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У статті здійснюється розгляд феномена безперервної освіти як одного з основних орієнтирів 
сучасного розвитку системи освіти, його ґенези, структури та основних форм прояву. Показуєть-
ся, що безперервна освіта передбачає заміну лінійного підходу до освіти нелінійним та багато-
вимірним. Доводиться, що завдяки впровадженню настанов безперервної освіти відбувається 
гуманізація освітнього та суспільного процесу в цілому. 
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Однією з основних проблем сучасного 

етапу розвитку людської цивілізації, що відріз-
няється прогресуючими процесами глобаліза-
ції та оформленням таких нових суспільних 
форм як інноваційне та інформаційне суспіль-
ство, є реформа та модернізація системи осві-
ти, становлення нових форм освіти, що умож-
ливлювали б життя людини в умовах суспільс-
тва, що постійно змінюється. Серед таких но-
вих форм освіти провідне місце займає конце-
пція безперервної освіти, освіти впродовж 
усього життя, як основоположний принцип ор-
ганізаційної перебудови різних ланок системи 
освіти в напрямі її зв’язку з життям. За визна-
ченням програмного документа ЮНЕСКО, 
проблема відповідності між освітою та життям 
інноваційного, освіченого суспільства, суспіль-
ства знань «набула нових вимірів та великої 
актуальності мірою того, як сучасні економічні 
системи потребують від випускників здатності 
постійно оновлювати свої знання, вивчати нові 
навички та набувати таких якостей, що дозво-
лятимуть їм бути не лише вдалими шукачами 
робочих місць, але творцями робочих місць на 
постійно рухливих ринках праці. Вища освіта 
має переосмислити свою місію та перевизна-
чити багато своїх функцій, зокрема в поглядах 
на суспільні потреби в навчанні та тренуванні 
впродовж усього життя» [12, 8]. В той же час 
висловлюється думка, що ідея безперервної 
освіти не є концепцією, яку потрібно нав’я-
зувати суспільству ззовні з метою його перет-
ворення; власне суспільний розвиток забезпе-
чує іманентні умови для реалізації концепції 
безперервної освіти на основі збільшення різ-
номанітності освітніх форм. 

Феномен безперервної освіти став уже 
предметом розгляду дослідників. Серед робот 
українських авторів слід згадати, перш за все, 
монографію М. В. Степка, Б. В. Клименка, 
Л. Л. Товажнянського [8] та роботу А. В. Доб-
ридень [3], в яких здійснено розгляд освіти 

впродовж усього життя в контексті вимог та 
перспектив розвитку Болонського процесу. 
Проте, не можна не дійти висновку, що сут-
ність феномена безперервної освіти не зво-
диться до його кореляції з Болонським проце-
сом, а становить собою більш масштабне 
утворення. Крім того, соціально-економічні 
умови в сьогоденній Україні склали контекст 
розгляду безперервної освіти у статті 
І. В. Мартинюка [6]. Нарешті, однією з перших 
спроб саме філософського розгляду феноме-
на безперервної освіти є розвідка П. Г. Да-
видова [2], яку втім, у зв’язку з її невеличким 
обсягом важко назвати завершеним дослі-
дженням сутності феномена освіти впродовж 
усього життя, світоглядних аспектів його тео-
ретичної концептуалізації та практичного вті-
лення. 

Отже, метою даної статті є виявлення ос-
новних підходів, принципів і концептуальної 
основи феномена безперервної освіти, як за-
собу становлення освіченого суспільства за 
доби глобалізації. 

Як відправну точку ґенези філософських 
підвалин ідеї безперервної освіти можна, на 
нашу думку, розглядати положення, вислов-
лювані представниками екзистенціальної течії 
філософії, особливо Ж.-П. Сартром. Новизна 
поглядів таких авторів на освіту була 
пов’язана з розробкою екзистенціальної педа-
гогіки, гуманістичної психології. Специфіка 
аналізу полягала у використанні феноменоло-
гічного підходу до визначення поняття освіти 
на основі включення до його змісту уявлень 
про автономію особистості, безперервності в її 
переживаннях, у способах самосвідомості, 
самовизначення і самоактуалізації. Ідеї указа-
них авторів отримали розвиток у поглядах на 
поняття безперервної освіти в 70–80-х роках 
нашого століття. Ці погляди були пов’язані з 
результатами соціокультурного аналізу сучас-
ної ситуації, з осмисленням тенденцій розвит-
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ку освіти та формулюванням принципів такого 
розвитку. Одна з проблем сучасної освіти – це 
глобалізація. 

Аналізуючи тенденції розвитку сучасної 
освіти, можна виділити два глобальних проце-
си, які, з одного боку, протистоять один одно-
му, а з іншого – взаємозв’язані та доповнюють 
один одного. Це процеси диверсифікації та 
інтернаціоналізації освіти. 

Диверсифікація пов’язана з організацією 
нових освітніх установ, з додаванням освітніх 
функцій суспільним установам, із введенням 
нових напрямів навчання, нових курсів і дис-
циплін, створенням міждисциплінарних про-
грам. Змінюються процедури набору студен-
тів, методи та прийоми навчання. Реорганізу-
ються система управління освітою, структура 
учбових закладів і порядок їх фінансування. 

Називаючи чинники, що викликають ди-
версифікацію освіти (розвиток економіки, ево-
люцію ринку праці, прогрес науки і техніки, 
розповсюдження учбового процесу на нові 
верстви населення, розосередження населен-
ня по території країни, зміну цінностей і пріо-
ритетів у суспільстві, підвищення освітнього і 
культурного рівня населення), О. В. Купцов 
підкреслює, що в найзагальнішому вигляді 
диверсифікація освіти обумовлена двома ос-
новними причинами: по-перше, зміною суспі-
льних потреб у рівні розвитку людей, а по-
друге – зміною індивідуальних потреб людей. 
Для успішного розвитку суспільства система 
освіти повинна задовольняти потреби, що змі-
нюються, передбачати їх і адаптуватися до 
них. Процес диверсифікації визначає різнома-
нітність національних освітніх систем і націле-
ний на збереження культурної своєрідності 
кожної нації: її історії, мови, мистецтва, літера-
тури, традицій та звичаїв. 

Інтернаціоналізація освіти, навпаки, 
спрямована на зближення національних сис-
тем, знаходження і розвиток у них загальних 
універсальних концептів і компонентів, тих 
спільних підстав, які складають основу різно-
манітності національних культур, сприяючи 
тим самим їх взаємозбагаченню [5, 29-30]. Ін-
струментами інтернаціоналізації виступають 
обмін студентами, викладачами і дослідника-
ми, мобільність, визнання учбових курсів, дип-
ломів і вчених ступенів, загальні стандарти 
освіти та ін. Інтернаціоналізація вищої освіти в 
інтегрованій Європі, де розвиток інтеграційних 
процесів привів до створення єдиного еконо-
мічного, політичного, освітнього простору, ві-
дображає реальний процес глобалізації освіти 
в XXI ст. Європейське співтовариство вже де-
кілька десятиліть тому поставило завдання 
розробки програм всебічного об’єднання зу-
силь вищої школи з метою підготовки фахівців 
для європейської економіки. В межах цих про-

грам були скоординовані дії країн-учасниць, 
що охоплюють різноманітні аспекти діяльності 
вищої школи та її взаємодії з економікою. 

Так, програма ERASMUS (European 
Community Action Scheme For The Mobility Of 
University Students, тобто, «Схема дій Євро-
пейського співтовариства для мобільності уні-
верситетських студентів»), що є, у свою чергу, 
ключовим елементом програми впровадження 
безперервної освіти на 2007–2013 рр., та її 
глобальний еквівалент ERASMUS Mundus, 
реалізує підвищення мобільності студентів у 
межах системи інтегрованих курсів навчання. 
Університети укладають між собою угоди, в 
яких періоди навчання в одному з них визна-
ються та зараховуються в іншому. Це означає 
повну інтегрованість даних періодів навчання 
в національний університетський курс. Таким 
чином, навчання за кордоном не подовжує 
загального часу навчання студента. З 1987 р., 
в цій програмі брали участь більше ніж 2,2 млн 
студентів [13].  

До переваг навчання за кордоном можна 
віднести, окрім мовної підготовки, ознайом-

лення з іноземними політичними, економічни-
ми і соціальними системами. З поглибленням 
інтеграційних процесів ці знання набувають 

особливого значення, а об’єднаний економіч-
ний простір гостро відчуває потребу в фахів-
цях, що звикли мислити та діяти в умовах ве-
личезного ринку без меж. У цілому програма 
ERASMUS позитивно оцінюється студентами 
інженерного профілю. У їх звітах, що склада-

ються після закінчення навчання за кордоном, 
перераховуються наступні переваги навчання 
в інших країнах ЄС: поліпшення володіння іно-
земними мовами, вищі показники успішності, 
збагачення новим соціально-культурним дос-

відом, розвиток таких особових якостей, як 
адаптаційні здібності, відвертість, велика са-
мостійність. До труднощів навчання за кордо-
ном відносяться мовний бар’єр, необхідність 
соціальної інтеграції тощо. Проте, долаючи ці 
труднощі, студенти удосконалюють свої осо-
бові якості, стверджують себе як особистості. 
При підвищеному об’ємі роботи вони досяга-
ють високих результатів академічної активно-
сті. Крім того, студенти відзначають, що поча-
ли краще розуміти інший спосіб життя, а також 
усвідомлювати Європу як єдине ціле [7, 7–8]. 

В умовах економічної і політичної інтегра-
ції Європи та світу, кожен фахівець повинен 
мати впевненість у тому, що його освіта і рі-
вень компетентності, отримані в одній країні, 
не «девальвуються» при його територіальних 
переміщеннях, що він зможе продовжувати 
своє професійне зростання і службову кар’єру 
в будь-якій країні, причому без необхідності 
окремого підтвердження своєї кваліфікації або 
повторення якихось етапів навчання. У зв’язку 
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з цим виникла і вирішується також і проблема 
нострифікації дипломів про освіту. 

Слід зазначити, що Україна також бере 
активну участь у затвердженому ЮНЕСКО в 
1989 році Плані дій з посилення міжвузівської 
співпраці та академічної мобільності. В рамках 
Плану здійснюється весь комплекс заходів, що 
цікавлять вузи (обмін інформацією, професор-
сько-викладацьким складом і студентами). 
Щоправда, однією з основних труднощів мобі-
льності професорсько-викладацького та сту-
дентського персоналу є «неконвертованість» 
атестатів зрілості, дипломів і вчених ступенів. 
Близько 30 років копіткої праці ЮНЕСКО при-
вели до розробки ступенів, ратифікованих кра-
їнами практично всіх регіонів (Європа, Азіатсь-
ко-тихоокеанський регіон, Африка, арабські 
країни, Середземноморський басейн, Латин-
ська Америка). Підготовлена міжурядова ре-
комендація про взаємне визнання документів 
про закінчення середніх учбових закладів, ди-
пломів і вчених ступенів. Це свого роду полі-
тичні документи, мета яких – сприяти розши-
ренню академічної мобільності, істотно поле-
гшити укладення двосторонніх договорів між 
вузами. Участь в ЮНЕСКО сприяє системи 
освіти окремої кожної країни, вдосконаленню 
законодавства з урахуванням світових стан-
дартів, що склалися [4, 115]. 

Програми співпраці припускають не тільки 
обмін студентами і взаємне визнання дипло-
мів про вищу освіту, але й підготовку та пере-
підготовку викладачів, пов’язану з їх кращою 
орієнтацією у швидкоплинному світі. Програма 
«КОМЕТТ» за своїм змістом тісно пов’язана з 
програмою «Еразмус», але має ширші цілі. 
Мова йде про те, щоб викладачі країн Євро-
пейського співтовариства не замикалися тіль-
ки в своєму академічному колі і лише на про-
блемах своєї країни, а мали можливість? на 
тривалий термін покинувши університетське 
середовище, ознайомитися з економічним 
життям усього співтовариства. Ця ж проблема – 
тісніший зв’язок освіти з економічним світом 
інтегрованих країн – стосується також студен-
тів. Глобальна європейська програма безпе-
рервної освіти 2007–2013 рр. передбачає та-
кож низку інших програм, що охоплюють усі 
верстви людей за віком: поруч з «Еразмус», 
яка успішно працює вже майже чверть століт-
тя, розробляються та функціонують програми: 
«Leonardo da Vinci» (з 1995 р.) – для навчання 
під час відпустки, «Comenius» – для учнів та 
вчителів середніх шкіл, а також наймолодша 
програма «Grundtvig», що розробляється з 
метою розробки системи практичного навчан-
ня дорослих [11, 5–9]. 

Потрібно підкреслити, що інтернаціоналі-
зацію не слід розуміти як універсалізацію осві-
ти, тобто як створення ідентичних національ-

них освітніх систем. Скоріше, процес інтерна-
ціоналізації сприяє розвитку національних си-
стем освіти, стимулюючи їх до досягнення од-
наково високих стандартів освіти. Що ж до 
шляхів і засобів досягнення цих стандартів, то 
кожна країна самостійно визначає та вибирає 
їх відповідно до своїх потреб і можливостей, 
культурного середовища й освітніх традицій. 
Таким чином, процеси диверсифікації та інте-
рнаціоналізації освіти не протистоять, а взає-
мно доповнюють один одного, визначаючи 
розвиток освіти і роблячи свій внесок до спра-
ви досягнення високих стандартів освіти в ко-
жній країні при збереженні унікальної націона-
льної своєрідності.  

Одним із таких загальних універсальних 
концептів виступає безперервна освіта. Кон-
цепція безперервної освіти складалася на ос-
нові виділення її цілей, що визнаються в певні 
тимчасові періоди найважливішими. У 50-х – 
на початку 60-х років безперервна освіта тлу-
мачилася як освіта дорослих, в 60-ті роки – як 
засіб підвищення кваліфікації працівників для 
ефективнішої участі у виробництві, наприкінці 
60-х років – як підвищення кваліфікації для 
роботи, пов’язаної з новими технологіями, з 
середини 70-х років вона починає витлумачу-
ватися скоріше як освіта, що дає можливість 
адекватної адаптації в сучасному суспільстві, 
сьогодні сприймається вже як засіб станов-
лення нового типу суспільства. 

XIX Генеральна конференція ЮНЕСКО 
визначила безперервну освіту як необмежену 
ані в часі щодо термінів навчання, ані в прос-
торі щодо місця, ані щодо методів навчання – 
вона об’єднує всю діяльність і ресурси в обла-
сті освіти та спрямована на досягнення гармо-
нійного розвитку потенційних здатностей люд-
ської особистості [14]. Це визначення істотно 
розширює значення поняття «безперервна 
освіта», оскільки, імпліцитно включаючи рані-
ше вказані її значення, акцентує увагу на цілі-
сному безперервному розвитку особистості             
(а не тільки на професійній освіті та навчанні)   
і на цій основі – розвитку суспільства. 

На наш погляд, безперервна освіта – це 
світоглядний принцип, згідно якому існує різ-
номаніття типів освітніх установ, видів і форм 
освітньої діяльності. Безперервна освіта як 
новий світогляд, мислення – це новий погляд 
на побудову такої системи освіти, яка дозво-
ляє кожній людині навчатися і розвиватися 
впродовж усього життя. Такий погляд означає 
корінну радикалізацію педагогічного мислення. 

Уявлення про разовий характер процесу 
навчання протягом тривалого часу лежало в 
основі діяльності класичної системи освіти. У 
класичну модель освіти була як би «вмонто-
вана» ідея її завершеності. У зв’язку з приско-
ренням темпів оновлення системи знань, з 
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підвищенням цінності кожного етапу життя 
людини стало актуальним завдання доучуван-
ня і забезпечення різноманітних освітніх, зок-
рема, життєвих, потреб людини впродовж 
всього періоду її активної діяльності. Це приз-
водить до якісних змін у всьому людському 
світогляді, у ставленні людини до життя, що 
набуває більш повного, більш соціально спра-
ведливого виміру. Як стверджують автори 
класичної вже роботи з розвитку сучасної 
освіти «Вчитися бути: світ освіти сьогодні та 
завтра» Едгар Фор, Філіпе Херрера, Артур Пе-
тровський та інші: «Як тільки освіта стає без-
перервною, ідеї щодо того, що виступає успі-
хом та невдачею, змінюються. Особа, що за-
знає невдачі в певному віці та на певному сту-
пені своєї освітньої кар’єри, буде мати інші 
можливості. Вона більше не опиниться на все 
життя в гетто із-за своєї невдачі» [10, 77]. 

Таким чино, зведення феномена безпе-
рервної освіти до поповнення знань протягом 
усього життя, або до постійного підвищенню 
професійної кваліфікації є значним спрощен-
ням змісту концепції і створює видимість лег-
кості її практичної реалізації. Суттю ж безпе-
рервної освіти не є виключно розвиток інтеле-
ктуальних можливостей людини, а формуван-
ня гармонійної людської особистості.  

Система безперервної освіти покликана 
забезпечити перехід від лінійного руху людини 
по ступенях освітньої системи – від нижчих до 
вищих – до багатовимірної освіти, що дозво-
ляє реалізовувати потреби в самоосвіті, духо-
вному і професійному зростанні особистості. 
Іншою найважливішою (екзистенціальною) 
характеристикою безперервної освіти є те, що 
воно стає життєвим інструментом, що допома-
гає людині продуктивно долати кризові про-
фесійні і життєві ситуації. Більше того, освіт-
нього виміру набувають майже всі сфери люд-
ської екзистенції; «безперервна освіта, в пов-
ному сенсі цього терміну, означає, що підпри-
ємницькі, промислові, сільсько-господарчі 
установи будуть мати розвинені освітні функ-
ції» [10, 198]. Можливість і звичність звернен-
ня до необхідних форм безперервної освіти є 
підвалиною внутрішньої сталості, ціннісно-
світоглядної стабільності існування людини 
впродовж життєвого шляху. Одночасно безпе-
рервна освіта служить основою творчого 
включення особи в інноваційні соціокультурні 
зміни. 

На основі цитованої доповіді «Вчитися 
бути», ЮНЕСКО ухвалила рішення, що визна-
ло безперервну (перманентну) освіту як осно-
вний принцип реформ освіти, як засіб станов-
лення освіченого суспільства в епоху глобалі-
зації (1974 р.). Згідно цій концепції, в центрі 
розвитку цивілізації повинні бути людина, її 
виховання та формування. 

Отже, розглянемо, як пов’язані гуманіза-
ція і безперервна освіта. Суттю цих ідей є на-
дання можливостей для особистого та профе-
сійного розвитку людей. Ідея безперервної 
освіти у загальному вигляді відобразила пот-
ребу впорядкування вертикальної і горизонта-
льної структури освітнього процесу і збагачен-
ня її новими елементами, в яких, у свою чергу, 
знаходять втілення потреби індивідів і соціа-
льних груп, і з цієї позиції процес зміни спря-
мованості змісту освіти і збагачення структури 
освітніх форм є процесом гуманізації освіти. 

У 1972 р. на замовлення ЮНЕСКО науко-
вий колектив під керівництвом Р. Дейва на 
основі аналізу тенденцій практичного розвитку 
освіти визначив наступні принципи безперерв-
ної освіти: 

1. Охоплення освітою всього життя лю-
дини. 

2. Універсальність і демократичність 
освіти. 

3. Можливість створення альтернативних 
структур для здобування освіти. 

4. Зв’язок загальної і професійної освіти. 
5. Акцент на керовану самоосвіту. 
6. Акцент на самоосвіту, самовиховання, 

самооцінку. 
7. Індивідуалізація навчання. 
8. Навчання в умовах різних поколінь (у 

сім’ї, в суспільстві). 
9. Розширення кругозору. 
10. Інтердисциплінарність знань, їх якість. 
11. Гнучкість і різноманітність засобів і ме-

тодик, часу та місця навчання. 
12. Динамічний підхід до знань – здатність 

до асиміляції нових досягнень науки. 
13. Вдосконалення навиків навчання. 
14. Стимулювання мотивації до навчання. 
15. Створення відповідних умов і атмос-

фери для навчання. 
16. Реалізація творчого та інноваційного 

підходів. 
17. Полегшення зміни соціальних ролей у 

різні періоди життя. 
18. Пізнання та розвиток власної системи 

цінностей. 
19. Підтримка та поліпшення якості індиві-

дуального і колективного життя шляхом осо-
бистого, соціального і професійного розвитку. 

20. Розвиток виховуючого і навчального 
суспільства, вчитися для того, щоб «бути», 
«ставати» кимось. 

21. Системність принципів для всього 
освітнього процесу [9]. 

Аналіз наведених принципів показує, що 
всі вони, по суті, є засобом реалізації іншого, 
ширшого, генерального, принципу – гуманіза-
ції освіти. Проте, постійна маніфестація саме 
принципу безперервності в документах 
ЮНЕСКО, різних урядових і неурядових орга-
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нізацій, на наш погляд, виправдана, оскільки 
фіксує увагу управлінців, організаторів освіти 
на необхідності вдосконалення і розвитку вер-
тикальних і горизонтальних, інституційних і 
альтернативних форм освіти. Мається на увазі 
реалізація кожною з форм освіти гуманістич-
них настанов, виражених у вищеназваних 
принципах і тенденціях. Саме гуманістичні на-
станови, що лежать у підвалинах феномена 
безперервної освіти, підкреслюють філософ-
ську природу цього феномена, його роль у 
становленні нових цінностей та орієнтирів 
усього розвитку людства. За словами 
П. Г. Давидова: «На зміну старим уявленням 
про цілі і завдання школи приходить філософ-
ське розуміння проблем освіти, усвідомлення 
цінності людської особистості, необхідності 
охорони її достоїнства, гідності, домірності 
суспільного інституту природі індивідуальнос-
ті, поєднання природних пропорцій суспільно-
го й індивідуального» [2, 171]. 

Заради уточнення змісту поняття «безпе-
рервна освіта» зробимо ще одне важливе за-
уваження, що полягає в тому, що безперервну 
освіту правильніше була б назвати дискретно-
безперервною, оскільки вона не є безперерв-
ною в прямому значенні цього слова: освіта на 
певні періоди час від часу переривається і по-
новлюється тоді, коли дозрівають нові освітні 
потреби. У дискретності освіти закладений 
важливий сенс, пов’язаний з тим, що в освіті 
повинне бути передбачене формування вмінь 
рефлексії, які обумовлюють вирішення конф-
ліктів самовизначення, – а це вимагає не тіль-
ки психолого-педагогічного забезпечення, а 
буквальних тимчасових перерв у звичайних за 
формою заняттях; у ситуаціях же радикально-
го вибору шляху – перерв значних, зі спеціа-
льно організованою критикою власних підстав 
і перевіркою їх на адекватність. Відповідне 
заповнення перерв, пауз в освіті повинно ста-
ти предметом подальших досліджень і розро-
бок, оскільки за своїм призначенням та функ-
ціями вони, на нашу думку, є ключовими осо-
бовими стратегічними моментами освіти. Від-
повідно, повинні бути підготовлені фахівці (та 
для них повинно бути знайдено місце в систе-
мі освіти), здатні надати студентам кваліфіко-
вану допомогу у виборі подальшого освітнього 
шляху.  

У структурі безперервної освіти можуть 
бути виділені дві підсистеми. Одну з них, яка 
вирішує завдання підготовки людини для її 
включення в систему суспільних відносин, 
звичайно називають базовою освітою. Другу 
підсистему, пов’язану із завданням вдоскона-
лення, розвитку людей, вже зайнятих у суспі-
льному виробництві, з метою їх оперативної 
адаптації до соціальних і виробничих умов, що 
постійно змінюються, – додатковою освітою. 

Причому під адаптацією розуміється не просте 
пристосування, а взаємодія осіб або соціаль-
ної групи з соціальним середовищем, в ході 
якого узгоджуються вимоги й очікування його 
учасників і яке передбачає дію як середовища 
на суб’єкта, так і суб’єкта на середовище, тоб-
то, розвиток середовища і суб’єкта [5, 32]. 

Базову загальну освіту представляють 
традиційні освітні ланки: дошкільне виховання, 
початкова і середня освіта. Базова професій-
на освіта здійснюється також у традиційних 
освітніх ланках – середня освіта (загальна і 
спеціальна), вища освіта, аспірантура і докто-
рантура. Додаткова професійна освіта здійс-
нюється різними установами: інститутами, фа-
культетами, курсами, центрами підвищення 
кваліфікації, семінарами, стажуваннями на 
виробництві і в науково-дослідних організаці-
ях. На додаткову освіту покладаються завдан-
ня компенсації недоробок інших видів освіти, 
підвищення кваліфікації і перепідготовки кад-
рів [1, 137–138]. Якщо в додатковій професій-
ній освіті головну роль грають державні та ві-
домчі учбові заклади, то додаткову загальну 
освіту (як правило, це художня, естетична, 
гуманітарна і тому подібна підготовка, заняття 
фізкультурою, туризм тощо) представляє ши-
роке поле діяльності суспільним освітнім уста-
новам. 

Розглянемо також деякі з основних нова-
цій в освіті, пов’язані із задоволенням різних 
потреб індивідів і соціальних груп, застосову-
ючи при аналізі гуманістичної спрямованості 
реформ підхід, заснований на орієнтації на 
потреби й інтереси тих, кого система освіти 
обслуговує. Загальне світове визнання отри-
мала вже апробована й диверсифікована сис-
тема багаторівневої безперервної освіти, що 
має безліч привабливих елементів як для сту-
дентів, так і власне для університетів і тих 
структур (державних, регіональних, муніципа-
льних тощо), які їх фінансують і курирують. 

Для студентів понад усе привабливими є 
можливості гнучкого вибору освітніх маршру-
тів, отримання проміжних кваліфікованих ате-
стацій для дострокового завершення навчання 
або його тимчасового припинення, спрощення 
переходу з одного учбового закладу в інший. 
Для вузів ця система надає право раціональ-
ного і гуманного (без зайвих відрахувань) від-
бору студентів для продовження навчання 
після чергової кваліфікаційної атестації. 

У Великобританії, Канаді, США в системі 
багаторівневої освіти студентам надається 
можливість обрати навчання, в якому його 
денні форми поєднуються з вечірніми, а також 
навчання за типом «сандвіча», коли академіч-
ні заняття чергуються з навчанням на робочих 
місцях протягом цілих семестрів. 
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Однією з цілей переходу до багаторівне-
вої системи є кардинальна гуманізація вищої 
освіти, що виявляється перш за все в пріори-
тетній спрямованості системи, що реформу-
ється, на задоволення потреб особистості. 
Гуманістичною спрямованістю відрізняються 
наступні основоположні принципи системи 
багаторівневої вищої освіти: 

 принцип безперервного освітнього су-
проводу будь-якої життєдіяльності лю-
дини; 

 принцип варіативності навчання (вибір 
різних освітніх і професійних програм), 
що сприяє повнішій реалізації творчого 
потенціалу особистості; 

 принцип освітніх маршрутів без глухих 
кутів; 

 принцип адаптації фахівців до ринко-
вих відносин, які залежатимуть від рів-
ня зайнятості та рівня пропозиції в тій 
або іншій сфері праці; 

 принцип максимального наближення 
вітчизняної системи підготовки фахів-
ців до міжнародних стандартів, забез-
печення еквівалентності дипломів про 
освіту. 

Отже, зробимо висновки з проведеного 
дослідження феномена безперервної освіти: 

1. Концепція безперервної освіти скла-
далася протягом декількох десятиліть на ос-
нові виділення цілей, що вважалися значущи-
ми у певні періоди часу. Сьогодні безперервна 
освіта виступає як засіб становлення глобаль-

ного, інноваційного суспільства знань, як осві-
та, що дає можливість адекватної адаптації 
особи до вимог і завдань сучасного світового 
процесу. 

2. Сучасна ідея безперервної освіти 
пов’язана не тільки з функціональним вклю-
ченням людини в освітній процес за рахунок 
організаційних методів, але й, у першу чергу,  
з формуванням внутрішнього особистісного 
прагнення до безперервної освіти з метою 
отримання ціннісно-смислових життєвих оріє-
нтирів, включаючи й професійно-освітні. 

3. Завдяки концептуалізації безперервної 
освіти та практичній реалізації її тенденцій 
відбувається перехід від розуміння освіти як 
лінійного та завершеного процесу до усвідом-
лення нелінійності, багатовимірності освіти, 
дискретно-безперервного її характеру та тіс-
ного зв’язку з екзистенціальними вимірами 
людського буття. 

4. В умовах безперервної освіти здійсню-
ється новий ідеал освіти – максимальний роз-
виток здатностей людини до самореалізації та 
самоосвіти, пов’язаний з виходом на індивіду-
альне самостійне навчання, в тому числі із 
застосуванням методів дистанційного доступу 
до освітніх програм. Філософсько-світогляд-
ними підвалинами феномена безперервної 
освіти є гуманістичні настанови, за якими лю-
дина перетворюється на повноправного 
суб’єкта освітнього процесу зокрема та суспі-
льного розвитку в цілому. 
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