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Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів є важливою 

проблемою, розв’язання якої покликане вирішити завдання забезпечення не лише 

професійного зростання, а й особистісних якостей педагога. Йдеться про мотивацію 

неперервного саморозвитку; формування сучасного стилю мислення, з його характерними 

ознаками: системності, гнучкості, стратегічності, концептуальності, об’єктивності; 

формування певного стилю будування взаємостосунків: неупередженого ставлення до 

інших людей, прагнення до конструктивного підходу у розв’язанні проблем, до 

співробітництва, відмова від конфронтації.  

Е. Старобинський висловлює думку, що для підтримки професійних знань на рівні 

вимог, які висуваються до сучасного спеціаліста, необхідно не менш 4-6 годин на тиждень 

приділяти вивченню останніх досягнень в галузі, якою він займається [5, 6]. Це актуалізує 

вимогу постійного оволодіння знаннями, які є необхідними для підтримання кваліфікації, 

саморозвитку та самовдосконалення особистості впродовж життя. Єдиною можливістю 

для спеціаліста зберегти кваліфікацію є постійне підвищення рівня своєї професійної 

компетентності в процесі неперервної освіти. 

За таких умов головним завданням підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників стає не передача нового змісту сучасної освіти, а включення фахівця у процес 

осмислення своїх особистих і професійних цілей через співвідношення з цілями й 

цінностями сучасного життя, своїми потребами, запитами, очікуваннями. Такий підхід 

дозволяє розглядати систему підвищення кваліфікації не вузько функціонально, а в 

широкому соціокультурному контексті, що приводить нас до розуміння того, що 

навчання в системі підвищення кваліфікації має ознаки андрагогічного процесу, під яким 

ми розуміємо формування в слухачів, як суб’єктів навчання, ставлення до себе як до 

соціально і професійно зрілої особистості, здатної до самопізнання, самоосвіти, 

саморозвитку, рефлексії. 

Сучасне трактування «андрагогіки» розглядає її як «вікову та педагогічну галузь 

психолого-педагогічних досліджень теоретичних і практичних проблем освіти і виховання 

дорослих людей» [2, 22]. 
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С. Вершловський визначає андрагогіку як науку про навчання дорослих, яка 

обґрунтовує діяльність суб’єктів навчання в організації процесу навчання. 

М. Громкова висловлює думку, що андрагогіка є методологічною основою 

управлінської діяльності керівника .  

І.Колеснікова, Е. Тонконога виділяють специфічність теорії та методики навчання 

дорослих людей у контексті неперервної освіти та особливості її застосування в 

післядипломній педагогічній освіті, у тому числі в системі підвищення кваліфікації. 

Н. Протасова розглядає андрагогіку як теорію навчання дорослих і стверджує, що 

метою сучасного підходу до освіти є сприяння розвитку та збагачення цілісної 

особистості, прояву її самобутності, актуалізації прихованих здібностей. 

 Таким чином, різні погляди, які доповнюють один одного, створюють об’ємне 

уявлення про андрагогіку як науку, що розглядає освіту дорослих на рівні теоретичної 

проблеми як соціальний інститут, як сукупність технологій, і відповідають особливостям 

навчання дорослої людини. 

Предмет і методи андрагогіки формувалися в результаті виявлення специфічних 

особливостей організації освітнього процесу у дорослих порівняно з дітьми, а саме: 

дорослому належить провідна роль у процесі свого навчання;дорослий, що навчається, 

прагне до самореалізації, самостійності, до самоврядування і усвідомлює себе 

таким;доросла людина має життєвий (соціальний, професійний) досвід, який можна 

використовувати як джерело навчання для нього самого, так ї для його колег;доросла 

людина навчається для рішення важливої життєвої проблеми і досягнення конкретної 

мети;дорослий розраховує на негайне застосування здобутих в ході навчання умінь, 

навичок, знань, якостей;навчальна діяльність того, хто навчається, значною мірою 

детермінована часовими, просторовими, побутовими, професійними, соціальними 

факторами, які можуть як обмежувати, так і сприяти навчанню;процес навчання дорослої 

людини організується як сумісна діяльність того, хто навчається, і того, хто навчає, на 

всіх етапах: діагностування, планування, реалізації, оцінювання, корекції результатів 

навчальної діяльності. 

Особливістю андрагогіки як науки про навчання дорослих є й те, що вона тісно 

пов’язує поняття дорослість і освіченість. Дані поняття наближають андрагогіку до 

акмеології, з позицій якої можна пояснити різні рівні розвитку дорослої людини через 

«акме», тобто рівень зрілості людини в різних сферах її діяльності. 
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За висловленням І. Кона, «зріла особистість – це особистість, яка активно володіє 

своїм оточенням, має стійку єдність особистісних рис і ціннісних орієнтацій і здатна 

правильно сприймати людей і себе» [3, 177]. 

Г. Сухобська використовує поняття «соціальної зрілості», пов’язуючи з ним 

внутрішню спрямованість особистості тільки на ті цінності, які мають позитивне значення 

для людини, що находить свій прояв у таких характеристиках, як інтелект, самопочуття, 

настрій, ставлення до інших. 

Разом з поняттям «соціальна зрілість» науковці виділяють поняття «професійна 

соціалізація». Її інтегральним показником, на думку Е. Ериксона, є відчуття 

занепокоєності, прагнення до постійного професійного самовдосконалення, максимальної 

компетентності. 

Специфічною особливістю процесу підвищення кваліфікації педагогічних кадрів є 

те, що вона передбачає навчання тільки дорослих людей, які мають закінчену фахову 

освіту, досвід практичної роботи, усвідомлюють власні професійні потреби й тому 

прагнуть до професійного розвитку як важливої умови подальшої професійної 

самореалізації.  

У тісному взаємозв’язку з поняттям «андрагогіка» знаходиться поняття 

«андрагогічний підхід».В освіті це поняття трактується як система організації й 

самоорганізації освітнього процесу дорослих, яка побудована на принципах андрагогіки. 

С. Вершловський визначає андрагогічний підхід в навчанні дорослих як «соціальний 

феномен» і вважає, що покликання андрагогіки полягає в розкритті принципів, засобів і 

методів, які сприяють підвищенню соціалізації як функції освіти.  

Ю. Фокін  характеризує  андрагогічних підхід як нову парадигму в системі 

безперервного навчання та освіти дорослої людини, яка усвідомлює свої потреби і здатна 

задовольняти їх у своїй діяльності, яку сама планує й реалізує. 

У роботах Н. Протасової андрагогічний підхід розглядається як концептуальна 

основа розвитку системи післядипломної педагогічної освіти, і це пояснюється тим, що 

«для дорослого, фахівця важливим є відчуття власної участі у будь-яких рішеннях 

стосовно нього, а не покладання на рішення інших; андрагогічний підхід базується на 

використанні внутрішніх сил та прагнень людини до саморозвитку, 

самовдосконалення» [4, 38].  

Процес підвищення кваліфікації, побудований на засадах андрагогіки:пріоритеті 

самостійного навчання; спільної діяльності; опори на досвід того, хто навчається; 
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 індивідуалізації навчання; актуалізації результатів навчання; розвитку освітніх потреб; 

усвідомленості навчання, дозволяє забезпечити ефективнуорганізацію навчання педагогів: 

– формувати мотивацію до навчання, розуміння кожним слухачемспособів 

підвищеннявласної продуктивність під час навчання; 

– створення викладачем сприятливої атмосфери для мотивації навчання; 

– необхідність поділу процесу навчання на етапи. Якщо навики, які набуваються під 

час навчання, достатньо складні, тоді вони будуть відпрацьовуватися поступово з 

відповідним закріпленням; 

– наявність зворотного зв’язку щодо визначення результатів навчання.  

С. Вершловський акцентує увагу на тому, що «навчання дорослих ефективно в тому 

ступені, в якому створюються умови, які допомагають критично оцінити свій досвід і 

осмислити сутність рольових знань у широкому соціальному аспекті» [1, 10]. 

Результатом навчання педагогічних працівників у процесі підвищення кваліфікації 

на засадах андрагогіки, стає реальний розвиток професійної компетентності фахівців, 

основними показниками якого виступають: 

– сформоване ціннісне ставлення до своєї професії, розуміння й прийняття для себе 

провідних ролей педагога: організатора, наставника, консультанта, лідера тощо;  

– засвоєнні теоретичні та методологічні знання;  

– сформовані певні вміння, як основа подальшої практичної діяльності на посаді 

педагога, фахівця своєї справи. 
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