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озвиток системи додатко
вої освіти зумовлений зрос
танням потреб особистості, інте
лектуалізацією праці, швидкою
зміною технологій, що викли
кали необхідність заміни фор
мули «освіта на все життя» фор
мулою «освіта через усе життя»
(безперервна освіта), і необхід
ністю забезпечення адекватного
зростання фахового рівня відпо
відно до ускладнення завдань, що
виникають у ході реалізації стра
тегії побудови суспільства, зас
нованого на знаннях.

Ухвалена майже всіма пере
довими країнами концепція
безперервної освіти висуває
освіту дорослих на визна
чальні позиції в основних на
прямах соціально-еконбмічного розвитку сучасного світу.
Освіта дорослих — невід'ємна
і водночас відносно відособ
лена частина системи освіти.
Цс означає, що поряд із про
блемами, загальними для всіх
напрямів освітньої діяльності,
вона має свою, властиву тільки
їй дослідну проблематику, зу
мовлену своєрідністю контин
генту і специфікою завдань, на
виконанні яких сконцентро
вано діяльність різних уста
нов.
Основна і додаткова освіта
взаємозалежні й впливають на
розвиток одна одної. Історич
но додаткова освіта викону
вала компенсуючу, факульта
тивну функцію щодо основ
ної. Нині можна стверджува
ти, шо співвідношення між
ними поступово змінюється на
протилежне. Цьому сприяє
також сучасна складна демо
графічна ситуація в Україні
Освіта дорослих спрямована
на максимальне задоволення
таких потреб особистості, сус
пільства, держави: особистості
— у самовдосконаленні, в адап
тації до соціал ьно-екоиомічних.
політичних, морально-психо
логічних умов ж и т т я , що
стрімко змінюються; сус
пільства — у формуванні со
ціально активних, здатних
адаптуватися до реалій життя,
законослухняних :і ініціативних
громадян, членів суспільства,
які орієнтуються на загально
людські цінності; держави — у
підготовці компетентних, тала
новитих працівників, здатних
вивести країну на високий
рівень соціально-економічно
го і культурного розвитку.
Додаткова освіта дорослих є
однією із структур безперерв
ної освіти, яка найбільш інтен
сивно розвивається. Водночас
її важливість для розвитку всієї
системи вітчизняної освіти за
лишається недооціненою. Ос
віта дорослих, у тому числі і
додаткова, — це найбільш рин
кова освіта в тому розумінні,
що тут велика частина послуг
продається і купується за рин
ковими законами. Але це не
повинно означати самоусунен
ня держави.
Через те, що в Україні немає
цілеспрямованої державної
політики в сфері додаткової
освіти виникають проблеми,
які важко розв'язати. В Зако
нах України «Про освіту»,
«Про вищу освіту» немає поняття «освіта дорослих». Май
же І0 років очікують розгляду
неодноразово перероблені про
екти законів «Про розвиток
персоналу», «Про додаткову
освіту». Проте в більшості роз
винутих країн прийняті та ре
алізуються законодавчі акти
щодо освіти дорослих — або у
вигляді спеціальних законів,
або у вигляді відповідних час
тин загальних законів про осв
іту. Додіїїкову освіту вирізняє
гнучкість, здатність швидко

реагувати
на
потреби сус
пільства — і це
унеможливлює
високий сту
пінь її стандар
тизації. Однак
критерії
для
визнання всетаки необхідні.
Через величез
не
розмаїття
програм
(у
тому числі й за
тривалістю)
цілком
фор
мальний підхід
реалізувати не
можливо, хоча
деякі його еле
менти можна
використати.
світа д о р о с л и х — су
купність освітніх програм
та установ, які їх реалізують,
призначених для повнолітніх
громадян, зайнятих на ринку
праці. Тому законодавство має
регулювати не тільки відноси
ни в освітянській сфері, а й
професійну діяльність, різні
сфери життя людини, суспіль
ства, держави. Але. додаткова
освіта залишається найневрегульованішою: її нормативна
база застаріла і сповнена су
перечностей, особливо щодо
післядипломного навчання
фахівців; недостатньо внормо
вано механізми фінансування
закладів і нефінансового уп
равління державою.
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Р е а л і з с щ і я проголошеного урядом України стра
тегічного курсу переходу національної економіки
на інноваційну модель розвитку, більш глибоку
інтеграцію країни в загальноєвропейський дослід
ний та інноваційний простір потребує вдосконален
ня управління кадровим потенціалом суспільства.
Нині недостатньо підвищити рівень професійної
підготовки і потреби замовника (студента, робото
давця, суспільства, держави). Необхідно привести
у відповідність темпи змін того й іншого. Сучасні дос
лідники доводять, що люди, які виходять на ринок
робочої сили в перше десятиріччя нового тисячо
ліття, повинні бути підготовлені до п'яти — шести
змін у кар'єрі протягом життя. Швидкість змін
зовнішнього середовища істотно збільшилась. Вод
ночас розширилася наша уява про можливості самореалізації і по горизонталі (глобалізація), і по
вертикалі («у сорок років життя тільки починаєть
ся»). Безперервна освіта стає важливим фактором
конкурентоспроможності фахівця на ринку праці.
економічного зростання та
соціальної стабільності сус
пільства, процеси глобалізації,
та інтеграції України в Євро
пейське співтовариство. В умо
вах скорочення державного
фінансування вищої школи
додаткова освіта — найбільш
перспективне джерело фінан
сування освітніх закладів.
исоку конкурентоспро
можність і стабільне еконо
мічне зростання в Україні, як і
п усьому евггі, насамперед, виз
начають чинники, що стимулю
ють поширення нових техно
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логій та інноваційні

Авіація завжди була й
ся ишпваїїіинпп галуззю і

Характерними ознаками си
стеми додаткової освіти дорос
лих, то виповідає новим сс-

• світову

Додаткова освіта • НАУ ди
намічно розвивається і забез
погребам розвитку сучасного
печується співпрацею спеціаль
суспільства, повинні бути: дер
ного структурного підрозділу
жавно-громадський характер,
— Інституту післядипломного
тісні зв'язки з іншими систе
навчання з іншими інститута
мами безперервної освіти, роз
ми і підрозділами університе
виток ринку освітніх послуг,
ту та сторонніми організація
розвиток і поєднання різних
ми. 1ПН виповідає за визна
форм управління (законодав
ч е н н я стратегії й т а к т и к и
чих, адміністративних, еконо
післядипломної освіти; марке
мічних), спеціально підготов
тингову діяльність; фінансове
лені кадри (викладачі, кон
та організаційне забезпечення;
сультанти, адміністратори,
впровадження сучасних ме
тьютори, творці програм на
тодів і технологій навчання.
вчання). Освіта дорослих має
Інститути університету реалі
базуватися на теорії навчання
зують кадрове та навчальнодорослих — андрагогіці, кон
методичне забезпечення на
цепції вільного чи «відкрито
вчального процесу. Обсяг пе
го» навчання (орепісагпіпзрепідготовки за другою спе
англ.). Основною повинна ста
ціальністю за останніх п'ять
ти технологія навчання дорос
років збільшився у 10 разів і
лих на базі пндрагогічної мо
становить у 2008 — 2009 на
делі навчання з використанням
вчальному році 2000 слухачів
навчально-методичних мате
за 37 спеціальностей 22 на
ріалів, створених спеціально
прямів. Пропонуються понад
для дорослих, з урахуванням
400 курсів підвищення квалі
їхніх вікових і соціально-пси
фікації, семінарів і стажувань.
хологічних
особливостей.
Відбуваються якісні зміни
Широкого застосування має
складу слухачів, які навчають
набути дистанційне навчання,
різні комбіновані технології. • ся за напрямом перепідготов
ки. Більш як половина — пред
Освіта дорослих — віднос
ставники багатьох підприємств
но відокремлений підрозділ
України та інших держав,
освітньої практики. Від дитя
зв'язки з якими зміцнюють
чо-юнацької освіти вона від
конкурентоспроможність уні
різняється насаперед особли
верситету на освітньому рин
востями контингенту, специ
ку. В університеті додаткову
фікою завдань і способів їхньо
освіту різних форм і напрямів
го розв'язання. При цьому вар
отримують громадяни В'єтна
то враховувати дві протилежні
му, Китаю, Франції, США.
тенденції: а) відокремлення,
Підвищують кваліфікацію пра
виражене в специфіці завдань,
цівники авіаційної галузі понад
що підсилюється, і зростання
30 країн світу, зокрема Азер
числа освітніх установ для до
байджану, Казахстану, Росій
рослої людини; б) злиття з ди
ської Федерації, Таджикиста
тячо-юнацькою освітою в єдині
ну, Узбекистану, Франції.
освітні сходи, що забезпечують
АУ розробив Концепцію
довічне збагачення творчого
додаткової професійної
потенціалу і різнобічний про
підготовки, що визначає мету та
грес особистості. Проти
завдання університету в справі
лежність цих тенденцій віднос
розвитку професіоналізму кад
на: вони не альтернативні.
рового потенціалу, вдосконален
Перша з них при правильній
ня функціонування системи
організації справи в результаті
підготовки, перепідготовки та
працює на більш повне втілен
підвищення кваліфікації фахівців
ня другої. Взаємодоповнення
для професійної діяльності в
двох підрозділів освіти підтвер
різних галузях економіки, дер
джується практикою розвитку
жавного управління, місцевого
додаткової освіти в універси
самоврядування тощо. Концеп
тетах України.
цію розроблено з урахуванням
Основними передумовами
основних положень Конституції
розвитку додаткової освіти в
України, законів України «Про
Національному авіаційному
освіту», «Про вищу освіту», деруніверситеті є перспективи
штшттшштшкшшттшштшттшт
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жавних стандартів вищої освіти
і сфери праці, чинних нормативно-п^звових актів з питань
освіти і праці, прогнозів со
ціально-економічного розвитку
країни, авіаційної галузі, а та
кож міжнародних вимог і перс
пектив входження до єдиного
Європейського освітнього про
стору.
Основні завдання Концепції:
створення і розвиток постійно
діючої системи післядиплом
ного навчання фахівців у НАУ
з використанням сучасних тех
нологій та ефективних моти
ваційних механізмів, що дадуть
змогу на новому якісному рівні
шння з формуі розвитку кедрового по
те н шалу, розуміння проблем
післядипломного навчання як
напряму освітньої діяльності
університету; реалізація авто
номії НАУ шодо додаткової
освіти; реалізація заходів щодо
зміни структури Інституту
післядипломного навчанн.'і
НАУ як складової системи до
даткової освіти в університеті.
В основу розвитку додатко
вої освіти в НАУ покладено
такі основні принципи: дифе
ренціація мети, змісту освіти,
методів й форм навчання; зв'я
зок з процесами глобалізації,
ринкових перетворень з рест
руктуризацією економіки, по
требами бізнесу; забезпечення
доступу і якості; відповідність
державним вимогам і освітнім
міжнародним стандартам; ав
тономність Інституту післядип
ломного навчання; врахування
специфіки освітніх потреб
різних категорій слухачів і ро
ботодавців; упровадження мо
дульних технологій навчання з
урахуванням індивідуального
підходу до кожного слухача і
потреб роботодавців-замовників; створення умов для по
стійного самовдосконалення і
адаптації до соціально-еконо
мічних змін.
Серед завдань системи до
даткової освіти НАУ, що ма
ють бути вирішеними, основні:
приведення обсягів і змісту
підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації фа
хівців відповідно до поточних
і перспективних потреб віт
чизняної та глобальної еконо
міки; формування змісту на
вчання, виходячи з його цільо
вого спрямування, посадових
обов'язків слухачів, поперед
ньо здобутої ними освіти, дос
віду практичної роботи та
професійної діяльності, інте
ресів і потреб особистостей;
розробка і постійна актуалі
зація освітньо-професійних і
професійних програм та осві
тньо-кваліфікаційних харак
теристик випускників; засто
сування сучасних технологій
реалізації змісту навчання, що
передбачає його диференціа
цію, індивідуалізацію, впро
вадження дистанційних техно
логій.
авдання додаткової про
фесіііиої підготовки по
винні вирішуватися на основі
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вдосконаленої нормативно-пра
вової бази функціонування за
гальнонаціональної системи
підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фа
хівців з перспективою інтеграції
до Загальноєвропейського ос
вітнього простору.
Зміст формується з урахуван
ням галузевої та рівневої спе
цифіки. Врахування особливо
стей післядипломної освіти в
цілому (скорочений термін
навчання, інтенсивність, різно
манітність раніше здобутої слу
хачами освіти, значний обсяг
самостійної роботи) зумовлює
підвищення вимог до нхідного
рівня підготовки при отриманні
післядипломної освіти.
Концепцією сформульовано
основні вимоги до навчальних
програм післядипломної осві
ти: визначення сегмента рин
ку праці, на який буде спря
мовано підготовку за програ
мою; чітке визначення- вимог
до попередньої освіти та досв
іду практичної роботи слуха
ча; розробка схеми збалансу
вання змісту попередньої осві
ти і програми, що пропонуєть
ся; взаємозв'язок програми, що
пропонується, з галузевими
стандартами освіти попередніх
рівнів підготовки; обов'язкове
врахування змістових модулів
дисциплін загальноекономічної
і професійної орієнтації базо
вої і повної вищої освіти. Ос
новним завданням при розробці
навчальних планів має бути
створення інтегрованих на
вчальних планів (за модульним
принципом), які забезпечува
ли б узгодження програм після
дипломної освіти з програма
ми підготовки відповідно до
освіти ьо-кваліфікаційних
рівнів (бакалавр, спеціаліст,
магістр).
' В основу підвищення ква
ліфікації, перепідготовки фа
хівців та інших форм подовже
ної професійної підготовки зак
ладаються прогресивні інтен
сивні технології, що формують
зацікавлене ставлення слухачів
до теоретичних знань, передо
вого досвіду як засобу вирі
шення практичних завдань.
Вони допомагають відобрази
ти, моделювати в формах і ме
тодах навчальної діяльності
слухачів зміст професійної
діяльності, засвоювати спосо
би розв'язання проблемних си

туацій через активну безпосе
редню участь слухачів.
форми навчання з кожної
програми встановлює ІПН
НАУ залежно від складності
програм і відповідно до чин
ного законодавства та потреб
замовника на підставі укладе
ного з ним договору (денна,
вечірня, заочна, дистанційна
форми навчання, екстернат, а
також сполучення цих форм
— очно-заочна). Тривалість
навчання в системі післядип
ломної освіти визначається об
сягом навчального часу (в ака
демічних годинах) і встанов
люється ІПН згідно з відпові
дними нормативними докумен
тами за погодженням із замов
ником залежно від організа
ційних форм навчання.
Робота над Концепцією пе
реконує, що є проблеми, які
мають бути розв'язані на держав
ному рівні. До основних заходів
. із забезпечення розвитку безпе
рервної професійної підготовки
в Україні варто віднести: не
обхідність формування і розвит
ку нормативно-правової бази,
узгодженість із законодавчими
актами Європи і СНД та інших
країн світу в галузі освіти до
рослих;
приведення
у
відповідність первинної освіти до
перспективи навчання впродовж
усього життя, економічне забез
печення створення, функціону
вання і розвитку освіти дорос
лих за рахунок коштів держбю
джету, підприємств, недержавних
фондів і організацій; формуван
ня юридичної та економічної
бази діяльності закладів додат
кової освіти; створення систе
ми персонального кредитуван
ня освіти дорослих; забезпечен
ня податкових пільг підприєм
ствам, шо акумулюють кошти
на освіту дорослих; розвиток те
оретичних засад додаткової ос
віти; розробка системи підготов
ки спеціалістів з освіти дорос
лих (консультантів, тьюторів,
управлінців, працівників іпформаційно-орієнтаційних служб),
розширення
міжнародного
співробітництва у сфері освіти,
охоплюючи мобільність слу
хачів, викладачів, наукових
співробітників, визнання періодів
навчання в інших країнах, дип
ломів про вищу освіту, вчених
звань.

Н:

езважаючи
на
всю
. складність сучасної кри
зової ситуації, хотілося б заз
начити, що історія всіх світо
вих економічних і фінансових
криз показує, що будь-яка кри
з а — ц е початок перебудови,
реструктуризації, оптимізаиії,
підвищення ефективності й, як
правило, вона дає чудовий шанс
для вдосконалення. Криза — це
проблема, але криза — це і
можливості. Цей спад дає кері
вникам організацій можливості
відшліфувати управлінські на
вички й удосконалити свою
майстерність. Нині настав той
час, коли потрібно й варто на
вчатися, а також одразу вико
ристовувати отримані знання й
навички на практиці, що є
серйозним стимулом розвитку
системи безперервної профе
сійної підготовки.
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