільки саме 
їх форми ДН, на наш погляд, найповніше реалізують андрагогічну модель 
професійної підготовки фахівців  у ЗВО. 

Слід зазначити, що Європейська асоціація дистанційних університетів 

(ЄАДУ) визначає три особливості європейської відкритої та дистанційної вищої 
освіти, зокрема: 

‒ студентоцентризм на базі високоякісних навчальних онлайн-середовищ; 
‒ відкритість, яка досягається за допомогою гнучких, інклюзивних 

структур та методів, що надають дорослим можливість брати участь у вищій 

освітіу тому місці і у той час, де і коли вони спроможні це робити; 

‒ мережевість та мобільність освіти, що надає можливість студентам 

навчатися за межами національних, галузевих та інституційних кордонів (EADTU 

– European Association of Distance Teaching Universities, 2017, URL). 

Наразі найбільшими університетами ДО, за даними ЄАДУ вважаються 
наступні: 

1. Відкритий університет Великої Британії (200000 студентів); 
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2. Національний університет дистанційної освіти Іспанії (205000 студентів); 

3. Університет дистанційної освіти у Гагені, Німеччина (76689 студентів); 
4. Відкритий університет Каталонії (49672 студента); 
5. Відкритий університет Греції (37653 студента); 
6. Відкритий університет Нідерландів (25938 студентів); 
7. Міжнародний телематичний університет UNINETTUNO, Італія (10000 

студентів); 
8. Університет Аберта, Португалія (10000 студентів); 
9. Відкритий університет Кіпру (4700 студенів). 
Водночас кількість членів ЄАДУ, що утворюють асоціації чи консорціуми 

традиційних університетів, фактично перевищує кількість відкритих та 
університетів ДО в Європі. Це свідчить про те, що дворежимні університети наразі 
стали правилом, а не винятком. У звіті Асоціації європейських університетів, 
відзначено, що трохи більше половини (53 %) усіх європейських університетів 
мають форми ДН. Проте для окремих країн, наприклад, скандинавських, цей 
відсоток набагато вищий, оскільки майже всі університети мають форми ДН 

(Sursock & Smidt, 2010, URL).  

Для реалізації завдань нашого дослідження розглянемо організацію 
освітнього процесу професійної підготовки фахівців за формами ДН у закладах 
вищої освіти Великобританії, Італійської Республіки, Нідерландів, Федеративної 
Республіки Німеччини і Франції. 

Позицію лідера у сфері відкритого та дистанційного навчання майже сорок 
років займає Відкритий університет Великобританії. В університеті навчаються не 
тільки британські студенти, але й студенти з інших частин світу. Це стало 
можливим завдяки вдалому поєднанню андрагогічного підходу з новітніми 

технологіями, а також формального й неформального навчання у програмах для 
отримання ступеня бакалавра, магістра та доктора. Як зазначає директор Інституту 
освітніх технологій Відкритого університету Дж. Тейлор, соціальні мережі, вікі, 
блоги, хмарні технології, різноманітні додатки Web 2.0 та масові відкриті онлайн-

курси (MOOCs) надали університету можливість залучити широкі маси спільноти 

до навчання та перетворити навчання у цікаву подорож (Taylor, 2013). 
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Так, освітня модель Відкритого університету Великобританії називається 

підтримуючим відкритим навчанням (supported open learning). Вона має наступні 
особливості: якісні навчальні матеріали; індивідуальну академічну підтримку 
кожного студента; ефективне адміністрування, логістику та навчальну аналітику; 
навчання, засноване на дослідженні (Taylor, 2013). Модель підтримуючого 
відкритого навчання ґрунтується на соціально-конструктивістському підході у 
педагогіці (Kim, 2000, c. 53).  

Аналіз навчальних програм підготовки студентів за освітнім ступенем 
«Бакалавр» зі спеціальності «Освіта (початкова освіта)» (Додаток Д1) та за 
освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальності «Освіта (дитинство та юнацтво)» у  
ВУВ (Додаток Д2) свідчать, що модулі програм розробляються централізовано 
командами курсів, які зазвичай складаються з академічних співробітників, медіа-

дизайнерів, редакторів та адміністративного персоналу. Курс може містити різні 
компоненти: такі, що доставляються через відкрите джерело ВНС на основі 
Moodle; веб інструментарій (аудіовізуальні, текстові, інтерактивні додатки); диски 
(DVD-ROM); паперові носії інформації (книги, навчальні посібники, академічні 
статті, додаткові матеріали), але здебільшого за допомогою електронної книги (e-

books) та інтерактивної електронної книги (i-books). Як правило, кожен студент 
отримує пакет матеріалів та інструкцій поштою, здебільшого ці матеріали доступні 
та завантажуються з Інтернету через персональні комп'ютери, ноутбуки та 
мобільні пристрої. Студенти зараховуються до групи інших студентів, які 
навчаються на одному курсі, і ця група навчається за допомогою тьютора. 

Тьюторська мережа є важливим елементом навчальної моделі ВУВ (McAndrew 

&Weller, 2005, URL). 

Слід зазначити, що педагогічна модель ВУВ, перш за все, враховує 
особливості дорослих студентів. Оскільки більшість студентів ВУВ працюють 
повний робочий день і дуже обмежені в часі, переважає асинхронна модель 
навчання. По-друге, як зазначалося раніше, більшість студентів не мають навичок 
навчання, які притаманні традиційним випускникам шкіл, тому вони потребують 
підтримки педагогів і добре розроблених навчальних матеріалів. Крім того, 
враховано унікальні характеристики і доступність кожного середовища, ретельно 
розроблена медіа-суміш для спільного навчання за допомогою технологій 
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інтерактивного навчання та спілкування між учасниками освітнього процесу 

(Taylor, 2013, URL). 

З метою налагодження безперервного шляху від вступу до закінчення 
навчання, у 2014 році у ВУВ була упроваджена нова схема підтримки студентів 
«Модель інтегрованого навчання та підтримки студентів» (Model for Integrated 

Learning and Learner Support, MILLS). За цією моделлю команди підтримки, які 
складаються з науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу, 
надають студентам індивідуальну допомогу щодо змісту і методів навчання. 
Використовуючи аналітичні дані навчання та тісно співпрацюючи з тьюторами, 

команди підтримки забезпечують активне мотивування студентів завдяки 

своєчасному втручанню (Slade  Prinsloo, 2015, URL). 

Слід зазначити, що ВУВ одним із перших почав аналізувати навчання 
кожного студента. Навчальна аналітика стала ключовою частиною підходу у ВУВ 

для активної підтримки студентів у досягненні заявлених цілей навчання. Це може, 
наприклад, передбачати низку потенційно поєднаних втручань, таких як 
повернення навчальних матеріалів; надсилання повідомлення через Інтернет-

дошку оголошень; орієнтація на конкретну категорію студентів з відповідною 
підтримкою; зміна модуля або стратегії оцінки кваліфікації внаслідок кращого 

розуміння проблем студентів. Іншими словами, університет використовує 
аналітичні дані навчання студентів, щоб своєчасно реагувати на відхилення 
студента від навчальної траєкторії. Цей підхід базується на відстеженні прогресу 
студента за визначеними контрольними етапами навчання. Крім того, аналітичні 
дані навчання студента допомагають переглянути дизайн навчального плану, або 

пілотувати інші підходи з метою допомоги студентам утримати темп навчання. 

За новою моделлю студенти під час реєстрації автоматично розподіляються 
до груп підтримки студентів (student support team, SST) відповідно до їх 
навчального плану. Група підтримки має запобігати неправильній поведінці 
студентів у навчанні, керувати ними, а також швидко реагувати на ситуації, коли 
студенти навчаються гірше, ніж очікувалося. Кожна кваліфікація в межах 
навчального плану і кожен модуль у межах кваліфікації має ряд визначених етапів, 
які попередньо узгоджені у якості ключових або контрольних для підтримки 

студента щодо успішного завершення навчання (Slade  Prinsloo, 2015, URL). 

http://oro.open.ac.uk/view/person/ss2385.html
http://oro.open.ac.uk/view/person/ss2385.html
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Група підтримки студентів об'єднує результати ключових етапів з 
додатковою інформацією, яку надають тьютори модулів, для визначення 
подальшого втручання, спрямованого на заохочення студентів і утримання їх 
активного навчання. Завдання команди підтримки полягає у наданні 
персоналізованої  підтримки студентам з різних проблем. Отже, під час навчання 
постійна команда підтримки надає студентам поради щодо паузи між модулями, 

або який модуль слід вивчати далі. Підхід до підтримки студентів у ВУВ може 
бути підсумований як інформування, цільові поради та керівництво індивідуумом 

(Slade  Prinsloo, 2015, URL).  

Модель інтегрованого навчання та підтримки студентів включає в себе набір 
рекомендованих модульних і кваліфікаційних цілеспрямованих втручань, які 
застосовуються усіма командами підтримки відповідно до навчальної програми 
студентів, їх особистих характеристик, успіхів у навчанні (або їх поєднання). 
Втручання можуть бути стандартними або адаптованими до змісту спеціалізації 
або модуля. Наприклад, загальне електронне повідомлення «Починаємо», яке 
надсилається всім студентам через тиждень після запуску модуля, може бути 
адаптоване залежно від знаходження студента, етапу оволодіння ним навчальним 
матеріалом минулого модуля. Стандартні втручання здійснюються шляхом 
відстеження даних студентів командою підтримки, вони можуть бути доставлені 

по телефону, електронним повідомленням чи електронною поштою (Slade  

Prinsloo, 2015, URL). 

Іншою особливістю моделі навчання у ВУВ є платформа віртуального 
навчального серодовища  OpenLearn, завдяки якій навчальні матеріали курсів 
стали відкритими (Open Educational Resources, OER) (McAndrew, 2006, URL).  

Високоякісні мультимедійні матеріали ВУВ дають можливість організувати 

багато видів навчальної діяльності (наприклад, питання для самооцінки та 
повторення). Крім того, розширене середовище Moodle, яке підтримує OpenLearn, 
надає безкоштовні доступні онлайн-форуми, огляд розділів, рейтинг розділу та 
інструменти для створення спільнот (Smith & Casserly, 2006, c. 11). 

ВНС OpenLearn містить дві онлайн-платформи, зокрема LearningSpace, що 
призначена для студентів, та LabSpace, що спрямована на педагогів. На LabSpace 
педагоги можуть завантажувати навчальний матеріал, переробляти його та 

http://oro.open.ac.uk/view/person/ss2385.html
http://oro.open.ac.uk/view/person/ss2385.html
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повторно завантажувати (McAndrew & Hirst, 2007, URL). Кожен юніт матеріалу 
забезпечує від 4 до 30 годин навчального часу і призначений для певного рівня 

навчання (Lane, 2006, URL). 

Віртуальне середовище OpenLearn не має перешкод для доступу. Однак 
відправною точкою є зміст, розроблений для задоволення потреб конкретної групи 
студентів. Ґрунтуючись на принципах підтримуючого навчання, компоненти 
навчального матеріалу, підтримка та оцінка тьютора інтегровані у спільний 
навчальний досвід, що робить навчання ефективним і приємним. OpenLearn також 
об'єднує відео та аудіо матеріали, доступні через інші канали ВУВ, зокрема 
iTunesU, YouTube та AudioBoo. 

Завдяки ВНС на основі Moodle, студентам пропонується понад 600 
структурних мультимедійних навчальних підрозділів, які підтримуються 
навчальними та комунікаційними інструментами. Особисті профілі, навчальні 
журнали та рейтингова структура надають студентам можливість стати 
самостійними видавцями та рецензентами. Публікуючи свою роботу в Інтернеті, 
вони діляться своїми думками з іншими відвідувачами веб-сайту. Програмне 
забезпечення для репрезентації знань дозволяє студентам візуально представляти 
ресурси та зв'язки між ними, аргументувати та спільно обговорювати обрані 
проблеми (McAndrew, 2006, URL).  

Іншою особливістю моделі дистанційного навчання у ВУВ є відкрита 
навчальна платформа FutureLearn для відкритих онлайн-курсів (MOOCs). З травня 
2016 року студенти, які пройшли відповідний онлайн-курс, можуть отримати 

кредити, які зараховуються у формальному університетському навчанні для 
отримання ступеня.  

Освітня модель Відкритого університету Нідерландів (ВУН) ґрунтується на 

концепціях ВНС, соціальних мереж та персонального навчального середовища 
(ПНС), що представляють собою формальне, соціальне і персональне навчання 
(Hermans,  Kalz  & Koper, 2014, c. 9), або, іншими словами, формальне, 
неформальне та інформальне навчання, що підтверджує аналіз освітньої програми 
підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» зі 
спеціальності «Освіта» (Додаток Д3).  
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Для розробки інноваційної інтегрованої системи онлайн навчання у ВУН 

була прийнята концепція навчальних мереж (Koper, 2009, c. 317), де навчальна 
мережа визначається як спільнота, що технологічно підтримує людей, які 
допомагають один одному краще зрозуміти і керувати певними подіями та 
поняттями у роботі чи житті. Як результат, участь студентів у навчальних мережах 

стимулює їх професійний розвиток, сприяє кращому розумінню подій, розвитку 

кар'єри та підвищує можливість працевлаштування.  
Модель навчання ВУН сприяє гнучкості та індивідуалізації навчання в 

Інтернеті, підтримує високий рівень деталізації у наданні доступу до курсів та 
свободи студента у виборі шляхів навчання(Hermans, Janssen, Vogten & Koper, 

2015, c. 211). Бакалаврські та магістерські програми мають певну кількість 
«вільних» кредитів, які студенти можуть використовувати за власним бажанням. 

Освітня модель ВУН має наступні характеристики: 
‒ активне онлайн навчання; 
‒ акредитація попереднього навчання (Desirée, 2011, URL); 

‒ фіксований навчальний рік (вересень-серпень) – 5 навчальних періодів 
по10 тижнів; 

‒ студентські спільноти (групи); 
‒ віртуальне навчальне середовище; 

‒ швидкість просування у навчанні є частиною структури курсу, за яку 
несуть спільну відповідальність студенти, педагог і група; 

‒ веб-центр з електронними матеріалами;  
‒ вбудована дидактична підтримка, тьютор курса, ментор програми; 
‒ індивідуальні та групові навчальні заходи; 

‒ менше попередньо розроблених матеріалів, доставка навчальних 
матеріалів через Інтернет, немає пакету навчальних матеріалів для курсу. Студенти 
замовляють потрібні книги в книжкових магазинах. Кожен курс навчання можна 
коригувати за необхідності. Педагог несе відповідальність за розробку та 
викладання курсів; 

‒ організований зворотний зв'язок щодо виявлення динаміки, виконання 
усних та письмових завдань, менше завдань з множинним вибором (Verjans, 2014, 

URL). 
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Основним навчальним інструментом Міжнародного телематичного 
університету UNINETTUNO в Італії є навчальне Інтернет-середовище, що 
дозволяє впровадити нову психолого-педагогічну модель, що характеризується: 

‒ центральною роллю студента у навчанні; 
‒ конструюванням знань, а не їх трансляцією; 
‒ інтеграцією теорії і практики; 
‒ активним та спільним навчанням.  

Ця освітня модель характеризується високим ступенем гнучкості для 
студента, оскільки студент може будувати свій власний шлях навчання в 
залежності від його освітніх потреб та рівня майстерності. Освітнє середовище 
розроблене таким чином, що не обмежується заздалегідь жорстко встановленими 
курсами, але пропонує динамічний зміст, який може бути збагачений Інтернет 

ресурсами. Фактично, у Міжнародному телематичному університеті 
UNINETTUNO студент знаходиться у центрі навчального процесу, однак він 
скеровується професором або тьютором, який зобов'язаний забезпечити 

інструменти, необхідні для полегшення процесу навчання та спілкування в мережі 
у синхронному та асинхронному режимі (International Telematic University, 2016, 

URL). 

Організаційною структурою UNINETTUNO є «мережева структура»: 
координаційний центр, технологічні центри та виробничі центри, розташовані в 
Італії та інших країнах, з'єднані між собою комп'ютерними мережами, а також 
через супутникові антени. Наразі UNINETTUNO може спиратися на існуючі в 
Італії 31 технологічний та 9 методичних центрів, які створено в університетських 
містечках та центрах професійної підготовки у межах проекту в 11 країнах Євро-

Середземномор'я. Технологічний центр – це освітня структура, оснащена 
новітніми ІКТ, яка надає студентам технологічні можливості стежити за курсами 
ДН, брати участь в освітньому процесі через відео конференцію та складати 
іспити; вона виконує функції координації та нагляду за освітньою та 
дослідницькою діяльністю та забезпечує фізичне місце зустрічі та взаємодії 
студентів, педагогів та тьюторів. Методичний центр – це структура, що 
забезпечена усім обладнанням, необхідним для створення мультимедійних 
навчальних матеріалів в Інтернеті, доступних на освітньому порталі, який є 
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першим в світі дистанційним порталом навчання, який працює на чотирьох мовах 
(арабській, англійській, французькій та італійській). 

Аналіз навчальних програм підготовки студентів за освітніми ступенями 
«Бакалавр» (Додаток Д4) і «Магістр» (Додаток Д5) зі спеціальності «Комп’ютерна 
інженерія» свідчить, що процес викладання і навчання відбувається онлайн в 
Інтернеті. На університетському порталі є освітній кіберпростір, де викладання та 
навчання відбуваються на італійській, арабській, англійській, французькій та 
грецькій. Освітнє інтернет-середовище транслюється на комп’ютер студента: 
заняття, мультимедійні продукти, бази даних, вправи, системи оцінювання та 
самооцінки, онлайн-навчання, форуми, чати та тематичні вікі (The Didactic 

Cyberspace in the International Telematic University, URL). 

Вивчення науково-педагогічних досліджень та методичних матеріалів 
університету свідчить, що педагогічний колектив, який здійснює освітні та 
дослідницькі функції відповідно до ДН через комп'ютерні та супутникові мережі 
(Інтернет, телебачення та системи відеоконференцій), складається з: 

‒ профільного професора (Area Professor), який координує навчальну 

діяльність для кожної предметної галузі знань; 

‒ професора – автора змісту (Professor author of the contents), який записує 

відеолекції та розробляє зміст і матеріали, що будуть включені до навчального 

середовища освітнього порталу; 
‒ тьютора – перевіряє успішність навчання студентів. 

Профільний професор координує дослідницьку роботу та освітню діяльність 
за дисциплінами, пов'язаними з предметними галузями знань, визначеними 
Міністерством освіти, університету та досліджень Італії; визначає та пропонує на 
факультетській раді професорів, які розробляють зміст відео та зміст, який буде 
включено до веб-порталу, та тьюторів, які підтримують студентів під час 
навчання; організовує екзаменаційні комісії; структурує навчальну програму 
предметної області знань у співпраці з тьюторами; контролює планування 
навчальних курсів; координує роботу тьюторів. 

Професор, який є автором змісту, готує освітні матеріали, які мають бути 
пов'язані з усіма темами, що розглядаються у відео лекціях, для розміщення на 
освітньому порталі. Його обирають радами факультету та призначають радою 



316 

 

директорів. Якщо необхідно створювати зміст курсів різними мовами (арабською, 
англійською, французькою, грецькою тощо), призначаються спеціальні змішані 
наукові комітети, в тому числі педагоги з італійських та іноземних університетів, 
зокрема професори італійських університетів – для курсів італійською, з 
найкращих університетів Єгипту, Сирії, Марокко та Південного Середземномор'я – 

для курсів арабською мовою, кращих американських та британських університетів 
– для курсів англійською мовою, від французьких Grandes Écoles – для курсів 
французькою мовою. Потім саме ці змішані наукові комітети обирають 
професорів, які розробляють зміст різних модулів відповідно до критеріїв якості. 
Ці професори продовжують працювати у власних університетах та наймаються 
Міжнародним телематичним університетом UNINETTUNO за угодами (The Psyco-

Pedagogic Model in the International Telematic University, URL). 

Тьютор, який керує навчальними процесами студентів у режимах 
синхронного (відеоконференції, чати, відеочати) та асинхронного (форумами та 
вікі) навчання. Стандарт якості курсу ДН переважно визначається якістю змісту 
навчальних матеріалів. 

В освітньому кіберпросторі студенти активно беруть участь у створенні 
власних стратегій навчання за допомогою тьюторів. Завдяки оцифрованим 
відеолекціям студент використовує лінійний режим навчання, який є класичним, 
але завдяки модульній структурі змісту, студент може використовувати 
гіпертекстовий режим для роботи з матеріалами, пов'язаними з темами 
навчального модуля. У віртуальній лабораторії студент може перевірити і 
вдосконалити свої знання через емпіричне навчання за підтримки тьюторської 
системи. Завдяки чатам, форумам, вікі та веб-віртуальним класам студенти можуть 
навчатися спільно за допомогою спілкування в інтернет-середовищі (The Didactic 

Cyberspace in the International Telematic University, URL).  

У кожному навчальному середовищі можна інтегрувати кожен окремий 
режим навчання з іншими і збагатити його різними можливостями. Поняття 
мультимедіа використовується у самому широкому значенні, а навчальна 
діяльність структурована таким чином, щоб уникнути марнування часу та будь-

яких перепон для засвоєння знань різними способами: 
‒ від простого до складного (відеолекція та інтелектуальна бібліотека); 
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‒ від теорії до практичних проектів (навчання у віртуальній лабораторії); 
‒ від керованих вправ до досліджень у веб (Інтернет); 
‒ від індивідуального дослідження до інтерактивного діалогу між 

професорами та студентами (спільне навчання через синхронні та асинхронні 
комунікації та інструменти обміну) (The Didactic Cyberspace in the International 

Telematic University, URL). 

У психолого-педагогічній моделі UNINETTUNO важливу роль відіграють 
відео лекції, які записуються професорами з кращих університетів Італії та світу; 
потім вони оцифровуються і публікуються, що дозволяє використовувати 
гіпермедіа. Студент може стежити за відео сесіями відповідно до лінійної 
послідовності або контролювати навчальний процес через паузу, що дозволяє 
працювати з навчальним матеріалом у власному темпі. Він також може 
використовувати інструменти, доступні на порталі UNINETTUNO, зокрема за 
допомогою інтерфейсу, розробленого UNINETTUNO, студент може подорожувати 
по відео лекціям, переходячи від однієї до іншої, за допомогою меню (The Psyco-

Pedagogic Model in the International Telematic University, URL). 

Крім того, у певні моменти часу на передній план виходить так звана 
закладка, яка більш подає поглиблений навчальний матеріал, пов'язаний з тим, про 
що говорить професор в конкретний момент відеолекції. Таким чином, процес 
навчання стає гіпермедійним: студент може отримати доступ до більш глибокого 
змісту у режимі реального часу за допомогою гіпермедіайних закладок, 
структурованих професорами та дослідниками, які дозволяють студенту 
безпосередньо звернутися до книг і статей, тобто текстів, лекційних записів, ессе, 
які відібрані й надані професорами та дослідниками, CD-Roms, мультимедійні 
матеріали, фотогалереї, фільми, пов'язані з відеолекціями; бібліографічні 
посилання та окремі списки веб-сайтів, збірники посилань на зовнішні матеріали, 
затверджені професорами та тьюторами кожного окремого курсу; вправи і 
віртуальні лабораторії. 

Завдяки вправам і віртуальним лабораторіям студенти мають у своєму 
розпорядженні матеріали, які дозволять їм реалізувати на практиці знання, 
отримані під час вивчення навчальних матеріалів. Мета полягає у створенні 
потужної синергії у віртуальній лабораторії, щоб теоретичне навчання та 
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практичне розв’язання проблем співіснували у правильному співвідношенні та 
повністю інтегрувалися: студент може вдосконалювати свій досвід у навчальному 
середовищі, а абстрактні принципи, описані педагогом, стають мотивуючими й 
операційними, тобто відбувається інтеріоризація завдяки проблемним методам 
навчання.  

Студенти виконують вправи на кожному курсі. Вправи для самоперевірки 
дозволяють студенту отримувати незалежні оцінки на занятті, що визначають 

рівень розуміння з конкретних предметів, які він вивчав. Вправи для визначення 
рівня просування або прогресу оцінюються професором або тьютором через 
портал, де вони надають свої відгуки та безпосередній коментар щодо прогресу 
навчання студента. У лабораторіях студенти можуть використовувати онлайн-

симуляції та інструменти, які доступні лише у сучасних дослідницьких центрах, а 
також теоретичні знання, отримані у процесі навчання за допомогою матеріалів, 
які інакше не доступні; професор або тьютор контролює діяльність студента, який 
після завершення свого досвіду автоматично надсилає лист з результатами своєї 
роботи до тьютора (The Psyco-Pedagogic Model in the International Telematic 

University, URL). 

Навчальне середовище Міжнародного телематичного університету 
UNINETTUNO забезпечує студенту активну роль у навчанні за допомогою 

спеціально розроблених навчальних матеріалів. Втім студент не залишається на 
самоті, але керується досвідченим тьютором. Саме тому портал має спеціальну 
зону, що називається онлайн-тьюториал. На форумах та вікі професори, тьютори та 
студенти обговорюють питання, запропоновані професорами, аналізують 
конкретні проблеми, задають питання з ключових моментів вивченого предмета. 
Крім того, професори та тьютори регулярно планують синхронні зустрічі у 
віртуальних класах UNINETTUNO, у яких студенти можуть обмінюватися 
думками зі своїми однокурсниками та професорами через чат, онлайн відео або у 
віртуальному класі (The Didactic Cyberspace in the International Telematic University, 

URL). 

Професори і тьютори постійно стежать за всім процесом навчання студента. 
Студенти організовані у групи від 20 до 30 осіб. Організація в групах дозволяє 
стежити за відвідуваністю курсів і процесом навчання кожного студента як у 
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кількісному, так і у якісному відношенні. У кількісному вираженні система 
відстеження порталу UNINETTUNO надає статистичні дані про індивідуальну 
дослідницьку діяльність кожного студента: доступ до матеріалів кожного курсу, 
час використання відео лекцій, час, витрачений кожним студентом на вивчення 
текстів та навчальних матеріалів, пов'язаних з питаннями, які розглядаються у 
відео лекціях.  

Перевіряючи якість навчання, професор або тьютор виявляє прогрес 
студентів за допомогою вправ, а також під час зустрічей, що проводяться у 
віртуальному класі, де він задає студентам питання з проблем, що розглядаються у 
відео лекціях та перевіряє розуміння і рівень засвоєння знань кожного студента. 
Отримані результати оцінювання заносяться до листа оцінювання, який має кожен 
студент. На основі цих даних приймається рішення щодо допуску студента до 
екзамену (The Psyco-Pedagogic Model in the International Telematic University, URL). 

Крім того, ці дані агрегуються і представляють собою інструмент для 
моніторингу прогресу групи. За допомогою цих даних тьютор може відразу 
відстежити проблеми, які виникають з конкретних питань курсу. Як тільки він 
ідентифікує загальну проблему, він може негайно вжити заходи для її розв’язання, 

зокрема надати поглиблені навчальні матеріали, змодерувати дискусію на форумі 
або запланувати зустріч у віртуальному класі. 

Особливістю навчальної моделі університету UNINETTUNO можна вважати 
модель взаємодії тьютора та студента, яка  спирається на педагогіку Сократа, що 

передбачає не односторонню передачу знань від педагога до студента, а активну 
участь студента у процесі навчання; педагог веде студента до індивідуального 
навчання, постійно заохочує його активно брати участь у конструюванні своїх 
знань. Ця модель складається з безперервного діалогу, обміну питаннями та 
відповідями. Метод Сократа, заснований на діалектиці, є методом активного та 
інтерактивного навчання, який підтримує, мотивує та заохочує студента ніколи не 
зупиняти навчання (The Psyco-Pedagogic Model in the International Telematic 

University, URL). 

Тьютор пропонує теми та представляє тези на форумах, говорить зі 
студентами у віртуальному класі, визначає цілі, які повинні бути досягнуті; 
водночас студенти вивчають, аналізують, інтерпретують, оживляють та збагачують 
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контент новими ідеями, новими знаннями, створюють нові теми вивчення, які 
стають темами обговорення в наступних інтерактивних віртуальних класах. 
Студенти стають активними здобувачами нових знань. 

Вивчення досвіду Франції показало, що на відміну від Італії, Великобританії, 
Нідерландів та Німеччини, система вищої освіти країни не має відкритого 
університету. Втім навчальні програми професійної підготовки фахівців за 
дистанційною формою навчання пропонуються у багатьох французьких 
університетах, Національній консерваторії декоративно-прикладного мистецтва 
(The Conservatoire national des arts et métiers, CNAM) та Національним Центром 
дистанційної освіти (Centre national d'enseignement à distance, CNED).  

Національний Центр дистанційної освіти (CNED) у Франції – це державна 
освітня установа, створена французьким урядом майже 100 років тому (у 1939 р.), 
основним завданням якої є розробка матеріалів для використання у дистанційному 
навчанні та надання послуг з дистанційної освіти (CNED, 2020, URL). Наразі 
Центр пропонує академічні і професійні навчальні програми вищої освіти 5-8 

рівнів ЄРК. Працюючи у партнерстві з французькими університетами, успішне 
завершення дистанційних курсів CNED дозволяє студентам продовжувати 
навчання у будь-якому французькому ЗВО відповідно до чинного законодавства 
(Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2015, URL). CNED забезпечує курси 
безпосередньо для студентів, але також підтримує традиційні французькі школи у 
використанні цифрових технологій у класі, реабілітації для молодших школярів та 
викладанні іноземних мов. 

Результати дослідження освітніх пропозицій французької Національної 
консерваторії декоративно-прикладного мистецтва CNAM та німецького 
Університету дистанційного навчання у Гагені (Fern Universitat Hagen) свідчать, 
що навчання у цих ЗВО організоване за змішаною формою, тому ми розглядаємо їх 
у наступному підрозділі, який присвячено змішаній формі навчання. 

Студіювання джерел (A law providing for the establishment and operation of 

the Open university of Cyprus, 2002, URL; Hermans, Kalz & Koper, 2014; Learning and 

teaching vision and plan 2025, 2015, URL), які містять концептуальні положення 
щодо дистанційного навчання у європейській вищій освіті дає нам можливість 
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стверджувати, що дистанційна форма навчання у професійній підготовці фахівців 
забезпечує: 

‒ відповідність майбутнім потребам студентів, формування їх соціальної 
відповідальності через професійне спрямування навчання, здобуття ними 
відповідних навичок і вмінь для активної участі в житті інформаційного 

суспільства; 
‒ розвиток умінь спільної роботи через створення можливостей для 

зміцнення відносин між спільнотами університету (викладацький штат, студенти, 
роботодавці) та іншими ЗВО, а також співпрацю щодо розробки навчальних 
матеріалів; 

‒ технологічність, що сприяє підвищенню ефективності роботи суб’єктів 
взаємодії; 

‒ надання дорослим другого шансу отримати вищу освіту та забезпечити 
альтернативні шляхи до вищої освіти; 

‒ розширення участі, відкритості й доступу для широких верств населення, 
що передбачає впровадження інноваційних методів навчання, які допомагають 
організувати навчання у різноманітних контекстах, а також задовольнити потреби 
різних груп студентів; 

‒ студентоцентризм у навчанні, що передбачає підтримку студентів 
упродовж навчання, розвиток їх самокерованості й автономії, а також визнання 
попереднього досвіду; 

‒ сприяння навчанню впродовж життя, надаючи кожному можливість 
навчатися без будь-яких обмежень, таких як вік, місце чи час.  

Послуговуючись результатами дослідження існуючих форм ДН у ЗВО країн 
Євросоюзу, визначимо їх спільні риси: 

1. Гнучкість та адаптивність до потреб дорослих студентів. Студенти 

не відвідують регулярних занять, організованих за традиційною формою (лекції, 
семінари тощо), а працюють у зручний час, у зручному місці й у зручному темпі. 
Міжсуб’єктна взаємодія може здійснюватися в асинхронному та синхронному 

режимах. Для кожного студента розробляється індивідуальний навчальний план, 
який за рахунок індивідуальної диференціації навчальних модулів адаптується до 
базового рівня знань, спрямованості попередньої освіти, а також конкретних цілей 
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навчання кожного студента. Цей план узгоджується з координатором програми. 
Кожен студент може навчатися стільки, скільки йому особисто необхідно для 
засвоєння освітньої програми, предмета й одержання необхідних заліків з обраних 
навчальних курсів. 

2. Модульність побудови навчальних програм. В основу програм 
покладений модульний принцип. Це дозволяє з переліку незалежних курсів-

модулів формувати навчальну програму, яка відповідає індивідуальним потребам 
дорослих студентів. Програма може включати окремі навчальні модулі. Такий 
підхід дозволяє студенту пройти окремі модулі в інших закладах освіти або 
МООС. 

3. Фасилітативна роль педагога-андрагога. У ДН функції, які виконує 
педагог-андрагог змінюються: деякі з них стають домінуючими (наприклад, 
тьютор – координація навчально-пізнавального процесу, коригування курсу, який 
викладається; фасилітатор – керівництво навчальними проектами тощо), і 
виникають нові, як-от консультант – консультування щодо розробки 

індивідуального навчального плану; модератор – управління групами підтримки 

студентів тощо.  
4. Спеціалізовані форми контролю якості навчальних досягнень. У ДН 

поряд з традиційними формами контролю якості наявних та отриманих 
компетенцій освіти переважно застосовуються дистанційні форми (співбесіди, 
практичні, курсові і проектні роботи, робота в середовищі комп’ютерних 
інтелектуальних тестових систем тощо). Втім сам студент стає важливою 
контролюючою ланкою процесу навчання, регулярно і послідовно застосовуючи 
засоби та інструменти оцінювання рівня своїх поточних і підсумкових навчальних 
досягнень. 

5. Використання спеціалізованих ІКТ для підтримки взаємодії суб’єктів 
освітнього процесу. Визначальною технологічною ланкою у ДН є технології 
телекомунікацій та їх транспортна основа. Ці технології використовуються для 
забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами (зокрема 
відкритими навчальними ресурсами); аналітичними даними навчання кожного 
студента; зворотним зв’язком між педагогом і студентами; навчанням у соціальних 

мережах, форумах тощо. 



323 

 

6. Створення єдиного ВНС. ВНС стало невід'ємною частиною 
електронної інфраструктури усіх університетів дистанційної освіти (Brown, 2010). 

ВНС зазвичай створюється для реалізації навчального курсу під контролем 
факультетів та викладацького персоналу, і, як правило, призначене для 
формальних навчальних цілей. Тому ВНС містить загальний інструментарій для 
створення контенту, комунікації, формального оцінювання та адміністрування. 
Більшість сучасних ВНС відкриті для інтеграції соціальних засобів масової 
інформації, таких як вікі та блоги. Поняття ВНС було вперше запроваджено як 
відповідь на зростаючу кількість ВНС, які орієнтовані на навчальні заклади 
(Olivier & Liber, 2001). З концептуальної точки зору ВНС можна розглядати як 
систему електронного навчання одного користувача, тобто під керуванням 
користувача, і яка надає інструменти для відстеження навчання, співпраці та 
підключення до інших ВНС або особистих навчальних середовищ (Van Harmelen, 

2006).  

7. Персоналізація навчання студентів за допомогою створення 
особистого навчального середовища. ПНС містить різний інструментарій, яким 
студент користується для навчання у повсякденному житті (Attwell, 2007). ПНС 
створюється для підтримки навчально-пізнавальної діяльності, яка триває, не 
обмежуючись лише одним контекстом, єдиним провайдером, конкретним 
педагогічним підходом та формальною організацією. Втім ПНС можуть мати різну 
структуру щодо технології, програмних додатків або архітектури (Van Harmelen, 

2006), тому вони розглядаються як підхід до навчання, а не як певний програмний 
додаток (Attwell, 2007). Структура ПНС залежить від наявних цифрових 
технологій, технологічних уподобань студента тощо. 

Проте слід зазначити, що з-поміж проаналізованих дистанційних ЗВО, тільки 
ВУВ і ВУН забезпечують професійну підготовку фахівців за суто дистанційною 
(онлайн) формою навчання, інші – практикують не тільки дистанційну, а й 
змішану форму.  
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5.3. Змішана форма навчання  
 

Дослідження практичного досвіду професійної підготовки фахівців у 
європейських ЗВО свідчить, що університети перебувають у постійному процесі 
планування та упровадження навчальних програм зі змішаною формою навчання 
оскільки сучасні виклики обумовлюють необхідність пом'якшення ризиків, 
забезпечення безперервного якісного навчання та позитивного досвіду студентів.    

Студіювання корпусу зарубіжних джерел з теоретичних засад змішаного 
навчання у зарубіжній практиці на рівні вищої освіти дозволяє зробити наступні 
висновки: 

‒ більшість зарубіжних досліджень змішаного навчання присвячена 
технологічно орієнтованому проектуванню навчання, а не його організаційно-

методичному аспекту (Salmon, 2000; MacDonald, 2007; Jones, 2006);  

‒ досліджень змішаного навчання, які розглядають психолого-педагогічні 
засади його організації мало, але їх кількість поступово збільшується (Clark, 2006; 

Harrison, 2006; Laster, Otte, Picciano & Sorg, 2005);  

‒ змішане навчання розглядається як особлива форма навчання, що 
використовує як дистанційні, так і традиційні форми, методи і засоби навчання та 
забезпечує їх педагогічну інтеграцію; 

‒ змішане навчання забезпечує гнучкість і розширення доступу до вищої 
освіти, покращує навчання й викладання (Bliuc, Goodyear & Ellis, 2007, c. 235);  

‒ у європейській вищій освіті не існує стандартної основи для 
моделювання змішаного навчання. Університети пристосовують змішане навчання 
до різних потреб та вимог дорослого студента, тому існує дуже багато форм і 
моделей змішаного навчання. Загальні принципи, тактика, континуум і 
рекомендації щодо організації змішаного навчання були запропоновані багатьма 
дослідниками (MacDonald, 2007; Jones, 2006; Allen, Seaman & Garrett, 2007).  

Розглянемо  найпоширеніші з них. Так, зарубіжна дослідниця Н. Джонс 
доводить, що кращим керівним орієнтиром для організації змішаного навчання в 
університеті є континуум змішаного навчання. Континуум Н. Джонс (рис. 5.2) 
забезпечує поєднання видів змішаного навчання, залежно від інтенсивності 
використання онлайн-ресурсів. 
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Рис. 5.2. Континуум змішаного навчання Н. Джонс 

Джерело: опрацьовано автором з (Jones, 2006) 

За Н. Джонс (Jones, 2006), PowerPoint презентації та основні навчальні веб-

ресурси вживаються на рівні базового використання ІКТ та е-посиленого навчання. 
На рівні е-орієнтованого навчання використовуються онлайн дошки обговорень, 
онлайн-тести та інтерактивні навчальні матеріали. На цьому рівні інтенсивно і 
креативно використовуються численні онлайн-можливості. E-інтенсивний рівень 
навчання – останній рівень на континуумі, де все учіння і навчання відбувається 

онлайн (Jones, Chew, Jones  Lau, 2009, c. 13). 

Модель континууму змішаного навчання Н. Джонс є простою, але 
практичною. На відміну від інших, вона показує динаміку і можливості змішаного 

навчання у межах ЗВО.  

Слід зазначити, що модель континууму змішаного навчання Н. Джонс 
корелюється з результатами дослідження моделей змішаного навчання Е. Аллен та 
інших дослідників (Allen, Seaman & Garrett, 2007).  

На наш погляд, недоліком континууму Н. Джонс є його технологічність, 
тобто акцент робиться на організації навчання з використанням ІКТ, а не на 
педагогічних аспектах (навчальні заходи і соціальна взаємодія безпосередньо не 
описані в континуумі). Крім того, у цій моделі не розглядається характер взаємодії 
між суб’єктами навчання.  

Втім у самому широкому сенсі, змішане навчання (рис. 5.3), може бути 
визначено або позиціонуватися як інтеграція широкого спектру ІКТ з традиційною 
навчальною діяльністю.  

 

онлайн навчання, 
е модерація
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Рисунок 5.3. Концептуальна модель змішаного навчання 

Джерело: опрацьовано автором з (Picciano, 2009) 

Два елементи (традиційне й онлайн-навчання) визнані вирішальними у 
наступном вузькому визначенні поняття «змішане навчання»: 

1) педагогічно обґрунтоване поєднання онлайн-навчання з традиційною 
навчальною діяльністю; 

2) часткова інституційно визначена заміна аудиторного навантаження на 
онлайн-діяльність (Laster,  Otte, Picciano & Sorg, 2005).  

Наразі більшість європейських ЗВО упроваджують саме цю модель 
змішаного навчання. Аналіз освітньо-професійних програм університетів 
Великобританії, Італії, Нідерландів, Німеччини та Франції свідчить, що змішане 
навчання здебільшого грунтується на поєднанні традиційного (лабораторні 
роботи) й онлайн-навчання за допомогою онлайн-лекцій, освітніх ресурсів у 
віртуальному навчальному середовищі університету та масових відкритих курсів 
МООСs. 

На рис. 5.4 зображено мультимодальну модель змішаного навчання 
італійського дослідника А. Піччано «Комбінування за метою». У цій моделі 
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педагогічні цілі обумовлюють форми і методи викладання. Вона також передбачає, 
що поєднання цілей, видів діяльності, форм і методів учіння є найбільш 
ефективним і може застосуватися до широкого кола студентів.  

Модель А. Піччано містить шість основних педагогічних цілей і способів їх 
досягнення. Автор моделі зазначає, що у разі потреби можуть бути додані й інші 
цілі. Найбільш важливою особливістю цієї моделі є те, що педагоги повинні 
ретельно визначати свої цілі і розуміти, як ефективно застосовувати технології та 
підходи для їх реалізації. 

 

 

Рисунок 5.4. Мультимодальна модель комбінування методів і засобів навчання 

Джерело: опрацьовано автором з (Picciano, 2009)  

Розглянемо цілі та способи їх реалізації, представлені у моделі А. Піччано, 
для розуміння загальної концепції моделі. 

 Оволодіння навчальним матеріалом вважається однією з основних 
рушійних сил навчання. Існує багато способів його опанування. Наприклад, ефект 
вивчення навчальних предметів значною мірою залежить від використання 
візуальних засобів, які демонструють процеси і системи та взаємозв’язки між 
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ними. Якість вивчення гуманітарних наук, особливо мистецтва, історії, літератури, 
може бути значно підвищена використанням цифрових зображень. Cистеми 
управління онлайн-навчанням, такі як Blackboard або Moodle забезпечують 
доставку навчальних матеріалів для змішаного навчання. Програмне забезпечення 
цих систем доставляє навчальний матеріал різними медіа-засобами, включаючи 
текст, відео, і аудио. ВНС також відіграють велику роль у забезпеченні навчання. 
Тому для успішного засвоєння навчального матеріалу модель передбачає 

використання декількох технологій і медіа. 

 Соціальну й емоційну підтримку студентів педагоги можуть забезпечити 
у режимі очного спілкування. 

 Опитування є важливим заходом, що дозволяє педагогам визначити, що 
студенти знають, і виявити прогалини у своїх знаннях. Метод Сократа залишається 
одним із основних методів, які використовуються у навчанні для формування 

критичного мислення. Онлайн-дошка обговорень уважається найбільш 
ефективним інструментом для цього. Студенти відповідають на запитання, 
висловлюють свої думки та реагують на думки інших. Крім того візуальний потік 
повідомлень дозволяє побачити еволюцію дискусії, що дозволяє приєднатися до 
обговорення у будь-який час. 

 Рефлексія вважається особистісною діяльністю, тому важливо 
проговорювати її у групі. Педагогічні заходи, які вимагають від студентів 
реагувати на зміст навчання і ділитися своїми міркуваннями з педагогами й 
одногрупниками, розширюють і збагачують навчальний досвід студентів. Ведення 
блогів групою чи індивідуально використовується як відповідні інструменти для 
рефлексії студентів на зміст навчання та інші аспекти навчання. 

 Спільне навчання вважається однією з умов ефективного навчання, 
соціалізації й адаптації дорослих студентів. Слід зазначити, що у традиційному 
навчанні робота у групах набула популярності і стала загальноприйнятою 
навчальною діяльністю. Університетські освітньо-професійні програми значною 

мірою спираються на спільне навчання як спосіб вирішення групових завдань. 
Електронна пошта та інші електронні засоби комунікації допомагають розв’язати 

проблеми групової роботи у змішаному навчанні. Крім того, вікі стають одним з 
основних інструментів у групових проектах і письмових завданнях. На відміну від 
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групової роботи, результатом якої зазвичай є звіт у паперовому вигляді для 
педагога, вікі дозволяють студентам створювати контент, який може 
використовуватися іншими під час і після закінчення семестру. Документи і 
проекти, розроблені у вікі, можуть легко переходити від однієї групи до іншої і від 
одного класу до іншого. 

 Синтез та оцінювання знань. У змішаному навчанні основними 
методами оцінки знань студентів уважаються контрольні роботи, тести, завдання і 
портфоліо, які виконуються в електронному вигляді. Звіти і семестрові проєкти 
перевіряються педагогом і коректуються студентом теж в елетронному режимі. 
Усні доповіді в аудиторії поступаються YouTube відео та підкастам. Портфоліо 
розробляється як електронна мультимедійна презентація зображень, відео, і аудіо 

матеріалів. Щотижневі обговорення у дискусійних форумах або блогах 
забезпечують педагога електронним записом, який можна час від часупереглядати, 
щоб прослідувати, як активно студенти брали участь впродовж визначеного 
періоду. Вони також корисні для самооцінки педагога щодо стратегії навчання. У 

цілому, онлайн технологія дозволяє аналізувати і оцінювати навчальну діяльність 
поступово і неперервно (Picciano, 2009). 

Отже, на відміну від тих моделей, де пропонують окремі комбінації 
традиційного й онлайн-навчання, щоб створити нові умови змішаного навчання, у 
моделі А. Піччано шість компонентів повинні інтегруватися і стати одним цілим.  

Слід зазначити, що наразі модель змішаного навчання А. Піччано є типовою 
для багатьох європейських університетів. Так, аналіз освітньо-професійних 
програм підготовки студентів за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 
«Освіта» (Додаток Є1) та за освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальності «Освіта 

та засоби масової інформації: е-освіта» (Додаток Є2) в університеті дистанційного 
навчання у Гагенi (Німеччина) свідчить, що навчальні модулі містять онлайн- та 
очні форми і методи навчання, залежно від предметних та дидактичних цілей. 
Передача знань відбувається за допомогою друкованих та мультимедійних 
навчальних матеріалів, фази самонавчання у віртуальному навчальному 
середовищі MOODLE чергуються з фазами очного навчання в аудиторії. Навіть 
стажування можна пройти очно або онлайн. 
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Система управління навчанням Moodle в університеті у Гагені 
використовується для розподіленого спілкування між викладачами та студентами, 
а також студентами між собою. Навчальне середовище розділене на різні 
«модульні зали», в яких надається інформація про модулі. Moodle відображає 
відповідні дидактичні сценарії, пристосовані для дистанційного навчання, 
наприклад, дискусії на форумі, онлайн-семінари, курси читання або вправи. Крім 
того, доступні додаткові матеріали курсу: тексти, що стосуються тем, подкасти та 
відеокасти, поради щодо структурування навчальних робіт або правил цитування. 
Важливі аспекти можна записувати у вікі та працювати над ними разом. 

Центральним елементом є форум, на якому студенти підтримують один 
одного у своїй роботі, задаються та з’ясовуються запитання, пов’язані зі змістом. 
Форум контролюється викладачами та онлайн-викладачами, які також беруть 

участь у дискусіях. Для безпосереднього спілкування також можна створити 
кімнату чату. У студентському кафе BiWi-Lounge створена додаткова пропозиція 
на основі Moodle. BiWi-Lounge виходить за рамки технічних дискусій і 
зарезервований для студентських тем. Тут також форум та чат є засобами 
спілкування, студентський глосарій та вікі збирають найчпоширеніші важливі 
запитання та відповіді щодо навчання. 

Студенти університету також користуються Adobe Acrobat Connect 

Professional для створення «віртуального класу». Це забезпечує пряме 
аудіовізуальне спілкування між викладачами та студентами за допомогою веб-

камери та гарнітури. Таким чином, навчання відбувається в режимі реального часу, 
а традиційна семінарська кімната перетворюється на віртуальну. У віртуальному 
класі спільно працюють над навчальними матеріалами та проводять презентації, а 
Adobe Connect також пропонує інші функції, такі як дошка або спільний доступ до 
програм. 

У Франції Національна консерваторія декоративно-прикладного мистецтва 
CNAM ‒ це заклад вищої освіти, який пропонує освітні програми вищої освіти та 
забезпечує курси з бізнесу, інженерії та мультидисциплінарних наук, надає 
підтримку дистанційного навчання для 35 ЗВО Франції (Cnam, 2019, URL). Наразі 
Національна консерваторія декоративно-прикладного мистецтва офіційно 
визнається Францією як Велика інженерна школа (La République Française, 2019, 

https://moodle2.fernuni-hagen.de/course/view.php?id=108
https://moodle2.fernuni-hagen.de/course/view.php?id=108
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URL), що пропонує широкий спектр курсів у галузі технологій. Основними 
місіями CNAM вважаються наступні: навчання впродовж життя, дослідження, 
науково-технічна культура. Заклад адміністративно розподілений на дві школи – 

промислових наук та інформаційних технологій і управління та соціальних наук, 
кожна з яких містить сім кафедр. У структурі закладу є 200 навчальних центрів по 
всій Франції, де студенти можуть навчатися за вечірньою формою, здавати 
екзамени, отримувати консультативні послуги тощо. Дистанційні курси CNAM 

включають як змішані, так і повністю онлайн-форми навчальних занять. У 2018 -

 2019 навчальному році у CNAM навчалось понад 53 500 студентів, середній вік 
яких 31,9 років (Le CNAM – Electronics, Electrical Engineering and Applied Physics. 

About the CNAM, 2019b, URL). 

Детальне вивчення структури і пропозицій кафедри електроніки, 
електромеханіки та прикладної фізики у CNAM свідчить, що освітня пропозиція у 
цій галузі досить широка як за освітньо-кваліфікаційними рівнями, так і за 
формами навчання, а саме: 8 інженерних курсів у неробочий час; 12 інженерних 
курсів зі стажуванням; 3 програми на отримання професійного ступеня зі 
стажуванням (у Франції і Марокко); 2 програми на отримання професійного 
ступеня за вечірньою формою навчання; 2 програми на отримання професійного 
Національного диплому вищої технологічної освіти (DUT) у неробочий час зі 
стажуванням; 2 магістерські програми; 1 спеціальна програма професійної 
підготовки для фахівців у галузі радіоелектроніки (сертифікат дійсний впродовж 5 
років), а також 6 бакалаврських програм з електроніки, автоматизації та ін.; 2 
магістерські програми з мобільних телекомунікацій; 1 міжнародна магістерська 
програма; 3 докторських програми з радіокомунікацій, електротехніки та 
промислової інженерії (Le CNAM – Electronics, Electrical Engineering and Applied 

Physics, URL). Студенти CNAM мають можливість виконувати практичні й 
лабораторні роботи в 4 науково-виробничих лабораторіях, визнаних на 
національному рівні, зокрема: лабораторія телекомунікацій і автоматики (Cedric), 

електроніки, комунікаційних систем і мікросистем (Esycom), метрології (LNM), 

електротехніки (Satie). 

Аналіз освітньої програми підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Бакалавр (ліцензований)» з науки, технологій, охорони здоров'я зі 
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спеціалізацією в галузі електроніки, електричної енергетики, автоматизації 
свідчить про мультидисциплінарність програми (LE CAM – Electronique, 

Electrotechnique, Automatique,  Mesures, 2020, URL), індивідуальний підхід у 
розробці програми навчання відповідно до потреб (є вибіркові дисципліни); 
можливість вибору форм навчання (навчальні дисципліни у різних навчальних 
центрах викладаються за змішаною, дистанційною, вечірньою формами); 
дуальність, тобто виробничий досвід (стажування) як обов’язкова складова 
навчальної програми, що чергується з теоретичною підготовкою.  

На наше переконання заслуговує на увагу модель співтовариства дослідників 
(Community of Inquiry, CoI), яку розробили Д. Гаррісон, Т. Андерсон і У. Арчер у 

якості орієнтира для поєднання традиційного та онлайн-навчання й викладання 
(Garrison, Anderson & Archer, 2000). Ця модель стала досить популярною у 
дослідників змішаного й онлайн-навчання (Arbaugh, 2007). 

Модель співтовариства дослідників заснована на конструктивістській ідеї 
Дж. Д’юї про те, що навчальне дослідження – це не запам'ятовування, не пошук 

остаточної відповіді, а практичний процес дослідження проблеми. Д. Гаррісон і 
Н. Воган уважають, що ідеальний освітній процес – це маршрут для спільного 

конструювання, зосереджений на дослідженні проблеми. Основа моделі 
співтовариства дослідників значною мірою залежить від наукового пошуку, де 

знання формуються на основі соціальної взаємодії і співпраці (Garrison & Vaughan, 

2008, с.15). Таким чином, навчання як процес дослідження виходить за межі 
засвоєння інформації. Це єдиний інтерактивний цикл. Він пов'язує рефлексію і 
зміст навчання через залучення студентів до спільної розвідки і розумового 

дослідження. 

Навчальне співтовариство дослідників являє собою групу осіб, які разом 
беруть участь у цілеспрямованому критичному дискурсі та рефлексії для 
конструювання власного знання. 

https://eeam.cnam.fr/
https://eeam.cnam.fr/
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Рисунок 5.5. Модель співтовариства дослідників 

Джерело: опрацьовано автором з (Garrison & Vaughan, 2008) 

Модель співтовариства дослідників (рис. 5.5) представляє процес створення 
глибокого і значущого (спільно-конструктивістського) навчального досвіду за 
рахунок розвитку трьох взаємозалежних елементів – соціального, когнітивного й 
учіння. Де: 

 соціальний компонент – це здатність учасників ідентифікувати себе зі 
спільнотою (наприклад, курс навчання), спілкуватися цілеспрямовано в довірчих 

обставинах, і розвивати міжособистісні відносини (Garrison & Vaughan, 2008); 

 компонент викладання – це проектування, сприяння і спрямування 
пізнавальних і соціальних процесів з метою досягнення особистісно і освітньо 
значущих результатів навчання; 

 когнітивний компонент – це конструювання знання через рефлексію і 
дискурс (Garrison, Anderson & Archer, 2000). 

 Автори моделі зазначають, що персональний освітній досвід студентів 
покращується за умови одночасної взаємодії трьох компонентів. Основні 
етапи організації і способи їх здійснення представлені в таблиці 5.1.  

 В основу моделі співтовариства дослідників покладено рефлексію і 
дискурс як два невід'ємних елементи навчального досвіду. З огляду на це, 
Д. Гаррісон і Н. Воган пропонують дизайн змішаного навчання, який розпізнає і 

когнітивний  
компонент 

 

 

компонент  
викладання 

соціальний 
компонент 

створення 
клімату 

відбір 
змісту 

підтримка 
дискурсу 

досвід 
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максимізує освітній досвід через: (1) зважену інтеграцію онлайн-навчання і 
традиційного очного навчання для кращої рефлексії і дискурсу; і (2) принциповий 
перегляд та переосмислення навчання й учіння для оптимізації участі студентів 
(Garrison & Vaughan, 2008, с. 31). Отже, модель змішаного навчання 
співтовариства дослідників фокусує увагу не на використанні ІКТ, а на процесі 
навчання.  

Таблиця 5.1. 

Етапи організації і шляхи їх здійснення у моделі співтовариства дослідників 

Компоненти Етапи організації Шляхи здійснення 

Когнітивний  ініціююча подія, 

 дослідження, 

 узагальнення, 

 використання. 

 виникнення сумніву, 

 обмін інформацією, 

 систематизація ідей, 

 застосування нових ідей. 
Викладання   проектування, 

 здійснення, 

 фасилітація дискурсу, 

 керуючі інструкції. 

 розробка навчальної 
програми і вибір методів, 

 обмін думками, 

 організація дискусії. 
 

Соціальний  відкрита комунікація, 

 групова взаємодія, 

 емоційна/особистісна 
рефлексія. 

 

 вільне висловлювання 
думки, 

 заохочення до співпраці, 

 вираження емоцій, 
товариські відносини.  

Джерело: систематизовано автором з (Garrison, & Vaughan, 2008) 

Приходимо висновку, що змішане навчання за Д. Гаррісоном і Н. Воганом – 

це не просто вбудовування ІКТ у традиційне навчання, дослідники пропонують 
цілісну і самодостатню модель змішаного навчання, яка успішно застосовується у 
розробці масових відкритих онлайн курсів (MOOC), інтернет-посібників, які наразі 
стали невід’ємною частиною дистанційного та змішаного навчання у європейських 
університетах.  

Наразі пріоритетними напрямками досліджень технологічного аспекту 
змішаного навчання, як правило, є проблема поєднання, а не організаційні засади 
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навчання. Змішане навчання ураховує переваги онлайн навчання, яке забезпечує 
легкий і гнучкий доступ у будь-який час і у будь-якому місці. Віртуальна 

реальність, навчальні експертні системи та мобільні технології забезпечують 
студентам легкий і зручний доступ, дозволяють використовувати бездротові і 
мобільні пристрої (Wagner, 2006; Chew & Jones, 2006).  

Поєднання може бути простим виокремленням частини курсу в онлайн 
складову. Наприклад, курс, який містить за навчальним планом три аудиторних 
години, може містити одну годину онлайн-навчання або навпаки. Або періоди 
онлайн-навчання чергуються з періодами очного навчання, як це запроваджено в 
університеті Ольденбургу (Німеччина): 10-тижневий онлайн-етап (січень-

березень);  3-тижневий етап аудиторних занять в (березень); 15-18 тижнів онлайн-

фаза (квітень-вересень); 2-тижневий етап аудиторних занять (вересень) (Universitat 

Oldenburg, URL). 

Результати наукової розвідки свідчать, що європейські університети 
перебувають у постійному процесі планування та проведення навчальних програм. 
Зараз ландшафт кардинально змінився, і університети прагнуть пом'якшити 
ризики, забезпечити постійне якісне забезпечення та позитивний досвід студентів, 
забезпечуючи безперервність навчання.  Тому ефективне використання цифрових 
технологій розглядається як основне у забезпеченні безперервності навчання, 
задоволенні поточних та майбутніх вимог щодо соціального дистанціювання через 
коронавірус та позитивної взаємодії зі студентами.   

Аналіз освітньо-професійної програми підготовки студентів за освітнім 
ступенем «Бакалавр» зі спеціальності «Комп’ютерні науки» з виробничим 
досвідом в університеті Манчестера (Додаток Е2) свідчить, що наразі університети 
Великобританії застосовують низку змішаних форм навчання, запрошуючи 
студентів взяти участь у поєднанні очного та онлайн-навчання через проектну 
роботу у групах, очні лабораторні та практичні заняття, тьюторську підтримку, 
онлайн навчальні ресурси. 

Коли застосовується режим змішаного навчання, курс і програма реагують 
на зміни оскільки заняття можна переключати з одного режиму на інший, тобто з 
використанням Інтернет або в аудиторії.  Це допомагає педагогам планувати 
викладання та оцінювання з урахуванням змін оточуючого середовища. Про це 
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говорить С. Томсон, директор Центру інновацій в освіті Ліверпульського 
університету, коли наводить приклад гібридної автівки, яка має два види двигуна 
(механічний та електричний), які можуть бути ефективно задіяні у різних умовах 
подорожі (University of Liverpool, 2020). 

Отже, змішане навчання можна визначити як розумну інтеграцію 
традиційного навчання та навчання на основі Інтернет або інших технологічних 
засобів. Але розумна інтеграція традиційного навчання і навчання через Інтернет – 

це не доповнення до традиційної лекції, не онлайн-курс, а фундаментальна і 
оптимальна (ре)конструкція для поліпшення і розширення можливостей навчання 
через переосмислення і реструктуризацію учіння й навчання (Chew, Jones & 

Turner, 2008). 

Ми цілком погоджуємось, що саме змішане навчання представляє 
можливість інтеграції технологічних досягнень з фізичною взаємодією в умовах 
традиційного навчання. Таке поєднання може компенсувати недоліки 
традиційного навчання і навчання в режимі онлайн, а саме: час і простір, які є 
типовими обмеженнями для традиційного навчання. Змішане навчання поєднує 
сильні сторони як електронного, так і традиційного навчання. Крім того, 
вважається, що комбінація традиційного і онлайн-навчання економічно 
ефективніша не тільки для навчання великих і малих груп, а також в умовах 
індивідуального навчання (Hofmann, 2006). Між іншим, ефективне використання 
цифрових технологій розглядається як запорука безперервності навчання, 
задоволення поточних та майбутніх вимог щодо соціального дистанціювання в 
умовах пандемії та ефективної взаємодії зі студентами.   
 

 

5.4. Дуальна форма навчання  

 

Слід зазначити, що останні десятиліття стали часом швидкої переорієнтації 
більшості національних освітніх систем від соціалізації в національній культурі до 
розробки спільної освітньої політики для підготовки професіоналів, для життя і 
роботи в умовах ринково орієнтованої конкурентної глобальної економіки. На 
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перший план виходить пошук талантів та вимога набуття нових компетенцій, 
зокрема навичок працевлаштування.  

Головною метою професіоналізації освіти стає розширення можливостей 
людей через розвиток їх здібностей, усвідомлення актуальності набутої освіти, 
забезпечення кращих можливостей та адаптації в робочому середовищі. 

Аналіз зарубіжних джерел (Developing European work based learning 

approaches and methods, 2017, URL; InnovatiVET, 2018, URL; Work-Based Learning 

in Europe – Renewing Traditions: Background Information, 2013, URL; Work-Based 

Learning in Europe: Practices and Policy Pointers, 2013, URL) з проблеми професійної 
підготовки фахівців за дуальною формою навчання в європейських ЗВО та 
навчальних програм ЗВО досліджуваних європейських країн свідчить, що існує 
кілька організаційних форм дуального навчання: стажування, періодичне навчання 
в компанії та інтегроване навчання.  

У німецьких університетах існують три усталені форми дуального навчання 

(Duales studium – studieren und berufserfahrung, 2017, URL): 

1. Вища освіта інтегрована з професійною освітою (ausbildungs integrierend): 

містить в собі класичну вищу освіту і практичну професійну (перелік освітніх 
спеціальностей стандартизований). Умовою прийому  на цю модель освіти є, як 
правило, наявність атестату про середню або середню фахову освіту, а також 
договір-згода з підприємством. 

2. Вища освіта інтегрована з професійною діяльністю (berufs integrierend): ця 
модель розрахована, у першу чергу, на тих, хто має закінчену професійну освіту 
або багаторічний досвід роботи за будь-якою спеціальністю. Навчання припускає 
продовження професійної діяльності, якщо вона змістовно пов'язана з напрямком 
навчання. Ця форма навчання доступна без атестата про середню або середню 
фахову освіту. Але обов’язковим є тристоронній договір між університетом, 

студентом і підприємством. 

3. Вища освіта інтегрована з виробничою практикою (praxis integrierend): ця 
форма дуального навчання передбачає проходження тривалої практики на 
підприємстві. Умовою прийому на цю форму навчання є атестат про середню або 
середню фахову освіту. 
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На деяких великих фірмах, наприклад Volkswagen, під час прийому на 
дуальну модель навчання зі студентом укладають договір, відповідно до якого 
компанія зобов'язана прийняти його на роботу, якщо його випускний бал буде 
досить високим. За результатами дослідження Федерального інституту 
професійної підготовки у ФРН (Bundesіnstіtuts fur Berufsbіldung) зазначається: 76 % 

опитаних підприємств цінують у своїх випускниках відмінні знання про хід 
виробничих й економічних процесів. Кожна друга фірма (45,6 %) приймає на 
роботу свого практиканта після закінчення дуального навчання. Майже 64 % 

компаній переконані, що дуальних студентів відрізняє від інших висока мотивація 
й самостійність у роботі. Більшість роботодавців відмічають у дуальних студентів 
високий рівень професійних навичок (46,5 %) і вміння працювати в команді 
(45,9 %). Три чверті опитаних компаній (74 %) визнають дуальну модель вищої 
освіти якіснішою й ефективнішою у порівнянні з класичною. 

Наприклад, сучасний навчальний центр компанії Sіemens у своїй освітній 
діяльності використовує метод проєктів. Студенти із другого семестру першого 
курсу вже виконують проекти в підгрупах. Їм видаються кошти для самостійної 
закупівлі матеріалів, ці витрати потрібно розрахувати, обґрунтувати. Вони 
самостійно можуть ускладнити завдання й знайти шляхи його розв’язання, при 
цьому використовуються комп'ютерні програми (наприклад, по кресленню − 

CAD), тому що робота вимагає виконання операцій на станках із програмним 
керуванням.  

У студентів висока мотивація до навчання, тому що вони мають потребу в 
ефективному засвоєнні теорії для виконання практичного завдання. Вони самі 
оформлюють документацію до проєкту, включаючи креслення, розрахунки, звіт 
про результати роботи і його презентацію. 

Стандартна модель вищої дуальної освіти в Німеччині (рис. 5.6) передбачає, 
що практичні знання й навички (75-80 % загального обсягу навчального часу) 
здобуваються на підприємстві. Навчальний заклад дає необхідні теоретичні й 
основні практичні знання (20-25 % часу).  

Взаємини між роботодавцем і студентом регулюються договором, а між 
роботодавцем і навчальним закладом – освітнім стандартом. Освітні стандарти 
професій є прерогативою Федерального інституту професійної освіти Німеччини.  
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Рисунок 5.6. Схема дуального навчання у німецьких ЗВО 

Джерело: розроблено автором 

У Великобританії з початку дев'яностих років докладаються зусилля для 
інтеграції навчання на виробництві та університетської освіти у програми 
дуального навчання. На додаток до традиційно структурованих програм ступеня 
бакалавра, британські університети розробили величезний спектр спеціальних 
професійно-орієнтованих програм, які розроблено на основі кваліфікаційних вимог 
певних видів бізнесу або конкретних компаній, а також для окремих осіб. 

Для учасників курсу розробляється індивідуальна програма, яка фокусується 
на попередніх знаннях студентів та реальних робочих завданнях у відповідній 
компанії. Основною складовою спеціальних курсів є визнання попередніх 
навчальних досягнень та процесу навчання під час робочого процесу. Цей метод 
також дозволяє студентам продовжувати здобувати кваліфікацію як бакалавра, так 
і магістра (Рівні 6 та 7 EQF). 

Водночас дипломи базового ступеня (Foundation Degree) були введені у 
Великобританії як коротка програма професійної підготовки фахівців (рівень 5 

ЄРК), яка пропонується університетами у співпраці з компаніями та асоціаціями 
роботодавців. Вони спеціально орієнтовані на дорослих, які мають попередній 
професійний досвід або кваліфікацію, і поєднують здобуття вищої освіти із 
навчанням на робочому місці. Навчальна програма розробляється у співпраці між 
університетом та роботодавцем та / або професійним органом. Закінчення курсу 



340 

 

денної форми навчання зазвичай займає два роки, що еквівалентно першим двом 
рокам бакалавра. Щоб курс був класифікований як базовий ступінь, він повинен 
забезпечувати достатню підтримку роботодавця та чітку можливість пов’язати 
курс зі ступенем бакалавра.  

Слід зазначити, що інтеграція практичного досвіду роботи є 
фундаментальною частиною курсу. Це може мати форму щорічного модуля 
стажування (зазвичай це одна шоста або одна восьма частини курсу) або 
стажування протягом тривалого періоду часу. Досвід роботи повинен 
переслідувати чіткі освітні цілі і зазвичай включається в остаточне оцінювання.  

Британські ступені вищої освіти за дуальною формою навчання оцінюються 
за рівнями ЄРК від 5 до 7. Вони поєднують набуття професійних навичок та 
технічних знань, необхідних для конкретної професії чи галузі промисловості. 
Класифіковані як рівень 5, вони були введені в 2008 році як альтернатива курсам 
денної форми навчання та як альтернативний шлях до вищої технічної та 
професійної кар’єри.  

Ця різноманітність варіантів ВПО у Великобританії залежить від умов 

окремих ЗВО, які можуть дуже відрізнятися. Тривалість і співвідношення 
теоретичного та практичного навчання на робочому місці відрізняються залежно 
від окремих програм. Студенти повинні мати офіційну роботу, якщо їм 
виповнилося 19 років і старше, вони мають право на виплату мінімальної 
заробітної плати з другого курсу. Жодних законодавчих вимог щодо структури 
стажування на робочому місці немає. 

Нарешті, наприкінці 2014 року британський уряд оголосив про 
запровадження дуального навчання у програмах на рівні бакалавра та магістра 
(рівень 6 та 7 ЄРК). Аналіз навчальних програм підготовки студентів за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» зі спеціальності «Комп’ютерні науки» в 
університеті Міддлесекс (Додаток Е1) та зі спеціальності «Комп’ютерні науки» з 
виробничим досвідом в університеті Манчестера (Додаток Е2) свідчить, що курс 
навчання триває 4 роки, а стажування на робочому місці впродовж одного року 
студенти мають пройти між другим і третім курсами навчання за програмою. 

Університети прикладних наук у Нідерландах традиційно пропонують 
освітні програми за дуальною формою навчання за освітньо-кваліфікаційними 
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рівнями бакалавра і магістра. На додаток до бакалаврських та магістерських 
програм, кілька років тому були запроваджені успішні пілотні проєкти з 
програмами вищої освіти короткого циклу (асоційований ступінь, рівень 5 ЄРК). 
Ці програми (120 ECTS; нормативна тривалість два роки) є частиною 
бакалаврських програм (240 ECTS; нормативна тривалість чотири роки). Однак  з 
2018 року – це окрема програма професійної підготовки фахівців.  

Аналіз навчальної програми підготовки студентів за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» зі спеціальності «Геоінформатика» (Додаток 

Е3) свідчить, що дуальне навчання організоване за принципом «сендвіч», тобто 
фази стажування передуються з фазами навчання, а навчальні модулі мають 
професійно-спрямований зміст, найпоширеніші серед методів навчання – лекція, 
проектні й практичні завдання (HAS Hogeschool, URL). 

У Франції дуальні освітні програми (рівні 5 – 7 ЄРК) пропонуються 
здебільшого університетськими технологічними інститутами (University Institutes 

of Technology, IUT). 

Як зазначалося раніше, двома найважливішими професійними 
кваліфікаціями у секторі ВПО у Франції є Диплом технологічного університету 
(Diplôme Universitaire de Technologie, DUT) (120 ECTS) та Сертифікат техніка 

вищої категорії (Brevet de Technicien Supérieur, BTS). Обидві кваліфікації 
класифікуються як рівень 5 ЄРК. Вони відрізняються спрямованістю навчальної 
програми, оскільки BTS розглядається як кваліфікація, яка дозволяє безпосередньо 
виходити на ринок праці, тоді як DUT вважається кроком до подальшої вищої 
освіти. З 2021 року ВПО Франції розпочне підготовку студентів за освітньою 
кваліфікацією «Бакалавр технологічного університету» (Bachelor Universitaire de 

Technologie, BUT) (рівень 6 ЄРК) (Bachelor Universitaire de Technologie). 

Студенти програми DUT отримують підтримку від свого університету у 
пошуку стажування, проте інституційних партнерських відносин із зовнішніми 
сторонами немає. Під час практики призначений тьютор допомагає у розробці 
звіту про стажування. В рамках іспитів звіт представляється екзаменаційній 
комісії, до складу якої входять викладачі та фахівці, які брали участь у проекті. 

У програмі BTS стажування організовують викладачі, відповідальні за 
координацію між навчальними закладами та компаніями. Студенти зазвичай 



342 

 

складають цифрову документацію про своє стажування, до якої мають доступ як 
викладачі в компанії, так і в університеті. 

Навчальні програми для DUT та BTS розроблені з використанням 
централізованого процесу, який здійснюється Національними професійними 
комісіями (Commissions Professionelles Nationales, CPN), і діє в масштабах всієї 
країни. В даний час існує 17 таких комісій для програм DUT, по одному для 
кожної галузі навчання, до складу якої входять викладачі, науковці та експерти з 
відповідної дисципліни або галузі бізнесу. Їх завданням є розробка стандарту щодо 
знань, навичок та компетентностей, яких слід набути та перевірити. Відповідне 
міністерство вищої освіти приймає остаточне рішення. 

Спираючись на кваліфікацію DUT та BTS, студенти також можуть 
продовжувати вивчати однорічну програму для отримання ступеня професійного 

бакалавра, ліцензіата або бакалавра технологічного університету (BUT). 

Ступінь професійного бакалавра (licence professionelle) (рівень 6 ЄРК) можна 
отримати через 1 рік навчання (60 ECTS). Термін licence professionelle або licence 

pro був обраний, щоб підкреслити паритет із традиційним університетським 
ліцензіатом (ступінь бакалавра), роблячи тим самим кваліфікацію привабливою 
альтернативою з самого початку. Її пропонують університети, технологічні 
інститути, а також професійні ліцеї. Фази стажування в цих програмах тривають 
від 12 до 16 тижнів. Так, аналіз навчальної програми за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Професійний бакалавр» зі спеціальності «Електронні та комунікаційно-

інформаційні системи» у Нантському технологічному університеті (Додаток Е4) 

свідчить, що у цій програмі фази навчання в університеті (18 тижнів) чергуються з 
фазами стажування на виробництві (33 тижні). Проте у програмах професійної 
підготовки фахівців у CNAM (LE CAM – Electronique, Electrotechnique, 

Automatique,  Mesures, 2020, URL) стажування на робочому місці вимагається 
наприкінці кожного року навчання. При цьому студенти можуть обрати місце 
стажування зі списку пропозицій закладу вищої освіти, які є у відкритому доступі 
на сайті CNAM (Le CNAM, 2019, URL). 

Слід відзначити неабияку привабливість ступеня професійного бакалавра, 
про що свідчить зростаюча кількість студентів, які вступають на цю програму (з 
3600 студентів у 2002 році до 52000 у 2013 – 2014 навчальному році). Наразі 

https://eeam.cnam.fr/
https://eeam.cnam.fr/
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ступінь професійного бакалавра можна отримати за 173 різними програмами 
(Arrêté du 27 mai 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de 

licence professionnelle, URL).  

Вивчення італійського досвіду організації дуального навчання у ВПО 
свідчить, що пропозиція освітніх програм в італійських ЗВО за цією формою 
навчання тільки починає формуватися, оскільки законодавча база, яка регламентує 
дуальне навчання у ЗВО в Італії була оновлена лише у 2015 році (Decreto 

Legislativo, 2015, URL). 

На підставі аналізу законодавчих документів та аналітичних досліджень з 
упровадження дуального навчання в італійських ЗВО нами з’ясовано, що 
італійська система освіти має три види стажувань, а саме: 

‒ 1 тип – стажування у системі професійно-технічної освіти 
(apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale), що інтегровано у 
програми дуального навчання на вищому середньому рівні (рівень 3 – 4 ЄРК); 

‒ 2 тип – професійне стажування (apprendistato professionalizzante o 

contratto di mestiere) для тих, хто хоче отримати професійну кваліфікацію у 
навчальних центрах. Навчання складається з двох частин: придбання ключових 
навичок (120 годин протягом 3-річного періоду), що регулюються регіонами та 
автономними провінціями та забезпечуються навчальними центрами; набуття 
професійних навичок для конкретних областей професій, що надаються 
безпосередньо компаніями; 

‒ 3 тип – стажування на рівні вищої освіти (apprendistato di alta 

formazione e ricerca) (рівні 5 – 8 ЄРК), яке інтегровано у навчальні програми 
професійної підготовки фахівців у ЗВО. За погодженням із соціальними 
партнерами та державними центрами освіти та навчання регіони та автономні 
провінції визначають тривалість контрактів та організацію програм та 
забезпечують їх сумісність із навчальними програмами на базі ЗВО. Вони також 
визначають кількість кредитів, а також навички, які слід здобути під час 

професійної підготовки у компанії. За відсутності регіональної нормативної бази 
можливі спеціальні домовленості між навчальними закладами та компаніями.  

Вивчення досвіду італійських ЗВО (Міланська політехніка, Болонський 
університет) (Додатки Є3, Є4) щодо реалізації дуального навчання в освітній 
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практиці свідчить, що навчальні програми професійної підготовки фахівців містять 
стажування як обов’язкову складову, але на різних етапах навчання. Наприклад, у 
Міланській політехніці бакалаврська програма зі спеціальності «Автоматизація» та 
«Комп’ютерні системи» містять стажування на третьому курсі навчання для 
оволодіння професійно орієнтованими навичками. При цьому слід зазначити, що 
студентам пропонуються альтернативні шляхи для стажування, зокрема 
підприємство, університетська науково-виробнича лабораторія або технічна 
організація. На сайті університету міститься інформація щодо пропозиції 
стажувань за фахом і працевлаштування на різних підприємствах (Polytechnico 

Milano. CareerService, URL). У магістерській навчальній програмі у галузі техніки 
та комп’ютерних наук у Болонському університеті стажування (18 ECTS) 

пропонується для підготовки до випускного іспиту як альтернатива магістерській 
дипломній роботі. 

Втім слід підкреслити, що освітні програми професійної підготовки фахівців 
в італійських ЗВО, які містять стажування, не декларуються як програми за 
дуальною формою навчання, але мають всі ознаки цієї форми. Це дає нам підстави 
віднести їх до дуальної форми навчання.  

Аналіз сучасного стану дуального навчання у європейських ЗВО та окремих 
освітньо-професійних програм підготовки фахівців за дуальною формою навчання 
свідчить, що дуальне навчання відрізняється низкою ознак. По-перше, дуальне 
навчання зосереджено навколо рефлексії щодо робочої практики; це не просто 
опанування системою технічних навичок, але критичне мислення і навчання через 
досвід. По-друге, дуальне навчання розглядає навчання як результат дії і 
розв’язання проблем у робочому середовищі, і, таким чином, зосереджено на 
реальних проектах. У дуальному навчанні знання формується у процесі спільної 
колективної діяльності, яка передбачає обговорення ідей і проблем, прийняття 
рішень. Нарешті, дуальне навчання вимагає не тільки набуття нових знань, але і 
формування мета-компетенції – уміння вчитися (Raelin, 2000). 

Отже, провідними особливостями дуального навчання у європейській вищій 

професійній освіті є такі: 
1. Встановлення партнерства між основними зацікавленими сторонами: 

роботодавці, студенти та ЗВО.  
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2. Визнання попереднього навчання і досвіду (Accreditation of Prior Learning, 

APL, Accreditation of Prior Experiential Learning, APEL).  

3. Наявність інноваційної та привабливої складової системи навчання на 
основі методології «змішане навчання» (blended learning), в тому числі різні форми 
й методи навчання та викладання, що характеризуються:  

 критичним мисленням і аналітичними діями, які пов'язують нові теорії з 
досвідом; 

 практико-орієнтованими проектами, які задовольняють потреби всіх 
зацікавлених сторін і обумовлюються навчальним договором; 

 методологією і методикою дистанційного та електронного навчання;  

 індивідуальною підтримкою студента як освітньою установою, так і 
робочою організацією. 

4. Оцінювання і формальна сертифікація результатів програм дуального 

навчання. 
5. Проектування програм дуального навчання залежить від попереднього й 

поточного досвіду роботи дорослого студента. Навчальні програми можуть 
складатися з кредитів різних навчальних курсів, включаючи:  

‒ договірні модулі дуального навчання;  
‒ існуючі модулі курсів в університеті;  
‒ акредитовані короткострокові курси; 
‒ акредитовані програми навчання, надані роботодавцем; 
‒ акредитовані модулі або курси, пропоновані іншими освітніми 

установами; 
‒ визнання попереднього навчання (Masters awards by learning agreement 

(MALA framework), 2014, URL). 

Аналіз освітньо-професійних програм підготовки фахівців за дуальною 
формою навчання у ЗВО Великобританії (Університет Манчестера, Університет 
Міддлесекс), Італії (Міланська політехніка, Болонський університет), Нідерландів 
(Університет прикладних наук ГАС), ФРН (заклад вищої дуальної освіти Баден 
Вюртемберг), Франції (CANM, Технологічний інститут Нантського університету), 
результати якого представлені у порівняльній таблиці (Додаток Г), свідчить, що ці 
програми мають наступні характеристики:  
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1. Стажування вважається основним шляхом професійної підготовки 
фахівців у Великобританії, Нідерландах, Франції і ФРН, а в Італії – це 
альтернативний шлях.  

2. Програми професійної підготовки фахівців за дуальною формою 
навчання пропонуються на всіх рівнях вищої професійної освіти (рівень 5 – 7 

ЄРК). 
3. У Великобританії, Нідерландах, Франції і ФРН стажування у професійній 

підготовці фахівців у ЗВО має давню традицію, в Італії – регулюється на 
законодавчому рівні лише з 2003 року.  

4. Джерела фінансування стажування надходять від роботодавця і 
частково від держави у Великобританії, Нідерландах, ФРН і Франції, в Італії – 

законодавча база передбачає можливість оплати навчання в компаніях за 
допомогою двосторонніх міжпрофесійних фондів (спільно створених та керованих 
соціальними партнерами) і частково роботодавцем.  

5. Фінансові стимули для компаній, які пропонують місця для стажування 

існують у формі грантів (Великобританія), бонусів (Великобританія), пільг в 
оподаткуванні (Великобританія, Італія), субсидій (Нідерланди, ФРН, Франція), 
державної фінансової підтримки (Франція). 

6. Мінімальна тривалість стажування, визначена на законодавчому рівні у 
Великобританії – 12 місяців, в Італії і Нідерландах – 60% від загальної кількості 
годин навчального навантаження, у Франції – 20–25%, у ФРН – залежно від 
освітньої програми. 

7. Форми чергування навчання й стажування: у Великобританії – повний 
рік стажування на підприємстві, в Італії, Нідерландах, ФРН і Франції – різні схеми 
чергування стажування і навчання. 

8. Студент має статус робітника або стажера. План навчання узгоджується 
між представниками освітньої установи та підприємства. Студенти мають 
індивідуальну траєкторію навчання.  

9. Офіційні стосунки студента з роботодавцем регулюються угодою про 
стажування (Великобританія), тристороннім договором (Італія, Нідерланди, ФРН, 
Франція). 

10. Студенти отримують мінімальну заробітну плату на підприємстві. 



347 

 

11. Відповідальність за якість навчання покладається на заклад вищої освіти 
і роботодавця. 

12. Представники роботодавців та інші соціальні партнери беруть участь у 
розробці стандартів, освітніх програм, критеріїв оцінювання результатів і якості 
навчання. 

Успіх дуального навчання пояснюється взаємною вигодою для всіх її 
учасників, у тому числі й для держави. Аналіз літератури щодо дуальної форми 
професійної освіти (Astheіmer, 2013, URL; Little, 2006, URL; Sobiechowska & 

Maisch, 2006) дозволяє визначити наступні її переваги:  

 навчання наближене до практики, передбачає розв’язання реальних 
завдань; 

 велика ймовірність отримати роботу на тому ж підприємстві, де навчалися 

(наприклад, у 2010 році 61 % випускників були працевлаштовані на підприємствах, 

де вони навчалися); 

 на ринку праці найбільшою мірою затребувані саме випускники, які 
навчалися за дуальною формою навчання; 

 за рахунок навчання в університеті можна вибудувати успішну кар'єру й 
швидше дорости до рівня керівника; 

 проходячи навчання, студентів знайомлять із усіма підрозділами 
підприємства; 

 навчальний процес побудований таким чином, що пройдений теоретичний 
матеріал відпрацьовується у процесі безпосередньої практики на підприємстві. 

З позиції підприємства, як партнера дуальної форми вищої освіти і 
роботодавця, наводяться наступні аргументи на користь дуального навчання: 

 забезпечення потреб підприємства кваліфікованими фахівцями; 

 вирощування мотивованих і випробуваних на власному виробництві 
працівників, які ідентифікують себе з підприємством і знають всі сторони 
внутрішньофірмових і виробничих процесів; 

 менше звільнень і помилок при прийомі на роботу; 

 відсутність фази адаптації (у порівнянні із прийомом на роботу нового 
фахівця); 
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 гнучкість і схильність до інновацій кваліфікованих фахівців, вивчених на 
виробництві;  

 омолодження середнього віку персоналу фірми; 

 позитивне підґрунтя для організації підвищення кваліфікації; 

 підвищення іміджу підприємства (навчально-виробниче підприємство має 
вищий рейтинг); 

 підприємство стає повноправним партнером держави у реалізації стратегії 
навчання впродовж життя. 

Держава, у свою чергу, також зацікавлена в збільшенні чисельності 
навчальних місць у рамках моделі дуальної освіти. Це пов'язано ще й з тим, що з 
економічної точки зору така освіта сама себе фінансує. Так, Бремерський 
дослідницький інститут проаналізував базу даних відносної прибутковості 
дуального навчання в Німеччині: чистий прибуток становить 800 євро на рік на 
кожне освітнє місце (Was іst unter «duale Ausbіldung» zu verstehen?, 2014, URL). 

Узагальнення результатів аналізу освітньо-професійних програм дуального 
навчання у європейських ЗВО дозволяє наочно представити різні моделі 
організації дуального навчання, які функціонують у ЗВО країн Європейського 
Союзу (рис. 5.7). 

стажування

сендвіч 
схема

схема 
чергування

робота 
на ставку

робота 
на півставки

виробнича 
практика

 

Рисунок 5.7. Типи дуального навчання у ЗВО Євросоюзу 

Джерело: розроблено автором 

Отже, аналіз, особливостей та освітніх програм за дуальною формою 
навчання в європейських ЗВО дає нам можливість зробити наступні висновки: 
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дуальне навчання включає в себе професійну діяльність у межах навчальної 
програми формального навчання у ЗВО, передбачає організацію відносин між 
зацікавленими сторонами – роботодавцем, педагогом-андрагогом та студентом, що 
беруть участь у навчанні, в роботі і формуванні знань і навичок. Особливістю 
змісту дуального навчання є інтегративний навчальний план, який складається 
спільно студентом, представниками університету і підприємства. Зацікавлені 
сторони діють у спільному контексті. 
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ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО РОЗДІЛУ 

Конструювання складових андрагогічної моделі професійної підготовки 
фахівців у європейських ЗВО відбувалося з урахуванням загальноєвропейських 
чинників, провідними серед яких стали соціально-економічний розвиток, 
інформатизація усіх сфер суспільного життя, стратегія навчання впродовж життя, 
актуалізація вищої професійної освіти. Модель складається з двох 
взаємопов’язаних блоків. Блок андрагогічних засад містить методологічні, 
теоретичні, організаційні і процесуальні засади. Блок освітнього процесу містить 
цільовий, змістовий компонент, технологічний і результативний компоненти. 

Проведене дослідження досвіду європейських ЗВО щодо організації 
дистанційного навчання показало, що відкриті університети Великобританії та 
Нідерландів забезпечують навчання студентів в асинхронному режимі, а 
Міжнародний телематичний університет UNINETTUNO в Італії, Університет 
дистанційної освіти у Гагені, Національна консерваторія декоративно-прикладного 
мистецтва CNAM у Франції – в асинхронному й синхронному режимах, 
використовуючи змішані форми навчання.  

Аналіз освітньо-професійних програм та методичних рекомендацій щодо 
навчання у європейських закладах дистанційної освіти дав підстави визначити 
загальні особливості дистанційної форми навчання у європейських ЗВО. 

Дистанційна форма навчання у професійній підготовці фахівців забезпечує 
відповідність майбутнім потребам студентів, формування їхньої соціальної 
відповідальності через професійне спрямування навчання, здобуття ними 
відповідних навичок і вмінь для активної участі в житті інформаційного 
суспільства; розвиток умінь спільної роботи через створення можливостей для 
зміцнення відносин між спільнотами університету (викладацький штат, студенти, 
роботодавці) та іншими ЗВО, а також співпрацю щодо розроблення навчальних 
матеріалів; технологічність тощо. 

Досліджено теорію і практику змішаного навчання у європейських ЗВО. 
Доведено, що у європейській вищій освіті не існує стандартної основи для 
моделювання змішаного навчання. Університети пристосовують змішане навчання 
до різних потреб та вимог дорослого студента. Тому існують різні моделі 
змішаного навчання, зокрема континуум змішаного навчання Н. Джонс, модель 
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співтовариства дослідників Д. Гаррісона і Н. Вогана. Втім з’ясовано, що більшість 
європейських ЗВО організують змішане навчання за мультимодальною моделлю 
італійського дослідника А. Піччано, за якою дидактичні цілі обумовлюють форми, 
методи і засоби навчання.  

Саме змішане навчання представляє можливість інтеграції технологічних 
досягнень з фізичною взаємодією в умовах традиційного навчання, що може 
компенсувати типові недоліки такої освіти. Змішане навчання поєднує сильні 
сторони як електронного, так і традиційного навчання, комбінація яких є 
економічно ефективнішою. Визначено характерні форми навчальних занять, 
методи і засоби навчання у змішаній формі професійної підготовки фахівців у 
європейських ЗВО, а також ролі педагога-андрагога у цій формі навчання. 

За результатами аналізу освітньо-професійних програм підготовки фахівців 
за дуальною формою навчання у ЗВО Великобританії (Університет Манчестера, 
Університет Міддлесекс), Італії (Міланська політехніка, Болонський університет), 
Нідерландів (Університет прикладних наук ГАС), ФРН (заклад вищої дуальної 
освіти Баден Вюртемберг), Франції (CNAM, Технологічний інститут Нантського 
університету) виокремлено низку суттєвих характеристик дуальної форми 
навчання, серед яких: стажування вважається основним шляхом професійної 
підготовки фахівців у Великобританії, Нідерландах, Франції і ФРН, а в Італії – це 
альтернативний шлях; програми професійної підготовки фахівців за дуальною 
формою навчання пропонуються на всіх рівнях вищої професійної освіти (рівень 
5– 7 ЄРК); у Великобританії, Нідерландах, Франції і ФРН стажування у 
професійній підготовці фахівців у ЗВО має давню традицію, в Італії – регулюється 
на законодавчому рівні лише з 2003 року; джерела фінансування стажування 

надходять від роботодавця і частково від держави у Великобританії, Нідерландах, 
ФРН і Франції, в Італії – законодавча база передбачає можливість оплати навчання 
в компаніях за допомогою двосторонніх міжпрофесійних фондів (спільно 
створених та керованих соціальними партнерами) і частково роботодавцем; 
фінансові стимули для компаній, які пропонують місця для стажування існують у 
формі грантів (Великобританія), бонусів (Великобританія), пільг в оподаткуванні 
(Великобританія, Італія), субсидій (Нідерланди, ФРН, Франція), державної 
фінансової підтримки (Франція); мінімальна тривалість стажування, визначена 
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на законодавчому рівні у Великобританії – 12 місяців, в Італії і Нідерландах – 60% 

від загальної кількості годин навчального навантаження, у Франції – 20–25%, у 
ФРН – залежно від освітньої програми; форми чергування навчання й стажування: 
у Великобританії – повний рік стажування на підприємстві, в Італії, Нідерландах, 
ФРН і Франції – різні схеми чергування стажування і навчання; студент має 
статус робітника або стажера, план навчання узгоджується між представниками 
освітньої установи та підприємства, студенти мають індивідуальну траєкторію 
навчання; офіційні стосунки студента з роботодавцем регулюються угодою про 
стажування (Великобританія), тристороннім договором (Італія, Нідерланди, ФРН, 
Франція); студенти отримують мінімальну заробітну плату на підприємстві; 
відповідальність за якість навчання покладається на заклад вищої освіти і 
роботодавця; представники роботодавців та інші соціальні партнери беруть участь 
у розробленні стандартів, освітніх програм, критеріїв оцінювання результатів і 
якості навчання. 

Визначено форми навчальних занять, методи і засоби навчання у дуальній 
формі професійної підготовки фахівців у європейських ЗВО, а також ролі педагога-

андрагога у цій формі навчання. Окреслено переваги дуальної форми освіти у 
професійній підготовці фахівців у європейських ЗВО для здобувачів і 
роботодавців.  

Результати дослідження, відображені в розділі, викладено у таких 
публікаціях автора: Гордієнко, 2010a; Гордієнко, 2011b; Гордиенко, 2012; 

Гордієнко, 2012b; Гордієнко, 2012e; Гордієнко, 2013a; Гордієнко, 2013b; Гордієнко, 
2013c; Гордієнко, 2013d; Дернова, 2014b; Дернова, 2015b; Дернова, 2015e; 

Дернова, 2015g; Дернова, 2019a; Дернова, 2019b; Дернова, М. Г., & Перевознюк, В. 
В. (2019; Лук’янова & Дернова, 2020. 
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РОЗДІЛ 6. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УКРАЇНІ 

 

У розділі представлено результати аналізу сучасного стану професійної 
підготовки фахівців у вітчизняних ЗВО; виявлено конструктивні ідеї досвіду 
досліджуваних країн на методологічному, теоретичному і практичному рівнях та 
обґрунтовано можливості їх творчого використання для реформування вітчизняної 
системи вищої освіти; розроблено науково-методичні рекомендації щодо 
вдосконалення професійної підготовки фахівців в українській системі вищої 
освіти. 

 

 

6.1. Особливості національної системи підготовки фахівців у ЗВО 

 

Особливістю сучасної вітчизняної вищої освіти стало переформатування 
підходу в освітньому процесі з чисто державницького на людиноцентричний та 
демократичний, у центрі уваги якого стоять людські цінності та розвиток 
особистості. 

Як зазначається у Законі України «Про вищу освіту», під вищою освітою 
розуміють рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі 
у результаті послідовного, систематичного, цілеспрямованого процесу засвоєння 
змісту навчання, що ґрунтується на загальній середній освіті та завершується 
здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації (Закон України 
«Про вищу освіту»). Ми погоджуємося з думкою В. Андрущенка, І. Зязюна, 
В. Кременя (Неперервна професійна освіта), які вважають, що трактувати вищу 
освіту лише як набуття вищої зі спеціальності кваліфікації не зовсім адекватно, 
адже основна мета освіти, як записано в Законі України «Про освіту», – це 
розвиток особистості людини як найвищої цінності суспільства, її здібностей, 
моральних якостей (Закон України «Про освіту»). Вища освіта за С. Гончаренком 
це результат засвоєння такої сукупності систематизованих знань і навичок 
діяльності, яка надає можливість фахівцеві самостійно та відповідально 
вирішувати дослідницькі і практичні завдання, творчо використовуючи та 
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розвиваючи досягнення культури, науки, техніки (Гончаренко, 2011). Аналіз 
педагогічної літератури свідчить, що поняття «вища професійна освіта» вживають 
здебільшого як синонім освітньої підготовки людини, яка готується до виконання 
певних професійних функцій та обов’язків.  

Термін «професійна підготовка» вітчизняні вчені розуміють і як сукупність 
знань, умінь та навичок, опанування яких надає змогу працювати спеціалістом 
певної кваліфікації (Гончаренко, 2011). Професійна підготовка пов’язана з 
відповідною кваліфікацією, тобто можливістю, спроможністю щось робити, діяти, 
працювати. Під кваліфікацією розуміють здатність працівника виконувати 
конкретні завдання та обов’язки, що виконуються або повинні бути виконані 
однією особою. Переліки кваліфікацій, напрямків і спеціальностей, за якими 
здійснюється професійна підготовка фахівців у ЗВО за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями, визначено у Державному стандарті вищої освіти 
України. 

Відтак задача сучасної вищої професійної освіти підготувати таких фахівців 
відповідної кваліфікації, які творчо та вміло зможуть використати набуті знання в 
практичній або науковій діяльності, відповідно до швидко мінливих вимог щодо 
розвитку нових технологій на сучасних підприємствах. 

У 2015 – 2016 роках відповідно до Індексу глобальної 
конкурентоспроможності Україна посіла 79 місце серед 140 країн у світі. Вища 
освіта та підготовка мають критичний вплив на економічний розвиток і добробут. 
Водночас, за показником якості системи вищої освіти наша держава займає 54 
місце. Згідно з Індексом людського розвитку, країна в 2014 році займала 81 
позицію серед 188 країн, при цьому маючи досить високі показники, що 
характеризують освіту. П’ять університетів України входять до міжнародного 
рейтингу QS World University Rankings за 2015 рік, з яких два належать до ТОП-

500, а саме: Київський національний університет імені Тараса Шевченка та 
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. У 2015 році зазначені 
університети також увійшли у Times Higher Education World University Rankings 

(позиції ТОП 601-800). 

Слід зазначити, що сучасний період політики модернізації вітчизняної вищої 
освіти розпочато у 2014 році, у якому новий погляд на якісний рівень та суспільну 
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роль освіти зумовили Революція гідності, підписання Угоди про асоціацію України 
з Європейським Союзом. На початку цього періоду на засадах Болонського 
процесу із створення Європейського простору вищої освіти прийнято інноваційний 
Закон України «Про вищу освіту», у 2015 році у контексті формування 
Європейського дослідницького простору ‒ прогресивний Закон України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», а у 2020 році – Стратегію розвитку вищої 
освіти в Україні на 2021 – 2031 роки. Сучасна освітня політика України 
реалізується у контексті потреб модернізації країни, згідно зі Стратегією сталого 
розвитку «Україна ‒ 2020» (2015 р.), Угодою про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом (2014 р.), іншими стратегічними документами української 
держави, що визначають її європейський і світовий статус у майбутньому.  

Закон України «Про вищу освіту» передбачає системну участь роботодавців 
у роботі Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти, органів 
управління закладами освіти, розроблення нових стандартів вищої освіти, які 
відповідають кращим європейським і світовим практикам. Реформи, введені 
Законом, спричинені внутрішніми потребами та зовнішніми викликами 
запровадження Болонських принципів. До внутрішніх причин відносяться: низька 
якість вищої освіти; невизнання українських дипломів за кордоном; 
невідповідність потребам ринку праці; централізація управління вищою освітою, 
яка генерує корупцію і уповільнює процес реформування вітчизняної системи 
освіти.  

Закон України «Про вищу освіту» передбачає: 
‒ організацію вітчизняної вищої освіти відповідно до Міжнародної 

стандартної класифікації освіти (2013 р.). Зокрема, запроваджено п’ять рівнів 
вищої освіти (молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії і доктор 
наук); 

‒ університетську автономію і академічну свободу як фундаментальні 
засади і невід’ємний атрибут розвитку вищої освіти; 

‒ створення національної системи забезпечення якості вищої освіти, яка 
відповідає стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості в європейському 
просторі вищої освіти і включає зовнішнє і внутрішнє (інституційне) забезпечення 
якості; 
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‒ упровадження нових стандартів вищої освіти та освітніх програм на 
основі компетентнісного підходу відповідно до кваліфікаційних рівнів 
Національної рамки кваліфікацій;  

‒ передачу ЗВО повноважень розробки освітніх програм та видачу 
власних (недержавних) дипломів; 

‒ градацію закладів вищої освіти за типами і статусами: університети, 
академії, інститути, що можуть здійснювати вищу освіту на всіх рівнях, з 
найвищим науковим включно;  

‒ нову структуру рівнів вищої освіти та їх відповідність кваліфікаційним 
рівням оновленої у 2020 році Національної рамки кваліфікацій (НРК), а саме: 
молодший бакалавр – 5 рівню НРК та короткому циклу вищої освіти ЄРК; 
бакалавр – 6 рівню та першому циклу вищої освіти ЄРК; магістр – 7 рівню та 

другому циклу вищої освіти ЄРК; доктор філософії, доктор мистецтва, доктор наук 

– 8 рівню та третьому циклу вищої освіти ЄРК. Оновлена рамка кваліфікацій також 
поповнилась поняттями освітньої та професійної кваліфікацій.  

Вивчення освітньої пропозиції українських ЗВО свідчить, що освітні 
програми вищої школи пропонуються академіями, університетами та інститутами 
(Довідник ВНЗ, 2020, URL), а освітні програми (фахового) молодшого бакалавра 
(короткий цикл) і бакалавра також пропонуються коледжами, які є структурними 
підрозділами університетів (Кременчуцький льотний коледж Харківського 
національного університету внутрішніх справ, Фаховий коледж «Універсум» 
Київського університету імені Бориса Грінченка та ін.).  

Аналіз освітньо-професійних програм за кваліфікаційним рівнем молодшого 
бакалавра свідчить, що освітня пропозиція вітчизняних ЗВО у секторі початкової 
вищої освіти (рівень 5 ЄРК) почала формуватися у 2019-2020 навчальному році, 
але має досить широкий вибір спеціальностей, зокрема 012 «Дошкільна освіта», 
013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта», 022 «Дизайн» та ін. (Київський 
університет імені Бориса Грінченка, URL), 07 «Управління та адміністрування», 
071 «Облік і оподаткування» (Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана, URL), 181 «Харчові технології», 162 «Біотехнології та 
біоінженерія», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 
212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (Миколаївський національний 
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аграрний університет, URL), 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 173 
«Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів», 272 «Авіаційний 
транспорт» (Харківський національний університет внутрішніх справ, URL), 

«Економіка», «Право», «Маркетинг», «Германські мови та літератури», «Облік і 
оподаткування» та ін. (Полтавський університет економіки і торгівлі, URL), «Хімія 
(Аналітичний контроль якості хімічних сполук)» (Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, URL), 015 

«Професійна освіта (Енергетика)», 015 «Професійна освіта (Машинобудування)», 
015 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)», 015 
«Професійна освіта (Харчові технології)», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та ін. (Українська 
інженерно-педагогічна академія, URL).   

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки, 
(затверджена Указом Президента України 25 червня 2013 р.) визначила стратегічні 
завдання розвитку вищої освіти, серед яких: подальше удосконалення процедур і 
технологій зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти як передумови 
забезпечення рівного доступу до навчання у вищій освіті; централізацію 
управління вищою освітою, реформування та оптимізацію мережі закладів вищої 
освіти, приведення її у відповідність до потреб розвитку національної економіки та 
запитів ринку праці; створення дослідницьких університетів; розширення 
автономії закладів вищої освіти. 

Для підтримання конкурентоспроможності українських громадян на ринку 
праці, на національному рівні розроблено механізм підтримки освітніх ініціатив 
дорослих людей, зокрема ваучерів, які дають право на перепідготовку або 
підготовку за іншою спеціальністю на наступному рівні освіти, спеціалізацію, 
підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця. Ваучери надаються 
особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років; 
особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової 
служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової 
міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням 
чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними пенсійного віку, за 



358 

 

наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію (Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для 
підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці», 2015, URL). 

Відповідно до Закону України «Про освіту» особа має право здобути освіту 
за наступними формами: інституційною (очна (денна, вечірня), заочною, 
дистанційна, мережева); індивідуальною (екстернатна, сімейна (домашня), 
педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві); дуальною. 

Аналітичне дослідження (Гуревич, Опушко & Поліщук, 2018) взаємозв’язку 
професійної освіти та економічного розвитку держави, її становища на 
міжнародному рівні свідчить, що ефективність вищої професійної освіти пов’язана 
з формуванням культури навчання впродовж життя та розвитком дистанційних 
технологій.  

У відповідь сучасним викликам Міністерством освіти і науки України було 
затверджено Положення про дистанційне навчання, яке визначило мету 

дистанційного навчання як надання освітніх послуг шляхом застосування у 
навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми 
або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти 
та програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки 
іноземців та підвищення кваліфікації працівників. Завданням дистанційного 
навчання вважається забезпечення громадянам можливості реалізації 
конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення 
кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, віку й соціального стану, а 
відповідно до їх здібностей, а також визначається термінологічний апарат та шляхи 
реалізації дистанційного навчання, особливості організації навчального процесу з 
використанням технологій дистанційного навчання (Наказ МОН України від 
25.04.2013  № 466).  

Слід зазначити, що розвиток дистанційної освіти в Україні розпочався 
значно пізніше, ніж у країнах Західної Європи і здійснювався за умов низького 
рівня інформатизації українського суспільства, незначної кількості оснащення 
комп’ютерною технікою та відсутності спеціалізованих методик дистанційного 
навчання. Теоретичні, практичні та соціальні аспекти дистанційної освіти 
розроблені в нашій країні недостатньо. Кількість наукових організацій та ЗВО 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n3
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України, які активно розробляють або використовують відповідні курси 

дистанційного навчання була до цього часу досить незначна.  
Наразі карантинні обмеження посилили виклики, які стоять перед закладами 

вищої освіти України, викликали потребу в нових підходах до навчання з 
обмеженням кількості аудиторних занять. Водночас лишаються вкрай актуальними 
такі вимоги до вищої освіти, як: доступність та інклюзивність; гнучкість для 
окремих категорій здобувачів; створення індивідуальної траєкторії навчання 
здобувача та впровадження дуальної освіти. Вирішення цих питань неможливе без 
широкомасштабного впровадження онлайн-технологій, ґрунтовних змін у підходах 
до організації навчання у ЗВО.  

Вітчизняними вченими та дослідниками розглядаються різнопланові 
проблеми дистанційного навчання, а саме: теорія і практика дистанційної освіти, 
зокрема освіта та управління (В. Кремень, В. Луговий та ін.); наукове забезпечення 
дистанційного навчання, проблеми та напрями досліджень цієї галузі (В. Биков, 
О. Довгялло, Ю. Дорошенко, М. Жалдак та ін.); організаційно-педагогічні основи 
дистанційної освіти за кордоном та в Україні, підходи до їх реалізації (Г. Атанов, 
Р. Гуревич, П. Дмитренко, В. Олійник, Ю. Пасічник, О. Собаєва, П. Таланчук, 
М. Танась, В. Шейко, Б. Шуневич та ін.); психолого-педагогічні аспекти і 
технології створення дистанційного курсу (Г. Балл, Т. Коваль, В. Кухаренко, 
О. Рибалко, Н. Сиротинко, О. Сорока та ін.); перспективи дистанційного навчання 
у ЗВО України та за рубежем (Г. Козлакова, К. Корсак, П. Стефаненко та ін.); 
моделювання і прогнозування розвитку дистанційного навчання (В. Гондюл та ін.) 
та ін. 

ДН у вітчизняному науково-педагогічному дискурсі визначається як форма 
організації і реалізації освітнього процесу, за якою його учасники «здійснюють 
навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторіально (тобто, на 
відстані, яка не дозволяє і не передбачає безпосередню навчальну взаємодію 
учасників віч-на-віч, інакше, коли учасники територіально знаходяться поза меж 
можливої безпосередньої навчальної взаємодії, і коли у процесі навчання їх 
особиста присутність у певних навчальних приміщеннях навчального закладу не є 
обов’язковою)» (Биков, 2008). 
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Наразі за даними МОН України дистанційне навчання впроваджено в 
окремих ЗВО, а саме в НТУУ «КПІ», Харківському технічному університеті 
радіоелектроніки, Львівському національному університеті «Львівська 
політехніка», Сумському державному університеті, Київському національному 
торгово-економічному університеті, Дніпропетровському національному 
університеті імені О. Гончара, Придніпровській державній академії будівництва і 
архітектури, Хмельницькому національному університеті, Одеській національній 
академії харчових технологій, Університеті державної фіскальної служби України 

(Міністерство освіти і науки, 2020, URL). 

Вважаємо за доцільне розглянути найбільш прогресивні практики 
впровадження дистанційного навчання в українських ЗВО. Так, у результаті 
вивчення розвитку ДН у вітчизняних ЗВО нами з’ясовано, що КПІ ім. Ігоря 
Сікорського має Положення про дистанційне навчання (Інформаційна служба КПІ 
ім. Ігоря Сікорського. Наказ № 7-73, URL), яке визначає основні засади організації 
та здійснення ДН в університеті.  

Платформа дистанційного навчання «Сікорський» ‒ це відкрите віртуальне 
навчальне середовище, яке надає адміністраторам, викладачам та студентам 
широкі можливості щодо застосування сучасних технологій дистанційного 
навчання, розроблення веб-ресурсів навчальних дисциплін, організації 
інтерактивної взаємодії між викладачами та студентами, а також управління 
дистанційним навчальним процесом. 

Платформа «Сікорський» базується на спеціалізованому веб-середовищі 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульне 
об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), G Suite for Education 

(пакет хмарних додатків Google для побудови інформаційно-освітньої структури 
навчального закладу) та на інших програмних продуктах, призначених для 
реалізації дистанційного навчання. Головними динамічними елементами 
платформи є лекції, тести, завдання, глосарій та інструментарій для інтерактивного 
спілкування в режимі семінарів, відеоконференцій, форумів, чатів і анкетувань. 
Крім веб-ресурсів, що містяться у системі Moodle та G Suite for Education, 

Платформа «Сікорський» передбачає розміщення відеокурсів, доступних для всіх 
бажаючих. 

http://el.kneu.edu.ua/
http://dl.sumdu.edu.ua/
http://dist.knteu.kiev.ua/
http://dist.knteu.kiev.ua/
http://distance.dnu.edu.ua/
http://distance.dnu.edu.ua/
http://izido.pgasa.dp.ua/
http://izido.pgasa.dp.ua/
http://dn.khnu.km.ua/dn/default.aspx
https://www.onaft.edu.ua/dlc
https://www.onaft.edu.ua/dlc
http://moodle.nusta.edu.ua/
https://document.kpi.ua/
https://document.kpi.ua/
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Доступ користувачів до дистанційних курсів системи Moodle, G Suite for 

Education та відеокурсів Платформи «Сікорський» здійснюється у цілодобовому 
режимі. Навчальні ресурси Платформи «Сікорський» поділяються на п'ять груп: 

‒ дистанційні курси, що розроблені у Moodle або G Suite for Education, за 
якими здійснюється навчання здобувачів вищої освіти відповідно до навчальних 
планів під керівництвом і контролем викладачів. Доступ до цих курсів 
відбувається за реєстрацією кожного учасника дистанційного навчання; 

‒ дистанційні курси, що розроблені у Moodle або G Suite for Education, за 
якими здійснюється навчання слухачів підвищення кваліфікації. Доступ до цих 
курсів відбувається за реєстрацією кожного слухача; 

‒ дистанційні курси у вільному доступі, за якими навчаються всі бажаючі 
без реєстрації і без можливості тестування; 

‒ дистанційні курси, за якими навчаються всі бажаючі після реєстрації. 
Вони мають можливість тестуватись та отримувати Сертифікати, за якими 
дисципліни можуть бути зараховані в КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до 
вимог «Тимчасового положення про порядок визнання результатів навчання, 
набутих студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського у неформальній або інформальній 
освіті (тестування і отримання Сертифікату – платна послуга); 

‒ відеокурси у вільному доступі. 
НТУ «ХПІ» вважається одним з визнаних лідерів в Україні у сфері 

впровадження технологій е-навчання у навчальний процес. Розвиток е-навчання 
реалізується в НТУ «ХПІ» через багатопланову роботу, яка проводиться на 
багатьох кафедрах університету. 

Системотехнічне забезпечення е-навчання в НТУ «ХПІ» складають 
Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа URAN, університетська 
локальна мережа, в тому числі 3 Інтернет сервери з сучасними навчальними 
оболонками, бібліотечний сервер, локальні мережі студентських гуртожитків 
університету, комп’ютерні класи навчально-консультаційних центрів  

університету, численні бази навчальних даних кафедр і факультетів тощо. 
Нами з’ясовано, що у навчальному процесі активно використовуються дві 

навчальні оболонки, розроблені та виготовлені фахівцями університету, 
впроваджено вільно розповсюджувану оболонку Moodle. Навчальна оболонка 
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«Веб-клас ХПІ» функціонує з 2001 року; з допомогою цієї оболонки розроблено 
понад 200 дистанційних курсів. Навчальна оболонка «Система інформаційного 
менеджменту» функціонує з 2004 року, яка є містить понад 250 дистанційних 
курсів. Оболонка Moodle використовується головним чином як експериментальна 
база для науково-методичної роботи та виконання корпоративних проектів у сфері 
е-навчання. У Moodle розміщено понад 90 дистанційних курсів. 

В НТУ «ХПІ» функціонує Центр дистанційної та доуніверситетської 
підготовки, який здійснює адміністративно-організіційне забезпечення 
використання е-навчання у навчальному процесі. Функції колективного менеджера 
системи ДН університету виконує Центр дистанційної освіти НТУ «ХПІ», який є 
осередком практичного впровадження інформаційних освітніх технологій у 

навчальний процес і, водночас, веде науково-дослідні роботи у цій царині.  
Іншим потужним центром ДН у вітчизняній вищій школі вважається 

Національний університет «Львівська політехніка», який має у своїй структурі 
Інститут дистанційного навчання, що забезпечує функціонування відкритого 
навчального середовища в університеті та використання технологій ДН для 
підвищення ефективності заочного навчання.  

Втім попри визначені здобутки українських ЗВО в упровадженні технологій 
ДН в освітній процес, нами не виявлено освітніх програм вищої освіти, які 
пропонуються за дистанційною формою навчання. Здебільшого елементи ДН 
упроваджуються в освітній процес денного й заочного навчання для доставки 
предметного контенту, поточного й підсумкового контролю тощо. Більшість 
навчальних закладів пропонують курси підвищення кваліфікації, підготовки до 
вступних іспитів або окремі навчальні курси за дистанційною формою.  

Висновки нашого дослідження підтверджують і результати опитування 
Державної служби якості освіти України щодо використання технологій ДН у 
вітчизняних ЗВО, які свідчать, що майже 83 % закладів не розглядають розвиток 
технологій ДН в організації освітнього процесу як окрему стратегію. Лише 
менший відсоток ЗВО розглядають технології ДН та інформаційні технології 
загалом як невід’ємну або пріоритетну складову розвитку освітньої пропозиції. 
Аналіз використання технологій ДН для забезпечення зворотного зв`язку 
(передачі/отримання інформації) показав, що основним інструментарієм ДН 
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залишаються асинхронні засоби навчання – месенджери, електронна пошта та 
електронні кабінети на сайтах закладів, а синхронні засоби навчання 
використовуються для проведення лекцій, консультацій тощо. 

Втім попри виявлені недоліки вітчизняної системи вищої освіти у реалізації 
ДН, важливим поступом на шляху інтеграції українських ЗВО до світового 
простору вищої освіти стало використання масових відкритих онлайн-курсів 
(MOOCs) на американській платформі Coursera в освітній практиці багатьох 
університетів, серед них: Національний університет «Києво-Могилянська 
академія», Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», Національний авіаційний університет, НТУ 
«ХПІ», Національний університет «Львівська політехніка», Київський університет 
імені Бориса Грінченка, Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова, ПНПУ імені В. Г. Короленка та ін. Після завершення курсу та 
успішної здачі екзамену студенти отримують сертифікат, який можна представити 
для визнання результатів неформального навчання і отримати певну кількість 
кредитів відповідно до Положення про визнання неформального та/або 
інформального  навчання у кожному ЗВО. 

Закон України «Про освіту» визначає неформальну освіту як освіту, яка 
здобувається за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних 
державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися 
присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій; 
інформальну освіту (самоосвіту) – як освіту, яка передбачає самоорганізоване 
здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної 
діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, 
родиною чи дозвіллям (Про освіту: Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII (зі 
змінами та доповненнями), URL). 

Наразі в Україні розглядається проблема визнання результатів попереднього 
навчання, отриманого в рамках неформальної освіти, у закладах вищої освіти. З 
2020 року в контексті вирішення цього завдання реалізується проєкт за програмою 
Erasmus+ «Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів» 
(QUARSU), координатором якого в Україні є Національний університет «Одеська 
морська академія», партнерами – університети міст Львова, Маріуполя, Херсона, 
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Сум, Федерація роботодавців України, університети Польщі, Ірландії, Португалії, 
Естонії, Естонське агентство кваліфікацій. Проєктом передбачено упродовж трьох 
років розроблення методології визнання результатів попереднього навчання та 
створення низки університетських центрів з такого визнання. Національне 
агентство кваліфікацій тісно співпрацює з цим проєктом через представників 
Федерації роботодавців України. 

Аналіз практики вітчизняних ЗВО щодо визнання неформального та / або 
інформального навчання, свідчить, що кожен заклад вищої освіти керується 
власним Положенням про визнання неформального навчання, створеним 
відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про 
освіту» від, Постанови Кабінету Міністрів України від 23.13.2013 р. № 11341 «Про 
затвердження Національної рамки кваліфікацій», Постанови Кабінету Міністрів 
від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», 
Положення «Про порядок реалізації права на академічну мобільність», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. 
№ 579, Наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977 «Про 
затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», Методичних рекомендацій 
Міністерства освіти і науки України щодо запровадження Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи та її ключових документів у закладах вищої 
освіти. 

Аналіз Положень про визнання неформального та / або інформального 
навчання у різних ЗВО України (Центральноукраїнський національний технічний 
університет, НТУ «КПІ ім. І. Сікорського, Львівський національний університеті 
імені. Івана Франка, Вінницький національний технічний університет, 
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 
запорізький національний університет та ін.) свідчить, що механізм визнання 
поширюється лише на нормативні дисципліни освітньої програми, оскільки 
вибіркові дисципліни здобувач може обирати самостійно з широкого переліку, що 
дає йому змогу вивчати те, що є для нього більш пріоритетним і бажаним, а також 
забезпечує формування його індивідуальної освітньої траєкторії. Визнання 
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результатів неформального навчання, як правило, не перевищує 10 % від 
загального обсягу кредитів передбачених освітньою програмою. 

Питання інтеграції аудиторної та позааудиторної роботи засобами ІКТ стало 
предметом дослідження таких вітчизняних науковців як Д. Бодненко, 
А. Бурмістрова, І. Власова, В. Гнезділов, В. Голубєва, І. Ільїна, О. Кіріленко, 
Т. Коваль, В. Маняхіна, О. Мірзабекова, О. Мусійовська, Н. Найдєнова, 
Е. Новікова, Є. Смирнова-Трибульска, Н. Телешева, О. Хмель, І. Холодкова, 
С. Шокалюк, Р. Шульміна, Б. Шуневич та ін.  

Аналіз наукових джерел з цієї проблеми свідчить, що для визначення цього 
типу інтегрованого навчання вітчизняні дослідники вживають різні терміни, а 
саме: «змішане навчання» або «комбіноване навчання» (Шуневич, 2008), «гібридне 
навчання» (Смирнова-Трибульская, 2007). Це зумовлено різними підходами до 
розуміння цієї форми навчання.  

Деякі вітчизняні дослідники (І. Герасименко, Н. Рашевська, Б. Шуневич) 
наголошують на її технологічному аспекті:  

 поєднання традиційних технологій навчання з інноваційними 
технологіями електронного, дистанційного та мобільного; 

 поєднання мережевого електронного і традиційного навчання; 

 вид е-навчання, у якому одночасно використовуються методи та засоби 
традиційних форм навчання та е-навчання. При цьому частка технологій е-ДН у 

навчальному процесі може коливатися від 30 % до 80 %.  

Результати наукового пошуку свідчать, що вітчизняні науковці (Т. Коваль, 
А. Стрюк, Ю. Триус) характеризують змішане навчання в організаційно-

методичному аспекті як: 

 «органічне поєднання традиційних і комп’ютерно-орієнтованих методів, 
комплексне використання паперових і електронних носіїв інформації, традиційних 
і комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання, впровадження як традиційних, так і 
дистанційних форм організації навчального процесу за принципом взаємного 
доповнення» (Коваль, 2008, с. 32); 

 спосіб реалізації змісту навчання, що інтегрує аудиторну та позааудиторну 
навчальну діяльність за умови педагогічно виваженого поєднання технологій 
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традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання з метою 
ефективного досягнення навчальних цілей (Стрюк, 2011, с. 64); 

 «цілеспрямований процес здобування знань, набуття умінь і навичок, 
засвоєння способів пізнавальної діяльності суб’єктом навчання й розвитку його 
творчих здібностей на основі комплексного і систематичного використання 
традиційних й інноваційних педагогічних технологій та інформаційно-

комунікаційних технологій навчання за принципом взаємного доповнення з метою 
підвищення якості освіти» (Триус & Герасименко, 2012, с. 303). 

Водночас Є. Смирнова-Трибульска, Н. Болюбаш, О. Мусійовська 
розглядають змішане навчання як інтеграцію: 

– очного та дистанційного навчання; 
– дистанційного та електронного мережевого навчання з традиційними 

формами навчання: очною та заочною (Болюбаш, 2009, URL); 

– різних видів Інтернет-навчання, електронного дистанційного та 
традиційного навчання, за якої навчальний матеріал у будь-якому електронному 
виді (текстовому, аудіо- або відеоформаті, у вигляді РРТ-презентацій, flash-

анімації, Веб-ресурсів та ін.) передається студентові через Інтернет або локальні 
мережі для самостійного опрацювання, а закріплення та перевірка якості здобутих 
студентом знань і навичок проводиться в аудиторії під безпосереднім 
керівництвом педагога з використанням традиційних і мультимедійних засобів 
навчання» (Мусійовська, 2008, URL).  

Наразі у відповідь на виклики сьогодення МОН України розробило 
Рекомендації щодо організації змішаного навчання у закладах фахової передвищої 
та вищої освіти (Рекомендації, 2020), де змішане навчання вважається підходом, 
педагогічною й технологічною моделлю, методикою, що поруч із онлайн-

технологіями спирається також і на безпосередню взаємодію між студентами та 
викладачами в аудиторії. Рекомендації містять поради щодо того, як розгорнути 
змішане навчання, яке нормативне забезпечення та технологічна база для цього 
потрібні, як підготувати персонал та спланувати навчальний процес, а також 
детальні рекомендації щодо створення або адаптації навчальних курсів, 
планування результатів навчання та ефективного оцінювання успішності 
студентів. Оскільки організація змішаного навчання неможлива без використання 
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платформи електронного навчання, що містить систему управління навчанням 
LMS. Рекомендації дають чіткі інструкції, як обрати та розгорнути навчальну 
платформу, а також який інструментарій потрібен для створення навчального 
контенту. 

Втім такі важливі чинники, як недостатній рівень готовності багатьох 
випускників закладів вищої освіти до самостійної професійної діяльності на 
перших робочих місцях, що відповідають здобутій освіті, та незадоволеність ринку 
праці якістю освіти, що призводить до потреби у додатковому навчанні на 
робочому місці та розширенню системи навчання на підприємствах, викликали 
необхідність затвердити Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти (Концепція підготовки фахівців за дуальною формою, 2018).  

Відповідно до Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття 
освіти основними результатами впровадження дуальної форми здобуття освіти є:  

‒ розширення та удосконалення практичної спрямованості освітньої 
програми із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки;  

‒ забезпечення взаємозв’язку та взаємовпливу різних систем (освіта і 
виробництво, освіта і наука та наука і виробництво) для впровадження важливих 
змін, спрямованих на підвищення якості освіти;  

‒ підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог 
ринку праці та забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців для національної 
економіки;  

‒ посилення ролі роботодавців та їх об’єднань у системі підготовки 
кваліфікованих фахівців від формування змісту освітніх програм до оцінювання 
результатів навчання;  

‒ модернізація змісту освіти з метою приведення його до відповідності 
сучасному змісту професійної діяльності;  

‒ підвищення рівня конкурентоспроможності випускників закладів освіти в 
умовах глобалізації та сприяння підвищенню рівня зайнятості молоді;  

‒ скорочення періоду адаптації випускників закладу освіти до професійної 
діяльності;  

‒ розроблення (оновлення) професійних стандартів / кваліфікаційних 
характеристик;  
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‒ підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання. 
У законі України «Про освіту» та у Концепції підготовки фахівців за 

дуальною формою здобуття освіти, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 19 вересня 2018 р. № 660-р, дуальна форма здобуття освіти 
визначається як спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у 
закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та 
організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про 
здійснення навчання за дуальною формою здобуття освіти (Закон України «Про 
освіту»; Концепція підготовки фахівців за дуальною формою). 

Закон України «Про вищу освіту» уточнює визначення дуальної форми 
здобуття освіти у ЗВО, а саме: це спосіб здобуття освіти здобувачами денної 
форми, що передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах 
та організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 відсотків до 60 
відсотків загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на 
робочому місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до 
трудового договору. Дуальна освіта здійснюється на підставі договору між 
закладом вищої освіти та роботодавцем (підприємством, установою, організацією 
тощо), що передбачає: порядок працевлаштування здобувача вищої освіти та 
оплати його праці; обсяг та очікувані результати навчання здобувача вищої освіти 
на робочому місці; зобов’язання закладу вищої освіти та роботодавця в частині 
виконання здобувачем вищої освіти індивідуального навчального плану на 
робочому місці; порядок оцінювання результатів навчання, здобутих на робочому 
місці.  

У 2019 році МОН України відповідним наказом започаткувало 

широкомасштабний пілотний проєкт із запровадження дуальної форми здобуття 
освіти. В експерименті беруть участь сімнадцять ЗВО з різних регіонів України 
(Наказ МОН від 15 жовтня 2019 р. № 1296). 

Законодавчу базу для впровадження дуальної форми здобуття освіти у 
закладах вищої освіти України становлять: Закон України «Про освіту», 2017, № 
2145-VIII (зі змінами), Закон України «Про вищу освіту», 2014, № 1556-VII (зі 
змінами), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 660-р «Про 
схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти», 
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План заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою 
здобуття освіти, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
03.04. 2019 №214, Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.02. 2019 №175 
«Про затвердження складу робочої групи з реалізації І та ІІ етапів Концепції 
підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти», Наказ Міністерства 
освіти і науки України від 15 жовтня 2019 р. № 1296 «Щодо запровадження 
пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки 
фахівців за дуальною формою здобуття освіти». 

Дані аналітичного звіту за результатами першого року проведення 
експерименту із запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої 
та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти 
свідчать, що ЗВО для практичної реалізації дуальної форми освіти обрали наступні 
моделі: поділеного тижня, або ротаційна (кілька днів протягом тижня у закладі 
освіти, інша частина тижня – на робочому місці) та блочна, за якою навчання у 
закладі освіти та на робочому місці відбувається за блоками (кілька тижнів чи 
місяців). 

У результаті першого року запровадження пілотного проєкту було 
розроблено нормативні документи, визначено ряд підприємств-партнерів та 
вивчено можливості підприємств долучитися до підготовки фахівців за дуальною 
формою освіти. Також було виявлено, що партнерами ЗВО можуть виступати не 
тільки великий та середній бізнес, але й ФОПи, що мають право наймати 
співробітників. Це може зацікавити ті ЗВО, які розташовані в регіонах та містах, де 
немає підприємств з великими потужностями. 

Водночас, результати проєкту свідчать, що, на відміну від європейських 
країн, вітчизняні роботодавці й університети займають менш активну позицію 
щодо упровадження дуальної форми навчання. Це обумовлено наступними 
чинниками:  

‒ недостатній рівень поінформованості роботодавців щодо переваг ДФЗО;  
‒ низька мотивація до запровадження змін;  
‒ відсутність бажання, часу чи достатнього рівня обізнаності для 

оновлення методологій, створення навчальних планів, програм, методичного 
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забезпечення нового покоління, проєктування змісту вищої освіти на основі 
комплексного підходу із застосуванням ДФЗО;  

‒ організація навчання на робочому місці під час форс-мажорних ситуацій, 
зокрема під час карантину;  

‒ відсутність достатнього методичного та інформаційного забезпечення;  
‒ відсутність в Україні усталеної традиції участі роботодавців у підготовці 

фахівців в умовах ринкової економіки. 
Втім, у Державній стратегії регіонального розвитку до 2027 року (Про 

затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 
URL), завданнями за напрямом «Підвищення якості і конкурентоспроможності 
вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти», які 
мають допомогти зацікавити вітчизняних роботодавців до участі у впровадження 
дуальної освіти, є створення та запровадження механізму стимулювання зв’язків 
закладів освіти з промисловістю та бізнесом, залучення на постійній основі 
роботодавців до створення освітніх стандартів та програм. 

Цілком слушним є зауваження Н. Ничкало (Ничкало, 2020, URL), що 
українська держава помітно відстає у розвитку освіти дорослих. Це спричинено 
необґрунтованістю й низьким рівнем реалізації державної політики у сфері освіти 
дорослих, відсутністю необхідної законодавчої бази, зокрема Закону «Про освіту 
дорослих», а відповідно ‒ й належного фінансування для навчання дорослого 
населення за різними організаційними й інституціональними рівнями освіти. На 
відміну від європейських країн, в Україні не передбачено навіть офіційної 
статистики щодо навчання дорослих. 

Ми цілком поділяємо думку Л. Лук’янової (Лук’янова, 2020, URL), що освіта 
дорослих в Україні має набути законодавчого унормування з визначенням 
принципів і механізмів державної підтримки, ролі основних суб’єктів, їх прав і 
обов’язків, способів координації між різними провайдерами освітніх послуг, а 
також механізмів фінансування з бюджету.  

Проте останнім часом Україна здійснила важливі кроки щодо законодавчого 
забезпечення освіти дорослих. По-перше, до Закону України «Про освіту» (від 5 
вересня 2017 р.) було включено статтю 18 «Освіта дорослих» і, по-друге, було 
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прийнято рішення про необхідність  підготовки окремого Закону України «Про 
освіту дорослих». 

Отже, з позитивних зрушень у реформуванні вітчизняної вищої освіти у 
контексті євроінтеграції слід визначити наступні:  

‒ оновлення законодавчої бази функціонування вищої освіти;  
‒ офіційне визнання освіти дорослих у Законі «Про освіту»; 
‒ підготовка окремого Закону України «Про освіту дорослих»; 

‒ запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи та оновлення Національної рамки кваліфікацій; 

‒ формування змісту вищої освіти на основі оновлених державних 
стандартів;  

‒ кроки для упровадження нових форм (дистанційного, змішаного, 
дуального навчання) і технологій організації навчального процесу; 

‒ визнання неформальної та / або інформальної освіти в межах освітньої 
програми.  

Водночас аналіз сучасного стану організації навчального процесу у 
вітчизняних ЗВО свідчить, що існують суттєві проблеми, які можна вважати 
перешкодами на шляху доступу дорослих до вищої освіти в Україні, що 
призводить до втрати значного контингенту студентів, які раніше навчалися за 
заочною та вечірньою формами, а саме: 

1. Статистичні дані свідчать, що кількість студентів за заочною та 
вечірньою формами навчання в українських ЗВО зменшується впродовж останніх 

15 років (Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021 – 2031 роки, 2020, 
URL). На наше особисте переконання цей процес обумовлений введенням ЗНО для 
вступу до вищої освіти для усіх верств населення, без урахування потреб і 
можливостей дорослих, які закінчили середню освіту кілька років назад, а іспити 
стали бар’єром на шляху до вищої освіти.  

2. Низька вмотивованість дорослих людей до набуття нових професійних 
компетентностей через участь у вищій освіті, оскільки концепція навчання 
впродовж життя не набула поширення серед населення України. Втім 
демографічна криза і міграція молоді до інших країн становлять суттєві ризики для 
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системи вищої освіти України, протистояти яким найважче, оскільки вони мають 

довготривалий вплив.  
3. Несформована освітня пропозиція за дистанційною формою навчання: 

лише елементи ДН упроваджуються в освітній процес денного й заочного 
навчання для доставки предметного контенту, поточного й підсумкового 
оцінювання тощо. На наше особисте переконання це свідчить про неготовність як 
окремих закладів, так і системи вищої освіти в цілому до масштабного 
упровадження в освітню практику дистанційної форми навчання для забезпечення 
відкритості і гнучкості освітніх пропозицій, розширення доступу до вищої освіти 
різних вікових груп населення. 

4. Невідповідність змісту та якості вищої освіти актуальним потребам 
суспільства та національної економіки, що призводить до розриву між системою 
вищої освіти та ринком праці (невідповідність змісту освіти вимогам роботодавців, 
недостатня участь зацікавлених сторін у створенні та удосконаленні переліку 
компетентностей, освітніх програм, недостатня забезпеченість базами для 
виробничої практики студентів тощо), та, як наслідок, до втрати привабливості 
вищої освіти для дорослих (Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021 – 

2031 роки, 2020, URL). 

5. Обмеженість фінансових, інформаційних, організаційних та 
процесуальних інструментів, які б стимулювали дорослих до участі у вищій освіті: 
ваучери на вищу освіту тільки для людей 45+, брак інформаційної підтримки 
дорослих з боку МОН України, відсутнє поняття «дорослий студент» у 
понятійному полі вищої освіти, правила прийому до ЗВО не передбачають 
альтернативних шляхів доступу до вищої освіти, відсутність відкритості і 
гнучкості форм, методів, засобів, змісту в освітньому процесі вітчизняних ЗВО.  
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6.2. Науково-методичні рекомендації щодо творчого використання 

конструктивних ідей зарубіжного досвіду у професійній підготовці 
фахівців у вітчизняній системі вищої освіти 

 

Початок третього тисячоліття характеризується глобалізацією суспільного 
розвитку, зближенням націй, народів, держав, переходом людства від 
індустріальних до науково-інформаційних технологій, високих економіко-

технологічних укладів, які значною мірою базуються на освітньо-

інтелектуальному потенціалі населення. Водночас загострюється конкуренція 
регіонів, націй, держав, окремих громадян.  

Це зумовлює докорінну зміну підходів до вищої освіти та освітньої політики 
держави в цілому. Саме для ХХІ століття стає характерним розуміння того, що 
освіта не може надалі залишатися у сфері відокремленої галузевої чи відомчої 
політики, розглядатися як витратне соціальне благо та безповоротна стаття 
видатків, а є продуктивним чинником й умовою розвитку, відтак повинна набути 

статусу загальнонаціональної стратегії.  
Безперечно, сучасний розвиток економіки та новітніх технологій розвинутих 

країн у великій мірі залежить від стану освітнього та наукового рівня їх населення. 
Таким чином, щоб забезпечити гідний рівень життя в конкурентному глобальному 
середовищі, потрібно застосовувати інноваційний підхід до розвитку вітчизняної 
вищої освіти. А це можливо досягти, якщо освіта замість окремої вузькогалузевої 
частки соціального розвитку в країні набуде статусу загальнонаціональної 
стратегії, як зазначається у Національній доповіді  про стан і перспективи розвитку 
освіти в Україні (Національна доповідь).  

Узагальнення результатів аналізу нормативно-правових та інших документів 
і публікацій вітчизняних науковців уможливлює зробити висновок про те, що нині 
в Україні чітко визначено орієнтири на входження до європейського простору 

освіти. Цілком погоджуємося з Н. Лазаренко (Лазаренко, 2019, с. 15), що особливо 
актуальною є модернізація освітньої діяльності у контексті європейських вимог 
щодо забезпечення якості вищої освіти.  

Поняття інтеграції вищої школи у європейський освітній простір у 
вітчизняному науковому дискурсі використовується для опису якісно нового етапу 
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міжнародних відносин у цій галузі, основними ознаками якого є: інтенсифікація 
традиційних міжнародних зв’язків (мобільність людських та інтелектуальних 
ресурсів); уніфікація освітніх систем різних країн; нові форми освіти, що виникли 
на основі використання інформаційних технологій (онлайн навчання, віртуальні 
університети); виникнення ринку освітніх послуг і зростання конкуренції на 

ньому; інтеграційні процеси в освіті; світовий освітній простір (Лазаренко, 2020, с. 
33). Це корелюється з поняттям «європейська інтеграція», яке  визначається як 
зближення, тобто як мірило зв'язків між різними елементами, або ж як посилення 
взаємозв'язку, тобто процес ущільнення, інтенсифікації або посилення 
характеристик зв'язку (Айзінг, 2007, с. 257).  

Європейська інтеграція України та європеїзація національної освіти 

вважаються стратегічними пріоритетами у розвитку української держави 
(Локшина, 2018, с. 129). Оскільки європеїзація передбачає переорієнтацію 
політики держави на європейські норми та стандарти, європеїзація вітчизняної 
системи вищої освіти є визнанням європейських цінностей і стандартів в галузі 
вищої освіти, тому зумовлює перегляд наявних підходів до навчання учнів, 
студентів і дорослих людей у контексті інтеграції національних, загальнолюдських 
та особистісних цінностей (Возняк, 2016, с. 41). 

Відповіддю на виклики сьогодення щодо перегляду ролі вищої освіти, 
прийнято Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021 – 2031 роки 
(Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021 – 2031 роки, 2020, URL), де 
місія вищої освіти визначається як забезпечення сталого інноваційного розвитку 
України через підготовку висококваліфікованих фахівців, створення та поширення 
знань, формування інтелектуального, соціального та духовного капіталу 
суспільства, готового до викликів майбутнього, а візія вищої освіти України – 

конкурентоспроможна система різноманітних закладів вищої освіти, яка завдяки 
співпраці з науковими установами та підприємницьким сектором формує фаховий 
та науково-освітній потенціал нації на засадах безперервного професійного й 
особистісного розвитку, орієнтована на найвищі досягнення та практики, 
інтегрована у світовий освітній та дослідницький простір. 
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Вищезазначене актуалізує дослідження європейського досвіду професійної 
підготовки фахівців у вищій освіті для виокремлення його конструктивних ідей та 
їх використання у реформуванні вітчизняної системи вищої освіти. 

Дослідження і осмислення андрагогічних засад професійної підготовки 
фахівців у ЗВО Великобританії, Італії, Нідерландів, ФРН і Франції уможливили 

виокремити конструктивний досвід організації навчання дорослих у 
досліджуваних європейських країнах на різних рівнях. 

1. Методологічний рівень.  
Упровадження концепції навчання впродовж життя стало важливим 

поштовхом до цілого ряду наукових досліджень цієї проблеми, створення окремих 
підрозділів безперервного навчання та навчання впродовж життя у європейських 
ЗВО, які стали інституціональними осередками дослідження і підтримки навчання 
дорослих у вищій освіті, збільшення кількості дорослих у вищій освіті.  

Основоположним методологічним підходом в організації професійної 
підготовки фахівців у ЗВО країн Європейського Союзу є андрагогічний підхід, 

який дозволяє враховувати особливості, потреби і цінності дорослої людини в її 
особистісному і професійному зростанні впродовж життя; створювати умови 
доступу до вищої освіти, гнучкого режиму навчання, ефективної суб’єкт-

суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу, обирати форми, методи і засоби 
навчання відповідно до психологічних особливостей дорослих.  

Найбільш дієвим важелем застосування андрагогічного підходу є 
виокремлення дорослих студентів в окрему соціальну групу в освітньому 
просторі європейських країн, що дає можливість формувати статистичні дані щодо 
участі дорослих у вищій освіті, проводити наукові дослідження щодо особливостей 
навчання дорослих, їх потреб для обґрунтування і розробки виважених механізмів 
підтримки і стимулювання участі дорослих у вищій освіті як на рівні закладів 
вищої освіти, так і на рівні держави й регіону. 

Формою реалізації андрагогічного підходу у закладах вищої освіти 
європейських країн є андрагогічна модель професійної підготовки фахівців, 
методологічною основою якої визначено андрагогічні засади, що безпосередньо 
впливають на формування освітньої пропозиції, її мету, організаційні форми 
навчання, вибір форм, методів і засобів навчання і викладання, форми 
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міжсуб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу, а відтак на результати 
навчання. 

Професіоналізація європейської вищої освіти призвела до виокремлення 
сектору професійної вищої освіти, метою якого є створення умов для оволодіння 
професійною діяльністю, одержання кваліфікації або перекваліфікації для 
включення дорослого у професійне життя відповідно до його інтересів і 
здатностей.  

2. Теоретичний рівень.  
Теоретичною базою організації навчання у європейських закладах вищої 

освіти є сучасні теорії навчання дорослих, а саме: теорії самокерованого, 
трансформативного, емпіричного і контекстного навчання, які стали основними 
теоретичними засадами у реалізації дистанційної, змішаної і дуальної форм 
навчання.  

Основні положення теорій навчання дорослих ґрунтуються на психологічних 
особливостях дорослої людини, зокрема автономії, особистій відповідальності, 
досвіді, мотивації і рефлексії, та обумовлюють вибір технологічного 
інструментарію та форм міжсуб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу 
професійної підготовки фахівців у ЗВО.  

3. Практичний рівень (організаційна і процесуальна складові).  
3.1. Організаційна складова. 

Стимулюючі фінансові інструменти на державному і регіональному рівнях 
(бонуси, ваучери, премії, пільгові позики, гранти, гнучкі механізми оплати 
навчання, відпустки) дають можливість дорослим брати участь у вищій освіті за 
будь-яких соціальних і економічних обставин.  

Розгалужена інформаційна та консультаційна підтримка на рівні держави, 
регіону та інституцій мотивує дорослих до навчання, допомагає у формуванні 
культури навчання впродовж життя.  

Інструменти альтернативного доступу до вищої освіти (Диплом доступу до 
університетських студій у Франції; відкритий доступ до освітніх програм у 
відкритих університетах; модуль доступу у Відкритому університеті 
Великобританії; процедура визнання попереднього навчання й досвіду у всіх 
досліджуваних європейських країнах) допомагають дорослим розпочати навчання 
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у ЗВО на будь-якому етапі життя, а відтак підвищити свій кваліфікаційний рівень 
задля кращого працевлаштування і конкурентоздатності незважаючи на 
попередній рівень освіти.  

Співпраця закладів освіти у створені відкритих ресурсів, MOOC та 
віртуальних лабораторій для підвищення рівня і якості засобів навчання. 

3.2. Процесуальна складова.  

Професійна підготовка фахівців у європейських ЗВО за дистанційною 
формою навчання надається здебільшого у закладах дистанційної та відкритої 
освіти, оскільки саме ці заклади мають потужні платформи дистанційного 
навчання, власні МООС платформи та системи управління навчанням, що 
уможливлюють створення єдиного віртуального навчального середовища, аналіз 
даних щодо навчання студентів, тьюторську підтримку на усіх етапах навчання, 
гнучкість освітнього процесу, поєднання формального, неформального й 
інформального навчання, що є суттєвим для дорослих студентів. 

Змішана форма навчання у європейських ЗВО базується на науково 
обґрунтованих і експериментально перевірених моделях змішаного навчання, які 
пропонують окремі комбінації традиційного й онлайн-навчання, щоб створити нові 
умови навчання, які забезпечують якість і ефективність професійної підготовки 
фахівців.  

Усебічна підтримка розвитку дуального навчання у вищій школі як на 
національному (законодавче регулювання, фінансова підтримка), так і на 
регіональному і інституціональному рівнях, що зумовило тенденцію до збільшення 
освітньої пропозиції за дуальною формою навчання у всіх типах європейських 
ЗВО.  

Фінансові стимули для залучення роботодавців до участі у дуальному 
навчанні (гранти, бонуси, пільги оподаткування, державна фінансова підтримка). 

Ефективне функціонування різних моделей чергування стажування і 
навчання. 

Участь представників роботодавців та інших соціальних партнерів у 
розробці стандартів, освітніх програм, критеріїв оцінювання результатів і якості 
навчання. 
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Освітній процес професійної підготовки фахівців вирізняється відкритістю і 
гнучкістю доступу, що реалізується за допомогою альтернативних шляхів доступу; 
відкритістю і гнучкістю змісту, що формується завдяки відкритим навчальним 
ресурсам, масовим онлайн курсам і трансферу кредитів; відкритістю і гнучкістю 
форм і методів навчання і викладання завдяки широкому використанню сучасних 
інформаційно-комунікаційних засобів організації освітнього процесу, навчання і 
доставки навчальних матеріалів, що створює умови для навчання дорослих без 
відриву від професійної діяльності, допомагає реалізувати їх особистісні та 
кар’єрні потреби.  

Фасилітація і партнерство у взаємодії суб’єктів освітнього процесу 

формують позитивне відношення дорослого до власного навчання, розвивають у 
нього навички адекватної самооцінки, зміцнення довіри до себе як студента й 
співрозмовника, виводять його на пошук власних способів діяльності й шляхів 
пізнання, а відтак сприяють формуванню активної громадянської позиції. 

Узагальнення визначених конструктивних ідей європейського досвіду 
професійної підготовки фахівців у ЗВО уможливлює обґрунтування науково-

методичних рекомендацій та пропозицій для оптимізації освітнього процесу у 
вітчизняній системі вищої освіти на андрагогічних засадах.  

На загальнодержавному рівні. 
Методологічний аспект. 

‒ Розробити Національну стратегію навчання впродовж життя з метою 
формування культури безперервного навчання у населення України; 

‒ Визначити цільову групу дорослих студентів у Законі «Про вищу 
освіту»; 

‒ Визнати андрагогічний підхід основоположним в організації освітнього 
процесу професійної підготовки фахівців у вищій школі; 

‒ Розпочати процес структурної і функціональної диверсифікації вищої 
освіти з метою її професіоналізації і відкриття для дорослих; 

Теоретичний аспект. 

‒ Активізувати педагогічні і психологічні наукові дослідження з 
теоретичних основ освіти і навчання дорослих. 

Практичний аспект. 
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Організаційна складова. 
‒ Запровадити додаткові до існуючих фінансові інструменти (пільгові 

позики, гранти, гнучкі механізми оплати навчання, навчальну відпустку) для 
заохочення дорослих до участі у вищій освіті; 

‒ Створити Національну електронну платформу для навчання дорослих у 
ЗВО України, яка надасть інформативну підтримку дорослому населенню щодо 
можливостей здобуття вищої освіти;  

‒ Розробити і запровадити інструменти альтернативного доступу 
дорослих до вищої освіти; 

‒ Розробити механізми участі роботодавців та інших соціальних 
партнерів у розробці стандартів, освітніх програм, критеріїв оцінювання 
результатів і якості навчання. 

Процесуальна складова. 
‒ Розробити Положення про дистанційне навчання, яке регулює 

організаційні механізми упровадження цієї форми навчання у професійну 
підготовку фахівців у ЗВО України; 

‒ Розробити фінансові інструменти для стимулювання роботодавців 
щодо участі у дуальному навчанні. 

На регіональному рівні. 
Методологічний аспект. 
‒ Створити об’єднання або альянси зацікавлених сторін для активізації 

стратегії навчання впродовж життя у регіоні.  
Практичний аспект. 

Організаційна складова. 
‒ Розробити фінансові інструменти для заохочення дорослих до участі у 

вищій освіті; 
‒ Забезпечити широку інформаційну підтримку дорослих щодо пільг та 

можливостей навчання у ЗВО на регіональних інтернет-ресурсах; 
‒ Розробити фінансові стимули для заохочення роботодавців до участі у 

дуальному навчанні; 
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‒ Посилити роль роботодавців та інших зацікавлених соціальних 
партнерів у формуванні змісту освітніх програм, оцінювання результатів та якості 
навчання; 

‒ Надати всебічну підтримку ЗВО, які впроваджують дуальну форму 
навчання. 

На інституціональному рівні. 
Методологічний аспект. 
‒ Визнати андрагогічний підхід основоположним у формуванні мети, 

доборі форм, методів і засобів навчання і викладання, форм взаємодії учасників 
освітнього процесу у професійній підготовці фахівців; 

‒ Організувати курси підвищення кваліфікації викладачів ЗВО з 
андрагогічних засад навчання.  

Теоретичний аспект. 
‒ Започаткувати теоретичні і емпіричні дослідження з особливостей 

навчання дорослих у закладі вищої освіти; 
‒ Розширити тематику дипломних робіт дослідженнями з андрагогічних 

засад навчання у ЗВО. 
Практичний аспект. 

Організаційна складова. 
‒ Забезпечити інформаційну підтримку дорослих щодо пільг та 

можливостей навчання у ЗВО на інституціональних веб-сайтах; 
‒ Залучити роботодавців та інших зацікавлених соціальних партнерів у 

формування змісту освітніх програм, оцінювання результатів та якості навчання; 
‒ Створити альянси ЗВО для співпраці щодо розробки відкритих освітніх 

ресурсів, МООС, віртуальних лабораторій, платформ дистанційного навчання для 
підвищення якості професійної підготовки фахівців. 

Процесуальна складова. 
‒ Надати можливість студентам безкоштовного проходження масових 

онлайн курсів відомих світових розробників; 
‒ Широко застосовувати процедуру визнання неформального навчання 

для гнучкого формування змісту, що відповідає інтересам і потребам студентів; 
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‒ Використовувати європейські моделі змішаного навчання для 
підвищення якості і ефективності професійної підготовки фахівців; 

‒ Запровадити дуальну форму навчання з використанням європейських 
моделей чергування стажування і навчання; 

‒ Використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні засоби 

організації освітнього процесу, навчання і доставки навчальних матеріалів; 
‒ Міжсуб’єктну взаємодію учасників освітнього процесу конструювати 

на принципах фасилітації і партнерства. 
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ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО РОЗДІЛУ 

У ході аналізу сучасного стану професійної підготовки фахівців в 
українських ЗВО встановлено, що у вітчизняній вищій освіті відбуваються 
принципові позитивні зрушення, серед яких слід назвати оновлення законодавчої 
бази функціонування вищої освіти; запровадження європейської кредитно-

трансферної системи та оновлення Національної рамки кваліфікацій; 
структурування змісту вищої освіти на основі оновлених державних стандартів; 
упровадження нових форм (дистанційного, змішаного, дуального навчання) і 
технологій організації освітнього процесу; визнання неформальної та/або 
інформальної освіти у межах освітньої програми; формування освітньої пропозиції 
вітчизняних ЗВО у секторі початкової вищої освіти (рівень 5 ЄРК). 

Водночас існують суттєві проблеми, які можна вважати перешкодами на 
шляху доступу дорослих громадян України до вищої освіти, що призводить до 
втрати значного контингенту студентів, які раніше навчалися за заочною та 
вечірньою формами. На наше переконання визначальними з них є наступні: єдиний 
шлях вступу до вищої освіти через зовнішнє незалежне тестування для усіх 
вікових груп без урахування потреб і можливостей дорослих, які отримали 
середню освіту кілька років тому; відсутність поняття «дорослий студент» у 
понятійному полі вищої освіти, що гальмує розроблення альтернативних шляхів 
доступу до вищої освіти, упровадження відкритих і гнучких форм, методів, засобів 
і змісту в освітньому процесі вітчизняних ЗВО; несформована освітня пропозиція 
за дистанційною формою навчання, переважно впроваджуються лише елементи 
ДН для доставки предметного контенту, поточного й підсумкового оцінювання; 
низька активність роботодавців і ЗВО щодо упровадження дуальної форми 
навчання, яка має вагомий потенціал для формування необхідних професійних 
умінь і навичок у випускників ЗВО; невідповідність змісту та якості вищої освіти 
актуальним потребам суспільства та національної економіки, що призводить до 
розриву між системою вищої освіти та ринком праці та, як наслідок, до втрати 
привабливості вищої освіти для дорослих; низька вмотивованість дорослих людей 
до набуття нових професійних компетентностей через участь у вищій освіті, 
оскільки концепція навчання впродовж життя не набула відповідного поширення в 
українському суспільстві; обмеженість фінансових інструментів стимулювання 
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дорослих до участі у вищій освіті; брак інформаційної підтримки щодо пільг і 
можливостей навчання дорослих.  

Визначено конструктивні ідеї європейського досвіду на методологічному, 
теоретичному і практичному (організаційна та процесуальна складові) рівнях.  

На методологічному рівні: 1) реалізація концепції навчання впродовж 
життя, яка стала важливим поштовхом до цілого ряду наукових досліджень цієї 
проблеми, створення окремих підрозділів безперервного навчання та навчання 
впродовж життя у європейських ЗВО; 2) впровадження андрагогічного підходу, що 
дозволяє враховувати особливості, потреби і цінності дорослої людини в її 
особистісному і професійному зростанні впродовж життя; створювати умови 
доступу до вищої освіти, гнучкого режиму навчання, ефективної суб’єкт-

суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу, обирати форми, методи і засоби 
навчання відповідно до психологічних особливостей дорослих; 3) доцільність 
виокремлення дорослих студентів в окрему соціальну групу, що дає можливість 
формувати статистичні дані щодо участі дорослих у вищій освіті, проводити 
наукові дослідження щодо особливостей навчання дорослих, їх потреб для 
обґрунтування і розроблення виважених механізмів підтримки і стимулювання 
участі дорослих у вищій освіті як на рівні закладів вищої освіти, так і на рівні 
держави й регіону; 4) упровадження андрагогічної моделі професійної підготовки 
фахівців, методологічною основою якої визначено андрагогічні засади, що 
безпосередньо впливають на формування освітньої пропозиції, її мету, 
організаційні форми навчання, вибір форм, методів і засобів навчання і 
викладання, моделі міжсуб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу, а відтак 
на результати навчання; 5) активізація професіоналізації європейської вищої 
освіти, що призвела до виокремлення сектору професійної вищої освіти, метою 
якого є створення умов для оволодіння професійною діяльністю, одержання 
кваліфікації або перекваліфікації для включення дорослого у професійне життя 
відповідно до його інтересів і здатностей.  

На теоретичному рівні: 1) імплементація у змісті освіти сучасних теорій 
навчання дорослих (теорії самокерованого, трансформативного, емпіричного і 
контекстного навчання, що стали основними теоретичними засадами у реалізації 
дистанційної, змішаної і дуальної форм навчання); 2) урахування психологічних 
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особливостей дорослої людини (особистої відповідальності, досвіду, мотивації і 
рефлексії, що обумовлюють вибір технологічного інструментарію та форм 
міжсуб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу у професійній підготовці 
фахівців у ЗВО).  

На практичному рівні: а) організаційна складова: 1) розроблення сукупності 
фінансових інструментів на державному і регіональному рівнях (бонуси,         
ваучери, премії, пільгові позики, гранти, гнучкі механізми оплати навчання, 
відпустки), що дають можливість дорослим брати участь у вищій освіті за будь-

яких соціальних і економічних обставин; 2) розгалуження інформаційної та 
консультаційної підтримки на рівні держави, регіону та інституцій, що мотивує 
дорослих до навчання, допомагає у формуванні культури навчання впродовж 
життя; 3) інструменти альтернативного доступу до вищої освіти (відкритий доступ 
до освітніх програм у відкритих університетах; визнання попереднього навчання й 
досвіду); 4) співпраця закладів освіти у створенні відкритих ресурсів, MOOC та 
віртуальних лабораторій для підвищення рівня і якості засобів навчання; б) 
процесуальна складова: 1) професійна підготовка фахівців у ЗВО за дистанційною 
формою навчання, що уможливлює створення єдиного віртуального навчального 
середовища, тьюторську підтримку на усіх етапах навчання, гнучкість освітнього 
процесу, поєднання формального, неформального й інформального навчання, що є 
суттєвим для дорослих студентів; 2) змішана форма навчання у європейських ЗВО, 
яка базується на науково обґрунтованих і експериментально перевірених моделях 
змішаного навчання, які пропонують окремі комбінації традиційного й онлайн-

навчання, щоб створити нові умови навчання, які забезпечують якість і 
ефективність професійної підготовки фахівців; 3) усебічна підтримка розвитку 
дуального навчання у вищій школі як на національному (законодавче регулювання, 
фінансова підтримка), так і на регіональному й інституційному рівнях, що 
зумовило тенденцію до збільшення освітньої пропозиції за дуальною формою 
навчання у всіх типах європейських ЗВО; 4) фінансові стимули для залучення 
роботодавців до участі у дуальному навчанні (гранти, бонуси, пільги 
оподаткування, державна фінансова підтримка); 5) ефективне функціонування 
різних моделей чергування стажування і навчання; 6) участь представників 
роботодавців та інших соціальних партнерів у розробці стандартів, освітніх 
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програм, критеріїв оцінювання результатів і якості навчання; 7) відкритість і 
гнучкість професійної підготовки фахівців, що реалізується за допомогою 
альтернативних шляхів доступу; відкритості і гнучкості змісту, що формується 
завдяки відкритим навчальним ресурсам, масовим онлайн курсам і трансферу 
кредитів; відкритістю, гнучкістю форм і методів навчання завдяки широкому 
використанню сучасних інформаційно-комунікаційних засобів організації 
освітнього процесу, навчання і доступу навчальних матеріалів, що створює умови 
для навчання дорослих без відриву від професійної діяльності, допомагає 
реалізувати їх особистісні та кар’єрні потреби; 8) фасилітація і партнерство у 
взаємодії суб’єктів освітнього процесу формують позитивне ставлення дорослого 
до власного навчання, розвивають у нього навички адекватної самооцінки, 
зміцнення довіри до себе як студента й співрозмовника, виводять його на пошук 
власних способів діяльності й шляхів пізнання, а відтак сприяють формуванню 
активної громадянської позиції. 

Розроблено науково-методичні рекомендації щодо впровадження 
прогресивних ідей європейського досвіду професійної підготовки фахівців у 
вітчизняну практику на загальнодержавному, регіональному та інституційному 
рівнях. 

На загальнодержавному рівні методологічний аспект потребує розроблення 
Національної стратегії навчання впродовж життя з метою формування культури 
безперервного навчання у населення України; виокремлення цільової групи 
дорослих студентів у Законі «Про вищу освіту»; визначення андрагогічного 
підходу основоположним в організації освітнього процесу професійної підготовки 
фахівців у вищій школі; процесу структурної і функціональної диверсифікації 
вищої освіти з метою її професіоналізації і відкриття для дорослих. Теоретичний 
аспект передбачає активізацію педагогічних і психологічних наукових досліджень 
з теоретичних основ освіти і навчання дорослих. Практичний аспект вимагає 
запровадження додаткових фінансових інструментів (пільгові позики, гранти, 
гнучкі механізми оплати навчання, навчальну відпустку) для заохочення дорослих 
до участі у вищій освіті; створення Національної електронної платформи для 
навчання дорослих у ЗВО України, яка надасть інформативну підтримку 
дорослому населенню щодо можливостей здобуття вищої освіти; розроблення і 
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запровадження інструментів альтернативного доступу дорослих до вищої освіти; 
створення механізмів участі роботодавців та інших соціальних партнерів у 
розробленні стандартів, освітніх програм, критеріїв оцінювання результатів і 
якості навчання; розроблення Положення про дистанційне навчання, яке 
регулюватиме організаційні механізми впровадження цієї форми навчання у 
професійну підготовку фахівців у ЗВО України; формування фінансових 
інструментів для стимулювання роботодавців щодо участі у дуальному навчанні. 

Рекомендації методологічного характеру на регіональному рівні 
передбачають створення об’єднань або альянсів зацікавлених сторін для 
активізації стратегії навчання впродовж життя у регіоні. Практичний аспект 
потребує розробки фінансових інструментів для заохочення дорослих до участі у 
вищій освіті; забезпечення широкої інформаційної підтримки дорослих щодо пільг 
та можливостей навчання у ЗВО на регіональних інтернет-ресурсах; упровадження 
фінансових стимулів для заохочення роботодавців до участі у дуальному навчанні 
з урахуванням соціально-економічних чинників регіону; посилення ролі 
роботодавців, промислових палат та інших зацікавлених соціальних партнерів у 
формуванні змісту освітніх програм, оцінюванні результатів та якості навчання; 
всебічної підтримки ЗВО, які впроваджують дуальну форму навчання. 

Методологічні рекомендації на інституційному рівні передбачають визнання 
андрагогічного підходу основоположним у формуванні мети, доборі форм, методів 
і засобів навчання, форм взаємодії учасників освітнього процесу у професійній 
підготовці фахівців; організацію курсів підвищення кваліфікації викладачів ЗВО з 
андрагогіки. Теоретичні рекомендації спрямовані на започаткування теоретичних і 
емпіричних досліджень особливостей навчання дорослих у закладі вищої освіти та 
розширення тематики дипломних робіт дослідженнями з андрагогічних засад 
навчання у ЗВО. Практичний аспект рекомендацій потребує забезпечення 
інформаційної підтримки дорослих щодо пільг та можливостей навчання у ЗВО на 
інституційних веб-сайтах; залучення роботодавців та інших зацікавлених 
соціальних партнерів до формування змісту освітніх програм, оцінювання якості 
навчання; створення альянсів ЗВО для співпраці щодо розроблення відкритих 
освітніх ресурсів, МООС, віртуальних лабораторій, платформ дистанційного 
навчання для підвищення якості професійної підготовки фахівців; забезпечення 
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студентам можливості безкоштовно проходити масові онлайн курси відомих 
світових розробників; ширшого застосовування процедури визнання 
неформального навчання для гнучкого формування змісту, що відповідає 
інтересам і потребам студентів; упровадження європейських моделей змішаного 
навчання для підвищення якості й ефективності професійної підготовки фахівців; 
запровадження дуальної форми навчання з використанням європейських моделей 
чергування стажування і навчання; використання сучасних інформаційно-

комунікаційних засобів організації освітнього процесу, навчання і доставки 
навчальних матеріалів; конструювання міжсуб’єктної взаємодію учасників 
освітнього процесу на принципах фасилітації і партнерства. 

Результати дослідження, відображені в розділі, викладено у таких 
публікаціях автора: Гордиенко, 2012; Гордієнко, 2010b; Гордієнко, 2010c; 

Гордієнко, 2013a; Гордієнко, 2013d; Дернова, 2014b; Дернова, Сергієнко, & 

Гладир, 2015; Дернова, 2015e; Дернова, 2015g; Дернова, 2019a; Дернова, 2019b.  
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ВИСНОВКИ 

Здійснене дослідження дає підстави для таких висновків. 
1. Професійна підготовка фахівців у закладах вищої освіти країн 

Європейського Союзу здійснюється у контексті концепції навчання впродовж 
життя, що визначається як континуум формального, неформального й 
інформального навчання для постійного оновлення і вдосконалення знань, навичок 
та компетентностей дорослої людини. Вища освіта визнається ключовим фактором 
досягнення сталого розвитку, механізмом забезпечення доступу та підтримки 
навчання впродовж життя для всіх людей, передумовою для розвитку 
інклюзивного суспільства, відповідального громадянства та підготовки 
кваліфікованих кадрів. Передбачається, що для забезпечення сталого розвитку 
суспільства національні системи вищої освіти повинні підтримувати навчання 
впродовж життя та забезпечити гнучкі навчальні шляхи для всіх категорій 
населення. Відтак завдяки зменшенню бар’єрів у доступі та забезпеченню гнучких 
можливостей навчання вища освіта стає відкритою для дорослих студентів, які в 
іншому випадку не змогли б долучитися до навчання у ЗВО. За цих умов 
європейські заклади вищої освіти як дієва ланка освіти впродовж життя проводять 
політику розширення доступу до вищої освіти дорослим різного віку, різного рівня 
попередньої освіти та з різними професійними запитами, пропонують 
індивідуальні програми здобуття освіти, запроваджують інноваційні форми 
навчання, щоб зробити освітній процес у ЗВО відкритим і гнучким.  

Відповідно до оновленого європейського порядку денного щодо навчання 
дорослих заклади вищої освіти заохочуються до залучення дорослих як прояву 
соціальної відповідальності та більшої відкритості щодо спільноти в цілому, а 
також як відповідь на демографічні виклики та вимоги старіння суспільства. 
Відкритість вищої освіти для тих груп дорослих, які раніше не навчалися у ЗВО, 
вважається вирішальною, особливо щодо збільшення частки висококваліфікованих 
робочих місць у Європі. 

2. Схарактеризовано методологічні засади професійної підготовки 
фахівців у ЗВО країн Європейського Союзу. Визначено категорії і поняття сфери 
андрагогічного знання («андрагогічний підхід», «андрагогіка», «дорослість», 
«андрагогічні принципи», «андрагогічна модель», «дорослий студент», «педагог-
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андрагог») та сфери професійної підготовки фахівців у європейських ЗВО («вища 
професійна освіта», «заклад вищої освіти у європейському просторі вищої освіти», 
«дистанційне навчання», «змішане навчання» і «дуальне навчання»).  

З’ясовано, що основоположним методологічним підходом професійної 
підготовки фахівців у європейській вищій освіти є андрагогічний підхід, що разом 
з міждисциплінарним, системним, синергетичним, аксіологічним, акмеологічним і 
культурологічним підходами дослідження дозволив виокремити андрагогічні 
засади (методологічні, теоретичні, організаційні і процесуальні) професійної 
підготовки фахівців у ЗВО країн Євросоюзу (Великобританія, Італія, Нідерланди, 
ФРН, Франція). 

3. Виявлено і схарактеризовано сучасні теорії навчання дорослих, серед 
яких – теорії самокерованого, трансформативного, емпіричного й контекстного 
навчання. Теорія самокерованого навчання розкриває внутрішні й зовнішні 
аспекти самостійної пізнавальної діяльності дорослої людини. Теорія 
трансформативного навчання обґрунтовує процес навчання дорослих як 
переосмислення власного досвіду, зміну переконань і поглядів. Теорія емпіричного 
навчання визначає трансформацію практичного досвіду, що є особливо актуальним 
для професійно-орієнтованих програм навчання у ЗВО. Теорія контекстного 
навчання доводить, що умови, професійне середовище, у якому відбувається 
навчання, має вирішальне значення для засвоєння результатів, оскільки предмет 
діяльності професійної підготовки фахівців трансформується від навчальної 
інформації до реальних професійних ситуацій. На підставі аналізу сучасних теорій 
навчання дорослих виокремлено і схарактеризовано психологічні особливості 
дорослих у навчанні, серед яких – автономія, особиста відповідальність, досвід, 
мотивація і рефлексія.  

4. З-поміж організаційних засад професійної підготовки фахівців у 
європейських ЗВО виокремлено такі: 1) фінансові інструменти, зокрема бонуси, 
ваучери, премії, пільгові позики, гранти, гнучкі механізми оплати навчання, 
навчальні відпустки, які дають можливість дорослим брати участь у вищій освіті за 
будь-яких соціальних і економічних обставин; 2) розгалужена інформаційна та 
консультаційна підтримка на рівні держави, регіону та інституцій, що мотивує 
дорослих до навчання, допомагає у формуванні культури навчання впродовж 
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життя; 3) інструменти альтернативного доступу до вищої освіти (Диплом доступу 
до університетських студій у Франції; відкритий доступ до освітніх програм у 
відкритих університетах; модуль доступу у Відкритому університеті 
Великобританії; процедура визнання попереднього навчання й досвіду у всіх 
досліджуваних європейських країнах), які надають дорослим другий шанс 
отримати вищу освіту і допомагають розпочати навчання у ЗВО на будь-якому 
етапі життя.  

Серед процесуальних засад професійної підготовки фахівців у європейських 
ЗВО визначено: 1) відкритість, яка реалізується на трьох взаємопов'язаних рівнях, 
що уможливлює доступ до освітніх програм; відкритих онлайн курсів, модулів, 
навчального контенту, наукових досліджень; співтовариств і мереж, що містять 
освітні послуги, які пропонуються ЗВО, а також викладачів та інших студентів; 
2) гнучкість, яка виявляється в альтернативних шляхах вступу до ЗВО; 
різноманітних режимах навчання; територіально зручному розташуванні 
навчальних центрів; змісті навчальних програм; формах, методах і засобах 
викладання, навчання та оцінювання; варіативній, а іноді необмеженій тривалості 
навчання; 3) широке використання сучасних ІКТ, які уможливлюють доступ до 
наукової інформації, консультативної допомоги та безперервного навчання 
дорослої людини впродовж усього життя; 4) фасилітацію і партнерство у 
міжсуб’єктній взаємодії учасників освітнього процесу. 

5. Схарактеризовано складові андрагогічної моделі професійної 
підготовки фахівців у європейських ЗВО, яка складається з двох взаємопов’язаних 
блоків.  

Блок андрагогічних засад містить методологічні засади – категорії і поняття 
андрагогічного знання та сфери професійної підготовки фахівців, які становлять 
методологічну основу навчання дорослих у європейських закладах вищої освіти; 
теоретичні засади – сучасні теорії навчання дорослих та психологічні особливості 
дорослих (автономія, особиста відповідальність, досвід, мотивація, рефлексія), які 
становлять теоретичну основу навчання дорослих у вищій школі; організаційні 
засади – фінансові та інформаційні інструменти підтримки дорослих щодо 
навчання у ЗВО, інструменти альтернативного доступу дорослих до вищої освіти, 
які сприяють розширенню участі дорослих у вищій освіті країн Євросоюзу; 
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процесуальні засади – особливості освітнього процесу навчання дорослих 
(відкритість і гнучкість), використання інформаційно-комунікаційних засобів та 
особливості міжсуб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу (фасилітація і 
партнерство), що становлять методичну основу навчання дорослих у європейських 
закладах вищої освіти.  

Блок освітнього процесу містить цільовий компонент (мета професійної 
підготовки фахівців). Мета професійної підготовки фахівців у ЗВО країн 
Євросоюзу представлена як: індивідуальний розвиток дорослого студента, який 
передбачає самоактуалізацію і реалізацію потенціалу для особистісного і 
професійного зростання впродовж життя; розвиток підприємства, на якому працює 
дорослий студент, через формування знань, розумінь, пізнавальних, професійних 
та ключових навичок; суспільний розвиток внаслідок підвищення свідомості 
дорослого через досвід навчання, тобто суспільна трансформація; змістовий 
компонент (зміст професійної підготовки фахівців). Суттєвими характеристиками 
змісту професійної підготовки фахівців у європейських ЗВО є побудова за 
модульним принципом; максимальна професійна орієнтація; наявність варіативної 
складової, яка надає можливість урахувати інтереси і потреби кожного студента, а 
відтак індивідуалізувати процес професійної підготовки у ЗВО; практична 
складова у формі стажувань та практик (обов’язкових і необов’язкових); гнучкість, 
що обумовлюється трансфером кредитів; побудова за принципом поєднання теорії 
і практики технологічний компонент (організаційні форми професійної підготовки 
фахівців, зокрема дистанційна, змішана й дуальна); результативний компонент, 

який містить результати навчання, які окреслено за допомогою конкретизованих 
знань, розумінь, пізнавальних, професійних та ключових навичок в освітніх  
програмах професійної підготовки фахівців; реалізацію особистісного і 
професійного розвитку дорослого; підвищену свідомість дорослого через досвід 
навчання. 

6. Найпоширенішими формами навчання дорослих у закладах вищої 
освіти країн Європейського Союзу є дистанційна, змішана і дуальна. 
Схарактеризовано загальні особливості дистанційної форми навчання у 
європейських ЗВО: гнучкість та адаптивність до потреб дорослих студентів; 
модульність побудови освітніх програм, що дозволяє студенту пройти окремі 
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модулі в інших закладах освіти або МООС; фасилітативна роль педагога-

андрагога та всеосяжна тьюторська підтримка щодо змісту і методів навчання; 

широке використання сукупності ІКТ для взаємодії суб’єктів освітнього процесу, 
доступ до навчальних матеріалів та підтримка навчання; поєднання 
формального, неформального й інформального навчання; створення єдиного 
віртуального навчального середовища; індивідуалізація навчання студентів за 
допомогою створення персонального навчального середовища.  

З’ясовано, що у європейській вищій освіті не існує стандартної основи для 
моделювання змішаного навчання, тому ЗВО адаптують освітній процес до різних 
потреб та вимог дорослого студента за допомогою різних усталених моделей 

змішаного навчання, що грунтуються на поєднанні традиційного й онлайн-

навчання з широким використанням різноманітних ІКТ. 

Виокремлено низку суттєвих характеристик дуальної форми навчання у ЗВО 
Великобританії, Італії, Нідерландів, ФРН і Франції, серед яких: стажування як 
основний шлях професійної підготовки фахівців у Великобританії, Нідерландах, 
Франції і ФРН; дуальна форма навчання пропонуються на всіх рівнях вищої 
професійної освіти (рівень 5 – 7 ЄРК); джерела фінансування стажування 
надходять частково від роботодавця і держави; фінансові стимули для компаній, 
які пропонують місця для стажування існують у формі грантів, бонусів, пільг в 
оподаткуванні, субсидій, державної фінансової підтримки; мінімальна тривалість 
стажування визначається на законодавчому рівні; різноманітні моделі чергування 
навчання й стажування; студент має статус робітника або стажера, план навчання 
узгоджується між представниками освітньої установи та підприємства, 
індивідуальна траєкторія навчання; офіційні стосунки студента з роботодавцем 
регулюються угодою про стажування або тристороннім договором; студенти 
отримують мінімальну заробітну плату на підприємстві; відповідальність за якість 
навчання покладається на заклад вищої освіти і роботодавця; представники 
роботодавців та інші соціальні партнери беруть участь у розробленні стандартів, 
освітніх програм, критеріїв оцінювання результатів і якості навчання. 

Визначено форми навчальних занять, методи і засоби навчання у 
дистанційній, змішаній і дуальній формі професійної підготовки фахівців у 
європейських ЗВО, а також ролі педагога-андрагога у цих формах навчання. 
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7. Виявлено конструктивні ідеї професійної підготовки фахівців у країнах 
Європейського Союзу на методологічному рівні: 1) реалізація концепції навчання 
впродовж життя; 2) упровадження андрагогічного підходу; 3) доцільність 
виокремлення дорослих студентів в окрему соціальну групу; 4) упровадження 
андрагогічної моделі професійної підготовки фахівців; 5) активізація 
професіоналізації європейської вищої освіти. На теоретичному рівні: 
1) імплементація у змісті освіти сучасних теорій навчання дорослих; 2) урахування 
психологічних особливостей дорослої людини. На практичному рівні: 
а) організаційна складова: 1) розроблення сукупності фінансових інструментів на 
державному і регіональному рівнях (бонуси, ваучери, премії, пільгові позики, 
гранти, гнучкі механізми оплати навчання, відпустки); 2) розгалуження 
інформаційної та консультаційної підтримки на рівні держави, регіону та 
інституцій; 3) упровадження інструментів альтернативного доступу до вищої 
освіти; 4) співпраця закладів освіти у створенні відкритих ресурсів, MOOC та 
віртуальних лабораторій; б) процесуальна складова: 1) організація професійної 
підготовки фахівців за дистанційною формою навчання; 2) застосування науково 
обґрунтованих і експериментально перевірених моделей змішаного навчання; 3) 
усебічна підтримка розвитку дуального навчання у вищій школі як на 
національному, так і на регіональному й інституційному рівнях; 4) упровадження 
фінансових стимулів для залучення роботодавців до участі у дуальному навчанні; 
5) ефективне функціонування різних моделей чергування стажування і навчання; 
6) залучення роботодавців та інших соціальних партнерів до розроблення 
стандартів, освітніх програм, критеріїв оцінювання результатів і якості навчання; 
7) відкритість і гнучкість професійної підготовки фахівців; 8) фасилітація і 
партнерство у взаємодії суб’єктів освітнього процесу. 

8. З урахуванням прогресивних і конструктивних ідей підготовлено 
науково-методичні рекомендації щодо удосконалення професійної підготовки 
фахівців на андрагогічних засадах у вітчизняній системі вищої освіти. На 
загальнодержавному рівні: розробити Національну стратегію навчання впродовж 
життя; визначити цільову групу дорослих студентів у Законі «Про вищу освіту»; 
визнати андрагогічний підхід основоположним в організації освітнього процесу у 
вищій школі; розпочати процес структурної і функціональної диверсифікації вищої 
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освіти; активізувати педагогічні і психологічні наукові дослідження з теоретичних 
основ освіти і навчання дорослих; запровадити додаткові фінансові інструменти 
для заохочення дорослих до участі у вищій освіті; створити Національну 
електронну платформу для навчання дорослих у ЗВО України; запровадити 
інструменти альтернативного доступу дорослих до вищої освіти; розробити 
механізми участі роботодавців та інших соціальних партнерів у розробленні 
стандартів, освітніх програм, критеріїв оцінювання результатів і якості навчання; 
розробити Положення про дистанційне навчання, яке регулюватиме організаційні 
механізми упровадження цієї форми навчання у професійну підготовку фахівців у 
ЗВО України; розробити фінансові інструменти для стимулювання роботодавців 
щодо участі у дуальному навчанні. На регіональному рівні: створити об’єднання 
або альянси зацікавлених сторін для активізації стратегії навчання впродовж життя 
у регіоні; розробити фінансові інструменти для заохочення дорослих до участі у 
вищій освіті; забезпечити широку інформаційну підтримку дорослих щодо пільг та 
можливостей навчання у ЗВО на регіональних інтернет-ресурсах; розробити 
фінансові стимули для заохочення роботодавців до участі у дуальному навчанні; 
посилити роль роботодавців та інших зацікавлених соціальних партнерів у 
формуванні змісту освітніх програм, оцінюванні результатів та якості навчання; 
надати всебічну підтримку ЗВО, які впроваджують дуальну форму навчання. На 
інституційному рівні: визнати андрагогічний підхід основоположним у 
формуванні мети, доборі форм, методів і засобів навчання, форм взаємодії 
учасників освітнього процесу у професійній підготовці фахівців; організувати 
курси підвищення кваліфікації викладачів ЗВО з андрагогіки; започаткувати 
теоретичні й емпіричні дослідження з особливостей навчання дорослих у закладі 
вищої освіти; розширити тематику дипломних робіт дослідженнями з 
андрагогічних засад навчання у ЗВО; забезпечити інформаційну підтримку 
дорослих щодо пільг та можливостей навчання у ЗВО на інституціональних веб-

сайтах; залучити роботодавців та інших зацікавлених соціальних партнерів до 
формування змісту освітніх програм, оцінювання результатів та якості навчання; 
створити альянси ЗВО для співпраці щодо розроблення відкритих освітніх 
ресурсів, МООС, віртуальних лабораторій, платформ дистанційного навчання для 
підвищення якості професійної підготовки фахівців; надати студентам можливість 
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безкоштовно проходити масові онлайн курси відомих світових розробників; 
ширше застосовувати процедуру визнання неформального навчання для гнучкого 
формування змісту; використовувати європейські моделі змішаного навчання; 
запровадити дуальну форму навчання з використанням європейських моделей 
чергування стажування і навчання; використовувати сучасні інформаційно-

комунікаційні засоби організації освітнього процесу, навчання і доставки 
навчальних матеріалів; конструювати міжсуб’єктну взаємодію учасників 
освітнього процесу на принципах фасилітації і партнерства. 

Отримані теоретичні і практичні результати не вичерпують усіх аспектів 
завершеного дослідження. Подальшого вивчення потребують механізми визнання 
результатів, здобутих поза межами формального навчання; підготовка 
педагогічного персоналу для роботи в умовах андрагогічного навчального 
середовища тощо. 
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Додаток А 

Кількість дорослих від 25 до 29 років, що вступають до європейських ЗВО 

вік 25-29 років 

форма навчання денна, заочна, дистанційна 

рівень освіти вища освіта (рівні 5 - 8 ISCED2011) 

категорія 
програми 

усі навчальні програми 

од.виміру чол. 
рік 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Країна                     

Німеччина  
691 567 698 506 774 550 964 221 839 419 891 505 901 977 930 278 931 138 922 611 

Італія .. .. .. .. 451 837 442 369 435 947 356 146 365 998 376 879 

Іспанія 366 876 355 481 355 655 342 688 335 584 331 370 323 480 316 754 320 297 328 463 

Польша .. .. .. .. 328 602 303 685 242 234 253 949 256 130 244 923 

Велика Британія 280 542 314 190 314 022 301 205 279 495 286 053 282 911 269 628 272 165 275 668 

Франція 218 393 202 727 235 816 238 585 239 257 247 789 250 759 258 209 260 241 271 288 

Нідерланди .. 96 618 106 481 109 823 107 059 113 494 146 606 149 866 154 911 153 417 

Швеція .. 101 983 .. .. 97 665 98 518 100 325 102 019 104 345 108 794 

Австрія .. 79 802 93 359 94 408 94 743 95 069 96 700 98 633 100 028 100 722 

Греція .. .. .. .. 221 639 94 370 111 062 111 174 107 537 114 901 

Данія 73 771 64 666 70 582 74 376 78 713 82 473 87 215 89 063 86 175 86 344 

Швейцарія 45 984 55 853 68 014 70 531 73 642 77 794 80 272 82 112 84 292 86 618 

Фінляндія 71 393 73 518 77 485 77 367 75 101 73 593 71 291 71 003 71 839 73 779 

Чехія .. .. .. .. 69 783 68 722 66 073 64 419 63 393 62 758 

Венгрія 88 571 62 331 60 778 61 876 61 684 54 444 52 620 52 223 53 048 52 705 

Норвегія 48 736 49 613 53 806 55 774 51 156 53 119 55 543 58 142 60 749 61 995 

Бельгія 36 223 53 616 49 546 52 222 56 811 51 065 54 270 52 585 57 739 56 462 

Португалія 73 531 60 743 60 821 56 758 51 009 48 073 44 962 44 438 44 052 44 225 

Словацькія .. .. .. .. 30 040 28 510 26 615 24 615 23 022 21 142 

Ірландія .. .. .. .. 23 140 23 799 24 630 24 562 25 209 25 909 

http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EDU_ENRL_AGE&Coords=%5bCOUNTRY%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Продовження Додатка А 

Литва 30 785 29 490 26 989 25 591 23 129 21 601 20 140 20 154 19 560 18 802 

Латвія .. 15 732 15 698 15 606 16 357 16 878 17 145 17 588 18 105 17 925 

Словенія 20 443 20 648 18 071 18 313 18 153 16 829 14 379 13 128 12 835 11 664 

Естонія 10 816 10 611 12 536 13 069 13 106 13 630 13 092 11 968 10 750 10 072 

Люксембург .. .. .. .. 1 696 1 863 1 975 1 985 2 056 2 070 

                     Джерело: OECD. Stat. Enrolment by age (2010 –2018), 

2019, URL 
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Додаток Б 

Складові і форми реалізації сучасних теорій навчання дорослих у професійній підготовці фахівців 

у європейських ЗВО 
Теорії 

навчання 
дорослих 

Технологічний інструментарій 
освітнього процесу дорослих 

Взаємодія суб’єктів освітнього 
процесу дорослих 

Базові  
категорії теорій 

навчання 
дорослих 

Форми 
реалізації 

форми методи викладач студент 

Самокероване 
навчання 

дослідження, 
самостійна 
робота, 
стажування 

метод проектів, 
портфоліо, 
письмові роботи 

фасилітатор, 
модератор, 
експерт, 
мотиватор, гід, 
тьютор 

самокерований, 
відповідальний, 
автономний,  
досвідчений, 
 партнер 

самокерування, 
особиста 
відповідальність, 
автономність, 
рефлексія, досвід 

дистанційне, 
змішане, 

дуальне 

навчання 

Трансформатив
не навчання 

заняття у малих 
групах 

дискусія, 
проблемний 
метод, кейси, 
інтерактивні 
методи, рольова 
гра, біографічний 
метод, портфоліо 

фасилітатор, 
модератор, 
мотиватор 

активний 
учасник, 
досвідчений, 
партнер 

комунікативність,
рефлексія,  
трансформація 
досвіду 

 

дистанційне, 
змішане, 

дуальне 

навчання 

Контекстне 
навчання 

спільна 
діяльність, 
стажування 

проблемний 
метод, метод 
проектів, 
моделювання,  
практика 

наставник, 
мотиватор, 
фасилітатор, 
модератор, 

активний 
учасник, 
досвідчений, 
партнер 

досвід,  
рефлексія,  
професійний 
контекст 
навчання 

дистанційне, 
змішане, 
дуальне 
навчання 

Емпіричне 
навчання 

дослідження, 
самостійна 
робота, 
стажування 

дискусія, кейси, 
проблемний 
метод, активні й 
інтерактивні 
методи, рольова 
гра, біографічний 

метод, портфоліо 

дослідник, 
фасилітатор, 
мотиватор, 
коуч 

активний 
учасник, 
самокерований, 
досвідчений, 
 партнер 

самокерування, 
особиста 
відповідальність, 
автономність, 
рефлексія, досвід 

дистанційне, 
змішане, 
дуальне 
навчання 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток В 

Технологічний компонент і ролі педагога-андрагога в освітніх програмах за дистанційною формою навчання у 
ЗВО країн Євросоюзу 

Країна  ЗВО Інновації Форми 
навчання 

Форми 
навчальних 
занять 

Методи 
навчання 

Засоби навчання Роль 
педагога- 

андрагога 

Великобрита
нія 

 

Відкритий 
університет 
Великобрита 
нії 

(The Open 

University of 

Great Britain) 

Аналітичні дані 
навчання, 
FutureLearn для 
відкритих 
онлайн-курсів 
(MOOCs), 

відкриті 
навчальні 
ресурси 
OpenLearn 

Асинхронне 
онлайн навчання 

Індивідуальні 
онлайн 
консультації, 
спільне 
обговорення, 
відео лекції. 

 

 

Дослідницькі 
методи навчання 
(аналіз, 
критична 
рефлексія, 
порівняння) 

Соціальні мережі, 
вікі, блоги, хмарні 
технології, 
різноманітні 
додатки Web 2.0, 
iTunesU, 

YouTube, 

AudioBoo, масові 
відкриті онлайн-

курси (MOOCs), 
відкриті освітні 
ресурси, інтернет-

підручники, 
віртуальні 
навчальні 
спільноти 

Тьютор, 
мотиватор, 
модератор  

Італія 

 

Міжнародний 
телематичний 
університет 
UNINETTUN

O 

Інтеграція теорії 
і практики, 
модель Сократа 
у міжсуб’єктній 
комунікації, 
онлайн-

тьюториал  

Асинхронне й 
синхронне 
онлайн 
навчання, 
змішане 
навчання, 
стажування(за 
вибором 
студента) 

Відео лекція,  
семінар, 
практичне 
заняття, 
екзамен 

 

 

Активні методи 
навчання 
(проект, 
інтерв’ю, збір 
даних, дискусія, 
презентація, 
доповідь), 
дипломна 
робота. 

Мультимедійні 
матеріали, 
фотогалереї, 
фільми, пов'язані 
з відео лекціями 

Тьютор, 
модератор, 
експерт, 
екзаменатор 
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Продовження Додатка В 

Нідерланди 

 

Відкритий 
університет 
Нідерландів 

(Open 

University of 

the 

Netherlands) 

Інтеграція ВНС, 
соціальних 
мереж та 
персонального 
навчального 
середовища 
персональне 
навчальне 
середовище 

Асинхронне 
онлайн 
навчання, 
мережеве 
навчання  

Відео лекція, 

Віртуальний 
практикум, 
вебінар, відео 
конференція, 
спільне 
обговорення. 

 

 

Дослідницькі 
методи навчання 
(аналіз, 
порівняння, 
відгук на статтю, 
спільний проект, 
проектування, 
спостереження, 
інтерв’ю, аналіз 
документів, 
презентація, 
публікація у 
блозі,  науковий 
огляд, наукова 
стаття, розробка 
цифрового 
продукта, 
дипломна 
робота) 

Соціальні мережі, 
вікі, блоги, хмарні 
технології, 
різноманітні 
додатки Web 2.0, 
iTunesU, 

YouTube, масові 
відкриті онлайн-

курси (MOOCs), 
відкриті освітні 
ресурси, інтернет-

підручники, 
віртуальні 
навчальні 
спільноти 

Тьютор, 
модератор, 
мотиватор, 
фасилітатор 

ФРН 

 

Університет 
дистанційного 
навчання 
Гаген (Fern 

Universitat 

Hagen) 

Онлайн 
стажування, 
групова робота 
студентів 

Змішане 
навчання 

Відео лекція, 

віртуальний 
лабораторний 
практикум, 
семінар, відео 
конференція, 
спільне 
обговорення, 
вебінар, 

групова робота. 

Курсова робота, 
проект, 
письмова 
робота, 
дослідження, 
дипломна 
робота, розробка 
цифрового 
продукта 

 

 

Відкриті освітні 
ресурси, інтернет-

підручники, 
MOOCs, Adobe 

Acrobat Connect 

Professional, 

StudyGuide, Trello 

тощо. 

Тьютор , 
модератор, 

наставник, 
фасилітатор 
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Продовження Додатка В 

Франція 

 

Національна 
консерваторія 
декоративно-

прикладного 
мистецтва 
(CNAM), 

Національний 
Центр 
дистанційної 
освіти (CNED) 

Стажування як 
складова 
навчального 
плану, 
мультидисциплі
нарність освітніх 
програм 

Асинхронне 
онлайн 
навчання, 
змішане 
навчання, 

вечірнє 
навчання, 

стажування 

Практикум, 
тренінг, відео 
лекція, семінар, 
відео 
конференція, 
спільне 
обговорення, 
вебінар 

 

Лабораторна 
робота, проект, 
дослідження, 
активні методи 
навчання на 
робочому місці 

Відкриті освітні 
ресурси, інтернет-

підручники, 
MOOCs тощо.  

Дослідник, 
експерт, 
тьютор, коуч 

 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток Г 

Порівняльна таблиця законодавчих та організаційних аспектів стажування у професійній підготовці фахівців за 
дуальною формою навчання у європейських ЗВО 

Аспект Великобританія 
(Англія, Уельс) 

Італія Нідерланди ФРН Франція 

Вікові 
обмеження 
для 
зарахування 
до цільової 
групи цієї 
схеми 

Від 16 років і старше, у 
тому числі безробітні 

Від 18 до 29 років  Не існує вікових 
обмежень.   

Не існує вікових 
обмежень.  
 

 

Від 16 років і старше, 
у тому числі 
безробітні. 

Важливість 
стажування у 

системі ВПО 

Основний шлях 
професійної підготовки 
у ВПО. 

Важливе, але не 
обов’язкове. 

Основний шлях 
професійної підготовки 
у ВПО. 

Основний шлях 
професійної 
підготовки у ВПО. 

Важливе, але не 
обов’язкове. 

Історична 
ретроспектив
а стажування  

Ще у XIX столітті 
стажування було 
пов'язане з 
традиційними 
промислами, однак з 
часом вони стали більш 
охоплювати такі 
сектори, як 
машинобудування та 
суднобудування. Сього
дні учнівство 
продовжує відображати 
нові сектори економіки, 
такі як роздрібна 
торгівля, бізнес та 
інформаційні 
технології (Parliament 

UK, 2013, URL). 

 

 

У 2003 році 
Законодавчий декрет  
чітко встановив 3 типи 
стажування. 

Законодавча база щодо 
стажування у ЗВО була 
суттєво реформована в 
2015 році (Decreto 

Legislativo, 2015, URL). 

 

 

Має давню традицію 

починаючи з ХVII 

століття (Schalk, 2016, 

URL). Сучасна схема 
стажувань у ВПО 
закріплена в Законі про 
вищу освіту 
(Overheid.nl, 1993, 

URL). 

Має давню традицію 

починаючи з ХIV 

століття. Нинішня 
модель існує з 20-х 
років; однак 
гармонізація 
правових основ 
розпочалась у 1969 

році, коли було 
прийнято Закон про 
професійне навчання 
(Greinert, 2010). 

Має давню історію, 
починаючи з 1919 

року. Спочатку 
розроблена для 
підготовки учнів до 
професійної 
діяльності, ця схема 
поступово 
розширювалася 
протягом багатьох 
років, і тепер вона 
присутня у більшості 
галузей.   
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Продовження Додатка Г 

 
Джерела 
фінансування 
стажування у 

компанії  

Фінансується 
роботодавцями та 
урядом у 
співвідношенні одна 
третина / дві третини.  

Відповідальність за 
державне фінансування 
стажування 
розподіляється між 
Департаментом бізнесу, 
інновацій та навичок 
(BIS), який фінансує 
навчання дорослих 
студентів, та 
Департаментом освіти 
(DfE), який фінансує 
студентів віком від 16 
до 18 років 
(Apprenticeship Funding, 

URL). Британські 
компанії також платять 
податок на стажування, 
який витрачається для 
фінансування стажуван
ня. Він сплачується 
всіма роботодавцями у 
розмірі 0,5% від 
загальної суми рахунку 
(Apprenticeship Levy, 

2016, URL). 

 

Роботодавець оплачує 
навчання у компанії в 
розмірі 10%, за 
винятком інших 
показників, визначених 
колективними 
трудовими договорами. 
Законодавча база 
передбачає можливість 
оплати навчання в 
компаніях за 
допомогою 
двосторонніх 
міжпрофесійних фондів 
(спільно створених та 
керованих соціальними 
партнерами).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботодавець виплачує 
зарплату, а також 
внесок у витрати на 
освіту та навчання. 
Студент ЗВО – це 
працівник із трудовим 
договором. 

Постачальники освіти 
та навчання отримують 
фінансування від 
держави на 
акредитовані програми 
(Overheid.nl, 1995,URL). 

 

Роботодавці 
покривають 
винагороду студентів, 

операційні витрати на 
навчання в компанії 
та внесок до 
Промислової палати, 
а також частково  
державне 
фінансування. 

  

Фінансування 
стажування в 
основному 
здійснюється за 
рахунок: 
компанії, яка, крім 
зарплати, сплачує 

податок за навчання 
впродовж життя, а 
також частково  
державне 
фінансування. 
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Продовження Додатка Г 

  
Фінансові 
стимули для 
компаній, які 
пропонують 
місця для 
стажування 

Уряд робить внесок 
залежно від віку 
студентів. Існує 
система грантів для  
роботодавців, які 
беруть стажерів; 
бонусів, які 
виплачуються 
роботодавцям після 
успішного закінчення 
навчання студентом; 
пільг в оподаткуванні. 
  

Вигідна схема податків 
для всіх типів 
стажувань: студент 
сплачує 5,84% від 
оподатковуваної 
заробітної плати на 
соціальне страхування, 
а роботодавець сплачує 
від 3% до 10%, або не 
сплачує внесок, якщо в 
компанії працює 9 або 
менше працівників. 
 

У 2014 році введена 
система субсидій для 
тих підприємств, які 
надають робочі місця 
для стажування 
студентам ЗВО.  
  

Місця для стажування 

можуть 
субсидуватися 
федеральним урядом 
або урядами земель 
(Statistisches 

Bundesamt, 2018). 

Існують різні 
регіональні та 

державні субсидії для 
заохочення контрактів 
на навчання. 
Основними з них є: 
одноразова виплата, 
що здійснюється 
регіоном за певних 
умов роботодавцям, 
які беруть на роботу 
стажера; 

бонус у розмірі 
близько 1000 євро на 
рік для невеликих 
підприємств, які 
підписують контракт 
на навчання 
(пропонований з 2005 
року); договори про 
навчання студентів 

повністю або частково 
звільняються від 
сплати внесків на 
соціальне 

страхування; витрати 
на підготовку 
наставників 

включаються до 
витрат на юридичне 

навчання. 
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Продовження Додатка Г 

 
Освітньо-

кваліфікаційн
ий рівень ВПО 

Рівні 5, 6, 7 ЄРК 

(Withdrawal of 

apprenticeship 

frameworks, 2016, 

URL). 

 

Рівні 5, 6, 7 ЄРК  Рівні 5, 6, 7 ЄРК Рівні 5, 6, 7 ЄРК Рівні 5, 6, 7 ЄРК 

(Super Alternance. 

France, URL). 

 

Мінімальна 
тривалість 

стажування 

Мінімальна тривалість 
12 місяців встановлена 
на законодавчому рівні. 
Студенти старше 19 
років можуть закінчити 
навчання протягом 
шести місяців, якщо 
вони продемонстрували 
певні досягнення. 

Рекомендований обсяг 
годин для стажування – 

30 годин на тиждень 

(загальна кількість 280 
годин).  

Не може перевищувати 
60% від загальної 
кількості годин 
навчального 
навантаження. 

Має становити не 
менше 60% від 
загальної кількості 
годин навчального 
навантаження. 

Залежить від 
освітньої програми. 

Залежить від освітньої 
програми: частка часу, 
проведеного в 
компанії, може 
становити приблизно 
від 20% до 25% від 
загального часу 
навчання (European 
Parliament, 2014, 

URL). 

Форма 
чергування 
навчання та 
стажування 

На законодавчому рівні 
встановлено, що 
навчання на робочому 
місці має становити 
щонайменше 280 
годин. Зазвичай 
бакалаврські 
професійні програми  
включають 1 рік 
стажування на 
робочому місці (після 2 
років навчання в 
університеті). 

Стажування може бути 
організованим за 
наступними схемами: 

2 дні у навчальному 
закладі та 3 дні у 
компанії щотижня 
(тижнева схема); 
1 тиждень у ЗВО та 3 
тижні в компанії 
(місячна схема); 
1 тиждень у ЗВО та 4-6 

і більше тижнів у 
компанії. 

На практиці студенти 
ЗВО зазвичай проводять 
1 день на тиждень у 
навчальному закладі та 
4 дні на тиждень у 
компанії. 

Жодних ознак 
усталеної форми 
чергування в 
нормативній базі не 
виявлено. Чергування 
навчання на робочому 
місці та у 
навчальному закладі  
залежить від освітньої 
програми 
конкретного ЗВО.  
 

 

Визначається 
освітньою програмою 

та підприємством. На 
практиці варіюється 
від одного до двох 
тижнів в обох місцях, 
а можливо й до трьох 
місяців в обох місцях, 

можливо також 
чергування кожні 2 
дні впродовж 
семестру.   
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Продовження Додатка Г 
 

Офіційні 
стосунки з 
роботодавцем 

Угода про стажування 

повинна включати 
заяву про освітню 
кваліфікацію, для якої 
студент проходить 
навчання. 

Угода про стажування – 

це угода між 
роботодавцем та 
студентом. 

Трудовий договір про 
навчання студентів 
повинен складатись у 
письмовій формі та 
містити індивідуальний 
план навчання, 
відповідальність якого 
розподіляється між 
ЗВО, студентом та 
роботодавцем. 
 

Навчання здійснюється 
на основі договору між 
навчальним закладом, 
студентом та 
організацією, що бере 
участь у дуальному 
навчанні. 
Крім того, кожен 
студент є працівником, 
який має трудовий 
договір. Договори про 
навчання студентів – це 
конкретний вид 
контрактів, тривалість 
яких ідентична 
договору з навчальним 
закладом.   

Будь-який 
роботодавець, який 
наймає особу з метою 
навчання, 
зобов'язаний укласти 
з нею договір про 
навчання. У договорі, 
який повинен бути 
укладений у 
письмовій формі, 
повинно бути 
зазначено освітню 
кваліфікацію і 
складено графік 
навчання. Більше 
того, він повинен 
включати положення 
про період навчання, 
робочий час та 
години навчання, 
заходи щодо навчання 
поза компанією (якщо 
такі є), зарплату та 
оплачувану відпустку. 

Договір є одним із 
основних принципів 
дуального навчання. 

Студент є предметом 
індивідуальних 
трудових відносин, 

підписаних між 
студентом та 
роботодавцем. 
Завдяки цьому 
роботодавці 
зобов'язуються 
винагороджувати 
студентів і проводити 
для них ефективне 
навчання під час дії 
контракту. Завдяки 
контракту студенти 

підписують 
зобов’язання 
ефективно працювати 
на роботодавця 
протягом повної 
тривалості контракту. 

 

Статус 
студента 

Статус робітника. 
Угода про стажування є 
частиною 
індивідуальних 
домовленостей про 
зайнятість між 
студентом та 
роботодавцем.  

Стажери мають 
подвійний статус 
студента та робітника. 

Стажер – це особливий 
статус у тому сенсі, що 
трудовий контракт є 
тимчасовим і 
відображає конкретну 
ситуацію. 

Працівника. Договір 
між студентом та 
роботодавцем 
регулюється 
законодавством про 
працю, якщо інше не 
зазначено в Законі 
про професійне 
навчання. 

Під час контракту про 
навчання на робочому 
місці студент 

одночасно є 
працівником компанії 
та студентом ЗВО. 
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Продовження Додатка Г 

 
Оплата праці 
студентів  

Студенти у віці від 19 
років мають право на 
мінімальну заробітну 
плату. Оскільки 
стажери вважаються 
працівниками, вони 
мають право на ті самі 
трудові права, що й 
інші працівники, що 

включає право на 
відпустку.  
 

Компанії виплачують 
заробітну плату 
студентам, яка може 
бути нижче, ніж у 
кваліфікованих 

працівників. Заробітна 
плата визначається в 
договорі. 
На додаток до 
заробітної плати, також 
деякі витрати на 
соціальне страхування 
студента повинні 
оплачувати компанії. 
 

Початкова заробітна 
плата складає 
принаймні мінімальну 
заробітну плату (для 
молоді), а її підвищення 
залежить від галузі, а 
також домовленості 
щодо оплати праці за 
день навчання.  

Заробітна плата або 
винагорода 
визначається 
колективними 
договорами і 
залежить від 
професійної сфери. 
Роботодавці, які не є 
членами жодної з 
асоціацій 
роботодавців, можуть 
обрати суми 
добровільно.  
  

 

Заробітна плата, яку 
виплачують 
студентам, 

визначається їх віком 
та рівнем прогресу у 
навчанні (тобто 
щорічне збільшення 
до кінця контракту).  

Відповідаль 

ність сторін 
за якість 
навчання 

Відповідальність 
постачальника освіти та 
навчання – забезпечити 
відповідність 
стандартам якості.  
 

Чинне законодавство 

визначає вимоги до 
роботодавця, який 
укладає договір про 
навчання. Для 
укладення такого 
договору роботодавець 
повинен відповідати 
певним вимогам щодо 
структурних 
можливостей, 
технічного і 
навчального 
(наставництво) 
потенціалу 

 Присутність 
наставника є одним із 
принципів навчання. 

Чинне законодавство 

передбачає, що 
компанія чи організація, 
яка здійснює навчання, 
повинна забезпечити 
нагляд за студентом та 
визначені 
законодавством умови 
щодо безпечності на 
робочому місці,   
відповідно до 
навчальної програми, 
забезпечення 
наставника, доступу до 
інформації про 
компанію тощо.  
 

 

Роботодавець 
повинен бути або 
особисто 
підготовленим, і 
технічно 
компетентним для 
підготовки студентів, 

або призначити для 
цього кваліфікованого 
наставника. 

Навчальні компанії 
повинні бути 
придатними для 
реалізації навчальної 
програми. 

Чинне законодавство 
вимагає ефективної 
організації та 
підтримки навчання. 
Для цього 
роботодавець повинен 
забезпечити 
виконання наступних 
умов: відповідна 
інфраструктура, 
використовуване 
обладнання та техніка, 
умови праці, санітарія 
та безпека тощо.  
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Продовження Додатка Г 

 
Роль 
представників 
роботодавців, 
галузевих рад 
(якщо такі 
існують) у 
формуванні 
змісту 
навчання  

Навчальні плани 
стажування, які зараз 
впроваджуються, 
розробляються 
галузевими радами.   

Організації 
роботодавців та 
профспілки несуть 
відповідальність за 
регулювання договорів 
про навчання студентів 

на національному та 
місцевому рівнях через 
національні колективні 
трудові угоди та / або 
міжгалузеві угоди в 
межах, передбачених 
чинним 
законодавством. Роль 
соціальних партнерів 
може бути важливою у 
формуванні змісту 
стажування непрямим 
способом, тобто 
шляхом аналізу та 
прогнозування попиту 
та пропозиції щодо 
кваліфікації. 
 

Розробка навчальних 
планів та остаточне 
оцінювання студентів 
здійснюється 
навчальними закладами. 
Роботодавці 
залучаються до 
розробки та підтримки 
національної 
кваліфікаційної 
структури; розробки та 
вимірювання критеріїв 
якості навчання та 
оцінки компаній та 
організацій, які 
пропонують навчання 
як мінімум кожні 
чотири роки відповідно 
до визначених 
критеріїв; забезпечення 
пропозиції достатньої 
кількості компаній та 
організацій, які 
проводять навчання; 
проведення додаткових 
заходів, що сприяють 
координації між 
освітою та навчанням та 
ринком праці. 
 

Представники 
роботодавців беруть 
участь у нагляді за 
професійною 
підготовкою на 
місцевому рівні та у 
розробці навчальних 
програм на 
національному рівні. 
Вони представлені в 
комісіях 
екзаменаторів та 
консультативних 
комісіях. На 
національному рівні 
асоціації 
роботодавців та 
профспілки 
представлені в 
правлінні 
Федерального 
інституту професійної 
освіти та підготовки. 
 

Торгові і промислові 
палати, соціальні 
партнери активно 
беруть участь у 
формуванні політики 
ВПО, розробці 
навчальних програм, 
забезпеченні якості 
навчання. 
  

 

 

Джерело: розробка автора на основі (Cedefop European database on apprenticeship schemes. Scheme fiches, 2020, URL) 
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Додаток Ґ 

Поняття part-time навчання у європейському просторі вищої освіти 

 

У більшості європейських країн керівні документи щодо вищої освіти не 
включають будь-яких конкретних посилань на part-time навчання, тому розуміння 
цього поняття часто варіюється. Кілька країн використовують інші терміни, такі як 
«заочне навчання» (extramural studies) (Болгарія), «екстернат» (external studies) 

(Словаччина) або horairesdecales (французька громада Бельгії). 
У деяких країнах головним критерієм для виокремлення part-time студентів і 

full-time студентів є навантаження, яке визначається кількістю залікових одиниць 
(ECTS credits), які очікується отримати протягом одного навчального року кожною 
категорією студентів. Part-time студенти визначаються як студенти, які отримують 
менше, ніж 60 кредитів за навчальний рік, і тому навчаються протягом більш 
тривалого періоду, ніж full-time студенти. Це визначення характерне для Ірландії 
та Латвії. В інших контекстах, визначення part-time навчання не посилається на 
навантаження студентів (тобто part-time і full-time студенти, як правило, 
отримують однакову кількість ECTS кредитів за навчальний рік), але засноване на 
кількості контактних годин (contact hours). Наприклад, в Угорщині, Закон про 
вищу освіту свідчить, що part-time програми повинні мати як мінімум 30 % і 
максимум 50 % контактних годин для full-time навчання (Adults in formal education: 

policies and practice in Europe,2011, URL). 

Подібні відмінності в інтерпретації поняття part-time навчання знаходимо в 
доповіді «Соціальні й економічні умови життя студентів у Європі» (Social and 

Economic Conditions of Student Life in Europe), де визначені відмінності між 
чотирма типами студентів, які мають статус part-time студента: 

 студенти ДН; 

 студенти вечірніх курсів і курсів вихідного дня у ЗВО; 

 студенти традиційних full-time програм, але зі статусом part-time студента 
(подовження терміну навчання); 

 full-time студенти, які витрачають лише частину свого часу на навчальну 

діяльність (Hauschildt, Gwosć, Netz & Mishra, 2008, c.24). 

У міжнародних статистичних дослідженнях фізична особа вважається part-

time студентом, якщо вона навчається за освітньою програмою, яка передбачає 
менше, ніж 75 % аудиторного навчального навантаження (Eurostat, 2018, URL). 

Відповідно до цього визначення, міжнародні статистичні дані свідчать, що близько 
21 % студентів вищих навчальних закладів в Європі навчаються part-time. 

Статистична агенція вищої освіти Великобританії (Higher Education Statistics 

Agency, 2016, URL) визначає full-time студентів як таких, що відвідують ЗВО не 
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менше 24 тижнів упродовж року на основі сендвіч-курсів, або проводять 
дослідження впродовж року поза ЗВО, але за навчальною програмою. Впродовж 
цього часу студенти, як правило, мають періоди навчання та практики, які 
складають в середньому 21 годину на тиждень. А part-time студентів – як таких, що 
мають офіційний статус part-time студентів, або це full-time студенти, які 
навчаються за програмою тривалістю меншою, ніж 24 тижні впродовж року за 
рахунок навчальної відпустки на місці роботи, або навчаються тільки вечорами. 

Аналіз статистичних даних європейської вищої освіти (Higher Education 

Statistics Agency, 2016, URL; Eurostat, 2018, URL) свідчить, що європейські ЗВО 
налічують велику кількість студентів, які формально поєднують full-time навчання 
з роботою, і тому стають part-time студентам. Тому відмінність у статусі студентів 
щодо форми навчання носить штучний характер. Проте, по-справжньому part-time 

навчання  відбувається у час поза межами традиційного навчання, яке триває з 
09:00 до 18:00 години. 

У ході дослідження з’ясовано, що part-time навчання дуже поширене у 
країнах Європейського Союзу, але кількість part-time студентів неоднорідна у 
різних країнах. Найбільшу кількість part-time студентів (більше ніж 40% від 
загального числа студентів) налічують університети Латвії, Литви, Польщі, 
Фінляндії та Швеції. В інших країнах (Бельгія, Болгарія, Данія, Ірландія, Іспанія, 
Кіпр, Мальта, Нідерланди, Румунія, Словенія, Словаччина, Сполучене 
Королівство, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія) вони складають від 10% до 40% від 
загальної кількості студентів (Adults in formal education: policies and practice in 

Europe, 2011, URL).  

Як свідчать статистичні дані (Higher Education Statistics Agency, 2016, URL; 

Eurostat, 2018, URL), вік є важливим чинником участі студентів у part-time 

навчанні. У середньому в країнах ЄС, близько 49 % студентів вищих навчальних 
закладів віком від 30 років і старше навчаються part-time, порівняно з 16 % 

студентів, які молодші за 30 років. Це можна пояснити тим, що дорослим 
студентам потрібно узгоджувати своє  навчання з їх трудовим життям і / або 
сімейними обов'язками.  
 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток Д1 

Освітньо-професійна програма підготовки студентів за освітньо-

кваліфікаційним ступенем «Бакалавр» зі спеціальності «Освіта (початкова 
освіта)» у Відкритому університеті Великобританії 

 

Заклад Відкритий університет Великобританії 
Назва спеціальності Освіта (початкова освіта) 
Освітній ступінь Бакалавр 

Офіційна тривалість 
програми 

Денна форма – 3 роки,  

дистанційна – 6 років, максимально – 10 років 

Кредити ECTS 180 

Форми навчання Дистанційна   
Веб-сайт закладу освіти http://www.open.ac.uk 

Веб-сайт освітньої 
програми 

http://www.open.ac.uk/courses/education/degrees/ba-

education-studies-primary-q94 

 

Особливості курсу 

Цей курс спрямований на вивчення професійної специфіки діяльності 
початкової школі. Орієнтований на осіб, які працюють, займаються волонтерською 
роботою або прагнуть працювати в школах чи в секторі освіти, закладах культури 
та неприбуткових державних організаціях. Програма курсу забезпечує теоретичне 

навчання, науково обґрунтоване практичне навчання, спрямоване на професійний 
розвиток, побудоване за принципом інтерактивності у співпраці зі студентами. 

 

Детальний опис курсу 

Курс навчання складається з трьох етапів, кожен з яких дорівнює 120 кредитам. 
Перший етап містить два модулі, основною метою яких є ознайомлення з 

принипами початкової освіти, особливостями дитячого віку та дитячою 
психологією. 

Другий етап представляє собою модуль, спрямований на подальший розвиток і 
поглиблення предметних компетентностей в рамках навчальної програми 
початкової школи. Програма модуля представлена у трьох варіантах на вибір 
студентів. 

Третій етап є завершальним і складається з двох додаткових модулів, перший з 

яких представляє порівняльне вивчення особливостей функціонування початкової 
освіти на місцевому, національному та міжнародному рівнях; другий модуль 
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спрямований на ознайомлення з найбільш застосовуваними методами навчання і 
проблемами, що виникають при роботі з дітьми та молоддю. 

 

Етап 1 (120 кредитів) 
Перший модуль цього етапу складається таких тем: підходи до навчання та 

викладання; інклюзивна освіта; гра та творчість; вивчення англійської мови, 
математики та природничих наук; роль ІКТ; взаємодія шкільного середовищя і 
домашнього  оточення.  

У другому модулі вивчаються питання, що стосуються життя дітей та молоді, 
досліджується їх емоційний, фізичний, інтелектуальний, соціальний та культурний 
розвиток. 

Модулі  ECTS 

1. Навчання та викладання у початковій школі 60 

2. Вступ до періоду дитинства та дитяча психологія 60 

 

Етап 2 (120 кредитів) 
Другий етап навчання присвячений набуттю знань і розвитку навичок у 

чотирьох ключових областях основної навчальної програми: англійській мові, 
математика, науки та ІКТ. Цей етап надає можливість вибору одного з варіантів 
вивчення проблем дитячо-юнацького віку та особливостей роботи з молоддю. 

Модулі  ECTS  

Обов’язкова частина: 
1. Розвиток предметних знань у початковій школі 

 

60 

2. Варіативна частина:  

3. Вивчення особливостей дитячо-юнацького віку  60 

4. Психологія дитячо-юнацького віку  60 

5. Особливості роботи з дітьми та молоддю  60 

 

Етап 3 (120 кредитів) 
Третій етап спрямований на поглиблення навичок критичного аналізу шляхом 
порівняльного вивчення освітніх систем, практик, ініціатив та досвіду з усього 
світу. Етап завершається вивченням питань дослідницького характеру і 
проблемного вивчення питань роботи з дітьми та молоддю, включаючи вивчення 
доступних методів навчання і шляхів вирішення проблем. 

Модулі  ECTS 

1. Порівняльні та міжнародні дослідження в початковій освіті  60 

2. Проблеми дослідження питань роботи з дітьми та молоддю  60 

 

http://www.openuniversity.edu/courses/qualifications/q94
http://www.openuniversity.edu/courses/qualifications/q94
http://www.openuniversity.edu/courses/qualifications/details/e232?orig=q94
http://www.openuniversity.edu/courses/qualifications/details/e219?orig=q94
http://www.openuniversity.edu/courses/qualifications/details/ke206?orig=q94
http://www.openuniversity.edu/courses/qualifications/q94
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Доступність 

Усі пропоновані кваліфікаційні рівні є максимально доступними наряду з 
пропозицією широкого спектру можливоскей підтримки всіх наших 
студентів. Навчання містить такі елементи: 
‒ навчання з використанням можливостей Інтернету – матеріали деяких модулів 
доступні як у друкованому так і в онлайн форматі, а інші викладені лише в 
Інтернеті.  Навчальні ресурси в мережі Інтернет можуть включати веб-сайти, 
аудіо/відео медіакліпи та інтерактивні заходи, такі як онлайн-вікторини; 

‒ підручники / денні школи / семінари та / або онлайн-підручники з 
використанням числових та наукових виразів, позначень та супутніх прийомів;  

‒ групова робота з іншими студентами; 

‒ використання та / або створення слайдів та / або знімків екрану; 

‒ практична робота; 

‒ пошук зовнішніх / додаткових матеріалів в Інтернеті, використання технології 
для дослідницьких цілей, що передбачає доступ до каталогів та баз даних в 
Інтернеті; 
‒ поточне та модульне оцінювання у формі есе та коротких тестів у вигляді 
запитань-відповідей; 

‒ використання зворотного зв’язку: поточне оцінювання передбачає отримання 
детального відгуку від викладача про виконану роботу та використання цього 
зворотного зв’язку для покращення результатів; 

‒ навчання й оцінювання відбувається за попередньо встановленим графіком – 

процес навчання передбачає розвиток навичок управління часом, а університет 
допоможе вам розвивати ці навички протягом усього навчання. 

 

Результати навчання, викладання та оцінювання 

Курс навчання за вказаною кваліфікацією спрямований на розвток  за чотирьох 

основних складових: 

1. Знання та розуміння. 

2. Пізнавальні навички. 

3. Практичні та професійні навички. 

4. Ключові навички. 

Зростання рівня і поглиблення навичок відбувається поступово із 
застосуванням унікального стилю викладання та оцінювання, що передбачає 

взаємодію з персональним наставником, який скеровуватиме і коментуватиме 

пропедену роботу; тексти курсів найвищої якості; отримання таких ресурсів, як 
подкасти, інтерактивні медіа та Інтернет-матеріали; навчальні групи та форуми 
громад. 



506 

 

Результати навчання 

Виховні цілі 
Ця програма використовує пошуковий підхід до розвитку знань та розуміння 

цілей, цінностей, процесів та результатів навчання для дітей віком до 12 років 
(початкова освіта) та контексту, в якому вони відбуваються. 

Цілями програми навчання є: 
‒ Розвиток у студентів знань і розуміння питань філософії, вірувань, практики 

навчання дітей молодшого віку, включаючи кращі зразки світового досвіду;  
‒ надання студентам можливості розвитку кометентностей, креативності, 

гнучкості та рефлексії для забезпечення здатності перенесення навичок в ряд 
професійних контекстів;  

‒підтримка студентів у створенні міцних основ для професійного та 
подальшого академічного навчання в галузі початкової освіти. 

Результати навчання 

Програма курсу надає студентам можливість розвивати та демонструвати 
знання та компетентності, практичні та професійні навички у наступних 

напрямках: 
Знання та розуміння 

Після закінчення програми навчання ви матимете наступні знання та 
розуміння: 

‒ контекстуальні фактори, принципи, проблеми, теорії та дослідження щодо 
розвитку та навчання дітей; формування освітньої політики та практики навчання 
дітей молодшого віку; 

‒ навчальні програми для дітей молодшого віку та пов'язані з ними підходи до 
оцінювання, що підтримують процес навчання в різних контекстах;  

‒ способи впливу етнічної приналежності, релігії, класу, статі та сексуальної 
орієнтації на навчання та розвиток дітей, важливість створення інклюзивного 
середовища навчання; 

‒ потреби ряду учнів, у тому числі тих, хто має особливі освітні потреби, 
інваліди, особи з високими здібностями та ті, хто вивчає додаткову мову, а також 
навички щодо їх залучення та підтримку з цілого ряду прикладів світового рівня; 

‒ значення предметних знань для підтримки навчання дітей основних 
предметів грамотності та мови, математики та лічби, природознавства та ІКТ, а 
також деякі підходи до підтримки навчання дітей у цих областях навчальної 
програми; 

‒ політичні, юридичні, етичні та правові рамки, які спрямовують роботу з 
дітьми та підтримують їхнє здоров'я, безпеку, добробут та досягнення; 
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‒ ролі та обов'язки посадових осіб в освітніх установах, а також значення 
взаємодії з дитиною.  

Пізнавальні навички 

По завершенні навчання ви зможете: 
‒ критично та систематично аналізувати та оцінювати концепції, теорії, 

стратегію та практику щодо особливостей розвитку дитини та навчання дітей; 

‒ орієнтуватися у широкому колі теорій і концепцій, що застосовуються у 
практичному контексті викладання та навчання, аналізувати взаємозв'язки між 
теорією, стратегією та практикою освіти; 

‒ аналізувати різні точки зору щодо шляхів вирішення освітніх проблем, 

вивчати й аргументувати доцільність їх використання  у практиці; 
‒ визначити й аналізувати власне ставлення, досвід, перспективи, ставлення 

інших людей, їх вплив на подальшу практичну дільність. 
Практичні та / або професійні навички 

Цей курс навчання дає можливість: 

‒ працювати самостійно й у колективі, виконувати ролі в колективі, гідно 
оцінювати внески інших; 

‒ розробляти, впроваджувати, контролювати, оцінювати діяльність, 

спрямовану на навчання і розвиток дітей; 

‒ набути навичок, необхідних для навчання дітей відповідного віку, 
включаючи навички розвитку взаємоповаги у дитячому колективі, в сім'ї, з 
колегами, іншими особами, зайнятими у професійній діяльності та широкою 
спільнотою; 

‒ демонструвати чуйність та обізнаність щодо деяких контекстуальних 
факторів, що впливають на навчання та поведінку дітей, їх досягнення та соціальну 
взаємодію; 

‒ виробити модель особистої та професійної поведінки на засадах 
взаємоповаги, та з урахуванням відповідних етичних міркувань; ознайомитися з 
професійними стандартами, що відповідають заданому контексту контексту; 

‒ планувати та управляти часом, вчасно виконувати завдання, працювати для 
досягнення поставлених цілей та виробляти власні підходи до навчання; 

‒ визначити сильні сторони та напрямки розвитку, здійснювати пошук, 
вчитися на засадах зворотного зв'язку. 

Ключові навички 

У результаті навчання ви зможете: 
‒ самостійно працювати з літературою з метою пошуку та критичної оцінки 

відповідної інформації з різних джерел; 
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‒ спілкуватися в усній та письмовій формах, точно і чітко висловлюючи думку, 

використовуючи традиції академічного письма для різних цілей; 

‒ формувати у дітей молодшого віку знання, навички та кометентності, які 
лежать в основі ефективної наачальної діяльності; 

‒ отримувати, впорядковувати та синтезувати аргументи, думки, якісні та 
кількісні дані та представляти висновки у різних форматах; 

‒ використовувати різні цифрові технології для навчення, брати участь в 
онлайн-дискусіях, користуватися ІКТ у підтримці навчальної діяльності та для 
постійного професійного розвитку; 

‒ брати участь у дослідженнях у галузі початкової освіти, включаючи питання 

етики. 

 

Методи викладання, навчання та оцінювання 

Знання та розуміння формуються за допомогою різноманітних навчальних 
матеріалів, включаючи мультимедіа. Ви будете розвивати свої знання та розуміння 
шляхом критичного опрацювання матеріалу. Аудіо-візуальні матеріали дають 
можливість почути дорослих і дітей у школах, спостерігати за провадженням 
навчальної діяльності у різноманітних варіаціях. Навчальні матеріали 
опрацьовуватимуться самостійно, але рекомендується групова робота над 
матеріалами з метою взаємодопомоги з іншими студентами шляхом спілкування 
віч-на-віч, телефоном, електронною поштою тощо. Викладачі підтримують ваше 
навчання за допомогою навчальних посібників та (де це можливо) денних школ, 
організованих на місцевому рівні. 

Процес оцінювання вимагає від вас продемонструвати своє розуміння 
ключових концепцій і теорій, представити аргументи, розробити та оцінити ідеї та 
показати, як ви застосовуєте їх на практиці. Вам пропонується оцінювати свій 
прогрес на постійній основі, виконуючи завдання відповдно до начального 
матеріалу. 

Ключові навички розвиваються за допомогою навчальних посібників та 
завдань, які перевіряють викладачі; пропонується можливість для практичного 
використання набутих навичок та їх вдосконалення. Оцінка проводиться за 
допомогою перевірки завдань, модульний контроль відбувається по завершенні 
модуля. 

Професійні та практичні навички розвиваються як частина поглибленого 
розуміння та усвідомлення особливостей і потреб дітей та молоді на практичних 
заняттях. 



509 

 

Ннавчання супроводжується унікальним стилем викладання й оцінювання, 
який передбачає персонального наставника для керівництва і надання відгуків 
щодо вашої роботи. 

 

Трансфер кредитів 

Якщо ви вже навчалися на університетському рівні, можливо, певна кількість 
кредитів може бути зарахована до програми навчання Відкритого університету – 

це може заощадити ваш час і гроші шляхом зменшення кількіості модулів, 
передбачених програмою навчання. Може бути розглянуто не лише 
університетське навчання, також може бути зараховано навчання з широкого кола 
професійних кваліфікацій. 

Ви повинні подати заявку на трансфер кредитів перед реєстрацією, принаймні 
за 4 тижні до дати закриття реєстрації. Нам потрібно буде знати, що ви вивчали, де 
і коли, і вам потрібно буде надати докази свого попереднього навчання. 

 

 

Джерело: The Оpen University. BA (Honours) Education Studies (Primary),2020, URL 
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Додаток Д2 

Освітньо-професійна програма підготовки студентів за освітнім ступенем 
«Магістр» зі спеціальності «Освіта (дитинство та юнацтво)» у Відкритому 

університеті Великобританії 
 

Заклад Відкритий університет Великобританії 
Назва спеціальності Освіта (дитинство та юнацтво) 
Освітній ступінь Магістр 

Офіційна тривалість 
програми 

Денна форма – 3 роки,  

дистанційна – 6 років, максимальний – 10 років 

Кредити ECTS 90 

Форми навчання Дистанційна (онлайн)   
Веб-сайт школи http://www.open.ac.uk 

Веб-сайт освітньої 
програми 

http://www.open.ac.uk/postgraduate/qualifications/ 

f55#entry-requirements 

 

Курс навчання пропонує міждисциплінарний підхід до вивчення особливостей 
дитячого та юнацього віку, що охоплює аспекти теорії, стратегії та практики 

викладання. Курс розрахований на випускників, які навчалися за напрямами 
соціології, охорони здоров’я та соціальної допомоги, антропології, психології або 
педагогіки. Цільовою групою курсу є особи, які працюють з дітьми та молоддю 
або прагнуть працювати з ними, а також для тих, хто хоче розвиватися в 
академічній та професійній сферах. 

Особливості курсу 

Надає найважливіші інструменти для аналізу стратегії та розвитку практичних 
навичок з викладацької діяльності. 

Курс спрямований на надання допомоги у професійному розвитку, з 
рахуванням різноманітних і швидкозмінних потреб дітей та молоді. 

Акцeнтовано роль співробітництва на рівні агенцій та у міжпрофесійній 
діяльності. 

Програмою навчання пропонується вибір формату навчання: короткостроковий 

дослідницький проект або критичний аналіз літературних джерел. 

Детальний опис курсу 

Модулі 
Програмою навчання  передбачено накопичення 180 ECTS наступним чином: 
1. Світ дітей та молоді 60 

2. Основи критичної практики з дітьми та молоддю 60 

http://www.open.ac.uk/
http://www.open.ac.uk/postgraduate/qualifications/
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3. Магістерський міждисциплінарний дослідницький проект  60 

Результати навчання, викладання та оцінювання 

Результати навчання за цією програмою передбачають набуття 
компетентностей у чотирьох областях: 

1. Знання та розуміння. 

2. Пізнавальні навички. 

3. Практичні та професійні навички. 

4. Ключові навички. 

Виховні цілі 
Програма навчання спрямована на розвиток передових теоретичних та 

інтегрованих практичних знань про дітей та молодь. Вона розроблена для тих, хто 
працює з дітьми та молоддю чи дітьми в широкому діапазоні, а також для тих, хто 
зацікавлений у вивченні проблем дитинства та юності. Цілями та результатами є: 

‒ розвинути набуті навички критичного аналізу, що стосуються інтегрованої 
освітньої діяльності; 

‒ забезпечити необхідні концепції, теорії, базу знань та навичок для розуміння 

особливостей життєдіяльності дітей та молоді та вплив цих особливостей на 
інтегровану практичну діяльність; 

‒ сформуати відповідні аналітичні, дослідницькі та концептуальні навички, 
необхідні для встановлення зв’язків між теорією, практикою та досвідом. 

Результати навчання 

Знання та розуміння 

По завершенні навчання ви матимете знання та розуміння щодо: 

‒ різних теоретичних аспектів, що сприяють вивченню вікових особливостей 

дитячого та юнацького віку, формують критичне розуміння змін організаційних 
структур, забезпечують ефективне спілкування з дітьми та молоддю та сприяють 
формуванню інтеграції практичних навичок; 

‒ впливу етнічної приналежності, релігії, касти/класу, статі, сексуальної 
орієнтації та інвалідності на особливості розвитку особи в дитясому та юнацькому 
віці; впливу диференціації, нерівності та виключення; стратегій, розроблених для 
вирішення цих питань, включаючи захист та сприяння добробуту дітей та молоді в 
рамках інтегрованої практичної діяльності; 

‒ стратегії та положень, що стосуються регулювання / сприяння розвитку 
особистості дітей та молоді, добробуту, охорони здоров'я та навчання, включаючи 
те, як ці фактори впливають на дитячий та юнацький вік, оцінку важливості роботи 
міжвідомчих органів; 
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‒ принципиів, що лежать в основі правового підходу до проблем дитинства та 
юнацтва, а також розуміння та оцінка зв’язків між місцевими та світовими 

чиниками в житті дітей та молоді; 
‒ різних методологій, що використовуються під час роботи з дітьми та 

молоддю, етичні міркування, рефлексивна та доказова практична діяльність, а 
також оцінка того, як ці фактори можуть сприяти на формування стратегії та 
інтегрованої практичної діяльності. 

Пізнавальні навички 

Після завершення навчання ви зможете: 
‒ критично аналізувати концепції, теорії, стратегії та навчальну діяльність 

щодо дітей та молоді, вплив соціальних інститутів, таких як сім'я, закон чи 
держава; 

‒ розуміти та критично оцінювати дієвість різних підходів на вивчення 
особилвостей розвитку дітей та молоді; 

‒ критично розуміти значення та обмеження теорії та досліджень; 

‒ здійснити короткостроковий дослідницький проект або критичний огляд 
літератури щодо теорії, полістратегійтики та інтегрованої практичної діяльності; 

‒ виявляти та критично оцінювати зв’язки та розрив між наявними знаннями та 
їх практичним застосуванням, їх вплив на ефективне спілкування з дітьми та 
молоддю. 

Практичні та / або професійні навички 

Після завершення навчання ви зможете: 
‒ використовувати власний досвід як джерело навчання та застосовувати 

теорію до інтегрованих практичних проблемних питань, вчитися на основі 
зворотного зв’язку для підвищення ефективності; 

‒ аналізувати особливості дитячого та юнацького віку на сучасному етапі 
розвитку суспільства в різних економічних та соціально-культурних контекстах в 
історичних та / або міжнародних рамках, включаючи роботу міжвідомчих органів; 

‒ виявляти та давати оцінку власним принципам та  цінностям, а також 
цінностям інших людей, оцінювати їх вплив на стратегію та практикичну 
діяльність; 

‒ здійснювати проектну роботу щодо аспектів вивчення особливостей дитячого 
віку, критично оцінюючи підходи до опитування, належним чином враховуючи 
важливість обміну інформацією; 

‒ враховувати нові принципи, розуміння та докази, формулювати та 
обґрунтовувати пропозиції щодо дій у світлі цих принципів. 

Ключові навички 

Після завершення навчання ви зможете: 
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‒ організовувати та формулювати думки та аргументи, приймаючи до уваги 
відповідні звичаї академічного письма; 

‒ спілкуватися точно і чітко у стилях, адаптованих до мети та контексту, 
включаючи інтерпретацію числових та графічних даних, коли це доречно; 

‒ читати цілеспрямовано та критично, виділяючи та фіксуючи те, що має 
значення з ряду ресурсних матеріалів, критично реагуючи на різні точки зору; 

‒аналізувати завдання, планувати та управляти часом; 

‒вчитися за допомою різних засобів масової інформації та різних методів 

навчання. 
 

Методи викладання, навчання та оцінювання 

Викладання, навчання та оцінювання спрямовані на розвиток професійних 
навичок шляхом критичної взаємодії, аналізу організаційних структур та особистої 
практичної діяльності. Різнопланова виробнича та міжпрофесійна практична 
діяльність має головне значення. 

Знання та розуміння набуваються за допомогою різноманітних навчальних 
матеріалів, включаючи мультимедіа. Ви будете розвивати свої знання та розуміння 
шляхом критичної взаємодії з матеріалами для читання та  навчальними Інтернет-

посібниками. Ззначну кількість часу відведено на самостіне опрацюванняя 
навчального матеріалу, що відповідає даному рівню. Підсумкове оцінювання 
проводиться за допомогою індивідуальних завдань та модульного контролю. Є 

можливість спільного навчання шляхом обміну власним досвідом з іншими 
студентами.  

Інтернет-підручники, віртуальні навчальні спільноти (у тьюторських групах), 

зворотній зв'язок і завдання розроблені з урахуванням раніше набутих навичок 

академічного навчання протягом усього курсу. Надається можливість здійснити 

критичний аналіз практичної діяльності.  
Розвиток когнітивних навичок відбувається шляхом критичного аналізу 

різноманітних навчальних матеріалів, які охоплюють різні аспекти досвіду 
навчання дитячого колективу, спираючись на практику місцевому і свіового рівня. 

Критично аналізуються ідеї, що впливають на сучасну практичну діяльність, 

аналізуються сучасні зміни в організаційній структурі освітніх послуг на шляху до 
інтеграції, і досліджується сутність критичності та рефлексивності у практичній 
діяльності. Шляхом порівняльного аналізу відбувається вивчення знайомих 

поняття і менш знайомого досвіду навчання  дітей в інших частинах світу. 
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Трансфер кредитів 

Якщо ви успішно завершили навчання на магістерському рівні в іншому місці, 
є можливість зарахування певної кількості кредитів в рамках цієї програми 
навчання, зменшивши кількість модулів, які вам потрібно вивчити. Ви повинні 
подати заявку на трансфер кредитів якомога швидше, перш ніж реєструватись на 
проходження першогомодуля.  

 

Джерело: The Open University. MA in Childhood and Youth, 2020, URL. 
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Додаток Д3 

Освітньо-професійна програма підготовки за освітнім ступенем «Магістр» зі 
спеціальності «Освіта» у Відкритому університеті Нідерландів 

 

Заклад Відкритий університет Нідерландів 

Назва спеціальності Освіта  
Освітній ступінь Магістр 

Офіційна тривалість 
програми 

Визначається самостійно 

Кредити ECTS 60 

Форми навчання Дистанційна  
Веб-сайт школи http:// www.ou.nl  

Веб-сайт освітньої 
програми 

https://www.ou.nl/-/maow-2020-2021_master-

onderwijswetenschappen?redirecter= %2Fopleiding-

overzicht%3Fp_p_id&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_ 

mode=view&p_r_p_resetCur=true&p_r_p_categoryIds=44576%2C43328 

 

Програма навчання передбачає ознайомлення із сучасними досягненнями в 
галузі освіти, шляхами їх застосування у дослідженнях або у практичній 
діяльності; набуття академічних і професійних компетенцій, формвання навичок 

аналізу, проектування, органіації та вдосконалення навчального середовища; 

застосування сучасних еЕлектронних та допоміжних засобів навчання у 
практичній діяльност;  набуття знань, розумінь та навичок у всіх цих сферах 
шляхом їх інтеграції в ході виконання завдань. 

Програма підготовки магістрів в першу чергу призначена для вчителів 
середньої школи, закладів середньої професійної освіти, вищої професійної освіти, 
які виконують магістерську програму за допомогою на базі раніше здобутого 
ступеню магістра. Якщо ви вже працюєте у галузі освіти або у світі 
корпоративного навчання, це велика перевага, оскільки ви вже маєте знання та 
досвід практики навчання та викладання. 

Ця програма є міждисциплінарною науковою магістерською програмою, яка 
поєднує галузі психології (зокрема, психологію навчання), освітні науки, освітні 
технології та організацію навчального процесу. Підхід полягає у дослідженні, 
аналізі, розробці, організації та / або вдосконаленні навчальних ситуацій та 
навчальних середовищ. Магістрант зосереджується на проблемах педагогіки з 
точки зору досліджень та розробок, орієнтується на компетентність та 
результати. Під час навчання ви будете працювати над підготовкою конкретних 
завдань. Будучи студентом, ви також можете розроблятити власні проекти (після 

http://www.open.ac.uk/
https://www.ou.nl/-/maow-2020-2021_master-onderwijswetenschappen?redirecter
https://www.ou.nl/-/maow-2020-2021_master-onderwijswetenschappen?redirecter
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схвалення керівником), які, наприклад, можна виконувати у вашій робочій 
ситуації.  

 

Структура програми курсу 

Навчання розпочинається з курсу «Освітні науки: теорія та дослідження на 
практиці», продовжується вивченням курсів «Методи освітніх досліджень» та 
«Проектування освіти» і завершується практичним навчанням. Магістрант 
самостійно керує дослідженням, спираючись на низку відповідних тем в галузі 
педагогіки. Другий етап навчання передбачає вивчення програмних предметів і 
відвідування наукових конференцій. На завершальному етапі формуються 
пропозиції щодо дослідження, яке буде здійснюватися в рамках випускної роботи. 

У ході навчального процесу здійснюється виконання проетів і різноманітних 

досліджень в умовах робочого середовища або в іншому навчальному закладі. Ви 
приєднаєтесь до спільноти студентів, науковців, дослідників та розробників, які 
мають змогу збираються у будь-якому місці та за допомогою різних засобів. Таким 
чином виробляються міжособистісні зв’язки  для майбутньої професійної 
діяльності; формуються навички інтерпретування  проблем зі сфери професійної 
практичної діяльності, досліджуються питання для подальшого формування знань і 
практичних навичок, вивчаються дослідницькі питання емпіричним шляхом, 

розроблється методолія дослідження і проводиться дослідження; формування 
навичок розробки, впровадження у навчальний процес  і оцінки ефективності 
розробок.  

Програма складається з модулів, навчальний час розподілено на два роки 
навчанняків. Кожен рік ділиться на чотири чверті та перерву проягом літніх 
місяців. Другий курс представляє завершальний етап, протяги якого відбувається 
опрацювання програми заключного модуля і виконання магістерської 
роботи. Програма навчального курсу є структурованою, студенти заздалегідь 
мають можливість створити власний план навчання. Уповільнення та 
пришвидшення можливо за погодженням із вашим консультантом з навчання, 
наприклад, є можливість вивчення модуля під час літньої перерви. У річному 
розкладі ви можете побачити, в якій чверті планується та контролюється курс.   

Тривалість навчання 

Скільки часу потрібно для проходження навчального курсу, залежить від вашої 
особистої ситуації. Загалом програма має 60 кредитів. Один кредит дорівнює 28 
навчальним годинам. Якщо ви вирішите отримати 30 кредитів на рік, ви можете 
закінчити програму за два роки. Ви навчаєтесь в середньому 20 годин на 
тиждень. Разом з консультантом ви розробите навчальний розклад, виходячи з 
вашої особистої ситуації.  



517 

 

Навчальний план 

Рік 1 

OM0003 Освітні науки: теорія і 
практика дослідження  

  7,5 

ECTS 

Вводна зустріч, 
онлайн 

керівництво та 
віртуальний 
клас 

Письмовий 

іспит 

Зміст 

Програма курсу передбачає поглиблення знань з основних концепцій та теорій 
освітніх наук на мікро, мезо та макрорівні; застосування цих знань в реальній 

освітній ситуації, аналізи її на різних рівнях. Наприклад, ви спостерігаєте 
ситуацію на уроці на мікрорівні і аналізуєте це спостереження та навчальний 
матеріал, що використовується, за допомогою основних принципів навчання. Ви 
опитуєте вчителя щодо аргументації зробленого вибору. Ви аналізуєте відповідні 
документи та стратегічні рекомендації на мезорівні. Нарешті, порівнюєте 
результати на мікрорівні з результатами на мезорівні.  
Ви представляєте результати свого дослідження у вигляді презентації під час 
віртуального сесії і обговорюєте його зі своїми колегами-студентами. На 
завершальному етапі ви пишете наукову статтю, в якій ви звітуєте про результати 
дослідження. Ви практикуєте основні навички академічного письма під час 
написання статті та за допомогою низки цілеспрямованих коротких вправ. Ви 
працюєте разом зі своїми колегами-студентами шляхом отримання та надання 

відгуків. Ви також враховуєте свій власний прогрес і плануєте свої навчальні цілі 
та досягнутий прогрес.  

Цілі навчання: 
‒ Навички проектування: ви можете аналізувати та оцінювати ситуації 
викладання, навчальні програми та документацію на підставі концептуальних 

досліджень біхевіористів, когнітивістів та конструктивістів. 
‒ Навички дослідження: ви можете застосувати методи дослідження: 

спостереження, інтерв’ю та аналіз документів для досягення мети дослідження; ви 
можете відобразити це у презентації та у звіті про результати дослідження. 
‒ Ви можете написати наукову статтю, яка відповідає вимогам до 
академічного тексту в таких галузях: жанр, аргументація, використання мови, 
стиль письма, стиль посилання, загальний зміст, граматика та пунктуація. 
‒ Комунікативні навички: ви можете пояснити своє дослідження в усній 
формі, використовуючи презентацію на стенді, дати зворотний зв'язок студентам 
щодо їхніх досліджень та презентацій на стендах, а також провести академічну 
дискусію щодо розробки та результатів вашої роботи та роботи інших людей. 
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‒ Ви можете оцінити власну ефективність, навчальні навички та варіанти 
навчання. 
Матеріали курсу 

Навчальні завдання в цифровому навчальному середовищі.  
Використання засобів масової інформації 
Цифрове навчальне середовище. Відеоматеріали у цифровому навчальному 

середовищі. 
Цифрове навчальне середовище  
Протягом навчання ви будете працювати у цифровому навчальному 
середовищі. Тут ви знайдете матеріали, завдання та засоби комунікації. 
OM0213 Методи освітніх 

досліджень 

  7,5 

ECTS 

Інтернет-

навчання, 
групові зустрічі 
та віртуальний 
клас 

 

Зміст 

Цей курс забезпечує систематизований розгляд наукових методів у 
навчальних дослідженнях. Послідовно аналізуються кількісні та якісні методи 
дослідження. Основні етапи процесу дослідження обговорюються на основі 
конкретних прикладів. Наведені зразки сценаріїв, практичні вказівки та корисні 
посилання на інформацією для дослідників, які допоможуть вам провести 
науково обґрунтоване дослідження. У процесі навчання ви також ознайомитесь з 
дослідженнями в області розробок, підходів до освітніх досліджень, метою яких 

є подолання розриву між теорією та практикою проектування в галузі 
освітни. Будуть висвітлені дискусійні питання, обговорювані дослідниками в 
галузі освіти щодо методології, яка може бути використана для того, щоб 
зробити дослідження максимально придатним для процесу освітнього 
проектування. Надається детальний опис процесу, як вчений-початківець 

розробляє та виконує дослідження; це опис слугує інструментом для остаточної 
розробки проекту самостійного дослідження. Таким чином ви розвиваєте своє 
розуміння практичних аспектів проведення досліджень.  

Цілі навчання 

Після проходження цього курсу ви зможете: 
‒ називати та розрізняти характеристики кількісних та якісних досліджень; 
‒ розрізняти різні методи дослідження; 
‒ описати характеристики різних методів дослідження; 
‒ розрізняти типи різних методів дослідження; 
‒ описати кроки, які слід вжити для різних методів дослідження; 
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‒ описати критерії, за якими оцінюються різні методи дослідження; 
‒ описати, які етичні проблеми можуть виникнути під час проведення 
досліджень; 
‒ зробити свідомий вибір конкретного методу дослідження та обґрунтувати 
цей вибір; 
‒ скласти обґрунтований проект конкретного дослідження; 

‒ критично оцінити проект дослідження. 
Матеріали курсу 

Матеріал курсу складається з англомовного посібника, цифрової робочої книги 
голландською мовою та ряду англомовних статей.  
Використання засобів масової інформації 
Потрібен ПК з доступом до Інтернету. 
Цифрове навчальне середовище  
Після реєстрації ви можете перейти до дискусійних груп через веб-сайт курсу в 
цифровому навчальному середовищі. Тут ви можете обмінюватися інформацією 
та обговорювати питання з колегами-студентами та науковим керівником. 
OM0103 Проектування освіти 7,5  

ECTS 

Інтернет-

навчання та 
віртуальний 
клас 

 

Зміст 

У курсі «Проектування освіти» ви навчитесь самостійно створювати освітній 
проект із конкретною проектною моделлю: чотирикомпонентна модель 
навчального проекту (4C/ID) Ван Мерріенбоера. Модель 4C/ID – це модель 
проектування для засвоєння складних навичок, в якій учні працюють над 
автентичними, значимими навчальними завданнями, а процес навчання 

складається з чотирьох компонентів: навчальних завдань, допоміжної інформації, 
процедурної інформації та вправ підзавдання. 
Ви вивчаєте принципи проектування, що лежать в основі моделі, навчитеся 

самостійно застосовувати набуті навички на усіх етапах проектування моделі при 
реалізації конкретного навчального проекту. З цією метою ви обираєте 
навчальну проблему (бажано з вашого власного робочого або життєвого 

середовища), для якої ви хочете зробити освітній (ре-)дизайн. 
Цілі навчання 

Після проходження цього курсу ви зможете розпізнати й описати основні 
принципи проектування чотирьох компонентів моделі 4C/ID. Ви дізнаєтесь, як 
систематично розробляти ці компоненти для складного навчання, і можете 
створити навчальний проект для власної обраної навчальної проблеми. 
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Матеріали курсу 

Курс складається з підручника з англійської мови «Десять кроків до складного 
навчання: системний підхід до чотирикомпонентного навчального 
проектування» та електронної книги. Електронна робоча книга містить додаткові 
статті англійською та голландською мовами; завдання та приклади упорядковані 
тематично для кожного навчального завдання; доступні навчальні відео. 
Цифрове навчальне середовище  
Будучи студентом цього курсу, ви можете знайти інформацію про структуру 
курсу, екзаменаційні зобов’язання та варіанти контролю на сайті курсу в 
цифровому навчальному середовищі. У цифровому навчальному середовищі ви 
також маєте доступ до електронної книги з навчальними завданнями, 
дискусійними форумами та записами віртуальних занять. На форумах ви можете 
обмінюватися інформацією та обговорювати тему з колегами-студентами, 
викладачами та викладачами. 
OM0313 Практичне навчання 7,5 

ECTS 

Інтернет-

навчання та 
віртуальний 
клас 

 

Зміст 

Програма навчання завершується факультативним курсом, спрямованим  на 
поглиблення або розширення набутих навичок і компетнцій за вибором. Вибір 
здійснюється відповідно до ряду запропонованих освітніх тем (теми досліджень 
факультету педагогічних наук) серед пропонованих структурних курсів за 
вибором. Ви можете вибрати з декількох варіантів, які змінюються в залежності 
від чверті та залежно від кількості зареєстрованих. Деякі з курсів за вибором 
докладно описані нижче. 

Практикум  «Якість освіти» складається з двох навчальних 
завдань. Першим навчальним завданням є ознайомлення з різними аспектами 
якості освіти. Ви досліджуєте різні бачення цього питання і оцінюєте якість з 
різних точок зору, існуючих у педагогічній практиці; ви також вивчите низку 
моделей якості, розроблених для ділових кіл. Завдання виконується на 
паперовому носії. 

В рамках другого навчального завдання ви вивчите один або кілька аспектів 
забезпечення якості. Також обговорюється зовнішній контроль якості та 
внутрішнє забезпечення якості. У навчальному завданні 2 ви проводите огляд 
забезпечення якості та завершуєте курс презентацією своїх висновків у 
віртуальному класі. 

Курс не зосереджений на окремому освітньому секторі, а розроблений таким 
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чином, щоб навчальний процес міг відповідати освітньому сектору, в якому ви 
працюєте або хочете працювати: початкова або середня освіта, спеціальна освіта, 
вища освіта, освіта дорослих або комерційна освіта. 

Практикум «Якість тестування та оцінювання в освіті». Хоча здобуття 
знань є важливою частиною курсу, студенти також активно працюватимуть над 
власною проблемою на практиці та формулюватимуть відповідне рішення. Ви 
можете знайти більш конкретні цілі навчання для кожного навчального завдання, 
часто від вивчення до застосування, але на основному рівні навчальну мету цього 
курсу можна сформулювати так: Після проходження цього курсу ви отримаєте 
знання про якість тестів у широкому розумінні, і ви застосовуватимите знання, 
щоб представити сучасне і теоретично обґрунтоване рішення у формі 
консультативного звіту на тему "проблеми тестування" на практиці. Для цього 
курсу немає "жорстких" вимог щодо вступу. Однак передбачається, що ви 
володієте певними знаннями та досвідом у проектуванні освіти (курси, майстер-

класи, уроки). 
Семінар «Цифрові медіа та навчання». Цифрові носії включають 

оцифрований вміст (текст, зображення, звук, відео), який можна 
розповсюджувати та доставляти через Інтернет та комп’ютерні мережі 
(включаючи комп’ютери, смартфони, планшети). При використанні цифрових 
носіїв основним є взаємозв'язок вмісту, (навчальних) мереж та обладнання для 
відтворення (наприклад, через ELO, особисті навчальні середовища та соціальні 
медіа). У цьому курсі ви вивчите можливості цифрових носіїв для навчання. Це 
стосується навчання, в якому цифрові медіа відіграють важливу роль у розробці 
та підтримці навчання. Наприклад, це можуть бути програми в межах чотирьох 
пов’язаних тем: (1) неформальне навчальне середовище, (2) формальне 
навчальне середовище, (3) мобільне навчання та (4) ділові ігри. 

Курс складається з ряду навчальних завдань, в яких ви ознайомлюєтесь із 
використанням цифрових носіїв для навчання та з низкою методологій та 
інструментів, за допомогою яких ви вчитеся аналізувати застосування цифрових 
носіїв для формування та підтримки процесу навчання. Наприклад, ви 
зорієнтуєтесь у сучасній літературі та отримаєте теоретичні знання у широкій 
галузі використання цифрових технологій для навчання. Ви також вивчите один 

або кілька варіантів застосування цифрових медіа для дослідження можливостей 
вдосконалення. Нарешті, ви працюватимете над проектним завданням в рамках 
однієї з тем, в якій ви реалізуєте (ре-)дизайн навчальної частини за допомогою 
наданих інструментів. У проектному звіті ви обґрунтовуєте зроблений вибір, 
розмірковуєте про цей досвід проектування та описуєте результат. Ви 
представляєте дизайн викладачам та однокурсникам у віртуальному 
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класі. Реалізований та пояснений навчальний проект є обов’язковим для 
іспиту. Крім того, обов’язковим для завершення навчання на цьому курсі, ви 
повинні написати дві публікації в блозі та відвідати віртуальний клас із 
презентацією проекту від одного студента. 

Семінар «Мозок, спосіб життя та навчання». Цей курс пропонує вступ до 
нової галузі «Освітні нейронауки», яка також називається «Розум, мозок та 
освіта». Цю нову галузь можна позиціонувати у багатьох різних сферах 
(наприклад, когнітивні нейронауки, психологія, науки про здоров'я тощо), але в 
цьому курсі вона розглядається як субдисципліна освітніх наук. Метою цього 
курсу є вивчення, як теорій та методів (когнітивної) нейронауки, які можуть бути 
використані в поєднанні з теоріями та методами інших освітніх наук для 
створення та вдосконалення знань про навчання та освіту. Тому в рамках цього 

курсу студенти дізнаються, як інтегрувати різноманітні теоретичні перспективи у 

навчання, а також різні методологічні підходи для дослідження навчання. Ці 
підходи варіюються від суворо контрольованих лабораторних експериментів, що 
характеризують підхід до неврології, до підходів до навчання  в більш 
реалістичних умовах. Протягом курсу студентам пропонується критично 
аналізувати про сучасний стан освіти з позицій розвитку мозку. Що таке міфи і 
які перспективні напрямки? 

Практикум «Навчальна аналітика» (англійською мовою). Серед 
різноманітних актуальних тем, які зараз можна дослідити в галузі освітніх 
технологій, існує чіткий і високий попит на використання освітніх даних для 
покращення всього циклу навчання та викладання. Сюди входять усі етапи від 
діагностування та оцінки попередніх знань учнів з певного предмета до 
фактичного процесу навчання та його оцінки. Отже, наука про освітні дані 
охоплює майже всі дисципліни освітніх технологій і є ключовою для багатьох 
інших тем дослідження. 
Наука про дані в освіті була позиціонована як Освітня Аналітика – загальний 
термін для дослідницьких питань із таких сукупних дослідницьких областей, як 
психологія, освіта, комп’ютер та наука про дані. Під час вивчення курсу з 
освітньої аналітики ви дізнаєтесь про: важливі виміри аналітики 
навчання; інституційні виклики, пов’язані із впровадженням освітньої аналітики, 
а також етичні та конфіденційні питання, пов’язані з втручаннями в освітню 

аналітику. Ви зможете аналізувати та проектувати зв’язки між освітньої 
аналітикою та навчальним проектуванням. Крім того, ви обговорите проблеми, 
пов'язані зі створенням інформаційних панелей освітньої аналітики; Ви вивчите 
та отримаєте практичний досвід оцінювання освітньої аналітики за допомогою 
зразкових інструментів та методів вивчення аналітики.  
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Практикум « Комп'ютерне сумісне навчання» (англійською мовою) базується 
на курсі, розробленому у співпраці з німецькими та фінськими партнерами. 
Сумісне навчання – це використання в навчальних закладах малих груп, щоб 
учні працювали разом, щоб максимізувати своє навчання і навчання одне одного. 

Практикум матиме такі теми:  
1. Сценарії: організація сумісного навчання відбувається за допомогою 
сценарію, який, по суті, є орієнтованим на процес з акцентом на те, наскільки 
продуктивні соціальні взаємодії виникають між членами групи CL, показуючи 
підказки / натяки на екранах комп’ютерів, за допомогою яких вони мають дати 
відповіді.  
2. Мотивація та емоції: У процесі сумісного навчання члени групи можуть 
стикатися з обставинами та ситуаціями, в яких виникають групові конфлікти та 
емоційні та мотиваційні проблеми. Виділяють три різні типи джерел: перше 
джерело – це індивідуальні відмінності, такі як несумісні особистості, та різні 
стилі роботи та спілкування. Друге джерело – це власне процес сумісного 

навчання, який може спричинити ситуативні оцінки, що впливають на емоції та 
мотивацію, наприклад, коли суперечать досягненню спільної точки зору; а третє 
джерело не пов’язане із завданням і стосується практичних перешкод, що 
перешкоджають участі. 
3. Метапізнання: Метакогнітивні та саморегулюючі навички визначені 
однією з найефективніших стратегій навчання. Дослідження показують, що 
ефективні метакогнітивні навички, такі як планування, моніторинг та оцінка, 
необхідні для побудови глибоких знань, що дозволяє студентам переміщувати 

знання з одного контексту в інший. Роль метапізнання в групах полягає в 
структуруванні пізнавальних процесів та заохоченні членів групи до спільного 
конструювання знань, регулювання процесів навчання інших членів групи та 
аналізу їх власного процесу навчання. Перевага OCL середовищ полягає у тому, 
що вони роблять взаємодію видимою за допомогою відстеження на комп’ютері. 

Практикум « Комп'ютерне сумісне навчання «пропонується один раз на рік у 
період з жовтня по грудень і має обсяг 7,5 кредитів ECTS. Якщо ви вибрали цей 
варіант, ви повинні виконати додаткове індивідуальне завдання. 
Практикум «Мотивація». У цьому практикумі ви ознайомитесь із трьома 
основними елементами мотиваційної науки. Три блоки: підхід з аргументованою 
дією (RAA), теорія значення очікуваності (EVT) та теорія самовизначення 
(SDT). Ці блоки забезпечать вас потужними інструментами для розуміння та 
розвитку мотивації учнів та / або вчителів. 

Загалом приблизно 200 годин навчального часу витрачається протягом 11 
тижнів на роботу над матеріалами цього семінару з мотивації. Це дає близько 60 
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годин на кожен блок). 
Курс починається із загального вступного читання. Потім блок, який триває 

близько 3 тижнів. Приблизно 50 годин виділяється на опрацювання 
обов’язкового і додаткового навчального матеріалу. Потім ви працюєте групою 
над різними завданнями. У практикумі залежно від теми та викладача, мовою 
викладання є голландська (RAA, SDT) або англійська (EVT). 

Семінар «Оцінка освітнього дизайну: міжнародний вимір» пропонується 
лише у 4-й чверті. Цей факультативний курс складається з двох компонентів. 
Ви спочатку прослуховуєте розроблений на міжнародному рівні курс 

«Навчальний проект – Створення інтерактивного цифрового продукту для 
освіти». В якості додаткового завдання ви оцінюєте міжнародний курс з освітніх 
принципів, беручи до уваги його міжнародний характер, повідомляєте про свої 
результати та робите рекомендації. Протягом шести тижнів ви будете 
вивчатимите  курс (англійською мовою) «Навчальний проект – Створення 
інтерактивного цифрового продукту для освіти», який розробляється та 
проводиться у співпраці з FernUniversität Hagen у Німеччині, Університетом 
Ювяскюля у Фінляндії та Відкритим університетом. У цьому курсі ви 
розробляєте та оцінюєте інтерактивний цифровий навчальний продукт на основі 
одного із наданих інструментів та / або середовищ. Ви пройдете курс у 
невеликих групах, що складаються зі студентів відповідних 
університетів. Продукт, який ви розробляєте та впроваджуєте, повинен бути 
обґрунтований на засадах теоретичних принципів, і ви дотримуєтесь теорії 
проектного мислення. Ви разом вибираєте освітній сценарій або проблему, для 
якої ви використовуєте типове рішення у вибраному інструменті. Ви надаєте 
відгук про прототипи інших студентів на основі встановленого інструменту 
оцінки та обробляєте отриманий відгук. На останньому тижні один із членів 
групи представляє проект, прототип та (оброблену) оцінку. На додаток до 
навичок, що стосуються конкретних доменів, цей курс також надає вам досвід із 
навичками 21 століття, такими як міжкультурні навички, співпраця та 
спілкування іноземною мовою (англійською). В якості додаткового завдання ви 
оціните міжнародний курс з теоретичних принципів навчання. У своїй оцінці ви 
повинні враховувати міжнародний характер курсу та розвитку мета-навичок, 
таких як міжкультурні та спільні навички. Ви також виконуєте це завдання разом 
з однокурсниками за вибором. Для цього курсу за вибором ви будете працювати 
в  різних навчальних середовищах, оскільки для міжнародного курсу ви будете 
використовувати навчальне середовище FernUniversität Hagen на поатформі 
Moodle. 
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Рік 2 

OM0413 Тенденції в освіті та 
освітніх науках 

  7,5  

ECTS 

Інтернет-

навчання та 
віртуальний 
клас 

 

Зміст 

В рамках цього курсу від вас очікується участь у двох 
конференціях. Відкритий університет пропонує конференції на тему «Тренди», 

якими ви можете користуватися в рамках цього курсу. Ви також можете 
відвідувати інші зовнішні конференції за ваш рахунок. Конференції «Тренди» 

коштують 30 євро, які ви платите при реєстрації для участі у конференції. Це 
внесок на організацію конференції, оплату праці запрошених доповідачів тощо. 
Ці витрати також включаються до вашого рахунку. Відкритий університет, як 
правило, двічі на рік організовує конференції, зміст яких кожного разу буде 
різнитися. Дати цих конференцій плануються та повідомляються на навчальний 
рік. Очікується, що ви опануєте тематику конференції. Для цього вас вам буде 
надано довідкому інформацію щоб ви були добре підготовлені до 
конференції. Ви також можете написати відгук про самостійно обрану зовнішню 
конференцію наукового характеру. У цьому випадку ви повинні заздалегідь 
подати запит викладачам. Будь-які витрати на участь у зовнішній конференції 
здійснюються за ваш рахунок. У першій частині ви спочатку проходите етапи на 
основі записів із раніше проведеної конференції та пишете рецензію. Таким 
чином ви практикуєтесь у написанні наукового огляду.  

У другій частині курсу ви пройдете траєкторію, в якій спочатку ви 
ознайомитесь з матеріалами за темою конференції, яку хочете відвідати. Потім 
ви відвідуєте конференцію та пишете науковий огляд. У частині 2 основна увага 
приділяється змісту та активній участі під час конференції шляхом,наприклад, 
формулювання запитання чи участі в обговоренні.  

У частині 3 курсу ви ще раз заглибитесь у тему конференції, яку хочете 
відвідати. Потім ви відвідуєте конференцію та пишете науковий огляд. Ви 
публікуєте цей відгук через загальнодоступний канал. У третій частині ви 
працюватимете більш самостійно. Ми очікуємо, що ви зможете науково 
проаналізувати та застосувати ці знання. На конференціях ви розглядатимете 

різні теми, і зможете створити великий основний багаж, який буде корисний під 
час та після тренінгу. Суттєвий зв’язок з вашою магістерською роботою 
очевидний. Ви будете проінформовані про теми та дати майбутніх конференцій 
через веб-сайт курсу в цифровому навчальному середовищі. 
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Цілі навчання 

Наприкінці цього курсу ви: 

‒ зможете ознайомитись із сучасними тенденціями у галузі освіти та навчання 
на академічному рівні (при підготовці та обробці); 
‒ набудете досвід участі в академічному заході і ви дізнаєтеся, як отримати 
відповіді на поставлені навчальні запитання; 
‒ набудете навичок участі в академічних подіях. Це означає, що ви можете 
обробляти питання підготовки, участі та оцінки як єдине ціле; 
‒ напишете три наукових звіти із задовільною оцінкою сучасних тенденцій та 
розвитку освітніх наук; 
‒ підготуєтесь до конференції за допомогою завдань, пропонованих через веб-

сайт курсу, та за допомогою обробки базових ресурсів; 
‒ візьмете участь у двох освітніх конференціях; 
‒ зробите активний внесок у дві конференції; 
‒ опублікуєте огляд через загальнодоступний канал. 
Матеріали курсу 

Серед іншого, використовуються англомовні джерела. 
Використання засобів масової інформації 
Потрібен ПК з доступом до Інтернету. 
Цифрове навчальне середовище  
Будучи студентом цього курсу, ви можете знайти інформацію про структуру 
курсу, обов’язкові екзамени та керівництво на сайті курсу в цифровому 
навчальному середовищі. У цифровому навчальному середовищі ви також маєте 
доступ до електронної книги з навчальними завданнями та форуму. На форумі ви 
можете обмінюватися інформацією та обговорювати тему з колегами-

студентами. 
OM9903 План дипломної роботи   7,5 

ECTS 

Інтерактивне та 
індивідуальне 
керівництво 

 

Зміст 

Окрім дослідницьких та письмових навичок, систематична увага 
приділяється вашому «мета»мисленню та дії. Наприклад, наукова практика 
передбачає власну етику і передбачає власний стиль письма. Процес, час та 
самоуправління мають велике значення при виконанні проекту дисертаційного 
об’єму. Тому від вас очікується чітке розуміння та коригування своїх дій. 

Для успішного завершення дипломної роботи протягом доступного часу 
важливо, щоб ви працювали систематично та структуровано з самого 
початку. Тому вам слід розпочати з написання плану дипломної роботи. Ви 
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отримаєте необхідну підтримку для систематичного та структурованого 
складання плану дипломної роботи, який буде служити орієнтиром для 
фактичного здійснення та звітності в процесі вашого дослідження. 

Створення дипломної роботи є циклічним процесом, у якому ви завжди 
будете повторювати частини процесу пошуку-збору-аналізу-опрацювання-

запису. Частина процесу, який ви вже пройшли під час створення плану 
дипломної роботи, буде досліджена таким чином. Вам даються теоретичні 
основи написання, яким повинна відповідати дипломна робота. Тепер ваші 
дослідження літератури будуть цілеспрямованими і матимуть на меті уточнення 
проблеми дослідження та формулювання, або, можливо, уточнення гіпотези. 

На основі цього ваш проект дослідження також буде вдосконалений, і ви 
будете критично переглядати та коригувати обрані інструменти 
дослідження. Іноді доводиться розробляти інструмент самостійно. Цей прилад 
також повинен відповідати вимогам якості. Тим часом ви почнете писати перший 
варіант теоретичної основи дипломної роботи. У наступній частині процесу 
дослідження ви будете керуватися організацією, впровадженням та обробкою 
власних напрацювань. Після підготовки чорнової версії частини дослідження 
настає ще одна фаза критичного оцінювання на підставі літературних 

джерел. Наскільки ваші результати відповідають іншим даним досліджень? Які 
сильні та слабкі сторони вашого дослідження? Які реалізації результатів ваших 
досліджень? Коротше кажучи, тоді ви готові до фази обговорення та 
інтеграції. Одночасно ви оновлюєте попередні чорнові версії вже виписаних 
частин. Нарешті, настає фаза завершення, на якій ви остаточно коригуєте зміст та 
стиль мови та проектування. 

Ви отримаєте основну та поточну підтримку від свого викладача при 
підготовці дипломної роботи. 

Цілі навчання 

Перш ніж писати дипломну роботу, ви отримаєте досвід самостійного створення 
та проведення наукових досліджень та їх письмового викладу. 
Більш конкретно, ви навчитесь: 
‒ працювати над дослідницьким завданням протягом більш тривалого періоду 
часу; 
‒ вибирати тему дипломної роботи та перетворити її на керовану мету та 
питання; 
‒ отримувати відповідну інформацію щодо проблеми дослідження з різних 
джерел; 
‒ відібирати та упорядкувати цю інформацію; 
‒ використовувати раніше набуті знання та вміння для опрацювання питання 
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дослідження в підзапитаннях або гіпотезах; 
‒ вибирати або спроектувати відповідні вимірювальні прилади; 
‒ вибирати відповідний проект дослідження; 
‒ описати теоретично обґрунтовані питання дослідження та технічний дизайн 
дослідження в плані дослідження; 
‒ систематично збирати дані в галузі досліджень; 
‒ вибирати відповідні методи аналізу даних; 
‒ обговорювати результати аналізу даних та розмістити їх у ширшому контексті; 
‒ формулювати власні висновки та думки;  
‒ пов’язати будь-які рекомендації з результатами дослідження; 
‒ класифікувати складний набір даних за чітким і систематичним аргументом; 
‒ представити дослідження у письмовому вигляді. 
Цифрове навчальне середовище  
Будучи студентом, ви можете отримати доступ до дискусійних груп через веб-

сайт курсу в цифровому навчальному середовищі. Тут ви можете обмінятися 
інформацією та обговорити предмет з колегами-студентами та науковим 
керівником. 
 

OM9906 Магістерська робота 15 

ECTS 

Інтерактивне та 
індивідуальне 
керівництво 

 

Зміст 

Окрім дослідницьких та письмових навичок, систематична увага 
приділяється вашому «мета»мисленню та дії. Наприклад, наукова практика 
передбачає власну етику і передбачає власний стиль письма. Процес, час та 
самодисципліна мають велике значення при виконанні проекту дисертаційного 

об’єму. Тому від вас вимагається чітке розуміння та коригування своїх дій. 
Для успішного завершення дипломної роботи протягом доступного часу 

важливо, щоб ви працювали систематично та структуровано з самого 
початку. Тому слід почати писати проект дослідження. Ви отримаєте необхідну 
підтримку для того, щоб систематично та структуровано скласти проект 

дослідження, який послужить орієнтиром для фактичного впровадження та 
звітування про хід дослідження. 

Створення дипломної роботи є циклічним процесом, у якому ви завжди 
будете повторювати частини процесу пошуку збору-аналізу-опрацювання-

запису. Частина процесу, який ви вже пройшли, роблячи проект дослідження, 
буде досліджена таким чином. Вам даються теоретичні основи написання, яким 
повинна відповідати дипломна робота. Тепер ваші дослідження літератури 
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будуть цілеспрямованими і матимуть на меті уточнення питання дослідження та 
формулювання, або, можливо, уточнення гіпотези. На основі цього ваш проект 
дослідження також буде вдосконалений, і ви будете критично переглядати та 
коригувати обрані інструменти дослідження. Іноді доводиться розробляти 
інструмент самостійно, який повинен відповідати вимогам якості. Тим часом ви 
почнете писати перший варіант теоретичної основи дипломної роботи. У 
наступній частині процесу написання ви будете керуватися організацією, 
впровадженням та обробкою даних дослідження. Після складання чорнової версії 
частини дослідження ви переходите до критичної оцінки даних відповідно до 

даних  літературних джерел. Наскільки ваші результати відповідають іншим 
даним досліджень? Які сильні та слабкі сторони вашого дослідження? Які 
реалізації результатів ваших досліджень? Ця стадія передбачає обговорення та 
інтеграцію матеріалів дослідження. Одночасно ви коригуєте попередні чорнові 
вже написані версії частин. Нарешті, настає фаза завершення, на якій ви 
вдосконалюєте зміст і стиль, мову та дизайн. Ви отримуєте основну та поточну 

підтримку від свого викладача при підготовці дипломної роботи. 

Цілі навчання 

Перш ніж писати дипломну роботу, ви отримаєте досвід самостійного 
створення та проведення наукових досліджень та їх письмового викладу. 

Більш конкретно, ви навчитесь: 
‒ працювати над дослідницьким завданням протягом більш тривалого 
періоду часу; 
‒ вибрати тему дипломної роботи та перетворити її творчим чином на 
керовану мету та питання; 
‒ отримувати відповідну інформацію для питання дослідження з різних 
джерел; 
‒ відбирати та упорядкувати цю інформацію; 
‒ використовувати раніше набуті знання та вміння для опрацювання 
дослідницького питання в підзапитаннях або гіпотезах; 
‒ вибирати або спроектувати відповідні вимірювальні прилади; 
‒ вибирати відповідний проект дослідження; 
‒ описувати теоретично обґрунтовані питання дослідження та технічний 
дизайн дослідження в плані дослідження; 
‒ систематично збирати дані в галузі досліджень; 
‒ вибирати відповідні методи аналізу даних; 
‒ обговорювати результати аналізу даних та розмістити їх у ширшому 
контексті; 
‒ формулювати власні висновки та думки;  
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‒ пов’язати будь-які рекомендації з результатами дослідження; 
‒ класифікувати та систематизувати складний набір даних; 
‒ представляти дослідження письмово. 
Використання засобів масової інформації 
Потрібен ПК з доступом до Інтернету. 
Цифрове середовище навчання 

Будучи студентом цього курсу, ви можете обмінюватися інформацією та 
обговорювати тему з іншими студентами та керівниками через веб-сайт курсу в 
цифровому навчальному середовищі. 
 

Джерело: Open Universiteit. Master Onderwijswetenschappe, 2020, URL  

   



531 

 

Додаток Д4 

Освітньо-професійна програма підготовки студентів за освітнім ступенем 
«Бакалавр» зі спеціальності «Компютерна інженерія» у Міжнародному 

телематичному університеті UNINETTUNO в Італії 
 

Заклад 
Міжнародний телематичний університет 
UNINETTUNO 

Назва спеціальності Компютерна інженерія 

Освітній ступінь Бакалавр 

Офіційна тривалість 
програми 

Денна форма – 3 роки  

 

Кредити ECTS 180 

Форми навчання Дистанційна, змішана  
Веб-сайт школи https://www.uninettunouniversity.net 

Веб-сайт освітньої 
програми 

https://www.uninettunouniversity.net/en/corso-laurea-

ingegneria-informatica.aspx 

 

Особливості програми 

Курс комп'ютерної інженерії спрямований на підготовку фахівця з досвідом 
роботи в галузі інформаційної інженерії, який здатний діяти в галузі планування, 
розробки, використання та управління програмами та комп'ютерними системами, 
комп'ютерними мережами, електронними комп'ютерами та базами даних.  

По завершенні програми підготовки фахівці з комп'ютерної інженерії: 
‒ знатимуть на належному рівні методологічні та оперативні аспекти 

математики та інших фундаментальних наук і матимуть змогу використовувати ці 
знання для інтерпретації та опису інженерних проблем; 

‒ знатимуть на належному рівні методологічні та експлуатаційні аспекти 
інженерних наук загалом, а також конкретну галузь обчислювальної техніки, 
зокрема, в якій вони зможуть виявляти, формулювати та вирішувати проблеми, 
використовуючи оновлені методи, прийоми та засоби; 

‒ вмітимуть використовувати методи та засоби для проектування компонентів, 
систем та процесів; 

‒ зможуть проводити експерименти; аналізувати та інтерпретувати дані; 
‒ зможуть розуміти вплив інженерних рішень у соціальному, фізичному та 

екологічному контексті; 
‒ знатимуть власні професійні та етичні обов'язки; 
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‒ розумітимуть контекст бізнесу та культуру підприємства в його економічних, 
управлінських та організаційних аспектах; 

‒ знатимуть сучасний контекст; 
‒ матимуть соціальні навички та навички прийняття рішень; 
‒ зможуть ефективно спілкуватися, в письмовій та усній формі, щонайменше 

однією мовою Європейського Союзу, крім італійської; 
‒ володітимуть основними когнітивними інструментами для постійного 

оновлення власних знань. 
По завершенні навчання випускники також матимуть знання, необхідні для 

професійної діяльності в різних областях, виконуючи такі дії, як проектування, 
виробництво, управління та організація, підтримка технічних та комерційних 

об'єктів, аналіз ризиків, управління безпекою на етапі запобігання та у 

надзвичайних ситуаціях – у фрілансі, виробництві чи секторі послуг, а також у 
державному управлінні. Зокрема, професійний рівень випускників визначається у 

різних сферах застосування, типових для цього напряму. 

Для досягнення поставлених цілей та сприяння міждисциплінарному підходу 
навчальна програма спрямована на надання широкого спектру методологічних 
навичок та прийомів у галузі обчислювальної техніки з метою підготовки фахівця з 
високим ступенем гнучкості та адаптації до запитів ринку.  

Крім того, випускники матимуть міцну підготовку з математики та фізики, щоб 
забезпечити студентів інструментами та науковими методологіями, що гарантують 

здатність ретельно вирішувати, аналізувати та формалізувати технічні проблеми. 
Метою навчальної програми є задоволення протилежних потреб, які, з одного 

боку, потребують науково-методичної підготовки, з іншого боку, повинні 
забезпечити навчання фахівців з високим рівнем технічної та спеціалізованої 
підготовки. 

З цієї причини програма передбачає поглиблення основних модулів та 
конкретних міждисциплінарних модулів (які забезпечують методологічну 
підготовку для аналізу та моделювання складних інженерних проблем), а також 
набуття спеціалізованих знань, що дозволяють підготувати фахівця в галузі 
обчислювальної техніки, представлення методологій та технічних і прикладних 
рішень у конкретних секторах. 

На додачу до поглиблення знань з математики та фізики, навчальна програма 
забезпечує розвиток навичок роботи з комп'ютером, вивчаючи аналіз алгоритмів та 
програмування. Крім того, передбачається формування загальної бази знань у 
галузі інформаційної інженерії. Ці знання стосуються електроніки, електричного 
зв'язку, моделювання та управління динамічними системами та архітектурою 

обробних систем. Більше того, програма включає суміжні предмети, які 



533 

 

забезпечують вивчення методології електротехніки та основ економіки та 
управління бізнесом. Враховуючи той факт, що знання англійської мови є 
важливим для інженера, навички з письма і ведення розмовли англійською мовою 

з тем технічній галузі, є ціллю навчання для всіх випускників. 
Що стосується спеціалізованих знань, будуть розглядатися такі аспекти: 1) 

системи обробки інформації, що забезпечують підґрунтя для теоретичних та 
практичних аспектів операційних систем, 2) проектування та управління базами 
даних, 3) проектування програмного забезпечення та комп'ютерних мереж; 4) 
методи проектування та технології систем управління, 5) проектування цифрових 
пристроїв та відповідного програмного забезпечення; 6) проблеми, пов'язані з 
електронними вимірюваннями, критеріями проектування та аналізу електронних 
аналогових та цифрових схем; 7) технології мереж та телекомунікаційних систем. 

У рамках Програми передбачене стажування та відвідування компаній для 
студентів, які можуть бути фізично присутніми. Крім того, можна буде включити 
деякі семінари, організовані дистанційно завдяки технологіям UNINETTUNO. 

На звершальному етапі виконується дипломна робота, яка представляє 
систематизацію набутих знань, коли студенти під керівництвом одного або кількох 
професорів факультету розроблять підсумкову роботу на основі знань, отриманих 
протягом усього курсу навчання. Дипломна робота може мати теоретичний або 
експериментальний характер та виконуватися в компаніях та дослідницьких 
центрах, які мають угоди з університетом. 

Очікувані результати навчання, виражені на підставі європейських 

дескрипторів  

Знання та розуміння 

Випускник програми з комп’ютерної інженерії та інформатики: оволодіває 
фундаментальними методологіями математичного аналізу, геометрії, оперативних 
досліджень, фізики та хімії, що дозволяє йому / їй розуміти та описувати проблеми 

з характерного предметного поля; має передові навички в галузі обчислювальної 
техніки широкого спектру та, частково, проектної інженерії та автоматики; має 
спеціальні знання в інших галузях інформаційної техніки, таких як електроніка та 
телекомунікації, промислова інженерія та прикладні оперативні дослідження. 
Поставлені цілі будуть досягнуті за допомогою базових та спеціальних курсів, 
особливо тих, що включають формальний та методологічний зміст, і будуть 
перевірені на іспитах. 

Застосування знань та розуміння 

Випускник зможе застосувати свої знання для вирішення проблем у галузі 
обчислювальної техніки. Зокрема, він / вона зможе самостійно проводити аналіз, 
проектування, впровадження та управління системами середньої складності та 
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успішно брати участь у тих, що стосуються систем великої складності. Зокрема, 
галузями застосування, які вивчаються в цьому курсі, є сучасні комп’ютерні 
системи, як програмне, так і апаратне забезпечення, та інформаційні системи в 
різних сферах економічної та виробничої діяльності та державного управління. Ці 
цілі будуть досягнуті в ході вивчення курсів та проектних заходів, включаючи ті, 
що проводяться в рамках стажування; знання будуть перевірені на іспитах та 
підсумковому випускному іспиті. Випускники повинні мати можливість проводити 
кількісні оцінки на основі отриманих методологічних та технічних знань; вони 

повинні вміти критично аналізувати дані та вимірювання, вміти оцінювати 
помилки апроксимації, що виникають в результаті моделювання інженерних 
проблем, а потім вміти критично аналізувати результати моделювання та 
конкретних досягнень. Здатність критичного судження формується шляхом 
постійного застосування теоретичних аспектів, та шляхом виконання випускного 
проекту.  

Комунікативні навички 

Випускники зможуть спілкуватися з питань, що цікавлять спеціалістів та 
неспеціалістів, відповідно до їх рівня відповідальності. Це буде досягнуто за 
допомогою іспитів та підсумкового випускного іспиту. Іспити включають письмові 
тести та усні доповіді, в яких чітка та стисла здатність до висловлювання є 
основним елементом оцінювання. Натомість підсумковий випускний іспит 
включає підготовку звіту та резюме (для представлення результатів практики), які 
будуть представлені на відкритому засіданні спеціальної комісії. 

Навички навчання 

Випускники здатні: бути в курсі методів, методик та інструментів, що 
використовуються для аналізу вимог, моделювання, проектування та оптимізації 
систем та додатків; стежити за постійним технологічним прогресом і визнати 
необхідність подальшого отримання інформації та навчання, продовжувати 
вдосконалення дослідження в будь-якій галузі інформаційної інженерії з високим 
ступенем незалежності. Включення математичних, фізичних та інженерних 
методологій до навчальної програми забезпечує випускнику навички, необхідні 
для продовження навчання. 

Підсумковий іспит 

Підсумковий іспит складається з презентації письмового звіту (дипломної 
роботи) на основі проекту, підготовленого студентом, розробленого під час 
стажування або еквівалентної проектної діяльності, під керівництвом радника 
(професора на факультеті) та / або одного або більше тьюторів. Підсумковий іспит 
дорівнює 3 ECTS. Екзаменаційна комісія виставляє оцінку з підсумкового іспиту. 
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Остаточний середній бал обчислюється відповідно до критеріїв, викладених в 
академічному регламенті. 

Навчальний план 

1-й рік 

1. Обчислення 1 9 ECTS 

2. Фізика  9 ECTS 

3. Хімія 9 ECTS 

4. Програмування 9 ECTS 

5. Математичні методи 9 ECTS 

6. Алгоритми та структури даних 9 ECTS 

7. Технічна англійська 3 ECTS 

2-й рік 

1. Інформаційні системи та бази даних 9 ECTS 

2. Основи теорії ланцюгів 9 ECTS 

3. Економіка для інженера 6 ECTS 

4. Програмна інженерія та об’єктно-орієнтоване 
програмування 

9 ECTS 

5. Просунуті математичні методи 9 ECTS 

6. Ймовірність та статистика 6 ECTS 

7. Електроніка та електронні вимірювання 9 ECTS 

3-й рік 

1. Операційні системи 9 ECTS 

2. Комп’ютерна архітектура та проектування цифрових 
ситем 

9 ECTS 

3. Комунікаційні технології 9 ECTS 

4. Аналіз та проектування систем управління 9 ECTS 

5. Комп’ютерні мережі 9 ECTS 

6. Навчання  3 ECTS 

7. Додаткова інформація та знання комп’ютера, мовна 
підготовка та орієнтація 

3 ECTS 

8. Підсумковий іспит 3 ECTS 

9. Модулі за вибором 12 ECTS 

Джерело: Universita Telematica Internazionale UNINETTUNO. Computer Engineering, 2018, 

URL. 

https://www.uninettunouniversity.net/en/cyberspaziomateria.aspx?lf=en&courseid=3828&degree=164&planid=712&faculty=3
https://www.uninettunouniversity.net/en/cyberspaziomateria.aspx?lf=en&courseid=4396&degree=164&planid=712&faculty=3
https://www.uninettunouniversity.net/en/cyberspaziomateria.aspx?lf=en&courseid=3934&degree=164&planid=712&faculty=3
https://www.uninettunouniversity.net/en/cyberspaziomateria.aspx?lf=en&courseid=3934&degree=164&planid=712&faculty=3
https://www.uninettunouniversity.net/en/cyberspaziomateria.aspx?lf=en&courseid=4194&degree=164&planid=712&faculty=3
https://www.uninettunouniversity.net/en/cyberspaziomateria.aspx?lf=en&courseid=2988&degree=164&planid=712&faculty=3
https://www.uninettunouniversity.net/en/cyberspaziomateria.aspx?lf=en&courseid=3938&degree=164&planid=712&faculty=3
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Додаток Д5 

Освітньо-професійна програма підготовки студентів за освітнім ступенем 
«Магістр» зі спеціальності «Компютерна інженерія» у Міжнародному 

телематичному університеті UNINETTUNO в Італії 
 

Заклад 
Міжнародноий телематичний університет 
UNINETTUNO 

Назва спеціальності Компютерна інженерія 

Освітній ступінь Магістр 

Офіційна тривалість 
програми 

2 роки 

Кредити ECTS 90 

Форми навчання Дистанційна, змішана  
Веб-сайт школи https://www.uninettunouniversity.net 

Веб-сайт освітньої 
програми 

https://www.uninettunouniversity.net/en/ingegneria-

informatica-magistrale.aspx 

 

Особливості програми 

Випускники другого циклу (магістерський рівень) повинні: 
‒ володіти глибокими знаннями всіх теоретично-наукових аспектів 

математики та інших фундаментальних наук і мати можливість використовувати ці 
знання для інтерпретації та опису складних інженерних проблем або проблем, що 
вимагають міждисциплінарного підходу; 

‒ володіти глибокими знаннями теоретично-наукових аспектів інженерії як 
загалом, так і поглиблено, оскільки це стосується комп’ютерної інженерії, в рамках 
якої вони здатні виявляти, формулювати та вирішувати складні проблеми або 
проблеми, що вимагають міждисциплінарного підходу, використовуючи також 
інноваційні методи; 

‒ вміти розробляти, програмувати, планувати та управляти складними та / або 
інноваційними системами, процесами та послугами; 

‒ вміти розробляти та керувати надзвичайно складними експериментами; 
‒ володіти предметними та міжпредметними знаннями; 
‒ знати про управління бізнесом (корпоративна культура) та професійну етику; 
‒ володіти принаймні однією мовою ЄС, крім італійської, включаючи 

тематичну лексику. 
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Курс навчання другого циклу цього класу передбачає виконання проектної 
діяльності, яка завершується написанням звіту, що підтверджує добре володіння 
знаннями, здатність працювати самостійно та хороші комунікативні навички. 

Основні перспективи працевлаштування для ступеня другого циклу полягають 
у галузі інновацій та розвитку виробництва, вдосконаленому проектуванні, 
плануванні та програмуванні, управлінні складними системами, можливість 
працювати вільнним фахівцем, у виробничих компаніях чи надавати послуги, в 
радах державного управління. Випускники другого циклу зможуть знайти роботу в 
компаніях з інформаційних технологій, що працюють у галузі виробництва 
апаратного та програмного забезпечення; компаніях з автоматизації та 
робототехніки; компаніях, що працюють у галузі інформаційних технологій та 
комп'ютерних мереж; сервісних компаніях; надавати послуги з інформаційних 
технологій для державного управління. 

Університет організовує періоди навчання та стажування за погодженням з 
державними та приватними агенціями. 

 

Цілі курсу та навчання 

Курс другого ступеня з обчислювальної техніки в основному орієнтований на 
підготовку інженерів, здатних працювати в галузі проектування, інженерії, 
розробки, експлуатації та управління комп'ютерними програмами та системами, 
систем обробки інформації та складних інформаційних систем. Випускник 
інженерного циклу другого циклу може працювати як у галузі промислового 
виробництва, так і в галузі послуг громадянам та бізнесу. Навчальний курс 
передбачає перший рік, який характеризується включенням обов’язкових модулів 
у галузі комп’ютерної архітектури, системного програмування, технології баз 
даних, програмної інженерія, автоматики та технологій, веб-сервісів. Обов’язкове 
навчання завершується модулем з безпеки інформаційних систем, який вивчається 

протягом другого року. Студент вдосконалює знання завдяки ряду модулів, що 
дозволяють йому здобути спеціалізацію в деяких галузях, таких як: програмні 
додатки, промислова автоматизація, комп'ютерна графіка та анімація, комп'ютерні 
мережі та вбудовані системи. Навчання другого ступеня закінчується підготовкою 
та обговоренням письмових робіт. 

 

Очікувані результати навчання, виражені через європейські дескриптори  
Знання та розуміння 

Оцінка навчального прогресу передбачає набуття глибоких знань з 
методологічно-операційних аспектів обчислювальної техніки, що дозволяє 
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виявити, сформулювати та вирішити типові проблеми сучасних інформаційних 
систем. Враховуючи швидкий розвиток знань у цій галузі, важливо 
використовувати специфічні навички викладачів, а також опрацьовувати останні 
джерела, як правило, англійською мовою. Навчання спрямоване на ефективне 

використання набутих знань та здатності вирішувати актуальні проблеми, а також 
на розвиток навичок. Особлива увага приділяється оцінці досягнення 
міжпредметних навичок, що обумовлюються міждисциплінарним характером 
цього предмета. 

 

Застосування знань та розуміння 

Випускники повинні вміти застосовувати вищеописаний досвід при розробці 
інноваційних програм та інформаційних систем; підтримувати та висувати 
аргументи на технічно-наукові теми, пов'язані з комп'ютерною технікою; 

встановлювати проблеми в більш загальних рамках, висвітлювати їх найбільш 
інноваційні та / або проблемні аспекти; виділяти найбільш популярні рішення, 
доступні у відповідній літературі, поглиблювати, навіть самостійно, знання з цих 
тем, спираючись на технічно-наукові публікації в цій галузі; здатні перекласти 
формалізовані технічні міркування на мову, доступну навіть неспеціалістам. 
Вищеописані навички розробляються та оцінюються за допомогою відповідних 
навчальних стратегій, які підкреслюють міждисциплінарний характер викладання 
та які відпрацьовуються у формалізації проблем належним чином. З цією метою та 
в рамках характеристичних курсів передбачаються вправи та спеціальні кейси, 
включаючи також зовнішні внески та співбесіди. Активна участь, позитивні 
установки, здатність до самостійного мислення та представлення результатів 
виконаної роботи, навички роботи в команді, навички спілкування та мовлення 
дуже високо цінуються і контролюються. Передбачаються вправи, та конкретні 
тематичні дослідження, включаючи також співбесіди.  

Студенти повинні вміти інтерпретувати та глибоко опрацьовувати професійні 
питання, з якими працюють, щоб зрозуміти їх найважливіші технічні аспекти, а 
також їх наслідки щодо професійного кодексу поведінки та їх соціально-

економічного впливу; здатні обробляти зібрані дані, щоб отримати інформацію, 
яка корисна для формування якомога кращої чіткої, доказової та незалежної думки. 
Оцінювання проводиться під час індивідуальних іспитів, а також під час 
підсумкового випускного іспиту. 
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Комунікативні навички 

Випускник програми з комп'ютерної інженерії повинен мати можливість 
структурувати результати своєї роботи у формі, яка є ефективною з точки зору 
спілкування. Ця мета передбачає набуття технічно-наукових навичок письма та 
усного мовлення з використанням також сучасних презентаційних технологій. 
Крім того, курс покращує здатність формулювати технічно-науковий зміст, навіть 
складний, у формах, придатних для популяризації, та приділяє особливу увагу 
компаніям та соціальним комунікаціям. Ці навички набуваються та перевіряються 
під час викладацьких курсів за допомогою відповідних методів взаємодії, 
головним чином під час іспитів (усних, письмових, доповідей тощо). Крім того, 
підсумковий іспит є ще однією нагодою взаємодії та оцінювання. Власне, він 
полягає в обговоренні звіту, підготовленого студентом, перед комісією. 

 

Навички навчання 

Випускник комп'ютерної інженерії повинен мати можливість постійно 
оновлювати та адаптувати власні знання в залежності від постійного розвитку 
технологій, а також у залежності від різних прикладних вимог. Отже, він повинен 
володіти особливо еклектичними навичками навчання, як щодо постійного 
поглиблення та оновлення власної бази знань з дисциплін, що не стосуються 
безпосередньо інженерного сектору. Оцінка навичок навчання проводиться під час 
навчальних курсів, а також під час підсумкового випускного іспиту, на якому 
студент повинен довести свою автономність та оригінальність у зборі даних, у 
пошуку бібліографічних посилань, у моделюванні та підтвердженні гіпотез. 

 

Характеристика випускного іспиту   

Підсумковий іспит має велике значення в оцінці набутих знань і складається з 
обговорення теоретичної чи експериментальної випускної роботи, пов’язаної з 
робочим періодом, проведеним в університеті або в компанії, що характеризується 
постійними, тривалими та значними стосунками з професором університету, а 
також, за необхідності, із зовнішніми експертами. 

 

Навчальний план 

1-й рік 

1. Обчилювальні методи 9 ECTS  

2. Закон про комп’ютерні та інформаційні технології 6 ECTS 

3. Системи управління інформацією 9 ECTS 

4. Архітектура комп'ютерних систем 9 ECTS 

https://www.uninettunouniversity.net/en/cyberspaziomateria.aspx?lf=en&courseid=4132&degree=207&planid=698&faculty=3
https://www.uninettunouniversity.net/en/cyberspaziomateria.aspx?lf=en&courseid=4144&degree=207&planid=698&faculty=3
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5. Розробка програмного забезпечення 9 ECTS 

6. Програмування системи 9 ECTS 

7. Послуги мереж та безпека 9 ECTS 

 

2-й рік 

1. Хмарні обчислення 2. 6 ECTS 

3. Теоретична інформатика 4. 6 ECTS 

5. Основи промислової робототехніки 6. 9 ECTS 

7. Штучний інтелект 8. 9 ECTS 

9. Інші корисні знання для вступу у світ праці 10. 3 ECTS 

11. Модулі за вибором 12. 9 ECTS 

 

 

Джерело: Universita Telematica Internazionale UNINETTUNO. Computer Engineering, 2018, 

URL  

https://www.uninettunouniversity.net/en/cyberspaziomateria.aspx?lf=en&courseid=4232&degree=207&planid=698&faculty=3
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Додаток Е1 

Освітньо-професійна програма підготовки студентів за освітнім рівнем 
«Бакалавр» зі спеціальності «Компютерні науки» в Університеті 

Міддлесекс (Великобританія) 

Заклад Університет Міддлесекс 

Назва спеціальності Компютерні науки 

Освітній ступінь Диплом в.о., Сертифікат в.о., Бакалавр 

Офіційна тривалість 
програми 

3 роки + 1 рік стажування 

Кредити ECTS 240 

Форми навчання Денна / заочна / дуальна   
Веб-сайт школи https://www.mdx.ac.uk 

Веб-сайт освітньої 
програми 

https://www.mdx.ac.uk/courses/undergraduate/computer-

science 

 

Цілі програми  
Програма спрямована на: 

‒ надання студентам ґрунтовних практичних та теоретичних основ 
інформатики;  

‒ розвиток знань та навичок, які відповідають сучасним вимогам галузі. 
Результати програми 

А. Знання та розуміння 

1. Ряд основних теорій, що 
мають відношення до 
інформатики. 
2. Процес розробки систем. 
3. Взаємодія між 
технологіями та 
суспільством та роль 
комп'ютерних фахівців у 
цьому. 
4. Спектр спеціалізованих 
тем з інформатики 

Форми навчальних занять 

Студенти отримують знання і розуміння через: 
‒ лекції та навчальні посібники; 
‒ керовані дослідження; 
‒ контрольовані лабораторні роботи; 
‒ тематичні дослідження. 
Методи оцінювання 

‒ практичні демонстрації; 
‒ доповіді та есе; 
‒ презентації; 
‒ індивідуальна та групова робота; 

‒ онлайн-вікторини; 

‒ іспити. 

В. Уміння  
1. Застосовувати 
обґрунтовані принципи до 

Форми навчальних занять 

Студенти набувають когнітивних навичок через: 
‒ лекції та навчальні посібники; 
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побудови та 
обслуговування 
комп'ютерних даних. 

2. Перевіряти комп’ютерні 
системи. 
3. Застосовувати відповідні 
теорії до проектування та 
оцінки систем. 
4. Адаптувати та 
застосовувати свої знання 
та вміння для оволодіння 
новими технічними 
напрямами. 

‒ керовані дослідження; 
‒ контрольовані лабораторні роботи; 
‒ тематичні дослідження. 
Методи оцінювання 

Когнітивні навички учнів оцінюються за 
допомогою: 

‒ практичних демонстрацій; 
‒ доповідей та есе; 
‒ презентацій; 
‒ індивідуальної та групової роботи; 
‒ онлайн-вікторин; 
‒ іспитів. 

Навчальний план програми  

Базовий рік (Foundation Year) 

SAT0100 

SMART 

 

MSO0200 

Основи  
математики 

 

SAT0400 

Обчислювальна та 
цифрова техніка 

Технологія 

SAT0300 

Проект  
 

Бакалавр 

 

Рік 1 

CST1110 

Програмування 

 

 

30 кредитів 

CST1120 

Курсовий проект 
першого року 

30 кредитів 

CST1130 

Основи 

комп'ютерної 
науки 

30 кредитів 

CST1140 

Системи та 

Архітектура 

 

30 кредитів 

 

 

 

Рік 2 

CST2110 

Об’єктно-

орієнтоване 

програмування 

 

 

30 кредитів 

CST2120 

Веб-програми та 

бази даних 

 

 

30 кредитів 

CST2550 

Розробка 
програмного 
забезпечення. 

Управління та 

розвиток 

30 кредитів 

CST2550 

Операційні 
системи 

та комп’ютерні 
мережі 

30 кредитів 

Стажування     120 кредитів 

Рік 3 CST3990 

Індивідуальний 
проект 

 

 

CST3562 

Підприємство 

Мережа та 

автоматизація 

 

CST3120 

Викладання 
обчислювальної 

техніки у 
середній школі 

Розширений 
інтернет 

Розробка за 
допомогою Big 

Data 
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30 кредитів 30 кредитів 30 кредитів 30 кредитів 

 PDE3413 

Системна 
інженерія 

для 
робототехніки 

30 кредитів 

CST3150 

Комп’ютерна 
графіка 

 

 

30 кредитів 

CST3180 

UX Дизайн 

 

 

 

30 кредитів 

CST314

0 

Новітні 
технології 
взаємодії 

 

30 кредитів 

 CST3110 

Тестування та 

Перевірка 

 

30 кредитів 

CST3185 

Відкрите 

програмне 
забезпечення 

30 кредитів 

CST3170 

Штучний 

інтелект 

 

30 кредитів 

CST3160 

Дизайн 
безпечних 

систем 

30 кредитів 

    CST3145 

Веб-мобільна 

розробка 
додатків 

30 кредитів 

Обов’язковий 

Необов’язковий  
 

 

Джерело: Middlesex University London. Computer Science BSc/MComp, 2019, URL 
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Додаток Е2 

Освітньо-професійна програма підготовки студентів за освітнім ступенем 
«Бакалавр» зі спеціальності «Комп’ютерні науки» з виробничим досвідом в 

Університеті Манчестера 

 

Заклад Університет Манчестера 

Назва спеціальності Комп’ютерні науки 

Освітній ступінь Диплом в.о., Сертифікат в.о., Бакалавр 

Офіційна 
тривалість 
програми 

3 роки + 1 рік стажування 

Кредити ECTS 240 

Форми навчання Змішана + дуальна   
Веб-сайт школи https://www.manchester.ac.uk 

Веб-сайт освітньої 
програми 

https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/ 

2021/09695/ bsc-computer-science-human-computer-

interaction-with-industrial-experience/ 

 

Особливості програми 

Гнучкий курс, що забезпечує свободу вибору з надзвичайно широкого кола тем 
з інформатики. Забезпечує студентів навичками, які користуються великим 
попитом у промисловості. 

Комп’ютерні науки – це найбільш гнучка програма, яка дозволяє вам обирати 
навчальні курси на задоволення ваших інтересів, що розвиваються та змінюються. 
Крім того, широкий спектр тем з різних дисциплін дозволяє спеціалізуватися на 
другому та третьому курсах. 

Ви отримаєте не лише знання та практичний досвід найновіших технологій, але 
й обґрунтування основних принципів з предмету. Саме ця комбінація навичок 
дозволяє нашим випускникам йти в ногу з часом та забезпечити успішну кар’єру 
майже в будь-якій точці світу. 

Це чотирирічна програма, яка включає в себе проходження однорічного 
практичного навчання шляхом працевлаштування між другим і третім 
курсами навчання в Манчестері. Окрім грошей, які ви заробляєте за цей рік, ви 
також отримуєте практичний досвід, який може бути неоціненним як під час 
навчання на останньому курсі, так і під час змагання за навчання в аспірантурі. 
Студенти з виробничим досвідом не тільки прагнуть покращити своій остаточний 

https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/
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науковий ступінь, але й схильні до вироблення більш чітких уявлень про свою 
майбутню кар'єру. Серед компаній, які наймають наших студентів, є Credit Suisse, 
IBM, Google, Microsoft, GlaxoSmithKline, BT, Accenture, Barclays Capital, Electronic 

Arts та Mercedes GP. 
Викладання та навчання 

У Манчестері ми прагнемо надати унікальний досвід. Вивчення комп’ютерних 
наук у нас дасть вам можливість задоволити свою академічну цікавість та 
досліджувати захоплюючу тему. Значна частина вашої роботи буде виконуватись 
на засадах групових  проектів з вирішення реальних проблем. Ви побачите, як 
інформатика безпосередньо застосовується до вирішення проблем у широкому 
діапазоні. 

Усюди акцент робиться на самостійному навчанні, яке підтримується 
регулярними зустрічами в малих групах із особистими тьюторами. Ви отримуєте 
практичну допомогу та підтримку від досвідченого персоналу та аспірантів, 
провідні експерти керують вашим навчанням та стимулюють ваш інтерес. Цей 
підхід підтримується звичайними лекціями та різноманітними онлайн навчальними 
ресурсами. Ми також пропонуємо чудові умови, включаючи спеціалізовані 
лабораторії для підтримки таких галузей, як інженерія та робототехніка. 

Курсова робота та оцінка 

Іспити становлять близько 60% оцінки. Вони оцінюють ваші здібності у виборі 
та застосуванні знань, вирішенні проблем, розробці та оцінці програмного 
забезпечення чи електроніки. Інша оцінка проводиться переважно за допомогою 
лабораторних курсових робіт, які надають вам можливість продемонструвати своє 
розуміння інформатики електронних принципів, вирішуючи конкретні проблеми в 
більш реалістичних масштабах, як окремо, так і в групах. 

Частина оцінювання проводиться через презентації та есе, де ви, зокрема, 
демонструєте набуті навички. На третьому та останньому курсах оцінка, що не 
складається з іспитів, складається переважно з практичного проекту. 
 

Зміст курсу на 1 рік 

1. Командний проект першого курсу 20 ECTS Обов’язково 

2. Математичні прийоми в інформатиці 20 ECTS Обов’язково 

3. Основи обчислень 10 ECTS Обов’язково 

4. Основи обчислювальної техніки 10 ECTS Обов’язково 

5. Наука про дані 10 ECTS Обов’язково 

https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP10120#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP11120#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP11212#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP12111#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP13212#course-unit-details
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6. Основи комп'ютерної архітектури 10 ECTS Обов’язково 

7. Операційні системи 10 ECTS Обов’язково 

8. Програмування 1 20 ECTS Обов’язково 

9. Програмування 2 10 ECTS Обов’язково 

 

Деталі модуля «Командний проект першого курсу» 

Цей модуль передбачає командну роботу, спілкування та активне навчання: у 
своїй команді та разом із викладачем ви працюєте над різними завданнями, 
отримуючи тим самим цінний досвід у командній роботі та виробляючи корисні 
навички щодо спілкування, рефлексії, самоорганізації, управління часом, 
самостійного здобуття нових знань та навичок, професійну поведінку, досвід 
організації проектів тощо. Робочі групи працюють над розумінням етичних рамок 
для фахівців з інформатики, питань інтелектуальної власності та розробки веб-

інформаційної системи.   
Цілі 
Головною метою модуля є розвиток різних нетехнічних навичок у контексті, 

який студенти знайдуть актуальним та цікавим: проект створення веб-додатку. Ці 
навички допоможуть студентам досягти успіху як під час навчання в університеті, 
так і, що ще важливіше, у їхньому майбутньому робочому житті. 

Хоча існують лекції, вони безпосередньо не охоплюють таких тем, як 
створення веб-додатків. Натомість студентам пропонується оцінити власні знання 
та вирішити, яка додаткова інформація їм потрібна та як вони її отримають (Inquiry 

Based Learning). 

Різні події та результати в рамках проекту обираються для розширення кола 
досвіду та можливостей студента – наприклад, групова робота, самонавчання та 
навчання одногрупників, встановлення цілей та управління процесом їх 
досягнення, інновації та дизайн. Кожна група з 5 або 6 студентів має тьютора / 
фасилітатора, з яким вони зустрічаються щотижня, і який ретельно керує ними на 
початку, але надає їм стільки свободи та контролю, скільки їм потрібно пізніше, 
пристосовуючи навчальний блок до індивідуальних потреб. 

Результати навчання: 

‒ оцінювати власний досвід самостійного набуття нових знань та навичок, 
особливо у програмуванні, налагодженні та веб-розробці, етичних та професійних 
питаннях та правах інтелектуальної власності, що мають відношення до галузі 
інформатики, та різні основи, розроблені для них; 

https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP15111#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP15212#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP16321#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP16412#course-unit-details
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‒ оцінювати власні навички роботи в групах та управління проектами; 

‒ виступати відповідальним членом команди, спілкуватися з членами команди та 
сприяти проекту; 

‒ аналізувати та порівнюваяти різні основи, розроблені для етичних та 
професійних питань та прав інтелектуальної власності, що стосуються галузі 
інформатики; 

‒ планувати та розробляти функціонуючу, суттєву інформаційну систему в 

Інтернеті, виконуючи роль члена команди; 

‒ проводити технічні презентації та готувати відповідний матеріал, будучи членом 
команди; 

‒ писати технічні звіти та оцінювати рівень навчання та професійного розвитку. 

Навчальний план 

Етап 0: Вступ [тиждень реєстрації] 
Етап 1: Професійні питання – Патенти на програмне забезпечення [2 тижні] 
Фаза 2: Професійні питання – Етика [3 тижні + тиждень читання] 
Фаза 3: Що у всьому світі? [6 тижнів] 
Етап 4: Створення веб-програми [11 тижнів] 
Методи та форми навчання 

Лекції. 1 година на тиждень (більшість тижнів), включаючи запрошених лекторів 

Лабораторні роботи.2 години на тиждень у семестрі 1, 1 година на тиждень у 
семестрі 2 

Навички: аналітичні навички, групова / командна робота, інновації / творчість, 

лідерство, управління проектами, усне спілкування, вирішення проблем, 

дослідження, иисьмове спілкування 

Методи оцінювання: 

Письмове завдання (есе) 90% 

Оцінка практичних навичок 10% 

Методи зворотнього зв’язку 

Навчання базується на груповій роботі шляхом відвідування щотижневх очних 
зустрічей з вашим тьютором. Є кілька індивідуальних та групових презентацій, які 
оцінює ваш викладач та принаймні ще один співробітник, а також можливість для 
рецензування у вашій групі. Список літератури можна знайти на веб-сайті кафедри 
комп’ютерних наук. 
 

 

 

http://studentnet.cs.manchester.ac.uk/syllabus/index.php?code=COMP10120&year=2020
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Навчальні години 

Лекції 22 год. 

Практичні заняття  41 год. 

Консультації  23 год. 

Самостійне дослідження       114 год. 

 

Зміст курсу на 2 рік 

1. Системи баз даних 10 ECTS Обов’язково 

2. Розробка програмного забезпечення 1 10 ECTS Обов’язково 

3. Розробка програмного забезпечення 2 10 ECTS Обов’язково 

4. Мови програмування та парадигми 20 ECTS Обов’язково 

5. Алгоритми та структури даних 20 ECTS Обов’язково 

6. Розподілені системи 10 ECTS Обов’язково 

7. Основи менеджменту 10 ECTS Необов’язково 

8. Основи технологічних змін 10 ECTS Необов’язково 

9. Основи фінансів 10 ECTS Необов’язково 

10. Економіка бізнесу 10 ECTS Необов’язково 

11. Основи фінансової звітності Б 10 ECTS Необов’язково 

12. Основи управлінського обліку 10 ECTS Необов’язково 

13. Вступ до корпоративних фінансів та 
фінансових інструментів 10 ECTS Необов’язково 

14. Технологія, стратегія та інновації 10 ECTS Необов’язково 

15. Управління діловими операціями 10 ECTS Необов’язково 

16. Розробка та інновації нових продуктів 10 ECTS Необов’язково 

17. Маркетинг 10 ECTS Необов’язково 

18. Глобальний контекст бізнесу та управління 10 ECTS Необов’язково 

https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP23111#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP23311#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP23412#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP26020#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP26120#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP28112#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/BMAN10011#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/BMAN10252#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/BMAN10552#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/BMAN10612#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/BMAN10621B#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/BMAN10632#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/BMAN20242#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/BMAN20242#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/BMAN20792#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/BMAN20811#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/BMAN20821#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/BMAN20832#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/BMAN21012#course-unit-details
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19. Китайський бізнес 10 ECTS Необов’язково 

20. Організації та працевлаштування 10 ECTS Необов’язково 

21. Логіка та моделювання 10 ECTS Необов’язково 

22. Мікроархітектура процесора 10 ECTS Необов’язково 

23. Мікроконтролери 10 ECTS Необов’язково 

24. Вступ до ШІ 10 ECTS Необов’язково 

25. Машинне навчання 10 ECTS Необов’язково 

26. Штучний інтелект на основі знань 10 ECTS Необов’язково 

27. Архітектура системи 10 ECTS Необов’язково 

28. Вступ до візуальних обчислень 10 ECTS Необов’язково 

 

Зміст курсу на 3 рік 

1. Лабораторний проект третього курсу 40 ECTS Обов’язково 

2. Вступ до корпоративних фінансів та 
фінансових інструментів 10 ECTS Необов’язково 

3. Технологія, стратегія та інновації 10 ECTS Необов’язково 

4. Управління діловими операціями 10 ECTS Необов’язково 

5. Розробка та інновації нових продуктів 10 ECTS Необов’язково 

6. Маркетинг 10 ECTS Необов’язково 

7. Глобальний контекст бізнесу та 
управління 10 ECTS Необов’язково 

8. Китайський бізнес 10 ECTS Необов’язково 

9. Організації та працевлаштування 10 ECTS Необов’язково 

10. Управління знаннями та інноваціями 20 ECTS Необов’язково 

11. Маркетинг 10 ECTS Необов’язково 

12. Стратегія 10 ECTS Необов’язково 

https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/BMAN24501#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/BMAN24521#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP21111#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP22111#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP22712#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP24011#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP24112#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP24412#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP25212#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/course-details/COMP27112#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP30040#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN20242#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN20242#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN20792#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN20811#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN20821#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN20832#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN21012#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN21012#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN24501#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN24521#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN30010#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN30021#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN30022#course-unit-details
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13. Управління людськими ресурсами 10 ECTS Необов’язково 

14. Економіка інвестицій та інновації 10 ECTS Необов’язково 

15. Тематичні дослідження з цифрової 
трансформації 10 ECTS Необов’язково 

16. Впровадження конструкцій на основі 
мікросхеми 10 ECTS Необов’язково 

17. Інтернет речей: архітектури та додатки 10 ECTS Необов’язково 

18. Досвід користувача 10 ECTS Необов’язково 

19. Agile Software Engineering 10 ECTS Необов’язково 

20. ШІ та Ігри 20 ECTS Необов’язково 

21. Когнітивна робототехніка 10 ECTS Необов’язково 

22. Системи природної мови 10 ECTS Необов’язково 

23. Чіп-мультипроцесори 10 ECTS Необов’язково 

24. Алгоритми та складність 10 ECTS Необов’язково 

25. Математичні системи та обчислення 10 ECTS Необов’язково 

26. Укладачі 10 ECTS Необов’язково 

27. Розширена комп’ютерна графіка 10 ECTS Необов’язково 

28. Комп’ютерне бачення 10 ECTS Необов’язково 

29. Документи та дані в Інтернеті 10 ECTS Необов’язково 

30. Криптографія та безпека системи 10 ECTS Необов’язково 

31. Інструменти та методи для підприємств 10 ECTS Необов’язково 

32. Інструменти та методи для підприємств 10 ECTS Необов’язково 

33. Підприємство передових технологій 10 ECTS Необов’язково 

34. Підприємство передових технологій 10 ECTS Необов’язково 

35. Міждисциплінарний сталий розвиток 10 ECTS Необов’язково 

36. Управління підприємством для 10 ECTS Необов’язково 

https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN30042#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN31212#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN32051#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/BMAN32051#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP32211#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP32211#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP32412#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP33511#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP33712#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP34120#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP34212#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP34412#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP35112#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP36111#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP36212#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP36511#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP37111#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP37212#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP38211#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP38411#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/MCEL30001#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/MCEL30002#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/MCEL30011#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/MCEL30012#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/MCEL30022#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/MCEL30031#course-unit-details
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інформатиків 

37. Управління фінансами на підприємствах 
для комп’ютерних вчених 10 ECTS Необов’язково 

38. Стратегія та маркетинг підприємств 10 ECTS Необов’язково 

39. Технічна доцільність підприємства 10 ECTS Необов’язково 

 

Деталі модуля «Лабораторний проект третього курсу» 

Цілі 
Цілями проектної роботи, виконаної на третьому курсі, є: 
‒ Управляти та виконувати значний проект за обмежений час. 
‒ Для виявлення та вивчення будь-яких нових навичок, необхідних для 
завершення проекту. 
‒ Застосовувати конструкторські та інженерні навички для виконання одного 
завдання. У цьому контексті зазначені навички можуть бути в загальній галузі 
проектування та інженерії в її найширшому розумінні, або можуть бути дуже 
конкретно пов'язані з певними інструментами. 
Результати навчання: 

‒ планувати та виконувати значну програму технічних робіт; 

‒ оцінювати власні знання та вміння щодо даного плану та уміння формулювати 
план навчання, щоб заповнити прогалини; 

‒ аналізувати та оцінювати наявні матеріали, пов’язані з роботою та описувати 

свою роботу в цьому контексті; 
‒ оцінювати роботу інших і давати конструктивний відгук; 

‒ визначати, використовувати та зараховувати державні ресурси (включаючи 
визначення та вихідний код) відповідно; 

‒ визначати тести та заходи, що дозволяють оціниювати власну роботу; 

‒ оцінювати технічні підходи та визначати сильні та слабкі сторони; 

‒ аналізувати свою роботу з метою виявлення етичних проблем та проблем 
безпеки; 

‒ повідомляти про плани та досягнення чітко та стисло в усній, наочній та 
письмовій формі. 
Навчальний план 

Офіційні лекції для курсу проводяться на початку навчального року. Студенти 
повинні підготувати шість робіт протягом року, включаючи деякі курсові роботи. 
Детальна інформація розміщена на веб-сторінці проекту «Третій рік». 

https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/MCEL30031#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/MCEL30032#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/MCEL30032#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/MCEL30051#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/MCEL30052#course-unit-details
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2021/00559/bsc-computer-science-with-industrial-experience/all-content/COMP30040#course-unit-details
http://studentnet.cs.manchester.ac.uk/ugt/COMP30040/
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Методи та форми навчання 

Лекції. Загалом 6 годин Навички працевлаштування 

Навчальні години 

Оцінюваний практичний іспит 1 год. 

Лекції 7 год. 

Керівництво проектом 20 год. 

Самостійне дослідження          372 год. 
жерело: The University of Manchester. BSc Computer Science (Human Computer Interaction) 

with Industrial Experience, 2020, URL  
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Додаток Е3 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів зі спеціальності 
«Геоінформатика» в Університеті прикладних наук ГАС (Нідерланди) 

Заклад Університет прикладних наук ГАС 

Назва спеціальності Геоінформатика 

Освітній ступінь Бакалавр 

Офіційна тривалість 
програми 

4 роки 

Кредити ECTS 240 

Форми навчання дуальна   
Веб-сайт школи https://www.hashogeschool.nl 

Веб-сайт освітньої 
програми 

https://www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/applied-

geo-information-science-den-bosch 

 

Зміст програми 

Рік 
навчання 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 

 

1 Небезпечні 
сиуації 

природного 
походження 

(картографія) 

Місто  Кліматичні 
зміни 

Динамічний 
пейзаж 

Стажування 

2 Орієнтаційне 
стажування  

Дані для 
сільського 

господарства 

Смарт 
регіони 

Стан 
навколишнього 

середовища   
 

Тенденції розвитку 
навколишнього середовища 

Стажування 

3 Два стажування за проектом, одне – 

закордонне стажування 

Варіативний 
модуль  

Стажування 

4 Бізнес та консалтинг 

Спеціалізація: дизайнер, 
інженер або аналітик 

 

Випускна робота 

Стажування 
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Рік 1  

На першому курсі навчання за програмою підготовки ви вивчатимете модулі з 

широкого спектру програми. Від картографування природних небезпек до 
динаміки ландшафту та від особливостей міста до можливостей клімату. У перший 
рік ви дізнаєтесь тонкощі геоторгівлі. Ви навчитеся ефективно користуючись 
відповіднмии елементами професійного мовлення, враховуючи що ви хочете 
сказати, кому, як і чому? Ви опануєте такі навички, як аналіз, абстрагування, 
спостереження, синтез та експериментування, розвиваючи особисті творчі 
здібності та працьовитість. 

Рік 2  

Другий рік програми починається з орієнтаційного стажування. Завдяки такому 

стажуванню ви познайомитесь із професійною сферою програми навчання і 
відкриєте, свої вподобання у цій професії та наявні навички. Ви будете шукати 
стажування самі, але, звичайно, ви отримаєте допомогу від координатора 
стажування. 

На 2-му курсі після стажування в блоці 1 ви пройдете такі курси, як Дані для 
сільського господарства, Смарт регіони, Стан навколишнього середовища  та 
Тенденції розвитку навколишнього середовища 

Рік 3  

Третій курс спрямований на поглиблення, розширення знань з основних 
предметів або додаткове вивчення допоміжних предметів,  ви пройдете 
національну та міжнародну практику цього року. Ви можете вивчити вибірковий 

модуль в нашому або в іншому університеті прикладних наук. Ви самі можете 
вирішити, як ви розподілите у часі цей модуль, місцеве стажування та стажування 
за кордоном. Одна із складових – навчання за кордоном. Ви знайомитесь із 
(міжнародною) професійною практикою та застосовуєте набуті знання на практиці. 
На 3-му курсі ви навчатимитеся, вийшовши зі своєї зони комфорту.  

Рік 4  

4-й курс вищої професійної освіти з прикладної геоінформатики також 
називається завершальною фазою. У першій половині 4-го року навчання ви 
будете працювати в групі над колективним завданням та самостійно над 
індивідуальним завданням. У другій половині 4-го курсу ви будете працювати над 
професійним завданням (випускним завданням). 

Професійне завдання організовує для вас наш університет. Проблема, яку ви 
будете вирішувати разом із проектною групою, пов’язана з питаннями ділового 
світу. 
Джерело: HAS Hogeschool. Applied Geoinformation Science, 2020, URL.  
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Додаток Е4 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Професійний бакалавр» зі спеціальності 
«Електронні та комунікаційно-інформаційні системи» у Технологічному 

інституті Нантського університету (Франція) 

Заклад Технологічний інститут Нантського університету 

Назва спеціальності Електронні та комунікаційно-інформаційні системи 

Освітній ступінь Професійний бакалавр 

Офіційна тривалість 
програми 

2 роки  на базі DUT або BTS 

Кредити ECTS  

Форми навчання дуальна   
Веб-сайт школи https://iutnantes.univ-nantes.fr 

Веб-сайт освітньої 
програми 

https://iutnantes.univ-nantes.fr/formations/licences-pro-

bac3/licence-professionnelle-metiers-de-linformatique-

conception-developpement-et-test-de-logiciels 

 

Цілі програми 

‒ Освоєння архітектур із невеликими вбудованими системами без операційної 
системи, але також із виконавчим персоналом у реальному часі або загальною 
операційною системою вбудованого типу Linux; 
‒ Знання мережевих архітектур, зокрема щодо бездротових мереж (Wi-Fi, BLE, 

RFID, LoRa та ін.); 
‒ Створення мобільних інтерфейсів для управління підключеними об'єктами 
(Android); 

‒ Вивчення аспектів енергетичного характеру. 

Зміст програми 

Базові предмети – 10 кредитів ECTS 

1. Промислові ІТ (SIN) 
2. Алгоритмічний (C) 
3. Об'єктно-орієнтоване програмування (Java) 
4. Програмування мікроконтролерів 

Наукове навчання – 9 кредитів ECTS 

1. Передача сигналу 

2. Мережева архітектура 

3. Розширене програмування 
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Передові технології – 18 кредитів ECTS 

1. Бездротовий зв’язок 

2. Енергоменеджмент 

3. Вбудовані обчислення 

4. Мобільне програмування (android) 
5. Реальний час 

6. Мультимедійні системи 

7. Мережі та безпека 

8. Веб-технології 
Міждисциплінарні навички – 7 кредитів ECTS 

1. Управління проектами 

2. Комунікаційні навички 

3. Англійська мова 

4. Курсовий проект (150 год.) та професійне навчання (за контрактом або у 
формі стажування) – 16 кредитів ECTS 

Курсовий 150-годинний проект дозволяє поглибити науково-технічні знання в 
рамках масштабного дослідження. 

 

 

Джерело: IUT Nantes Licence professionnelle Métiers de l'informatique: conception, 
développement et test de logiciels, 2020, URL  
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Продовження Додатка Е4 

Календар навчальної діяльності та стажувань (2019 – 2020 н.р.) 
  вересень  жовтень  листопад  грудень  січень  лютий   березень   квітень   травень    червень  липень   серпень   

 M 1 36 J 1  D 1 Toussaint M 1  V 1 Jour de l'an L 1 5 L 1 9 J 1  S 1 Fête du travail M 1  22 J 1  D 1  M 1  

 M 2  V 2  L 2 45 M 2  S 2  M 2  M 2  V 2  D 2  M 2   V 2  L 2 31 J 2  

 J 3  S 3  M 3  J 3  D 3  M 3  M 3  S 3  L 3 18 J 3   S 3  M 3  V 3  

 V 4  D 4  M 4  V 4  L 4 1 J 4  J 4  D 4 Pâques M 4  V 4   D 4  M 4  S 4  

 S 5  L 5 41 J 5  S 5  M 5  V 5  V 5  L 5 L. Pâques M 5  S 5   L 5 27 J 5  D 5  

 D 6  M 6  V 6  D 6  M 6  S 6  S 6  M 6 14 J 6  D 6   M 6  V 6  L 6 

3

6 

 L 7 37 M 7  S 7  L 7 50 J 7  D 7  D 7  M 7  V 7  L 7  23 M 7  S 7  M 7  

 M 8  J 8  D 8  M 8  V 8  L 8 6 L 8 10 J 8  S 8 Armistice 1945 M 8   J 8  D 8  M 8  

 M 9  V 9  L 9 46 M 9  S 9  M 9  M 9  V 9  D 9  M 9   V 9  L 9 32 J 9  

 J 10  S 10  M 10  J 10  D 10  M 10  M 10  S 10  L 10 19 J 10   S 10  M 10  V 10  

 V 11  D 11  M 11 Armistice 1918 V 11  L 11 2 J 11  J 11  D 11  M 11  V 11   D 11  M 11  S 11  

 S 12  L 12 42 J 12  S 12  M 12  V 12  V 12  L 12 15 M 12  S 12   L 12 28 J 12  D 12  

 D 13  M 13  V 13  D 13  M 13  S 13  S 13  M 13  J 13 Ascension D 13   M 13  V 13  L 13 

3

7 

 L 14 38 M 14  S 14  L 14 51 J 14  D 14  D 14  M 14  V 14  L 14  24 M 14 Fête Nationale S 14  M 14  

 M 15  J 15  D 15  M 15  V 15  L 15 7 L 15 11 J 15  S 15  M 15   J 15  D 15 Assomption M 15  

 M 16  V 16  L 16 47 M 16  S 16  M 16  M 16  V 16  D 16  M 16   V 16  L 16 33 J 16  

 J 17  S 17  M 17  J 17  D 17  M 17  M 17  S 17  L 17 20 J 17   S 17  M 17  V 17  

 V 18  D 18  M 18  V 18  L 18 3 J 18  J 18  D 18  M 18  V 18   D 18  M 18  S 18  

 S 19  L 19 43 J 19  S 19  M 19  V 19  V 19  L 19 16 M 19  S 19   L 19 29 J 19  D 19  

 D 20  M 20  V 20  D 20  M 20  S 20  S 20  M 20  J 20  D 20   M 20  V 20  L 20 

3

8 

 L 21 39 M 21  S 21  L 21 52 J 21  D 21  D 21  M 21  V 21  L 21  25 M 21  S 21  M 21  

 M 22  J 22  D 22  M 22  V 22  L 22 8 L 22 12 J 22  S 22  M 22   J 22  D 22  M 22  

 M 23  V 23  L 23 48 M 23  S 23  M 23  M 23  V 23  D 23 Pentecôte M 23   V 23  L 23 34 J 23  

 J 24  S 24  M 24  J 24  D 24  M 24  M 24  S 24  L 24 L. de Pentecôte J 24   S 24  M 24  V 24  

 V 25  D 25  M 25  V 25 Noël L 25 4 J 25  J 25  D 25  M 25 21 V 25   D 25  M 25 1h / etudiant S 25  

 S 26  L 26 44 J 26  S 26  M 26  V 26  V 26  L 26 17 M 26  S 26   L 26 30 J 26  D 26  

 D 27  M 27  V 27  D 27  M 27  S 27  S 27  M 27  J 27  D 27   M 27  V 27  L 27 

3

9 

 L 28 40 M 28  S 28  L 28 53 J 28  D 28  D 28  M 28  V 28  L 28  26 M 28  S 28  M 28  

 M 29  J 29  D 29  M 29  V 29     L 29 13 J 29  S 29  M 29   J 29  D 29  M 29  

      Нннавчання в ун-ті                

      стажування                     
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Додаток Е5 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним ступенем «Бакалавр» зі спеціальності «Компютерні науки» в 
університеті кооперованого навчання Баден-Вюртемберг (Німеччина) 

Заклад 
Університет кооперованого навчання Баден-

Вюртемберг 

Назва спеціальності Комп’ютерні науки 

Освітній ступінь Бакалавр 

Офіційна тривалість 
програми 

3 роки 

ECTS 210 

Форми навчання Дуальна   
Офіційна мова (мови) Німецька  
Кампус Хайденхайм 

Веб-сайт школи https://www.heidenheim.dhbw.de/startseite 

Веб-сайт освітньої 
програми 

https://www.heidenheim.dhbw.de/studienangebot/ 

bachelor/technik/informatik#studieninhalte-profil 

Особливості освітньої програми 

Теорія та практика інформатики 

Широкий спектр змісту курсу інформатики дає змогу освоїти всі стандартні 
завдання з розробки програмного забезпечення та інформаційних 
технологій. Окрім суто предметів інформатики (основи інформатики, 
програмування, програмна інженерія, будова комп’ютерів, операційні системи, 
цифрові технології, бази даних та мережі), є й інші предмети, залежно від того, яка 
галузь навчення була визначена до початку курсу. 

У межах галузі інформаційних технологій додаються такі предмети, як фізика, 
електротехніка, мікропроцесорна технологія. Тут ви можете вибрати між двома 
основними напрямками промислової автоматизації та управління інформацією та 
систем. 

Програма навчання з інформатики спеціалізується на розробці безпечного 
програмного забезпечення на основі проектів організації. Тут перш за все потрібна 
вміння працювати в команді. 

Зміст курсу  
Галузі навчення та ключові напрямки курсу інформатики 

Загальні занная з ІТ  

https://www.heidenheim.dhbw.de/studienangebot/
https://www.heidenheim.dhbw.de/studienangebot/bachelor/technik/informatik#panel-10577-0
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У цій програмі навчання основна увага приділяється розробці безпечного 
програмного забезпечення: з самого початку студенти дізнаються, коли і як різні 
аспекти ІТ-безпеки враховуються в процесі розробки. Оскільки існують лише 
часткові програми розробки безпечного програмного забезпечення - і вони також 
не діють для кожного типу додатків - основним елементом цієї галузі є 
безперервний проект. Цей приклад показує, що працює, а що ні. 

Над проектами працюють у невеликих групах. Таким чином, різні навички та 
інтереси студентів та дуальних партнерів можна просувати окремо. Проект 
підтримується заходами, семінарами та електронними навчальними матеріалами 
для самостійної роботи відповідно до теми. Проектами керують досвідчені 
експерти з університетів та промисловості. 

Базові знання з інформатики містяться в основних модулях курсу. Сюди 
входять, наприклад, математика, теоретична інформатика, технічна інформатика, 
програмування, програмна інженерія, бази даних, а також комунікаційні та 
мережеві технології. 

Професійна спрямованість 

Увагу зосереджено на розробці програмного забезпечення. Однак його також 
можна використовувати в ІТ-відділах у промисловості та торгівлі, а також у 
системних будовах завдяки загальній орієнтації та формуванню компетенцій у 
галузі розробки програмного забезпечення. 

Інформаційні технології з акцентом на промислову автоматизацію 

Основна  увага у програмі навчання "Промислова автоматизація" приділяється 
вивченню апаратного та програмного забезпечення в тематичному контексті, який 
розуміється під ключовим словом "Індустрія 4.0" і який підпорядковується 
предметній області технічної інформатики. 

Професійна спрямованість 

Професійна сфера працевлаштування випускників з акцентом на напрям 
"Промислова автоматизація" орієнтується на посадову інструкцію інженера 
електротехнічного напряму. Конкретні основні сфери застосування полягають, 
перш за все, у розробці програмного забезпечення, рішеннях автоматизації або 
загалом у забезпеченні ноу-хау з інформаційних технологій у відділах досліджень 
та розробок компаній, в ІТ-відділах промислових компаній або системних 
будовах. Планування, вибір, інтеграція та обслуговування системи також є 
частиною завдань. Є можливість працевлаштування фахівцем з баз даних, 
мережевим інженером, розробником апаратного забезпечення або лектором 

навчальних курсів, а також у сфері продажів та маркетингу. 
Зміст програми 

https://www.heidenheim.dhbw.de/studienangebot/bachelor/technik/informatik#panel-10577-1
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Загальні модулі в поглибленому дослідженні: Комунікаційні технології II 

(розподілені системи, мережеві технології III, захист даних та безпека даних), 
комп'ютерна графіка та обробка зображень, програмна інженерія II, техніко-

наукова робота, системи, що базуються на знаннях, кандидатська дисертація, 
бакалаврська робота 

Модулі профілю: автоматизація процесів I (системи реального часу, датчики 
та виконавчі механізми, шинні системи), технологія управління, автоматизація 
процесів II (технологія управління II, сигнали та системи II), мережева технологія 
та управління мережею, технологія моделювання. 

Інформаційні технології з акцентом на управління інформацією та 
системи 

Основна увага програми навчання "Управління інформацією та системи" - це 
спеціалізація в галузі технічної інформатики. Окрім математики, базовий курс 
також включає інші класичні інженерні дисципліни, такі як електротехніку, фізику, 
електроніку, технологію схем тощо. Спеціалізація програми спрямовнана на 
вивчення інформаційних систем. Подальші теми - це обробка та аналіз великих 
обсягів даних, процес обробки, наприклад, в контексті Індустрії 4.0 або того, що в 
цьому контексті також розуміється як великі дані. 

Професійна спрямованість 

Надаються знання у сфері інформаційних методичних інновацій для відділів 

досліджень та розробок компаній, для ІТ-відділів промисловості та 
торгівлі. Основна увага приділяється розробці програмного забезпечення 
інформаційних систем. Але планування, вибір, інтеграція та обслуговування 
системи - це також частина завдань. Є можливість працевлаштування в якості 
фахівця з баз даних, веб-інженером та інформаційним брокером, викладачем 

навчальних курсів, а також фахівцем з продажу та маркетингу. 
Зміст програми 

Загальні модулі в поглибленому курсі: Комунікаційні технології II (розподілені 
системи, мережеві технології III, захист даних та безпека даних), комп'ютерна 
графіка та обробка зображень, програмна інженерія II, техніко-наукова робота, 
системи, що базуються на знаннях, дипломна роблота студента, бакалаврська 
робота 

Профільні модулі: 
Основи управління інформацією (введення, індексація вмісту та управління 

документами, обробка інформації), веб- та мультимедійні інформаційні системи, 
прикладне управління інформацією (дизайн медіа, електронні інформаційні 
товари), мережеві технології та управління мережею, концепції баз даних в 
інформації управління. 

https://www.heidenheim.dhbw.de/studienangebot/bachelor/technik/informatik#panel-10577-2
https://www.heidenheim.dhbw.de/studienangebot/bachelor/technik/informatik#panel-10577-2
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Набуття компетентнностей 

Орієнтованість на практику, розвиток практичних навичок та переваги 
навчання в малих групах сприяють ефективності навчання. Відповідні 
методологічні, соціальні та особисті навички набуваються у процесі виконання 
навчальної програми: навчальна програма поєднує ґрунтовну теоретичну 
підготовку та набуття професійних навичок. Випускники можуть застосовувати 
свої теоретичні знання на практиці; це стосується перш за все розробки 
відповідних і цільових рішень для клієнтів.  

Модель дуального навчання 

Ті, хто зацікавлений у навчанні, звертаються до обраної компанії – партнера 

дуального навчання. Якщо ви підписали контракт на навчання з компанією, 
студенти зараховуються до DHBW Heidenheim. Три- або шестимісячні теоретичні 
фази навчання в університеті чергуються з практичними фазами однакової 
тривалості у партнера дуального навчання. Таким чином, теорію можна 
застосовувати безпосередньо на практиці, і навпаки, досвід, накопичений на 
практиці, теоретизується в процесі теоретичного навчання. 

Ключова кваліфікація та м'які навички 

Основний зміст навчального плану доповнюється набуттям таких ключових 

навичок, як ділове адміністрування та управління проектами та командами. Також 
пропонуються семінари, з вивчення методів презентації, набуття навичок розмови 
чи риторики. 

Курс навчання та організаційні питання 

Навчання за програмою з інформатики розпочинається 1 жовтня тримісячним 
теоретичним етапом у DHBW Heidenheim. Після цього тримісячний практичний 
етап на базі партнера дуального навчання. Практичний етап загального курсу 
інформатики розпочнеться 1 жовтня. В обох випадках розділи теоретичного 
навчення чергуються з практичними етапами. Весь курс навчання протягом трьох 
років можна побачити у плані блоку . 

Навчання триває три роки і завершується отриманням ступеню бакалавра 
наук за умови накопичення 210 кредитів ECTS. 

Кредити Європейської системи трансферу кредитів (ECTS) відображують 
навчальне навантаження студента, згідно з яким один кредит ECTS дорівнює 

приблизно 30 годинам. 

Практичні етапи 

60 кредитів ECTS із загальної кількості 210 кредитів ECTS за курс необхідно 
отримати лише на практичних етапах. Однак їх можна накопичити лише шляхом 
підтвердження практичного навчання, що означає, що оцінка від компаній-

https://www.heidenheim.dhbw.de/service-einrichtungen/dokumente-downloads/informatik
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партнерів отримується за конкретні види робіт. Нижче наведено огляд щодо 

термінів, оцінювання та режиму оцінки практичних етапів: 

 

Перспективи працевлаштування та сфери застосування набутих знань і 
навичок 

Професійна увага в галузях вивчення інформаційних технологій та загальної 
інформатики полягає у наданні інноваційних розробок з інформаційних технологій 
для відділів досліджень та розробок компаній та установ, для відділів обробки 
даних промисловості та торгівлі. Випускник може працювати як фахівець з роботи 
з базами даних, мережевий інженер, розробник апаратного 
забезпечення або викладач навчальних курсів та консультант, у сфері продажів чи 

маркетингу, фахівець з планування системи, вибіору, інтеграції та технічного 

обслуговування, розробник програм та інструментів. 

Загальні дисципліни з програми з вивчення комп'ютерних наук зосереджують 
увагу на розробці безпечного програмного забезпечення і спеціально орієнтовані 
на професії розробника програмного забезпечення в області розробки захищеного 
програмного забезпечення. 

Курс інформаційних технологій відповідає посадовій інструкції інженера 
технічної інформатики. Діяльність випускника зі спеціалізацією в галузі 
промислової автоматизації подібна до діяльності класичного технічного вченого- в 
галузі омп’ютераної інженерії, але з чітким акцентом на розробці програмного 
забезпечення, застосуванні та вирішенні питань 

автоматизації,  діяльності  розробника апаратного забезпечення або спеціаліста 
з мереж. Випускники, які спеціалізуються на управлінні інформацією та 
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системах, займаються розробкою програмного забезпечення систем надання та 
вилучення інформації, в яких слід розуміти технічні процеси. 

Професійна увага випускників курсів медичної інформатики полягає в обробці 
даних у клініках або в науково-дослідних відділах компаній та установ, які 
працюють із медичними додатками та застосунками або виробляють 
їх. Прикладами є виробники медичного програмного забезпечення, компанії з 
медичних технологій, фармацевтичні компанії. Вони можуть бути 
працевлаштовані в галузях мережевих технологій, документації, управління 
потоками бізнес-процесів, технічної інтеграції діагностичних пристроїв та інших 
ІТ-питань. У медичній та клінічній галузях також можливе працевлаштування як 
спеціаліста з баз даних, веб-інженера, посередника інформації, викладача 
навчальних курсів, а також з продажу та маркетингу. 

Семестр за кордоном 

Протягом 5-го семестру існує можливість навчання за кордоном в одному з 
університетів-партнерів DHBW Heidenheim за наявності відповідних навчальних 
досягнень та за погодженням з партнером дуального анвчання. Додаткову 
інформацію про семестр за кордоном можна отримати у Міжнародному бюро . На 
технологічному факультеті один із практичних етапів зазвичай використовується 
для стажування за кордоном, наприклад, у філії, із замовниками або з 
постачальниками партнера дуального навчання. За необхідності керівництво курсу 
надає студентам допомогу в організації стажування та теоретичниого навчання у 
бажаній цільовій країні. 

 

Джерело : Duale Hochschule Baden-Wurttemberg. Heidenheim. Informatik. Studieninhalt & 

Profil, 2019, URL 
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Додаток Є1 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за освітнім ступенем 
«Бакалавр» зі спеціальності «Освіта» в Університеті дистанційного навчання 

в Гагені, Німеччина 

 

Заклад Університеті дистанційного навчання в Гагені 
Назва спеціальності Освіта 

Освітній ступінь Бакалавр 

Офіційна тривалість 
програми 

Денна – 3 роки , заочна – 4 роки 

Кредити ECTS 180 

Форми навчання Змішана (денна + онлайн)   

Веб-сайт школи https://www.fernuni-hagen.de 

Веб-сайт освітньої 
програми 

https://www.fernuni-hagen.de/studium/studienangebot/ 

bachelor-bildungswissenschaft.shtml 

 

Студенти денної форми навчання повинні виконати навчальний план, що 
складається з двох модулів на семестр, навчальний план заочної форми 

складається з одного модуля на семестр. 
Оскільки кожен модуль має обсяг 450 робочих годин, студенти денної форми 

навчання повинні розраховувати на навантаження приблизно 38 годин на тиждень, 
студенти заочної форми – приблизно на 19 годин на тиждень. 

Типовий курс навчання наведено в таблиці. Оскільки студенти Університету, 

як правило, навчаються без відриву від виробництва, навчальний план розроблено, 
переважно, для заочної форми навчання; протягом семестру потрібно опрацювати 
один модуль. Курс навчання поділяється на три етапи. 
1. 1-й етап навчання (основне дослідження 1; 4 обов'язкові модулі); 
2. 2-й етап навчання (основне дослідження 2; 4 обов'язкові модулі); 
3. 3-й етап навчання (профільне навчання; 2 обов’язкові модулі + модуль 
стажування). 

Вивчення 11 дослідницьких модулів протягом трьох етапів є 
загальнообов’язковим. Однак на відповідному етапі навчання студенти мають 
вільно вибирати послідовність вивчення модулів. Для переходу до наступного 
етапу навчання студент повинен опанувати щонайменше три модулі; четвертий 
модуль повинен бути успішно завершений на наступному етапі навчання. 

На третьому (профільному) етапі навчання існують два модулі обовязкового 
навчання і студенти самостійно вирішують, які основні напрямки навчання вони 

https://www.fernuni-hagen.de/studium/studienangebot/
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обирають для своєї майбутньої кар’єри. Третій модуль (3B) поєднується зі 
стажуванням і є обов'язковим модулем. Завершує курс бакалаврська дипломна 
робота. 

Послідовність модулів в середині відповідного етапу дослідження можна 
обрати вільно. Однак на другому етапі навчання рекомендується до вивчення 

Модуль 2A1 «Емпіричні освітні дослідження – кількісні методи» і модуль 2A2 

«Емпіричні освітні дослідження – якісні методи». Успішне вивчення принаймні 3 
модулів попереднього етапу навчання є допуском до іспитів з основного курсу 2. 
Четвертий модуль повинен бути успішно завершений на наступному етапі 
навчання.  

Структура модулів 

Кожен модуль складається з 450 робочих годин. З них 240 годин надаються для 

проходження курсів та самостійного опрацювання навчального матеріалу. На 
підготовку та складання іспитів передбачено 120 годин; для участі в семінарі з 

цього модуля, очно або онлайн передбачено 90 годин. 
Кожен модуль закінчується іспитом. Під час навчання студенти складають 

загалом 11 іспитів, перш ніж отримати допуск до бакалаврської роботи. 
Курс навчання (заочна форма): 

1-й етап навчання 

1. Модуль 1А Вступ до педагогіки 15 ECTS 

2. Модуль 1B Освіта та суспільство 15 ECTS 

3. Модуль 1С Освіта, робота та професія 15 ECTS 

4. Модуль 1D Освіта, засоби масової інформації та 
комунікація 

15 ECTS 

2-й етап навчання 

5. Модуль 2A1 Емпіричні освітні дослідження – кількісні 
методи 

15 ECTS 

6. Модуль 2A2 Емпіричні освітні дослідження – якісні 
методи 

15 ECTS 

7. Модуль 2B Загальна дидактика та медіадидактика 15 ECTS 

8. Модуль 2D Соціальна структура та соціальна нерівність 
сучасних суспільств 

15 ECTS 

3-й етап дослідження: профільне дослідження  
Модуль 3B + 2 факультативні модулі є обов'язковими 

9.  Факультативний 

(1 з 4) 
Модуль 3А: Медіаосвіта та медіа-

комунікація або Модуль 3D: Основи 

ведення справ та розвиток професійної 
компетентності або Модуль 3E: Різниця 

15 ECTS 
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соціально-побудових умов або Модуль 
3F: Дослідження проблем дитячого та 
юнацького віку 

10.  Модуль 3B Управління та реалізація проектних 
робіт 

15 ECTS 

11.  Факультативний 

(1 з 4) 
Модуль 3А: Медіаосвіта та медіа-

комунікація або Модуль 3D: Основи 

ведення справ та розвиток професійної 
компетентності або Модуль 3E: Різниця 

соціально- побудових умов або Модуль 
3F: Дослідження проблем дитячого та 
юнацького віку  

15 ECTS 

Бакалаврська дипломна робота 15 ECTS 

ВСЬОГО 180 ECTS 

 

Цілі навчання 

Курс спрямований на підготовку студентів до діяльності у соціальних сферах, 
враховуючи зростаючу важливість використання (нових) засобів масової 
інформації у контексті професійної підготовки та подальшої освіти. 
Конкретні цілі курсу включають: 

‒ набуття знань з обґрунтування та організації навчального процесу; 

‒ набуття професійної компетентності щодо планування, організації, виконання та 
оцінки завдань у закладах праці, освіти, у сфері консультацій та пов'язаних з ними 
адміністративних та науково-дослідних установах; 

‒ розвиток комунікативних навичок з урахуванням нових засобів масової 
інформації; 
‒ можливість використання нових засобів масової інформації у професійній 
практиці; 
‒ рішення про зміни у формах та змісті спілкування завдяки використанню нових 
засобів масової інформації та наслідки для навчальних процесів. 

У процесі навчання надаються компетенції, які відкривають можливість 
працевлаштування за цією професією: майбутні фахівці набувають здатності 
аналізувати проблеми в освіті, застосувати спеціальні та методологічні знання, а 
також базові знання з аналізу проблем та процесів вирішення проблем. Працюючи 
з навчальним матеріалом у віртуальній навчальній кімнаті, вони набувають 
соціальних навичок, таких як навички спілкування та здатність працювати 
самостійно і в команді. Сюди входять компетенції в галузі освіти та медіа-

комунікації, в області медіадидактичного планування та проектування процесу 
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навчання, а також у галузі професійної підготовки та підвищення кваліфікації 
дорослих. 

Курс призначений для майбутніх працівників усіх професійних галузей, в яких 
раніше працювали кваліфіковані педагоги. Сюди входять органи влади, 
університети, асоціації, компанії, реабілітаційні центри, заклади позашкільної 
освіти молоді, центри сімейної освіти. 

Організація навчальної діяльності 
Навчання та стажування без відриву від виробництва завершується на третьому 

етапі навчання опануванням модуля 3B «Управління та реалізація проектних 
робіт». Іспит є курсовою роботою у формі звітної документації з теоретичних 
основ та практичного досвіду стажування. Перед реєстрацією на іспит, але не 
пізніше ніж за чотири тижні до початку курсової роботи, стажування повинно бути 
затверджене керівником модуля через навчальне середовище Moodle. Стажування 
може бути затвердженим, якщо проект був завершений у предметній галузі 
діяльності.  

Онлайн стажування 

У студентів є можливість пройти стажування в Інтернеті в онлайн режимі. За 
такої форми стажування головним завданням є більш гнучкий графік навчання та 
усунення бар’єрів, а також дотримання поставлдених цілей стажування та 
виконання вказівок Уінверситету щодо проходження процедури затвердження.. 

Інтернет-практика в першу чергу орієнтована на людей, які з різних причин не 
можуть пройти звичайне стажування в місцевому закладі.  

Різні проекти стажування, які виконуються у співпраці з іншими стажистами, 
мають спрямованість на дослідження або орієнтовані на впровадження його 
результатів. 

Загальна тривалість стажування становить 120 години, яке може бути виконане 

протягом 3 тижнів по 40 годин, проте, не більше 6 тижнів по 20 годин. 
Супровід під час онлайн-стажування відбувається централізовано через 

платформу Moodle. Подальший технічний нагляд та підтримка онлайн-практики 
проходить за допомогою Adobe Connect та Інтернет-інструменту для дошок Trello. 

Студенти отримують сертифікат про стажування.  
 

 

Джерело: FernUniversitat in Hagen. Bachelor Bildungswissenschaft, 2019, URL 
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Додаток Є2 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за освітнім ступенем 
«Магістр» зі спеціальності «Освіта та засоби масової інформації: е-освіта» в 

Університеті дистанційного навчання в Гагені, Німеччина 

 

Заклад Університеті дистанційного навчання в Гагені 
Назва спеціальності Освіта та засоби масової інформації: е-освіта 

Освітній ступінь Магістр  
Офіційна тривалість 
програми 

Денна – 2 роки, заочна – 4 роки 

Кредити ECTS 120 

Форми навчання змішана (очна + онлайн)  
Веб-сайт школи https://www.fernuni-hagen.de 

Веб-сайт освітньої 
програми 

https://www.fernuni-

hagen.de/studium/studienangebot/master-bildung-und-

medien.shtml 

 

Ступінь магістра в галузі освіти та засобів масової інформації: e-освіта 
призначений для того, щоб дати змогу студентам досліджувати, аналізувати, 
планувати, розробляти та оцінювати засоби викладання та навчання на основі 
засобів масової інформації науково обґрунтованими методами. Крім того, студенти 
повинні набути здатності застосовувати отримані знання у професійній практичній 
діяльності. 

Цілі навчання та галузі професійного застосування набутих знань 

Метою курсу є ознайомлення з останніми науковими дослідженнями у сфері 
електронної освіти. Набуття знань про освітні науки, психологічні та інформаційні 
технології відкриває студентам різні наукові підходи, методи аналізу та 
проектування навчальних заходів. Навчальний план розроблений таким чином, 
щоб розвивати співпрацю міжорганізаційному рівні, так і міждисциплінарні 
знання. Спираючись на відповідні методи освітнього та соціального аналізу, 
основною метою курсу є набуття освітніх дослідницьких навичок та навичок 
практичної діяльності з урахуванням основ освітніх та інформаційних технологій.  

Мета курсу – ознайомити студентів з новими засобами масової інформації в 
теорії та практиці. Ось чому цифрові медіа та електронне навчання є головним 
акцентом у навчанні, контролі та роботі в цілому. Аналізуються можливості 
застосування подкастингу (аудіофайли), відеокастингу (відеофайли) та потокової 
трансляції. 
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Студенти набувають навичок використання таких інструментів, як електронні 
портфоліо чи веб-журнали на практиці. У зв'язку з використанням нових засобів 
масової інформації університет гарантує дотримання норм щодо захисту даних. 

Окрім готовності розробляти та використовувати нові засоби масової 
інформації, ми також хочемо зазначити, що використання навчальної платформи 
Moodle є обов’язковим з початку курсу, оскільки завдання, які ви виконуєте, 

публікуються тут протягом семестру. Крім того, Moodle можна використовувати 
для створення віртуальних робочих груп – незалежно від місця проживаєте – для 
обміну досвідом та взаємної підтримки у навчанні. 

Наявність ПК з доступом до Інтернету є необхідною умовою успішного 
початку навчання. Для проходження курсу потрібні хороші навички читання 
англійською мовою. 

Завдання курсу 

‒ Ознайомити студентів з теоретико-аналітичними концепціями освітніх 
процесів на основі засобів масової інформації. 

‒ Надати студентам знання щодо освітніх процесів, заснованих за допомогою 

засобів масової інформації. 
‒ Ознайомити студентів з основами освітніми технологіями, щоб нові 

розробки продуктів могли бути проаналізовані самостійно. 
‒ Надати студентам можливості аналізувати, критично відображати та 

розробляти освітні технології на основі засобів масової інформації. 
Курс готує студентів до діяльності в державних та приватних організаціях та 

закладах у галузі фундаментальних досліджень, концептуалізації та проектування, 
розробки, організації, впровадження та оцінки мультимедійних, освітніх процесів з 
використанням Інтернету, а також опосередкованих процесів комунікації. 

Навички, необхідні для цього, все частіше вимагаються в закладах загальної та 
професійної освіти та навчання, закладах освіти для дорослих, у компаніях, 
консультативних та дослідницьких організаціях. Викладаючи, навчаючись, 
досліджуючи або виконуючи інші професійні обов’язки, нові засоби масової 
інформації та електронне навчання дають більше мождивостей для навчання. 

Курс підготовки магістра в галузі освіти та ЗМІ: e-освіта призначений для всіх, 
хто бере участь у вихованні та навчанні молоді та дорослих і хто підтримує їхнє 
навчання за допомогою нових засобів масової інформації. 

Практична діяльність: 
1. Педагогічна діяльність за допомогою нових засобів масової інформації: 

викладання, керівництво / допомога. 
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2. Викладацька діяльність: розробка нових медіа, консультування щодо нових 
медіа, аналіз контексту та змісту нових медіа, дослідження використання нових 
медіа, управління новими медіа. 

Структура курсу 

Обсяг курсу складає 3600 робочих годин, що дорівнює 120 кредитам ECTS. 

Кредити, що присуджуються відповідно до Європейської системи трансферу 
кредитів (ECTS), підтверджують успішне завершення модуля. Кредити 
присуджуються лише в тому випадку, якщо результати іспиту по закінченні 
модуля оцінені як мінімум 4,0 (достатньо). Успішне закінчення курсу оцінюється в 
загальній кількості 120 кредитів, тобто 15 кредитів за модуль (що дорівнює 450 

робочим годинам) та 15 кредитів за магістерську роботу. Студенти повинні 
опрацювати загалом 7 модулів, таким чином, за денної форми навчання 2 модулі (= 
900 робочих годин або 30 кредитних балів) протягом кожного семестра. Окрім 
опрацювання модуля, останній семестр також присвячений завершенню дипломної 
роботи. Для цього використовується решта 450 робочих годин. Магістерська 
робота складається з письмової розробки та (медіа) продукту, який ви створили 
самі або який вам доручили створити. Співвідношення теоретичної частини і 
практичної частини (медіа продукту) повинно відповідати змісту. 

Структура модулів 

Усі модулі та більшість матеріалів були спеціально розроблені для цього 
магістерського курсу і тому є специфічними для курсу. Структура іспитів за 
модулем однакова: є два проміжні завдання на модуль, які являють собою 

підготовку до третього завдання – курсової роботи. Оцінки двох проміжних 
завдань включаються до оцінки, яка присуджується за практичну роботу. 

Зміст модулів, включаючи всі заходи, необхідні для успішного завершення, 
адаптується до пропонованого навантаженя. Таким чином, сюди входить: 

‒ робота з навчальними матеріалами, які надаються через навчальну 
платформу Moodle німецькою та англійською мовами; 

‒ самостійне дослідження додаткової спеціалізованої літератури; 

‒ участь в онлайн та очних семінарах; 

‒ отримання сертифікатів успішності, що складають невід’ємну частину 

моделі навчання на основі компетентності, у формі двох необхідних 
проміжних завдань, що надаються через Moodle та курсової роботи, 
пов'язаної з практикою; 

‒ підготовка та здача іспитів. 
Ознайомлення з емпіричними методами є обов'язковою умовою курсу. Якщо ви 

хочете розширити або поглибити свої знання з цього приводу, ми рекомендуємо 
пройти такі індивідуальні курси з модуля 2A1 «Емпіричні освітні дослідження – 
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кількісні методи»  з бакалаврського курсу BA Освітні науки як вибіркове 

самостійне навчання без складання іспиту: 
Модуль 1: Викладання та навчання в цифровому суспільстві 
Зміст 

1. Викладання та навчання за допомогою цифрових носіїв інформації. 
2. Форми та передумови навчання на основі засобів масової інформації. 
3. Суперечливі позиції щодо важливості оцифрування в освіті. 
4. Основи теорії навчання та викладання. 

5. Потенціал знань та межі мета-аналітичних освітніх досліджень. 

6. Структура, зміст та стандарти звітності для емпіричних статей. 

7. Якщо ви хочете вивчити цей модуль, потрібно пройти всі курси. 
Курс № Назва Години на 

тиждень 

33080 Викладання та навчання в цифровому суспільстві 2 

33082 Навчальний дизайн 2 

33091 Електронне портфоліо – поняття, метод та 
інструмент викладання та навчання на основі 
компетентностей 

2 

33092 Проти течії. Критика оцифрування 2 

Успішне завершення модуля (оцінка принаймні 4,0) складається з виконання 

трьох цілісних навчальних завдань, на які розділений модуль. Вправи 1 і 2 
підготують вас до вправи 3. Завдання 1 і 2 повинні бути виконані в портфоліо до 
подання завдання. Оскільки Завдання 3 є підсумковим іспитом і включає зміст 
Завдання 1 та Завдання 2, рекомендується дотримуватися часової структури в 
Moodle. Завдання 3 розглядається як курсова робота. 

1. Завдання 1: Оцінка наукової якості мета-аналізу. 

2. Завдання 2: Створіть план дослідження, щоб підготувати власний мета-

аналіз. 

3. Завдання 3 (курсова робота): Розробка плану дослідження.  

Завдання 1 і Завдання 2 не оцінюються, вони є складовими елементами іспиту. 

Завдання 3 це підсумковий елемент іспиту. Всі три завдання мають бути подані 
через електронне портфоліо та архівовані. Завдання 3 також слід надіслати до 
екзаменаційного бюро поштою. 

Форми і методи навчання 

Матеріали курсу розробляються індивідуально та у навчальних групах. Зміст 
обговорюється та виконується у навчальному середовищі під контролем. Залежно 
від вимог також пропонуються години онлайн-консультацій та очний семінар. 
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Три навчальні завдання будуть доступні через Moodle протягом семестру. Тому 
використання Moodle є обов’язковим для виконання завдань. 

Виконання поставлених навчальних завдань самостійно архівуються 
студентами у електронному портфоліо через Moodle. 

Тривалість 1 семестр. 

Навантаження: 450 год, бали ECTS: 15. 

Модуль 2: Прикладні освітні дослідження 

Зміст 

1. Емпіричні освітні дослідження. 

Терміни та визначення освіти. 

Основні об’єкти та терміни в освітніх дослідженнях. 

Викладання та вивчення досліджень. 

2. Оцінювання. 
Цілі та ключові функції оцінювання. 

Розробка оцінювання відповідно до потреб. 
Компетентнісні методи навчання. 

3. Розвиток якості в електронному навчанні. 
Терміни та визначення ключових понять. 

Особливість розвитку якості в освітній галузі. 
Методи та підходи до розвитку якості. 
Концепції оцінювання та управління якістю електронного навчання. 

Для успішного проходження модуля, потрібно пройти всі курси. 
Курс № Назва Години на 

тиждень 

33085 Розвиток якості в електронному навчанні: основи, 
орієнтованість на потреби учнів та набуття 
необхідних навичок 

2 

33065 Емпіричні педагогічні дослідження  3 

33066 Оцінювання – вибрані та коментовані тексти  3 

Необовязковий 

09009 Ліцензія SPSS  

Пройшовши курс 09009, ви отримаєте семестрову ліцензію на програмне 
забезпечення SPSS. Це може бути з 1.04. (SS) або 1.10. (WS) можна завантажити 
через віртуальне навчальне місце. 

Ви можете отримати доступ до навчальних матеріалів, додаткової інформації, 
що стосується вашого навчання, а також зв’язатися з керівниками та 
однокурсниками у навчальному середовищі https://moodle-ksw.fernuni-

hagen.de/tag/index.php?tc=1&tag=MABM%20Modul2 Навчальне середовище 

https://moodle-ksw.fernuni-hagen.de/tag/index.php?tc=1&tag=MABM%20Modul2
https://moodle-ksw.fernuni-hagen.de/tag/index.php?tc=1&tag=MABM%20Modul2
https://moodle-ksw.fernuni-hagen.de/tag/index.php?tc=1&tag=MABM%20Modul2


573 

 

автоматично відкривається для тих, хто реєструється на модуль на початку 
семестру. 
Примітка: Цей модуль передбачає знайомство зі специфікою емпіричних методів. 

Якщо ви бажаєте оновити або розширити свої знання в цьому відношенні, ми 
рекомендуємо самостійно пройти такі курси у навчальному плані підготовки 
бакалаврів Освітні науки без складання іспиту: 
03239 Описовий. Підсумкова статистика (2 години на тиждень).  
33208 Вступ до SPSS (2 години на тиждень). 
03607 Емпіричні соціальні дослідження (2 години на тиждень). 
33210 Основи наукової теорії (2 години на тиждень). 
33048 Наукова робота (2 години на тиждень). 
3702 Якісні соціальні дослідження (2 години на тиждень). 
Успішне завершення модуля (оцінка не менше 4,0) складається з виконання трьох 
цілісних навчальних завдань. Вправи 1 і 2 становлять підготовчий етап до вправи 3 
(домашня робота). Завдання 1 і 2 розглядаються як складові іспиту і повинні бути 
виконані. Завдання 3 розглядається як курсова робота. 
Завдання 1. Проаналізувати дослідження, в яких оцінюється успіх та якість заходів 
в освіті, і на цій основі та за допомогою схеми ви створюєте анотовану 
бібліографію з трьох досліджень. Принаймні одне дослідження повинне бути 

міжнародним (англомовне). 
Завдання 2. Під час підготовки до вашої дослідницької роботи ви створюєте 
коротку презентацію про стан досліджуваної проблеми, або про теоретичні 
передумови вашої теми, і записуєте відповідну лекцію через Adobe Connect (можна 
бронювати через портал Connect FernUniversität). 

Завдання 3. Оцінювання домашньої роботи: Покажіть, як можна виміряти успіх у 
навчанні та якість навчання в Інтернеті. Для цього виберіть конкретний приклад та 
окресліть заходи щодо розвитку якості. Звіт повинен базуватися на теоретичному 
змісті навчальних матеріалів. 

Форми і методи навчання 

Матеріали курсу розробляються для самостійного вивчення та представляються, 
відображаються й обговорюються у віртуальному навчальному середовищі. 
Контроль відбувається протягом семестру у віртуальному навчальному 
середовищі. Пропонуються очні та онлайн-семінари. 
Три навчальні завдання будуть доступні через Moodle протягом семестру. Тому 
використання Moodle є обов’язковим для виконання завдань. 
Тривалість 1 семестр. 

Навантаження: 450 год, бали ECTS: 15. 
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Курс Освіта та ЗМІ – eEducation потрібно передбачає ознайомлення з 

емпіричними методами. Якщо ви хочете оновити, розширити або поглибити свої 
знання в цій галузі, ми рекомендуємо самостійно вивчити курси з модуля 2C 

«Емпіричні освітні дослідження – кількісні методи» та / або з модуля 2A 

«Емпіричні освітні дослідження – якісні методи» програми підготовки бакалаврів 

Освітні науки як вибіркові курси без складання іспиту. Ми також пропонуємо 
заходи для оновлення змісту шляхом перегляду відповідних пропозицій на 
платформі Moodle. 

Модуль 3: Розробка та оцінка цифрових носіїв інформації 
Зміст 

1. Теоретичні основи та розмежування: 
Орієнтована на розробку медіадидактики для систематичного проектування 
інструкцій. 

Розробка рівнів. 

Рамкові умови проектування. 
2. Навчальне середовище та дидактичні цілі: 
Навчальні середовища на тлі дидактичних моделей. 

Важливість сценаріїв навчання та моделей педагогічної взаємодії для проектування 
навчальних середовищ. 

Механізми соціального навчання та форми догляду. 
3. Розробка навчальних середовищ: 
Рекомендації щодо розробки та зручності використання. 

Концепція та організація навчальних сценаріїв та навчальних середовищ. 
4. Вибір відповідної освітньої технології: 
Аналіз вимог. 
Оцінка потреб. 
Проектування дидактичних умов та схеми взаємодії. 
Впровадження та оцінювання. 
Для успішного проходження модуля, потрібно пройти всі курси. 
Курс № Назва Години на 

тиждень 

33081 Оцифровка в освітньому контексті 2 

33083 Освітні технології 4 

33084 Проектування та розробка нових засобів масової 
інформації 

2 

Форми навчання 

Матеріали курсу розробляються для самостійного вивчення та 
представляються, відображаються й обговорюються у віртуальному навчальному 
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середовищі. Контроль відбувається протягом семестру у віртуальному 
навчальному середовищі. Також пропонуються очні та онлайн-семінари, а також 
онлайн-консультації, якщо потрібно. 

Розробка набору навчальних завдань подається студентами самостійно у 
електронному портфоліо в системі "Махара" та подається через платформу Moodle, 

тому використання Moodle є обов’язковим для виконання завдань. 
Тривалість 1 семестр. 

Навантаження: 450 год, бали ECTS: 15. 

Модуль 4: Освіта та навчання в контексті оцифрування 

Зміст 

1. Освіта, навчання та оцифровка: 

Роздуми про зв’язок між освітою та цифровими медіа. 

Класифікація теорії навчання засобом цифрових процесів навчання. 
Представлення перспективного різноманіття. 
2. Цифрові сценарії викладання та навчання: 
Вступ до використання цифрових сценаріїв навчання та викладання. 

Використання цифрових інструментів. 

Перспективи щодо майбутніх подій. 

3. Процеси навчання та викладання у віртуальних (навчальних) середовищах: 

Спілкування, навчання, управління знаннями та групове навчання в  Інтернеті. 
Роль учителя. 

Використання комунікаційних платформ. 

Комп’ютерний опосередкований обмін знаннями. 

Для успішного проходження модуля, потрібно пройти всі курси. 
Курс № Назва Години на 

тиждень 

33062 Цифрові сценарії викладання та навчання 2 

33063 Освіта, навчання та оцифровка - освітні підходи, 
напрямки розвитку та теоретичні перспективи  

4 

33058 Обмін знаннями у віртуальних (навчальних) 
середовищах 

2 

Успішне завершення модуля (оцінка принаймні 4,0) складається з виконання 

трьох цілісних навчальних завдань, з яких складається модуль. Вправи 1 і 2 є 
обов’язковими і підготовчими до вправи 3. Завдання 1 має гнучкий час виконання, 

завдяки чому час навчання можна розподілити відносно вільно. Завдання 2 – це 
запланована групова робота. Завдання 3 є підсумковим і узагальнює зміст Завдання 
1 та Завдання 2, виконується самостійно. 

https://moodle2.fernuni-hagen.de/course/index.php?categoryid=22


576 

 

Вправа 1. Проаналізуйте теорії та напрями розвитку, які слід розглянути, і на 
цьому фоні висвітліть зв’язок між освітою, навчанням та цифровими медіа. 

Вправа 2. Групова робота: Розробіть сценарій навчання та обґрунтуйте свої 
дидактичні рішення. 

Вправа 3. Самостійна робота з підведення підсумків навчання.  

Форми і методи навчання 

Матеріали курсу розроблені для самостійного опрацювання і можуть 
обговорюватися з іншими студентами у віртуальному навчальному середовищі. 

Технічні статті, настанови та каталоги критеріїв надаються студентам для 
роботи над підзадачами. 

Контроль відбувається протягом семестру у віртуальному навчальному 
середовищі та за допомогою додаткових інструментів. 

Для того, щоб опрацювати перші підзадачі, студенти отримують 
індивідуальний відгук про зміст до певного моменту часу, а також конкретні 
пропозиції щодо вдосконалення своєї навчальної роботи та письмових вправ. 

Друга підзадача виконується у формі контрольованої групової роботи; 
студенти організовують групову роботу в основному самоостійно. У межах груп 
члени можуть ставити один одному оцінки і таким чином винагороджувати за 
активну співпрацю. Викладачі підтримують груповий процес опрацювання 
матеріалів у віртуальному навчальному середовищі, а також через синхронні 
зустрічі з групами в Adobe Connect. 

Розробка набору навчальних завдань подається студентами самостійно у 
електронному портфоліо в системі "Махара" та подається через інтерфейс у 
Moodle. 

Тривалість – 1 семестр. 

Навантаження: 450 год, бали ECTS: 15. 

Модуль 5: Професійне навчання як область застосування цифрових медіа 

Зміст 

Студент опрацьовує матеріали з медіапрофесійного навчання як специфічною 
областю застосування цифрових медіа. Для цього в груповій роботі з питань 
педагогічної науки опрацьовуються окремі сфери застосування професійного 
навчання. Також аналізуються економічні та правові впливи на проектування 

корпоративного електронного навчання, але розвиток професійних навичок у 
студентів є основною метою навчання. 

Для успішного закінчення модуля, потрібно пройти всі курси. 
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Курс № Назва Години на 
тиждень 

04327 Освіта та засоби масової інформації у світі 
праці. Матеріали для модуля 5 

4 

04342 Викладання та навчання за допомогою 
цифрових засобів масової інформації під час 
корпоративного навчання  

2 

043248 Навчання професійних компаній та цифрові 
медіа - моделі та теоретичні аспекти 

2 

Форми і методи навчання 

Матеріали курсу розробляються під час самостійної роботи. Для цього 
протягом семестру надається супровід у віртуальному навчальному середовищі. 

Робота в навчальних групах також відбувається у віртуальному навчальному 
середовищі. Системи, створені в уніврситеті, доповнюються сучасними, послугами 
у вільному доступі в Інтернеті для групової роботи, якщо це потрібно, та самими 
студентами. 

Кожен студент отримує детальний, кваліфікований відгук про підготовлену 
роботу (завдання 2). 

Розробка набору навчальних завдань подається студентами самостійно у 
електронному портфоліо в системі "Махара" та подається через інтерфейс у 
Moodle. 

Три навчальні завдання доступні через Moodle протягом семестру, тому 
використання Moodle є обов’язковим для виконання завдань. Результати 
навчальних завдань самостійно подаються студентами в електронному портфоліо 
через Moodle. 

Тривалість – 1 семестр. 

Навантаження: 450 год, бали ECTS: 15. 

Модуль 6: Соціальні рамкові умови для використання засобів масової 
інформації в освіті 

Зміст 

Інформація про освіту, засоби масової інформації, владу та соціальну 
нерівність на конкретних прикладах. Обговорення цих процесів. 

Розуміння наслідків для тих, хто бере участь в освітньому процесі (провайдери 
освіти та стейкхолдери). 

Наслідки маргіналізації, відторгнення та нерівності соціальних груп. 
Відмінності у доступі та використанні засобів масової інформації: з’ясувати 

важливість конкретних соціальних відмінностей, пов’язаних із групою, та їх 
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взаємодії, таких як соціальне оточення, міграція, стать, раса / етнічна 
приналежність, інвалідність, сексуальність тощо. 

Розробка технічних та соціальних способів боротьби з бар'єрами доступу та 
використання засобів масової інформації: з'ясувати наслідки зміни перспективи від 
доступу до реальних моделей використання як відправної точки для технічного 
розвитку, освітніх заходів та організаційного розвитку. 

Доступність та інклюзія. 

Цей курс необхідно пройти, якщо ви хочете вивчити цей модуль: 
Курс № Назва Години на 

тиждень 

03817 Соціальні рамки 8 

У цьому модулі слід виконати наступні три навчальні завдання: 
Завдання 1 

Активна участь у дискусіях у віртуальному навчальному середовищі щодо 
змісту навчальних матеріалів, кожна з яких ініціюється поточним посиланням 
лектора. 

Завдання 2 

У робочих групах розробляються та обговорюються освітні та 
суспільствознавчі можливості доступу до освітніх явищ у предметних областях 
модуля («Інтернаціоналізація та віртуалізація освіти» та / або «Безбар'єрний доступ 
та неоднорідність освітніх вимог») на вибраних емпіричних прикладах. Результати 
та аналізи груп подаються у вигляді слайд-презентації та подкасту, або в 
короткому оглядовому тексті (макс. 10 слайдів). Після отримання відгуку про 
результати роботи групи слід вибрати тему для курсової роботи та скласти 

анотацію, на яку кафедра надає індивідуальний відгук. Роботи подаються в 
електронному портфоліо. Завдання 1 і 2 є підготовчими до завдання 3. 

Завдання 3 

На основі навчального матеріалу, матеріалів групової роботи, поданих в 
електронному портфоліо та незалежних досліджень літератури, слід написати 
письмову курсову роботу на обрану вами тему об’ємом 20 сторінок. 

Форми і методи навчання 

Курси університету передбачають онлайн-семінари, педагогічний супровід та 
додаткові очні семінари, якщо це необхідно. 

Три навчальні завдання будуть доступні через Moodle протягом семестру. Тому 
використання Moodle є обов’язковим для виконання завдань. 
Розробки поставлених навчальних завдань самостійно подаються студентами у 
електронному портфоліо через Moodle. 

Тривалість – 1 семестр. 
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Навантаження: 450 год, бали ECTS: 15 

Модуль 7: Модуль за вибором 

Ви можете вибрати серед навчальних модулів 7B та 7C, а також модулів одного 
з магістерських курсів з інформатики чи літературознавства. 
Модуль 7B: Професіоналізм та професіоналізація педагогічної діяльності 

Зміст 

З одного боку, модуль складається з професійних теоретичних дискурсів, в ході 
яких набуваються знання щодо освіти та науки про освіт, що принципово визначає 
професіоналізм та професійну діяльність в галузі освіти та як вони можуть 

розвиватися в різних рамках. З іншого боку, основна увага приділяється 
теоретичному аналізу щодо професіоналізму в різних освітніх сферах діяльності. 
Нарешті, глибоке розуміння дослідницької галузі педагогічних та професійних 
досліджень дається шляхом розгліду різних дослідницьких підходів та 
дослідницьких питань, що стосуються проблем, пов’язаних з професією. 

Цей курс необхідно пройти, щоб опанувати цей модуль: 
Курс № Назва Години на 

тиждень 

33020 Професія - професіоналізм - професіоналізація 8 

Форми і методи навчання 

Матеріали курсу розробляються під час самостійної роботи. Для цього 
протягом семестру надається супровід у віртуальному навчальному середовищі. 

Тривалість – 1 семестр. 

Навантаження: 450 год, бали ECTS: 15. 

Модуль 7C: Методи та дидактика освіти дорослих 

Зміст 

Модуль передбачає вивчення тем неоднорідності / різноманітності, 
інтернаціоналізації та оцифрування, при цьому теми розглядаються як 
взаємопов’язані у дидактичному та методологічному аспектах. Теми подані з точки 
зору, яка визначає їх як керівне завдання у професійній діяльності в освіті 
дорослих. Основна увага приділяється вивченню міжнародних дидактичних 
моделей / підходів, концепцій та методів, які можуть бути використані в освітній 
професійній практиці. 

У центрі уваги всіх тем –  сучасний зв’язок між теорією та (дидактичною та 
методологічною) практикою. На основі вибраних теоретичних питань 

розглядається їх актуальність застосування в професійній практиці. Відправною 
точкою є досвід студентів у професійній сфері. Для належного зв’язку теорії та 
практики модуль виконується за методом творчої майстерні. Таким чином, цей 
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метод засвоюється а) теоретично та б) як дидактична можливість для розробки 
проектів та концепцій за принципом досвіду та самокерованого навчання. 

Цей курс необхідно пройти, щоб опанувати цей модуль: 
Курс № Назва Години на 

тиждень 

33093 Методи та дидактика освіти дорослих 8 

Курс 33093 містить такі підтеми курсу: 
Дидактичні передумови в контексті навчання впродовж життя – самокероване 

навчання як основа та мета освіти дорослих (2 години на тиждень); 

Інформування про різноманітність та неоднорідність у професійних сферах 
діяльності освіти дорослих (компетентність у професійній діяльності та 
організаційний розвиток) (2 години на тиждень); 

Міжнародна освіта дорослих: вибрані теорії та методи в міжнародному 
контексті (2 години на тиждень); 

Цифрові технології в освіті дорослих (2 години на тиждень). 

Форми і методи навчання 

Матеріали курсу розробляються під час самостійної роботи. Для цього 
протягом семестру здійснюється підтримка у віртуальному навчальному 
середовищі Moodle, а також за допомогою StudyGuide, веб-семінарів, вправ та 
інтерактивних навчальних груп (групи запитів). 

Самостійна робота 

Модуль складається з 450 робочих годин: 100 годин для виконання завдання 1; 

175 годин на роботу з завданням 2; 175 годин на роботу з завданням 3. 

Тривалість – 1 семестр. 

Навантаження: 450 год, бали ECTS: 15. 

Викладання та керівництво 

Викладання 

Навчання відбувається за планом підготовки магістерів освіти та засобів 
масової інформації: курс електронної освіти як шляхом опрацювання друкованих 
матеріалів, так і за допомогою електронного навчання та очних сесій. 

LMS використовується для розподіленого спілкування між викладачами та 
студентами, а також студентами між собою. Навчальне середовище розділене на 
різні «модульні зали», в яких надається інформація про модулі. Платформа Moodle 

відображає відповідні дидактичні сценарії, пристосовані для дистанційного 
навчання, наприклад, онлайн-семінари або групова робота. Крім того, можуть бути 
надані навчальні матеріали. Важливі аспекти можна записувати у вікі та 
працювати над ними разом.  
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Основним елементом взаємодії студентів є форум, на якому студенти 
підтримують один одного у своїй роботі, ставлять і вирішують проблеми, пов’язані 
зі змістом. Форум контролюється лекторами, які також сприяють проведенню 
дискусій. Для безпосереднього спілкування також можна створити кімнату чату. 

У студентському кафе Mastercafé, яке контролюється студентами, створено 
додаткову пропозицію на основі Moodle. Mastercafé виходить за рамки технічних 
дискусій і зарезервований для студентських тем. Тут також форум та чат є 
засобами спілкування, студентський глосарій та вікі збирають найчастіші важливі 
запитання та відповіді щодо навчання. 

Інструмент віртуального класу / спільної роботи в режимі реального часу 

Магістерська програма «Освіта та медіа: е-освіта» використовує програму 

Adobe Acrobat Connect Professional для створення віртуального класу. Це 
забезпечує пряме аудіовізуальне спілкування між викладачами та студентами за 
допомогою веб-камери та гарнітури. Таким чином, викладання та навчання можна 
здійснювати в режимі реального часу, а традиційну кімнату для семінарів можна 
перетворити на віртуальну. У віртуальному класі можна разом працювати над 
навчальними матеріалами та проводити презентації. Adobe Connect також 
пропонує інші функції, такі як дошка або спільний доступ до програм. 
 

Джерело: FernUniversitat in Hagen. Master Bildung und Medien: eEducation, 2019, URL 

 

https://moodle2.fernuni-hagen.de/course/view.php?id=49
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Додаток Є3 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Магістр» зі спеціальності «Техніка та інформатика» 

у Болонському університеті (Італія) 
 

Заклад Болонський університет 

Назва спеціальності Техніка та інформатика 

Освітній ступінь Магістр  
Офіційна тривалість 
програми 

2 роки  

Кредити ECTS 120 

Форми навчання змішана + стажування  

Веб-сайт школи https://www.unibo.it 

Веб-сайт освітньої 
програми 

https://corsi.unibo.it/magistrale/IngegneriaScienzeInformatiche 

 

Програма навчання спрямована на підготовку фахівців з проектування, 
будівництва та управління інноваційними продуктами та послугами, які 
потребують обробки інформації в контексті, що характеризується постійним 
розвитком технологій та ринку. Курс забезпечує надійну теоретичну, 
методологічну та вдосконалену технологічну підготовку в поєднанні з 
практичними навичками щодо спільних робочих процесів. Контекст довідкового 
додатка складається з двох макро-областей: ІТ-послуг нового покоління та 
продуктів, заснованих на мережах (безпека, оптимізація та бізнес-аналітика) та 
систем (розподілених та автономних), що включають компоненти обробки 
інформації (вбудовані системи) з обробки зображень. 

Цілі програми 

Конкретні результати навчання досягаються завдяки навчальній програмі, 
зосередженій на трьох основних напрямках навчання, що відповідає компетенціям, 
необхідним у професійних профілях: 

‒ спеціалізовані навички роботи на комп’ютері; 
‒ аналіз, проектування та управління комп’ютерними, веб- та мережевими 

системами; 

‒ проектування вбудованих систем та інфраструктур.  

Додатково до цих трьох областей навчання випускники розвиватимуть навички 
спілкування та самостійного навчання. 
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Ці результати навчання досягаються завдяки навчальній програмі, 
зосередженій на лабораторних роботах, що полегшує практичне застосування 
теоретичного та методологічного навчання. Таким чином, план навчання надає 
можливості для навчання в системі вищеописаних компетенцій, гарантуючи 
здатність відповідати різним вимогам спеціалістів щодо розширеного аналізу та 
проектування процесів та продуктів, що стосуються виробництва та промислових 
досліджень. 
 

Код  Назва модуля Кредити  ECTS 

1-й рік 

Обов’язкові модулі 
26337 Англійська мова В2 

 

6 

81609 Мови, компілятори і обчислювальні 
моделі  

12 

81610 Машинне навчаня 

 

6 

58260 Розподілені системи 

 

6 

09679 Інформаційна система 

 

6 

69867 Заявки на веб-послуги 

 

6 

69866 Безпека мережі 
 

6 

81892 РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ 
СИСТЕМ (CI) 

 

 81612 Парадигми програмування та 
розробки 

 

6 

 17628  Конкурентне та розподілене 
програмування 

6 

 

2-й рік навчання 

Факультативні модулі за вибором на 24 кредита 

30376 Бізнес-аналітика 

 

6 

40720 Отримання даних 6 

https://www.unibo.it/it/didattica/insegnamenti?codiceMateria=26337&annoAccademico=2020&codiceCorso=CLIR&single=True&search=True
https://www.unibo.it/it/didattica/insegnamenti?codiceMateria=81609&annoAccademico=2020&codiceCorso=8614&single=True&search=True
https://www.unibo.it/it/didattica/insegnamenti?codiceMateria=81609&annoAccademico=2020&codiceCorso=8614&single=True&search=True
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81614 Лабораторія програмних систем 

 

6 

81615 Первазивні обробки 

 

6 

74972 Системи підтримки рішень 

 

6 

72529 Смарт міста та мобільні технології 
 

6 

29443 Комп’ютерне  бачення  6 

91410 Автономні системи 

 

6 

81932 Великі масиви даних 

 

6 

91411 Інтелектуальні роботизовані системи 

 

6 

73435 Управління проектом 

 

6 

42500 Семантична мережа 

 
6 

Вільний вибір (12-24 ECTS) 

Програма  підготовки магістерів передбачає всі іспити, зазначені в навденому 

виборі, та іспити, перелічені нижче. Студент також може обирати серед усіх 
іспитів, активованих на інших магістерських курсах університету, лише в тому 
випадку, якщо вибір падає на активні курси на трирічних курсах університету, 
вони повинні бути схвалені Комісією студентської практики, яка оцінить 
відповідність загальному плану навчання. 
 

72521 Інтернет-маршрутизація та 
транспорт: протоколи та 
продуктивність 

6 

93668 Аналіз 3 D-зображень та  
комп’ютерних систем  
 

6 

91250 Подальше навчання 

 

 

6 

https://www.unibo.it/it/didattica/insegnamenti?codiceMateria=29443&annoAccademico=2020&codiceCorso=8614&single=True&search=True
https://www.unibo.it/en/teaching/course-unit-catalogue?codiceMateria=72521&annoAccademico=2020&codiceCorso=8614&single=True&search=True
https://www.unibo.it/en/teaching/course-unit-catalogue?codiceMateria=72521&annoAccademico=2020&codiceCorso=8614&single=True&search=True
https://www.unibo.it/en/teaching/course-unit-catalogue?codiceMateria=72521&annoAccademico=2020&codiceCorso=8614&single=True&search=True
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Стажування в рамках підготовки до випускного іспиту 

Стажування в рамках підготовки до випускного іспиту – це навчальна 
діяльність, присутня в навчальному плані курсу, яка дозволяє отримати частину 
навчальних заліків, пов’язаних із підсумковим іспитом, а також можливість набути 
практичних навичок та отримати перший досвід працевлаштування. 

93667 Лабораторія програмування і 
автоматизації мережі 
 

6 

90074 Розумні автомобільні системи 

 
6 

Підсумковий іспит (24 ECTS) 

Студент повинен вибрати одну з наступних груп. Студент, який обирає 
групу B, об’єднує підсумковий іспит 6 ECTS з іншим видом діяльності серед 
перелічених. 

 

ГРУПА А (МАКСИМУМ 24 ECTS) 

Якщо ви вибрали цю групу, це означає, що ви маєте намір написати 
магістерську роботу. 

 

17268 ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ 24 

ГРУПА В (МАКСИМУМ 24 ECTS) 

Студент, який обирає групу B,  об’єднує  підсумковий іспит 6 ECTS з іншим 
видом діяльності серед перелічених. 

 

35199 ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ 6 

Студент повинен  об’єднати  підсумковий іспит з іншим видом діяльності 
серед перелічених (максимум 18 ECTS) 

81355 Підготовка до випускного іспиту за 
кордоном 

18 

81959 Стажування за кордоном для 
підготовки до випускного іспиту 

18 

70441 Стажування для підготовки до 
випускного іспиту 

18 
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Стажування активується на підставі угоди, укладеної між Болонським 
університетом та приймаючою організацією (компанією, державним органом, 
професійною студією тощо) та проектом, погодженим із керівником дипломної 
роботи та контактною особою приймаючої організації. 

Стажування орієнтоване на студентів і є діяльністю, яка повинна відбуватися у 

процесі навчання. 
Стажування не може проходити в установі, де менеджер, партнер або креівник, 

має родинні зв’язки у межах 2-ї черги зі студентом-заявником. 
Тривалість 

Якщо інше не зазначено у національних або європейських правилах, 
стажування, як правило, триває 25 годин для кожного навчального заліку, 
віднесеного до цього виду діяльності в плані викладання курсу. Стажування має 
бути закінчене протягом 12 місяців з дати початку. 

Шляхом подання обґрунтованої заяви ви можете попросити продовження 
стажування максимум на 20% від запланованих годин, надіславши електронне 
повідомлення до офісу міжнародних відносин та стажувань,  зробивши копію для 
компанії та викладача, з яким продовження повинно бути попередньо узгоджено. 

Після закінчення запланованих годин стажування (можливо, збільшених на 
20% за певним запитом до Бюро) ви більше не зможете отримати доступ до 
структури як стажер, оскільки ви більше не матимете повноважень і, отже, не 
матимете страхового полісу. 

Стажування може проходити як у внутрішніх, так і в зовнішніх структурах, в 
Італії та за кордоном. Щоб вибрати, де проходити стажування, ви можете отримати 
доступ до онлайн програми стажування. 

На домашній сторінці ви можете переглянути: 
Перелік навчальних пропозицій щодо стажування, запропонованих 

афілійованими структурами. 
Після того, як пропозиція, що цікавить вас, буде визначена, ви можете подати 

запит, дотримуючись відповідної процедури, що міститься у «Посібнику для 
слухачів». 

Після того, як ви визначили компанію, яка вас цікавить, ви можете зв’язатися з 
нею та перевірити фактичну наявність у компанії / установи можливості, щоб 
прийняти вас як стажиста. Потім ви можете подати свій запит, дотримуючись 
відповідної процедури, що міститься у «Посібнику для слухачів», який 
знаходиться у доданому вікні. 

Якщо ви вже домовились із афілійованим закладом, вам доведеться попросити 

Компанію отримати доступ до онлайн-заявки на стажування та завантажити для 

https://tirocini-studenti.unibo.it/tirocini/studenti/loginStudenti.htm
https://tirocini-studenti.unibo.it/tirocini/studenti/loginStudenti.htm
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вас пропозицію персональної реклами, як це пояснюється в «Посібнику для 
слухачів», який знаходиться у доданому полі. 

Якщо ви бажаєте проходити стажування в лабораторії університетського 
факультету, ви повинні домовитись із викладачем, який належить до цієї 
лабораторії, та дотримуватися відповідної внутрішньої процедури, що пояснюється 
у «Посібнику для слухачів». 

Ім’я тьютора, що надає супровід, повинно бути вказане у запиті на стажування; 

він обов’язково повинен бути керівником дипломної роботи. 
За бажанням, ви можете запропонувати нове місце стажування, яке ще не 

пов’язане з Unibo, для цього ви можете проконсультуватися на інформаційній 
сторінці http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/tirocini-e-job- розміщення / 
стажування / угоди та створення пропозицій про стажування для компаній та 
організацій. 

Крім того, деякі афілійовані структури вирішили не відображати інформацію 
про себе через Інтернет-сервіс, тому вони не зможуть отримувати власні заявки, а 
лише завантажувати пропозиції про стажування ad personam (тобто адресовані 
одному слухачеві, з яким вони домовились раніше) або загальні. 

Як активувати стажування. 

Ви можете подати запит на стажування виключно через Інтернет-заявку 
на стажування. 

Онлайн-запит на активізацію стажування повинен бути зроблений лише після 
того, як ви погодили всі характеристики стажування під час підготовки до 
випускного іспиту (місце, період, діяльність) із приймаючою структурою та з 
особою, що надає супровід / керівником. 

Відділ зі стажування приймае запити, подані до десятого числа кожного 
місяця, та подає їх до комісії зі стажування того ж місяця, яка оцінить їх у наступні 
дні або у будь-якому випадку, як правило, до кінця місяця. Запити, отримані після 
закінчення терміну, будуть подані до Комісії стажування наступного місяця. 

Затвердження практики 

Заявки будуть подані до компетентної комісії з питань стажування, яка повинна 
дозволити початок стажування. Ви отримаєте листа електронною поштою з 

повідомленням про схвалення вашої практики. На той момент у заявці на 
стажування https://tirocini-studenti.unibo.it/, Вам доведеться завантажити програму 
стажування, підписати її, підписати її в приймаючій  установі, завантажити 
документ у комплекті з підписами разом із копією документа, що посвідчує особу, 
яка підписує документ від приймаючої установи (в одному файлі). У випадку 
внутрішніх стажувань, які проходять у відділах Болонського університету, якщо 
Референт предмета хостингу спрівпадає з академічним викладачем, не потрібно 

http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/tirocini-e-job-placement/tirocini/convenzioni-e-creazione-offerte-di-tirocinio-per-aziende-ed-enti
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/tirocini-e-job-placement/tirocini/convenzioni-e-creazione-offerte-di-tirocinio-per-aziende-ed-enti
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/tirocini-e-job-placement/tirocini/convenzioni-e-creazione-offerte-di-tirocinio-per-aziende-ed-enti
https://tirocini-studenti.unibo.it/tirocini/studenti/loginStudenti.htm
https://tirocini-studenti.unibo.it/tirocini/studenti/loginStudenti.htm
https://tirocini-studenti.unibo.it/
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додавати його документ, що посвідчує особу, і його підпис не потрібен. Після 
перевірки Управлінням міжнародних відносин та стажувань ви можете 
завантажити реєстр відвідувачів. 

Під час стажування 

Протягом періоду стажування вам доведеться підтримувати звязок зі своїм 
викладачем, до якого ви можете звернутися за будь-якою підтримкою або порадою 
щодо того, як виконувати роботу, і вам доведеться фіксувати щоденні дії у 
відповідному журналі відвідувань. Години стажування повинні реєструватися в 
період між датами початку / закінчення, про які повідомляється в журналі 
відвідувань. Якщо відбулися якісь зміни щодо цих дат, необхідно повідомити про 
це Управління міжнародних відносин та стажувань. 

Перш ніж залишити місце стажування, Ви повинні переконатися, що журнал 

був підписаний контактною особою. 
Відмова, переривання, зупинення 

Якщо ви маєте намір відмовитися, призупинити чи перервати стажування з 
причин, які більше не дозволяють вам продовжувати стажування, спочатку 
потрібно повідомити про це викладача / керівника стажування та контактну особу 

від приймаючої структури. Потім ви повинні повідомити про свій намір 

електронною поштою до Управління міжнародних відносин та стажувань, 
вказавши причини. 

Що робити по завершенні стажування 

По закінченні практики, в заявці на стажування, вам доведеться вказати дату 
закінчення стажування; заповнити журнал відвідувнь разом із підписами; скласти 

короткий підсумковий звіт, який можна обговорити з викладачем; заповнити 
онлайн-анкету. 

У заявці на стажування викладач / керівник навчального закладу може 
переглянути подану вами документацію (заповнену онлайн-анкету, журнал 
відвідувань та звіт про стажування) та анкету, заповнену представником 
компанії. На основі цієї документації та, можливо, після співбесіди з вами, 
викладач повинен буде висловити свою думку щодо успішності вашого 
стажування, оцінивши позитивно або вимагаючи доопрацювання. 

Викладач, складаючи відгук, перегляне документацію, подану студентом, 
оцінку, висловлену викладачем, та онлайн-анкету, заповнену контактною особою 

компанії у заявці на стажування; у разі позитивного результату іспит вважається 

складеним належним чином, і студент отримає навчальні бали, передбачені планом 
навчання. 
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Страховий поліс 

Болонський Університет гарантує вам страховий поліс від нещасних випадків 
на виробництві, а також цивільної відповідальності зі страховими компаніями, що 
працюють у цьому секторі. У разі переїзду до місць або структур, не зазначених у 
програмі навчальних стажувань, яка вже затверджена, ви можете подати запит на 
продовження страхового полісу також під час стажування, за умови, що поїздки в 
будь-якому випадку відповідають цілям стажування та узгоджені з контактною 
особою приймаючої структури. Курс «Безпека та гігієна праці» є обов'язковим для 
всіх студентів, які бажають пройти стажування. 
 

Джерело: LAUREA MAGISTRALE ININGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE, 2020, 

URL 

http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/salute-e-assistenza/salute-e-sicurezza/sicurezza-e-salute-nei-luoghi-di-studio-e-tirocinio
https://corsi.unibo.it/magistrale/IngegneriaScienzeInformatiche
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Додаток Є4 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Бакалавр (Laurea)» зі спеціальності «Інженерія 
обчислювальних систем» у Міланській політехніці 

Заклад Міланський політехнічний університет 

Назва Інженерія обчислювальних систем 

Освітній ступінь Лауреа (еквівалент бакалавра наук) 
Офіційна тривалість 
програми 

3 роки 

Форми навчання Денна, змішана  
Офіційна мова (мови) Італійська 

Кампус Кремона, Мілано 

Координатор 
Навчальної програми 

Джанпаоло Кугола 

Веб-сайт школи http://www.ingindinf.polimi.it 

Веб-сайт Навчальної 
програми 

http://ccs-informatica.ws.dei.polimi.it/index.php 
 

Особливості навчальної програми 

Постійний розвиток комп’ютерів та, загалом, інформаційних технологій, 
надзвичайно вплинув на виробничу, соціальну та економічну реальність останніх 
років. Зараз ці дисципліни є визначальними факторами для культури та організації 
сучасного бізнесу та соціальної діяльності; справді вони заохочують їх 
трансформацію та інновації. Саме за цим сценарієм, який постійно розвивається 
завдяки появі нових технологій та появі нових потреб, пропонується навчальна 
програма з інженерії обчислювальних систем. Її мета – навчити інженерів та 
забезпечити їх широкою культурною підготовкою, що дозволить їм розробляти та 
використовувати комп'ютерні методи та інструменти з інженерно-орієнтованим 
сприйняттям, а також вирішувати проблеми, поширені в надзвичайно широкому 
спектрі застосувань. Дипломна програма з інженерії обчислювальних систем 

дозволить студентам створити професійні профілі, які є одними з найбільш 
необхідних на ринку праці. 

 

 

http://www.ingindinf.polimi.it/
http://ccs-informatica.ws.dei.polimi.it/index.php
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Цілі навчання 

Міждисциплінарний характер інформаційних технологій та їх незліченних 
застосувань вимагає від інженерів інформації широкого культурного досвіду вже 
на рівні бакалавра, щоб можна було якнайшвидше успішно вийти на ринок праці, а 
також створити міцну базу можливого продовження навчання на вищих рівнях.  

Отже, навчальна програма зосереджується на тому, що можна вважати 
основами інженерії та інформатики, заохочуючи студентів до набуття основних 
наукових навичок, необхідних для інженерних досліджень (фізики та математики, 
таких як аналіз, геометрія, алгебра, математична логіка, статистика та ймовірність, 
теорія). Ці основоположні навички розвиваються протягом перших трьох 
семестрів.  

Комп’ютерні навички, які викладаються, є практичними, але орієнтованими на 
фундаментальний рівень; вони також супроводжуються базовими навичками в 
інших галузях інформатики, таких як Наука про автоматизацію, Телекомунікації та 
Електроніка. 

Інженерні дослідження можна виконати різними способами. Можна вибрати 
шлях, який спеціально підходить для продовження навчання на вищих ступенях, і 
який включатиме інженерні дисципліни із секторів, що не входять до програми 

Інформаційна інженерія (наприклад, хімія, технічна фізика та механіка); або можна 
більше зосередитись на предметах, що знаходяться в інформаційному секторі, що 
включатиме проектну діяльність, яка є специфічною для проектування 
обчислювальних систем. 

Студентам, які не мають наміру продовжувати навчання, також пропонується 
можливість пройти стажування в одній з багатьох компаній у цьому районі, щоб 
набути конкретних професійних навичок. 
 

Структура навчальної програми та кваліфікація 

Програма Комп’ютерна інженерія розділена на три етапи: ступінь бакалавра, 
ступінь магістра, який присуджується після додаткових двох років, та ступінь 
доктора філософії, навчання на якому триває ще три роки (для детальної 
інформації див. Розділ Навчання на веб-сайті: http://www.ingindinf.polimi.it ). 

Politecnico di Milano або в інших італійських університетах можуть час від часу 

пропонувати програми підготовки магістрів першого рівня (необхідна 

кваліфікація: бакалавр наук) або другого рівня (необхідна кваліфікація: магістр 

наук); вони тривають один рік і складаються з предметів, характерних 

для інженерії обчислювальних систем. 

http://www.ingindinf.polimi.it/
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Програма бакалавра з інженерії обчислювальних систем у філії Мілано 
Леонардо пропонується за двома різними формами: денна та дистанційна. Вони 
еквівалентні, а зміст обох програм спільним. Програма денної форми навчання 

базується на традиційному викладанні, проведенні занять та лабораторних 
практикумів, де присутність студентів є обов’язковою. Онлайн-програма (IOL) 
призначена для працюючих студентів, які не можуть відвідувати 
заняття. Дистанційне навчання пропонується за допомогою мультимедійних 
матеріалів, з якими студенти можуть вільно консультуватися в режимі он-лайн, 
доповнені "живими уроками", пропонованими через систему телеконференцій, яка 
створює віртуальні класи з обмеженою кількістю учнів. Асинхронні взаємодії з 
викладачами та консультантами також відбуваються через спеціальні форуми та 
блоги. Але дослідження проводяться в університетських лабораторіях.  

Програма денної форми навчання додатково розділена на два напрямки для 
доступу до магістерської програми з обчислювальної техніки та техніки або з 
геоінформатики та до програми підготовки магістра в галузі телекомунікаційної 
інженерії, а онлайн-програма (IOL) дистанційного навчання являє собою єдиний 

шлях доступу до програми магістра в галузі комп'ютерних наук та техніки або в 
галузі геоінформатики. 

Подальші дослідження 

Отримана кваліфікація надає доступ до навчання на рівні "Laurea Magistrale" 

(2-й ступінь), "Спеціалізованй курс першого рівня"  та "Магістр першого рівня". 

Вступ на навчання за магістерською програмою передбачає перевірку комісією 
мінімальних вимог, заявлених Радою навчальної програми, опублікованих на веб-

сайтах закладу освіти та у навчальній програмі. 
Зверніть увагу, що модулі, додані до навчальної програми здобувачів ступеню 

магістра наук, які не можуть перевищувати максимально дозволену суму 32 
кредитів, та подальше присудження цих кредитів не гарантує доступу до програми 
магістра наук. 

Професійні можливості та ринок праці 
Професійний статус наукового ступеня 

Випускник програми підготовки фахівція з обчислювальної техніки – експерт з 
університетським досвідом, здатний розробляти та впроваджувати інформаційні 
системи управління, автоматизувати послуги в державних та приватних 
організаціях із використанням Інтернету та Веб-технологій, розробляти 
мультимедійні системи, контролювати виробничі системи та інші складні 
промислові системи, моделювати навколишнє середовище, впроваджувати 
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програми з робототехнікою та методами штучного інтелекту, будувати мережеві 
архітектури, розробляти інтегровані системи та обладнання для заводського 
нагляду та контролю. 

Можливості працевлаштування 

Комп’ютерні програми постійно розвиваються і змінюються; вони відіграють 
значну роль у дослідженнях та розробках. Отже, експерт з обчислювальної техніки 
– це інженер, який характеризується здатністю вирішувати нові проблеми, а також 
обслуговувати більш традиційні програми, що вимагають усталених технологій. 

Професійна робота інженера включає: проектування та створення ІТ-систем 
компанії, автоматизацію державних та приватних служб із використанням 
сучасних та Інтернет-технологій, розробку мультимедійних та гіпермедіа-систем, 
моделювання та управління виробничими процесами та комплексом систем, 
розробка ІТ-систем на основі спільного апаратно-програмного проектування, 
робототехніки, розробка систем, заснованих на штучному інтелекті, та 
проектування архітектури та мережевих ІТ-систем. 

Опитування університетської атестаційної комісії 
https://aunicalogin.polimi.it/aunicalogin/getservizio.xml?id_servizio=204&idApp=1&id

Link=4136 

 

Навички 

Фахівець з Комп’ютерної інженерії, підготовлений за цією навчальною 
програмою, має навички, які дозволяють йому розробляти, створювати та 
управляти програмними системами для управління інформацією та мережевими 

комунікаціями. Ці навички охоплюють корпоративні інформаційні системи, 
системи автоматизації послуг у державних та приватних структурах за допомогою 
сучасних Інтернет та веб-технологій, системи кодування та управління 
мультимедійними сигналами, системи управління виробничими процесами, 
інфраструктури мережі, комунікації системи, інфраструктури промислової 
автоматизації, роботизовані системи, інтегровані системи контролю та управління, 
технології обладнання. 

 

Тьюторство та підтримка студентів 

Система тьюторства була введена відповідно до італійського закону № 341 у 
1990 р. (Реформа університетських академічних систем); він мав на меті 
скеровувати та допомагати студентам протягом усього періоду навчання та 

https://aunicalogin.polimi.it/aunicalogin/getservizio.xml?id_servizio=204&idApp=1&idLink=4136
https://aunicalogin.polimi.it/aunicalogin/getservizio.xml?id_servizio=204&idApp=1&idLink=4136
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заохочувати їх до активної участі в їх у процесі навчання, усуваючи перешкоди, які 
заважають їм успішно відвідувати курси, за допомогою заходів, орієнтованих на 

потреби та можливості людини (стаття 13).  
Школа інформаційної інженерії пропонує низку заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності та продуктивності студентів університету за сприяння як 
професорів-тьюторів, так і студентів-тьюторів, останніх обирають на публічних 
конкурсах, що проводяться університетом щороку. 

Послуги тьюторів пропонуються всім нашим студентам. На початку акцент 
робиться на фундаментальних предметах через зустрічі з викладачами математики, 
фізики та інформаційних технологій. Пізніше тьюторство також орієнтується на 
інші предмети, причому конкретні заходи визначаються рік за роком. 

Зміст навчальної програми 

Вимоги до програми 

Як зазначено в Програмі навчання, для отримання ступеня (перший рівень) 
потрібно набрати 180 кредитів. Більш конкретно, щонайменше 50 кредитів 
потрібно для курсів з базових дисциплін (інформатика, математика, фізика, 
ймовірність), щонайменше 60 кредитів з основних предметів (інформатика, 
автоматика, електроніка, телекомунікації); щонайменше 18 кредитів з додаткової 
діяльності та щонайменше 16 кредитів для таких видів діяльності, як курси за 
вибором, підготовка дипломної роботи. 

Детально перелічені зобов’язання щодо наукових предметних секторів, 
визначені в курсах та базі даних Міністерства.   

Виконання ццього навчального плану є обов’язковою умовою для завершення 

навчання, але саме по собі виконання не є достатнім. 

 

Математика, інформаційні технології та статистика 38 - 50 кредитів 

ING-INF / 05 Системи обробки інформації 
MAT / 03 Геометрія 

MAT / 05 Математичний аналіз 

MAT / 06 Математична ймовірність та статистика 

Фізика та хімія 12 - 33 кредити 

CHIM / 07 Хімічні основи технологій  

FIS / 01 Експериментальна фізика 

Загальна кількість кредитів за базові дисципліни: 50 – 83 

Спеціальні предмети  
Електронна інженерія: 10-20 кредитів 
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ING-INF / 01 Електроніка  

ING-INF / 02 Електромагнітні поля 

ING-INF / 07 Електричні та електронні вимірювання 

Комп'ютерна інженерія: 20-60 кредитів  

ING-INF / 04 Автоматизація 

ING-INF / 05 Обробка інформації системи 

Телекомунікаційна інженерія: 10-60 кредитів  

ING-INF / 02 Електромагнітні поля 

ING-INF / 03 Телекомунікації 
Загальна кількість кредитів за спеціальні дисципліни: 60 - 92 

Форми навчання 

Програма пропонується у двох формах: денно та дистанційно. Денна форма  
передбачає відвідування занять, включаючи лекції та лабораторні роботи. 

Для дистанційного навчання доступні онлайн-програми, різні мультимедійні 
матеріали, форум, дошка оголошень, порядок денний тощо, а також синхронні 
інтерактивні живі сесії (за участю викладачів, кураторів та студентів) для 
конкретних викладацьких заходів. 

 

1 рік - Варіант: IT1 - Ingegneria Informatica e Comunicazioni 

Код  SSD Назва модуля семестр ECTS 
Загалом 

ECTS 

082740 MAT/05 Математичний аналіз 1 1 10.0 10.0 

082746 ING-INF/05 Основи інформатики 1 10.0 10.0  

082747 MAT/03 
Геометрія 

Лінійна алгебра 
1 8.0 8.0  

051124 FIS/01 Фізика  2 12.0 12.0  

082748 ING-IND/31 Електротехніка 2 10.0 10.0  

054303 ING-INF/03 
Основи комунікації 
Інтернет  

2 
10.0 

[1.0] 
10.0  

                 [ ]  Предмет, який викладається спільно з компаніями чи організаціями  
                       Змішане навчання та перевернутий клас  
                       Масові відкриті онлайн-курси (MOOC) 

                       М'які навички 
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2 рік - Варіант: IT1 - Ingegneria Informatica e Comunicazioni 

Код  SSD Назва модуля семестр ECTS 
Загалом 

ECTS 

052425 MAT/05 Математичний аналіз 2 1 
10.0 

[1.0] 
10.0 

085779 ING-INF/05 
Комп’ютерна архітектура 
та операційні системи 

1 10.0 10.0  

085903 MAT/01MAT/02 Логіка і алгебра 1 5.0 

10.0 

 

-- -- Вибіркова дисципліна -- --  

093506 ING-INF/02 Електромагнітні поля 1 10.0  

099319 MAT/06 Теорія ймовірності 2 10.0 
10.0 

 

054304 ING-INF/03 Інформація та оцінка   2 10.0  

086067 ING-INF/05  
Алгоритми і принципи 
комп’ютерної науки 

2 10.0 

11.0 

 

052509 --  

Підсумковий тест 
(проект алгоритмів і 
структур даних) 

2 
1.0 

[1.0] 
 

099322 ING-INF/03 

 

Сигнали комунікаційних 
систем 

2 10.0  

054440 -- 
Підсумковий тест (сигнали 
комунікаційних систем) 

2 
1.0 

[1.0] 
 

085905 ING-INF/04 Основи автоматизації 2 10.0 10.0  

 

Вибіркові дисципліни 

 

Код  SSD Назва модуля семестр ECTS 

085900 ХІМ / 07 Основи хімії 1 5.0 

085899 ING-INF / 07 Вимірювання  1 5.0 

099318 ING-INF / 02 
Електромагнітні хвилі та 
засоби передачі  

1 5.0 
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3 рік - Варіант: I3I - Інформатика 

Код  SSD Назва модуля семестр ECTS 
Загалом 

ECTS 

085746 
ING-

INF/01 
Основи електроніки 1 10.0 10.0 

052511 
ING-

INF/05 
Інформаційні системи 1 5.0 [1.0] 5.0  

085887 
ING-

INF/05 
Бази даних 1 1 5.0 5.0  

085877 
ING-

INF/05 

 

Логічні мережі 1 5.0 

6.0 

 

054441 -- 
Підсумковий тест (Логічні 
мережі)  

1 1.0 [1.0]  

052510 
ING-

INF/05 

 

Розробка програмного 
забезпечення 

1 7.0 [1.5] 

10.0 

 

085923 -- 
Заключний тест (Розробка 
програмного забезпечення) 

2 3.0  

051289 
ING-

IND/35 
Економіка і організація бізнесу 2 8.0 8.0  

-- -- Вибіркова дисципліна з блоку 1 -- -- 

15.0 

 

-- -- Вибіркова дисципліна з блоку 2 -- --  

-- -- Вибіркова дисципліна з блоку 3 -- --  

-- -- Вибіркова дисципліна з блоку 4 -- --  

-- -- Вибіркова дисципліна з блоку 5 -- --  
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 Вибіркові дисципліни блок 1 

Код  SSD Назва модуля семестр ECTS 

088877 ING-INF / 04 
Теорія систем (нелінійна 
динаміка  

1 5.0 

085901 ING-INF / 04 Промислова автоматизація 2 5.0 

 

Вибіркові дисципліни блок 2 

Код  SSD Назва модуля семестр ECTS 

086369 - Стажування   1 10,0 

097654 - Стажування 1 5.0 

097654 - Стажування  2 5.0 

086369 - Стажування  2 10,0 

052512 ING-INF / 05 Біоінформацій ні алгоритми  2 5.0 

089012 ING-INF / 05 Інженерія знань 2 5.0 

089020 ING-INF / 05 
Комп’ютерно-технічний 
проект 

2 5.0 

089013 ING-INF / 05 Робототехніка  2 5.0 

085879 ING-INF / 05 
Інформаційні технології для 
веб 

2 5.0 

 

Вибіркові дисципліни блок 3 

Код  SSD Назва модуля семестр ECTS 

088805 ING-IND / 10 Технічна фізика 2 5.0 

088804 ING-IND / 13 Механіка  2 5.0 

 

Вибіркові дисципліни блок 4 

Код  SSD Назва модуля семестр ECTS 

085903 
МАТ / 01 

МАТ / 02 
Логіта і алгебра 1 5.0 

086067 ING-INF / 05 
Алгоритми і принципи 
інформатики 

2 10,0 
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Вибіркові дисципліни блок 5 

Код  SSD Назва модуля семестр ECTS 

054305 ING-INF / 02 
Пристрої для передачі 
інформації 

2 5.0 

051231 ING-INF / 03 Оптика і зображення 2 5.0 

099322 ING-INF / 03 Сигнали комунікаційних систем  2 10,0 

051230 ING-INF / 03 Безпека мережі 2 5.0 

051234 ING-INF / 03 Програма забезпечення мережі 2 5.0 

 

 

Джерело: School of Industrial and Information Engineering . Degree Programme of: 

Engineering of Computing Systems Laurea (Equivalent To Bachelor Of Science) Cremona, 

Milano Сampus, 2019, URL. 
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Додаток Ж 

Портфоліо у визнанні попереднього навчання 

Теоретичний аналіз проблеми використання портфоліо в освітній практиці 
свідчить, що вітчизняними науковцями досліджувались: портфоліо менеджера 
(Г. Голуб, В. Загвоздкін, І. Калмикова, З. Молчанова, А. Тимченко, Т. Чернікова, 
Т. Новикова, Є. Полат, О. Прутченков, М. Пінська, Є. Федотова, О. Чуракова, 
Т. Табарданова, І. Шалигіна, Дж. Пейп, М. Чошанов), портфоліо учителя-практика 
(В. Макаров, Т. Макарова, Є. Захарченко, Т. Новикова, О. Прутченков, М. Пінська, 
М. Поташник), мовне портфоліо (Н. Гальскова, Д. Ісаєва, О. Карп’юк, Л. Лабазіна, 
З. Никитенко, І. Осадча, Є. Полат, Л. Ягенич), портфоліо студентів-майбутніх 
менеджерів (Н. Бекузарова, Т. Бережна, А. Захарова, Н. Зеленко, А. Могилевська, 
Г. Єрмошкина, Н. Савина, Н. Синичкина, Л. Колодкина, О. Семенов, 
Е. Тазутдінова, Н. Михайлова), портфоліо майбутнього лідера (Д. Алфімов), 
портфоліо у допрофільній підготовці (Р. Чернишева і В. Андрюханова),  портфоліо 
майбутніх дизайнерів (М. Пічкур) та ін.  

Слід зазначити, що наведені дослідження розглядають використання 
портфоліо у формальному навчальному середовищі (середня школа, заклад вищої 
освіти тощо). З огляду на це, портфоліо визначається дослідниками як: метод 
навчання (В. Девісилов, Г. П’ятакова, Н. Заячківська), педагогічна технологія або 
об’єднання технологій (Д. Алфімов, Н. Михайлова, М. Остренко, О. Пічкур, 
Н. Савина, Е. Тазутдінова, Т. Татаринцева, І. Шалигіна), одночасно і метод, і 
технологія (Т. Бережна, О. Пічкур), форма організації навчання (К. Осадча), метод 
чи форма контролю (Г. Голуб, О. Чуракова, І. Книш, І. Пастухова Дж. Пейп, 
М. Чошанов, І. Шалигіна), інструмент оцінювання (Г. Голуб, О. Чуракова, 
М. Пінська, І. Шалигіна) альтернативний спосіб оцінювання навчальних досягнень 
учнів (В. Загвоздкін, Н. Зеленко, А. Могилевська, Т. Татаринцева), методика 
оцінювання компетентностей (О. Пінчук), засіб моніторингу індивідуальних 
досягнень чи форма альтернативного екзамену (Т. Новикова, М. Пінська, 
О. Прутченков, О. Семенов) та ін.  

Це зумовлює різні тлумачення портфоліо. Найпоширеніші серед них: 
зібрання праць, виконаних за певний період часу в межах освітнього закладу і поза 
ним (Загвоздкин, 2004, с. 255); спосіб фіксування, нагромадження та оцінювання 
індивідуальних досягнень у певний період навчання, що належить до аутентичних 
індивідуалізованих оцінок і орієнтований на процес не тільки оцінювання, а й 
самооцінювання (Зеленко & Могилевская, 2009, с. 62; Прутченков & Новикова, 
2015, URL); альтернативний спосіб оцінювання (самоаналіз професійних знань, 
умінь і особистісних якостей студента, простеження динаміки його професійного 
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становлення) (Зеленко & Могилевская, 2009, с. 63); аутентична, індивідуалізована, 
орієнтована на системну рефлексію навчальної діяльності технологія навчання, 
спрямована на реалізацію компетентнісного підходу (Тазутдинова, 2010, с. 13); 
форма цілеспрямованого, систематичного і неперервного оцінювання і 
самооцінювання навчальних результатів учнів (Пейп & Чошанов, 2000, с. 78; 
Савина, 2008, с. 3); систематичний і спеціально організований збір доказів, що 
використовуються для моніторингу знань, умінь і навичок (Прутченков & 

Новикова, 2015, URL). 

Отже, аналіз наукової літератури щодо використання портфоліо в освітньому 
просторі свідчить, що проблема портфоліо для оцінювання неформального й 
інформального навчання дорослих з метою визнання попереднього навчання й 
досвіду не має висвітлення у вітчизняних наукових джерелах,тому потребує 
вивчення зарубіжного досвіду, зокрема європейського. 

Водночас аналіз зарубіжної психолого-педагогічної літератури свідчить, що 
проблемі використання портфоліо у процедурі визнання попереднього навчання й 
досвіду присвячено чимало наукових досліджень (Mandell, 2000; Eversoll, 1986; 

Miller & Daloz, 1989; Schlossberg, 1990). 

Як зазначалося вище, портфоліо займає ключове місце у процедурі визнання 
попереднього навчання й досвіду кандидата для навчання у ЗВО. 

Метою портфоліо у процесі визнання попереднього навчання й досвіду є 
збір, вибір, рефлексія, проектування і представлення доказів навчальних досягнень 
(знання, навички, цінності і погляди), набутих у неформальному й інформальному 
середовищі (Barrett, 2007, c. 438). Таким чином, можна стверджувати, що доказова 
інформація, яка представлена в портфоліо, є основою для подальшої розробки 
процесу визнання – вибору конкретного змісту й методу оцінки. 

Метод портфоліо використовується, щоб допомогти дорослому охопити, 
організувати, інтегрувати і застосувати досягнення свого формального, 
неформального й інформального навчального досвіду, накопиченого впродовж 
певного періоду часу; скористатися цією накопиченою інформацією під час 
планування та оцінки прогресу власного навчання (Stefani, Mason  Pegler, 2008, c. 

28).  

У контексті ВПНД, портфоліо може бути визначено як всеосяжний звіт, який 
описує і документує досягнення попереднього (формального, неформального й 
інформального) навчання дорослого. Грунтуючись на самооцінці, метод портфоліо 
дозволяє дорослому стати зацікавленим у ефективності навчання. 

Успішний процес створення повного портфоліо досягається шляхом збору 
доказів і критичної рефлексії на артефакти, які забезпечують розуміння розвитку 
дорослого. Портфоліо являє собою файл, де зібрані зразки виконаних завдань 
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кандидата на ВПНД. Основний принцип підготовки портфоліо є постійне 
відображення своєї власної діяльності і навчання.  

Портфоліо зарубіжні дослідники визначають як робочий зразок, який містить 
репрезентативну вибірку робіт дорослого, зібраних за час роботи у певній галузі 
(Berk, 1999, c. 21). Вона демонструє динаміку розвитку студента, його досягнення 
в певній галузі. Ця колекція має включати в себе участь студента у відборі змісту 
портфоліо; керівні принципи для вибору; критерії  для оцінки заслуг; докази 
саморефлексії (Arter & Spandal, 1992, c. 36); систематизовані докази навчальних 
досягнень, набутих в або поза межами формального навчального або професійного 
середовища. Відображає потреби професійного розвитку особистості (Fokienė & 
Sajienė, 2009, c. 143); рефлексію й думки щодо особистого досвіду, збірку завдань, 
виконаних протягом певного періоду і зібраних у файл. Метод портфоліо 
використовується, щоб: допомогти дорослому організувати, інтегрувати і 
використати досягнення його формального, неформального й інформального 
навчального досвіду, накопиченого протягом певного періоду часу; скористатися 
накопиченою інформацією для планування й оцінки навчального прогресу (Stefani, 

Mason  Pegler, 2008, c. 29). 

У контексті нашого дослідження, портфоліо можна визначити як 
узагальнений звіт, який описує і документує досягнення попереднього 
(формального, неформального й інформального) навчання дорослого. Портфоліо 
дає можливість продемонструвати професійний розвиток на основі реальних 
особистих інтересів та освітніх потреб дорослого. Підготовка портфоліо надає 
реальну можливість дорослому критично подумати над власною навчальною 
діяльністю. Втім В. Кленовські стверджує, що портфоліо має спектр цілей – 

звітність, сумативне оцінювання, сертифікацію, вибір, просування, експертизу та 
оцінювання з метою вдосконалення процесів викладання та навчання (Klenowski, 

2002, c. 23). Оскільки метод портфоліо ґрунтується на самооцінці, він дозволяє 
стати дорослому зацікавленою стороною прогресу у навчанні. 

Зарубіжна дослідниця В. Kленовські (Klenowski, 2002) пропонує 
використовувати портфоліо для реалізації найрізноманітніших цілей оцінювання, 
але кожна мета оцінювання вимагає особливого процесу для збору та відбору 
даних. Як наслідок, у літературі представлені різні типи портфоліо. 

Зазвичай зарубіжні дослідники розрізняють три типи портфоліо: 1) 
портфоліо розвитку (development portfolio) або портфоліо для оцінювання 
(assessment portfolio); 2) демонстраційне портфоліо (showcase portfolio) (625); 3) 

навчальне портфоліо (learning portfolio), і портфоліо для працевлаштування 
(employment portfolio) (Tillema, 2000, c. 17).  
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Метою портфоліо розвитку (development portfolio) і навчального портфоліо 
(learning portfolio) вважається моніторинг розвитку і професійного зростання. 
Дослідник з Нідерландів Х. Тіллема підкреслює, що оцінка дійсно має місце у 
портфоліо розвитку, наприклад, самооцінка. Портфоліо розвитку може 
використовуватися з метою формативного оцінювання, забезпечуючи інформацію 
власнику портфоліо про проміжок між фактичними і цільовими результатами 
(Tillema, 1998, c. 280). 

Портфоліо для оцінювання (assessment portfolio), з іншого боку, в основному 
служить для оцінювання. Воно використовується для цілей сертифікації, валідації 
чи відбору (сумативне оцінювання), також має розвивальну мету (Tillema, 2001b, c. 

129). 

Демонстраційне портфоліо (showcase portfolio) або портфоліо для 
працевлаштування (employment portfolio) показує кращі досягнення дорослого, 
наприклад, для співбесіди з роботодавцем (Ritzen & Kösters, 2002, c. 5). Це 
специфічний тип портфоліо для оцінювання. 

Розглянемо більш детально класифікацію портфоліо, яка належить 
зарубіжним дослідникам  К. Сміт і Х. Tiллема (Smith & Tillema, 2003, c. 631). Вони 
роблять подальшу диференціацію між різними типами портфоліоі виокремлюють 
чотири типи портфоліо (рис. Ж.1): 

1. Портфоліо-дос’є або просто дос’є, яке є обовязковою колекцією 

попереднього навчання для відбору, визнання або переводу на інший курс 
навчання. 

2. Рефлективне портфоліо, яке є добровільною, особистою колекцією 
попереднього навчання, яка забезпечує докази зростання і досягнень дорослого. 
Воно розробляється для відбору, визнання або переводу на інший курс навчання. 

3. Навчальне портфоліо, яке є обовязковим оглядом навчальних здобутків, 
які були зібрані під час навчальної програми. 

4. Портфоліо особистого розвитку, яке є добровільним, особистим 

оцінюванням і рефлективним поглядом на професійне зростання впродовж 

тривалого часу. 
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Рисунок Ж.1.Типи портфоліо 

Джерело: опрацьовано автором з (Smith & Tillema, 2003) 

У контексті нашого дослідження більш детально розглянемо портфоліо-дос’є 
і рефлективне портфоліо, оскільки їх основна мета – сумативне визнання 
компетенцій. Водночас, рефлективне портфоліо робить більший акцент на 
розвиваючій меті оцінювання і містить результати самооцінки (Tillema, 2001a, 42). 

Таким чином: 
- портфоліо-дос’є вважається найбільш значущим для цілей офіційного 

визнання. Воно може бути використано для виявлення, оцінки і визнання 
фактичних компетенцій з метою юридичного й академічного визнання; 

- рефлективне портфоліо краще підходить для суспільного визнання. Його 
використання є добровільним, а це означає, що стимул для розвитку портфоліо 

походить від самого дорослого кандидата на визнання попереднього навчання. 

Рефлексивне портфоліо являє собою власну збірку попереднього навчання, яка 

могла б підвищити суспільне визнання компетенцій. 
Kожен тип портфоліо має дві мети: 1) зробити свій внесок у навчання та 

рефлексію дорослого і 2) представити його компетенції (Elshout-Mohr & Van 

Daalen-Kapteijns, 2003, c. 8).  

У портфоліо для оцінювання попереднього навчання акцент робиться на 
презентації досягнень, що підвищує рівень інформації про розвиток професійних 
компетенцій кандидата. В. Кленовські (Klenowski, 2002, c. 35) вказує, що портфолі 
одля оцінювання використовується в основному для цілей сумативної оцінки, 
наприклад, сертифікації або відбору. Портфоліо використовується на додаток до 
інших інструментів для отримання рішення про сертифікацію.  

Функція портфоліо у процедурі ВПНД може відрізнятися в залежності від 
країни. У Великобританії, наприклад, портфоліо використовується в якості 
базового інструменту оцінки та визнання. У Нідерландах його використання 

портфоліо для оцінювання  
(сумативна оцінка) 

портфоліо-досьє 

рефлективне 
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розвитку 
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приймається для цілей тільки формативної оцінки (Klarus, 2002, c. 63). Остаточне 

рішення щодо визнання попереднього навчання приймається за підсумками різних 

інших інструментів, таких як спостереження, практичні завдання, теоретичні 
узагальнення тощо. Це рішення часто включає в себе консультацію щодо 
подальшого розвитку компетенцій, які можуть стати основою плану розвитку 
особистості. 

Портфоліо для оцінювання дає можливість зрозуміти, які компетенції 
дорослий набув і визначити їх рівень (презентаційна функція) для того, щоб мати 
доступ до навчальної програми, для якої дорослий не має необхідних формальних 
документів; отримати сертифікат; отримати кредити; визначити компетенції, які 
вимагають подальшого оцінювання (формативне оцінювання); визначити 
компетенції, які потребують подальшого розвитку (особистий план розвитку). 

Разом з тим, дослідники зауважують, що портфоліо для оцінювання вимагає 
детальної специфікації стандартів і змісту з боку органів, відповідальних за 
формальне оцінювання (Klenowski, 2002, c. 36). Залежно від мети оцінювання 
стандарти регулюють академічне або професійне визнання («де-юре» або «де-

факто»). 
Портфоліо-дос’є має конкретну мету і включає в себе кращі досягнення, щоб 

показати, що кандидат відповідає стандартам оцінювання. Рефлексія на 
представлений матеріал, як правило, не потребується (Klenowski, 2002, c. 36).  

Структура портфоліо в більшості випадків передбачається (або обмежується) 
органом, що здійснює оцінку. Зокрема портфоліо є лише частиною широкої 
процедури визнання (Klenowski, 2002, c. 37). Це означає, що зібрані матеріали 
підтверджуються іншими доказами. 

Р. Кларус (Klarus, 1998, c. 64) визначає деякі важливі особливості щодо 
структури та змісту портфоліо для визнання попереднього навчання. Він радить 
портфоліо організовувати таким чином: 

1. Особисті дані; 
2. Резюме відповідного навчання та/або професійного досвіду і компетенцій; 
3. Огляд набутих компетенцій; 
4. Докази сформованості компетенцій; 
5. Індивідуальний план дій для подальшого оцінювання попереднього 

навчання або роботи. 
М. Елсхоут-Мор і М. ВанДален-Kaптейнс (Elshout-Mohr & VanDaalen-

Kapteijns, 2003, c. 8) описують такі відмінні елементи портфоліо для оцінювання: 
 гіпотеза, де кандидат висловлює власнебачення, які компетенції мають 

відношення до певного процесу визнання; 
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 заявлені компетенції, де кандидат детально описує компетенції, які він 
вважає доречними, із зазначенням рівня досягнень. Ці вимоги повинні 
супроводжуватися доказами, які показують заявлений рівень розвитку 
компетенцій;  

 план особистого розвитку, у якомувизначаються можливості для 
подальшого розвитку компетенцій. 

Водночас зарубіжні дослідники визначають, що кожне портфоліо 
складається з двох частин: дос’є і рефлективної частини (Klarus, 2002, c. 65): 

‒ частина дос’є містить довідкову інформацію про кандидата, яка 
допомагає інтерпретувати матеріали. Ця інформація часто містить дані про освіту, 
досвід роботи, діяльність у вільний час тощо. Для адекватної інтерпретації 
матеріалів, портфоліо повиненно пояснити контекст, у якому були розроблені 
матеріали. Матеріали можуть бути структуровані за алфавітом, тематично або 
хронологічно, як в Curriculum Vitae; 

‒ рефлективна частина містить кваліфікації і пояснює, які матеріали 
формують докази або вимоги. Зміст цієї частини, як правило, структурований з 
використанням стандартів у якості керівного принципу.  

Документи в портфоліо повинні відповідати таким критеріям:  
 відповідність обраному напряму освіти (Aarts, Blower, Burke, Conlin, 

Lamarre, McCrossan & Van Kleef, 2003, URL),  

 трансферність(Cantwell & Scevak, 2004, c. 135),  

 валідність (Bateman & Knight, 2003; Colardyn & Bjørnavold, 2004, c. 72; 

Day, 2001, c. 39; Fahy, Periin & Ferrer, 1999, URL);  

 автентичність (Day, 2001, c. 39; Konrad, 2001, URL).  

Крім того, портфоліо повинно бути відповідного рівня, ґрунтуватися на 
останньому досвіді (Konrad, 2001, URL). 

Отже, добре підготовлене портфоліо представляє важливі контекстуальні 
результати навчання, які вимагають комплексного мислення і навичок.  

Р. Кларус розрізняє «прямі докази» і «непрямі докази» (Klarus, 1998). Прямі 
докази – це результат формального навчання (дипломи, сертифікати та дозволи), у 
той час як непрямі докази – це відгуки, звіти, результати роботи тощо.  

Що стосується матеріалів, які можуть бути використані як докази 
сформованості компетенцій, дослідники розрізняють три категорії: 

1. Формальні докази, що відносяться до результатів минулого оцінювання, 
наприклад, дипломи та сертифікати. 

2. Матеріали, які забезпечують стандартизовану інформацію про 
результати навчання, наприклад результати тесту. Інформація не повинна бути 
інтерпретована оцінювачем порт фоліо. 
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3. Матеріали, які потребують інтерпретації. Це стосується якісної 
інформації про діяльність у реальних ситуаціях (Klarus, 2002, c. 65). 

Деякі зарубіжні дослідники (Elshout-Mohr & Van Daalen-Kapteijns, 2003, c. 

10) розрізняють п'ять типів доказів у портфоліо: артефакти, репродукції, атестати, 
формулювання задач і супровождуючі документи. Інші – шість, зокрема:  

1. Свідоцтва досвіду – докладний опис досвіду, на який кандидат хотів би 
послатися, щоб підтвердитизаявлені компетенції. 

2. Підтримка – заяви авторитетних джерел, що підтверджують розвиток 
досвіду та компетенцій кандидата. Водночас А. Коллінз вважає їх свідченнями або 
підтвердженням (attestations) (Collins, 1991, c. 151), а Р Кларус називає їх просто 
рекомендаціями (references). 

3. Продукти попереднього навчання – виробляються за умови відповідного 
досвіду й слугують доказом компетентності кандидата. А. Коллінз (344) називає їх 
артефактами або репродукцією. 

4. Сертифікати та деталі попереднього курсу – попередні дипломи та 
сертифікати, а також інформація про відвідування курсів, які мають або не мають 
сертифікату. А. Коллінз (Collins, 1991, c. 151) відносить їх до свідчень або 
підтверджень. 

5. Інтерв'ю або усна оцінка – будь-який тип інформації, яка отримана від 
експерта за допомогою формального й неформального спілкування і обговорення з 
кандидатом. А. Коллінз (Collins, 1991, c. 152) відносить їх до свідчень або 
підтверджень. 

6. Інші види поточної оцінки– будь-які додаткові завдання, когнітивні або 
практичні, спрямовані на збір додаткових доказів про рівень компетентності 
кандидата (O’Grady, 1991, c. 185). 

Перші чотири категорії відносяться до доказів, отриманих з попереднього 
навчання і діяльності, а останні дві категорії відносяться до доказів, що збираються 
під час процедури ВПНД. У. Уітейкер зазначає, що організатор процедури оцінки 
(часто навчальний заклад) має вказати, який тип документації вимагається для 
якого типу навчання, томущо деякі документи описують досвід або специфічний 
процес навчання, а не надання доказів навчання. Він підкреслює, що якість 
документів більш важлива, ніж кількість (Whitaker, 1989, c. 24).  

 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток З 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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