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У сучасних «організаціях високого класу» працівники повинні бути готові до 

безперервного росту і розвитку на робочому місці. Враховуючи підвищений вік, різний 

досвід і різноманітні способи життя і культуру працюючого населення, то стає 

зрозуміло, що практика освіти дорослих повинна вийти за рамки традиційної моделі - 

вчителів як постачальників знань і учнів як пасивних його отримувачів. Методи і 

прийоми, які залучають попередній досвід робочих, пов’язують теоретичні концепції та 

практику, а також заохочують відображення і передачу знань з однієї ситуації в іншу, є 

життєво важливими для процесу навчання. У цій статті ми розглянемо деякі з нових 

методів навчання на робочому місці, такі як навчання дією, ситуаційне навчання та 

епізодичне навчання [3, c. 5]. 

Навчання дією - це систематичний процес, за допомогою якого люди вчаться на 

власному досвіді. Воно засновано на передумові, що навчання вимагає дій і дії 

вимагають навчання. Воно залучає учнів до своєчасного навчання, «надаючи їм 

можливості розвивати знання і розуміння у відповідний час, основуючись на 

безпосередніх потребах» [4, с. 11]. Навчання саме по собі є бажаним результатом 

навчання дією, але не є вирішенням проблеми. Це навчання, яке відбувається в процесі 

пошуку вирішення проблем, які постають під час навчання дією. Це тип навчання, який 

допомагає людям більш ефективно реагувати на зміни. 

Навчання дією було прийнято на робочому місці як життєздатний підхід до 

практичної освіти та розвитку, і як важливий елемент навчання та стратегії розвитку [9, 

c. 205-215]. Воно залучає членів організації в групові ситуації, допомагаючи кожному 

члену групи вчитися в процесі пошуку рішень власних проблем. У ході цього процесу 

учні розвивають свою самосвідомість, отримують нові знання, корегують своє 

ставлення, поведінку і навички з метою внесення змін та перегляду своєї ролі в нових 

умовах [11, c. 37-50]. 

Ситуаційне навчання - це інший підхід, який привертає до себе увагу в галузі 

освіти дорослих та навчання на робочому місці. У ситуаційному навчанні знання та 

навички викладаються в контексті, який відображає як саме ці знання будуть 



використані в реальних життєвих ситуаціях. Ця стратегія заснована на тому, що знання 

не є чимось незалежним, а є безпосередньо ситуаційним явищем, являючись частиною 

продукту діяльності, контексту чи культури, в яких воно розвивається [1, c. 13]. Орі і 

Нельсон наполягають на цьому поясненні, заявляючи, що «навчання вимагає більше, 

ніж просто думки і дії, чи конкретної фізичної або соціальної ситуації, чи просто 

отримання тілом фактичного знання, але воно також вимагає участі в реальних 

практиках культури» [7, c. 623]. Таким чином, в ситуаційному навчанні завжди 

присутній справжній соціальний контекст, в якому відбувається навчання. Цей 

контекст досить корисний для розширення знань, він пропонує учням можливості 

застосувати ці знання по-новому і в нових ситуаціях. 

Когнітивне учнівство є одним із прикладів ситуаційного навчання. Учні беруть 

участь в практичних діях та виконують практичні завдання, які розробляються на 

основі певної професійної діяльності і правил соціальної взаємодії. Таким чином, 

когнітивне учнівство дуже схоже на ремесляне учнівство. Тим не менш, «когнітивне 

учнівство підтримує навчання в певній області, дозволяючи студентам набувати, 

розробляти і використовувати інструменти пізнання в області справжньої діяльності» 

[5, с. 5], що означає, що діяльність здійснюється в рамках робочого середовища.  

Студентське викладання є ще одним прикладом ситуаційного навчання, в якому 

навчання відбувається в автентичній обстановці, де учні випробовують культурні та 

міжособистісні аспекти роботи в професії вчителя.  

У теорії ситуаційного навчання, «знання розглядається як спів-продюсер учня і 

ситуації; участь учнів у ситуації є критичною» [2, с. 28]. Дамарін уточнює поняття 

навчання і пізнання в ситуації, використовуючи як уточнюючу метафору відмінність 

між мандрівником і туристом: мандрівник і турист можуть відвідати одне і те ж саме 

місто, але пережити це по-різному. Мета туриста, як правило, це – побачити всі 

визначні пам'ятки, дізнатися їх назви, зробити, зібрати приголомшливі знімки, 

скуштувати їжу, побачити місцеві ритуали. Мандрівник, прагне зрозуміти місто, взнати 

і пожити трохи серед людей, щоб зрозуміти мову, як вербальну, так і невербальну, та 

взяти участь в ритуалах міста. Наприкінці однаково тривалого перебування турист, 

імовірно, побачить більше пам'ятників, ніж мандрівник, але мандрівник, швидше за все, 

краще знатиме, як використовувати громадський транспорт [2, с. 29]. Ситуаційне 

навчання, як і навчання дією, підтверджує, що зміни поведінки, швидше за все, 

відбуваються в результаті рефлексії на досвід.  



Епізодичне навчання - ще один спосіб "вчитися на роботі", - відрізняється тим, що 

воно не включає в себе практично ніякого відображення. Росс-Гордон і Даулінг дають 

таке визначення епізодичного навчання: «Епізодичне навчання визначається як 

спонтанна дія чи транзакція, метою яких є виконання завдання, але завдяки щасливому 

випадку при цьому покращуються певні знання, навички, або розуміння». Тому 

епізодичне навчання включає в себе такі речі, як вчитися на помилках, навчання в 

процесі роботи, навчання через інтернет-мережу, навчання через серію 

міжособистісних експериментів [8, с. 315]. 

Епізодичне навчання є ненавмисним і недослідженим. Воно не засноване на 

рефлексії, і тому навчання впроваджується через дії учня. Труднощі в перевірці 

епізодичного навчання як ефективної навчальної стратегії саме в тому, що навчання не 

очікуване, і, отже, не так легко його оцінити. Основною метою діяльності є виконання 

завдання, а не навчання. Коли епізодичне навчання відбувається, то воно є сюрпризом, 

як побічний продукт іншої діяльності. Учень взнає щось, в той час як він робить щось 

інше. Щоб діяти і продовжувати свою роботу, учень повинен відірватися від основного 

або планового завдання і дослідити відкриття, перш ніж він  зможе дізнатися щось 

корисне. Усвідомлення можливостей і значення такого навчання можуть бути доведені 

до відома учнів, якщо зробити упор на результати, які вони можуть отримати через 

епізодичне навчання [6, c. 4]: підвищення компетенції, збільшення самопізнання,  

покращення життєвих навичок, розвиток впевненості в собі.  

Кожен із способів навчання, переглянутих у цій статті, має загальні якості і 

атрибути. Наприклад, навчання дією, ситуаційне навчання та епізодичне навчання - всі 

три види навчання залучають учнів до експериментального навчання. Розрив між 

учнем та експертом зникає, так як всі люди в своєму робочому середовищі вважаються 

експертами в певній мірі. Крім того, всі три способи навчання мають колективний 

характер. На робочих місцях навчання часто відбувається в команді, посилюються 

зв'язок і співробітництво між окремими членами і цілими групами, загальними для всіх 

організацій. "Рішення часто приймаються і реалізуються групами і страждають від явно 

або неявно виражених загальних соціальних норм, соціальних історій, соціальних 

цінностей та соціальних вірувань» [10, с. 294]. Тому що робочий контекст є соціальним, 

і вимагає міжособистісної взаємодії, інтерпретації індивідом ситуації, і в його 

подальших діях може бути велика кількість відмінностей. Навчання в контексті - 

навчання дією, ситуаційне навчання, епізодичне навчання - дає можливість 



працівникам уточнити своє розуміння ситуації в соціальному контексті і знижує 

відсоток неправильного тлумачення або помилкового навчання. 

Умови підвищення якості навчання, які є загальними для всіх трьох підходів, 

виглядають наступним чином:  

- проактивність – умова, згідно якої учень бере на себе відповідальність і 

направляє своє навчання самостійно. Це схоже на умову автономії та розширення прав і 

можливостей. 

- критична рефлексія – умова, згідно якої учні «визначають і чітко формулюють 

норми, цінності і припущення, які приховані від усвідомлення" і змінюють "спосіб 

мислення про речі навкруги"[10, с. 297].  

- творчість – яка дозволяє людям думати не тільки про свої власні точки зору, щоб 

побачити ситуацію з різних боків. 

Підбиваючи підсумки вивчення новозеландського досвіду щодо нових методів 

виробничого навчання, можна впевнено сказати, що він має досить важливе значення 

для покращення якості сучасного професійного навчання в національній системі 

професійної освіти. Навчання дією, ситуаційне навчання та епізодичне навчання – це 

методи, які мають потенціал як для професійного, так і особистісного розвитку 

працівників будь-якого сучасного підприємства.  
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