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У статті розглядається проблема достатності наявної законодавчої бази для регулювання сис-
теми перепідготовки та підвищення кваліфікації загалом, та у військових сферах зокрема. Здійс-
нюється огляд законодавчої бази післядипломної професійної підготовки, встановлюються за-
гальні, законодавчо закріплені основи перепідготовки і підвищення кваліфікації в Україні, вияв-
ляються можливі суперечності та тенденції розвитку.  
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Інтенсивний науковий прогрес, динамічне 
і змінне суспільне життя потребують від осо-
бистості постійного оновлення своєї профе-
сійної компетентності. Все більшої важливості 
набуває післядипломна освіта як основна 
складова системи безперервної професійної 
підготовки. Водночас, стан післядипломної 
освіти напряму залежить від її законодавчого 
забезпечення. Державне регулювання проце-
су перепідготовки та підвищення кваліфікації 
включає визначення стратегічних цілей і за-
вдань післядипломної освіти, її методологіч-
них засад, що включає принципи і концептуа-
льні підходи до післядипломного професійного 
навчання, окреслення структури закладів піс-
лядипломної освіти, системи управління  та 
напрямів її можливого вдосконалення. Стан 
законодавчого обґрунтування післядипломної 
освіти має відповідати вимогам сьогодення, 
відбивати актуальні суспільні та особистісні 
запити, державній політиці в галузі освіти. От-
же, у даній статті ми прагнули дослідити про-
блему достатності наявної законодавчої бази 
для регулювання системи перепідготовки та 
підвищення кваліфікації загалом, та у військо-
вих сферах зокрема. 

Питанням післядипломної професійної 
освіти на сьогодні приділяється достатня ува-
га науковців. Досліджуються як загальні аспек-
ти післядипломної освіти Десятов Т.М. [5], Та-
русова Л.І. [24], так і конкретні сфери післяди-
пломного професійного навчання. Серед дос-
ліджень, що стосуються післядипломної педа-
гогічної освіти, найбільш значущі роботи: Глу-
змана О. В. [3], Крисюка С. В. [12], Майбороди 
В.К. [14], присвячені аналізу становлення та 
розвитку педагогічної освіти, у тому числі, піс-
лядипломної освіти педагогічних кадрів, Про-
тасової Н.Г. [20], Кузьмінського А. І. [13], що 
розкривають теоретико-методологічні засади 
функціонування системи післядипломної осві-

ти педагогів в Україні, Даниленко Л.І. [4], Олій-
ника В.В. [17], Сорочан Т.М. [23], які розкри-
вають теоретико-методологічні засади, обґру-
нтовують зміст і технології підвищення квалі-
фікації керівного складу освіти. Стосовно піс-
лядипломної освіти держслужбовців, слід від-
мітити роботи Журавського В.Л. [7] та Дзвінчу-
ка Д.І. [6] щодо управління системою підви-
щення кваліфікації держслужбовців, науково-
методичних засад розробки змісту навчання 
та методів підвищення кваліфікації працівників 
державних служб. У сфері перепідготовки та 
підвищення кваліфікації військових спеціаліс-
тів та співробітників СБ України спеціальних 
наукових досліджень поки що не проводилося. 
Окремі теоретико-методологічні положення 
щодо загального функціонування і розвитку 
військової та спеціальної освіти викладені у 
працях М. І. Нещадима [16], В. В. Ягупова [27], 
В. С. Сідака [22].  

У більшості з даних робіт піднімаються 
питання законодавчого обґрунтування після-
дипломної професійної підготовки, однак цілі-
сного розгляду законодавчої бази не прово-
диться. 

Дана стаття має за мету встановлення за-
гальних, законодавчо закріплених основ пере-
підготовки і підвищення кваліфікації в Україні, 
виявлення можливих суперечностей та тенде-
нцій розвитку.  

У нашій країні законодавчими орієнтира-
ми для системи післядипломного навчання є 
Закони України «Про освіту», «Про вищу осві-
ту», нормативні документи, що містять конце-
птуальні положення щодо розвитку освіти в 
Україні: «Державна національна програма 
«Освіта» («Україна ХХІ століття»), «Націона-
льна доктрина розвитку освіти», «Концепція 
Державної програми розвитку освіти на 2006-
2020 роки», положеннях про систему підготов-
ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
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стосовно окремих галузей народного госпо-
дарства.  

У Статті 47 Законі України «Про освіту» 
надається базове визначення післядипломної 
освіти, під якою розуміється спеціалізоване 
вдосконалення освіти та професійної підготов-
ки особи шляхом поглиблення, розширення й 
оновлення її професійних знань, умінь та на-
вичок або отримання іншої професії, спеціа-
льності на основі здобутого раніше освітньо-
кваліфікаційного рівня та практичного досвіду 
у формах спеціалізації, стажування, клінічної 
ординатури, підвищення кваліфікації та пере-
підготовки кадрів [9]. 

В Законі України «Про вищу освіту» до 
цього визначення додається, що післядипло-
мна освіта створює умови для безперервності 
та наступності освіти, і надаються детальніше 
тлумачення її окремих складових компонентів 
[8]. 

У пункті VІІІ Національної доктрини роз-
витку освіти вказується на важливу складову 
державної політики стосовно безперервної 
освіти, навчання протягом життя, що здійсню-
ється з урахуванням світових тенденцій роз-
витку освіти протягом життя, соціально-
економічних, технологічних та соціокультурних 
змін. При цьому намічаються можливі шляхи 
реалізації безперервності освіти [25]. 

У «Державній національній програмі 
«Освіта» («Україна ХХІ століття») уточнене 
визначення післядипломної освіти, визначено 
її суспільне призначення та можливі напрями 
реформування. Зокрема,  зазначається, що 
післядипломна освіта покликана забезпечува-
ти поглиблення професійних знань, умінь за 
спеціальністю, здобуття нової кваліфікації, 
наукового ступеня або одержання нового фаху 
на основі наявного освітнього рівня і досвіду 
практичної роботи та має задовольняти інте-
реси громадян у постійному підвищенні про-
фесійного рівня відповідно до кон'юнктури ри-
нку праці, виступати засобом соціального за-
хисту; забезпечувати потреби суспільства і 
держави у висококваліфікованих конкурентос-
проможних фахівцях [18].  

Концепція Державної програми розвитку 
освіти на 2006-2020 роки  внесла додаткове 
завдання до модернізації післядипломної осві-
ти згідно курсу України до Євроінтеграції.  
Ключовим напрямом розвитку освіти в Україні 
визнано розширення обсягів охоплення насе-
лення освітою та інтеграція України в євро-
пейський освітній простір. Одним із способів 
розв’язання проблем реформування освіти 
визначається створення ефективної системи 
підготовки і перепідготовки педагогічних і нау-
ково-педагогічних кадрів, їх атестації та про-
фесійного удосконалення. Другим важливим 
напрямком є забезпечення доступу до високо-

якісної освіти, що передбачає прозорість і на-
ступність на всіх її рівнях, швидке реагування 
на демографічні та соціально-економічні зміни 
[21].  

Система післядипломної освіти України 
зараз знаходиться в стані активного розвитку. 
У Виступі Міністра освіти і науки України Івана 
Вакарчука на Всеукраїнській нараді-семінарі 
"Завдання післядипломної педагогічної освіти 
у контексті удосконалення системи освіти 
України" 23 жовтня 2008 року в Івано-
Франківській області [1] зазначено, що голов-
ними завданнями системи післядипломної 
освіти, які потребують  вирішення, є:  

 приведення обсягів і змісту перепідго-
товки та підвищення кваліфікації фахівців від-
повідно до поточних та перспективних потреб 
держави;  

 формування змісту навчання, виходя-
чи з його цільового спрямування, посадових 
обов’язків фахівців, попередньо здобутої ними 
освіти, досвіду діяльності, індивідуальних ін-
тересів і потреб громадян;  

 застосування сучасних навчальних те-
хнологій, що передбачають диференціацію, 
індивідуалізацію, запровадження дистанційної, 
очно-заочної та екстернатної форм навчання;  

 розроблення та постійне вдосконален-
ня змісту післядипломної освіти;  

 забезпечення органічної єдності з сис-
темою підготовки фахівців шляхом урахування 
постійно мінливих потреб ринку праці.  

За зауваженням Міністра освіти і науки, 
проблемою вітчизняної системи післядиплом-
ної освіти є розрізненість окремих її галузей; 
переважно між ними відсутні горизонтальні 
зв’язки, кожна має свої джерела фінансування 
і вирішує вузькогалузеві чи відомчі завдання. 
Внаслідок цього спостерігається їх нерівномі-
рний розвиток та суттєві відмінності у функці-
онуванні [2]. 

На сайті Міністерства освіти і науки Укра-
їни [www.mon.gov.ua] подаються загальні ві-
домості про післядипломну освіту України, в 
яких зазначається її мета, завдання, окреслю-
ється можливий зміст, організаційні форми, 
структура управління та організаційні заходи із 
розвитку. Відповідно, післядипломна освіта 
визнається постійно діючою ланкою в націо-
нальній системі безперевної освіти, яка забез-
печує фахове удосконалення громадян, пог-
либлення, розширення і оновлення професій-
них знань, умінь і навичок. Вона забезпечує 
одержання нової кваліфікації, нової спеціаль-
ності та професії на основі здобутого раніше 
рівня освітньої та професійної підготовки і на-
бутого практичного досвіду та індивідуальне 
самостійне навчання людини незалежно від 
віку. 
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Основними принципами організації після-
дипломної освіти є:  

 науковість, гуманізація, демократиза-
ція, єдність, комплексність, диферен-
ціація, інтеграція, безперервність, мо-
дульність, індивідуалізація, наскріз-
ність;  

 зв'язок з процесом ринкових перетво-
рень, різних форм власності і господа-
рювання;  

 орієнтація на актуальні та перспектив-
ні сфери трудової діяльності згідно з 
попитом на ринку праці;  

 відповідність державним вимогам та 
освітнім стандартам.  

У сучасних умовах реформування освіти 
в Україні значне місце відводиться модерніза-
ції післядипломної освіти, зокрема педагогіч-
ної, яка за визначенням ЮНЕСКО є "короною 
освіти" і дає можливість кожному фахівцю по-
стійно поновлювати та поглиблювати загальні 
й фахові знання та вміння. Змінюється страте-
гія роботи системи післядипломної освіти: на-
вчальні заклади цієї системи поставлені перед 
необхідністю працювати не стільки на функці-
онування системи освіти, скільки на її розви-
ток, що передбачає зміну ретрансляційних 
завдань на дослідницькі, на виявлення освіт-
ніх потреб, вивчення специфіки освітніх про-
цесів в системі післядипломної освіти, участь 
в розробці регіональних програм розвитку 
освіти тощо. У зв'язку з цим намічаються мож-
ливі заходи із реформування системи після-
дипломної педагогічної освіти, що включають:  

 розробку нормативно-правової бази 
(відсутній Закон про післядипломну 
освіту, Положення про заклад післяди-
пломної освіти, Положення про ліцен-
зування та акредитацію закладів піс-
лядипломної освіти);  

 впорядкування системи соціальних га-
рантій і захисту працівників закладів 
післядипломної освіти (заробітна пла-
та, пенсійне забезпечення, тривалість 
відпусток тощо);  

 підготовку методичних рекомендацій 
щодо організації навчального процесу 
в закладах післядипломної освіти, 
норм навчального навантаження;  

 визначення статусу закладів післядип-
ломної освіти як вищого навчального 
закладу;  

 підвищення матеріально-технічної ба-
зи закладів післядипломної освіти.  

В якості загальної методологічної основи 
післядипломної освіти визнано концепцію без-
перервної освіти, яка прийнята за стратегічну 
в усіх цивілізованих країнах світу. Її головними 
принципами є системність, безперервність, 

індивідуалізація навчання, фундаменталізація, 
гуманізація та гуманітаризація освіти.  

Шляхи якісних змін змісту, форм і методів 
післядипломної освіти педагогічних кадрів, на 
сучасному етапі розвитку, полягають в індиві-
дуалізації навчального процесу за стратегією 
управління "особистість - суб'єкт управління".  

При такому підході проходить зміщення 
акцентів з передачі нормативного змісту піс-
лядипломної освіти на розвиток індивідуаль-
них систем професійних моделей, які включа-
ють особистісно-гуманістичну орієнтацію, сис-
темне бачення педагогічної реальності, орієн-
тацію в предметній галузі, знання сучасних 
педагогічних технологій, зарубіжного та інно-
ваційного досвіду, формування креативних 
якостей, рефлексивної культури педагогів.  

У Концепції розвитку післядипломної осві-
ти в Україні окреслюються мета, завдання, 
зміст, організаційні форми і структура управ-
ління післядипломною освітою, організаційні 
заходи щодо забезпечення розвитку післяди-
пломної освіти [11]. 

Отже, в основних законодавчих освітніх 
документах надається визначення поняття 
післядипломної освіти та вказуються основні 
вимоги до неї. Розкриваються її основні ком-
поненти, до яких відноситься й перепідготовка 
та підвищення кваліфікації. Називаються ін-
ститути освіти, що мають здійснювати таку 
підготовку. Описуються стратегічні завдання, 
напрями та шляхи реформування післядип-
ломної освіти в світі реалізації концепції без-
перервної освіти, забезпечення поступової 
інтеграції України в європейський освітній 
простір. 

Водночас, слід відмітити, що на держав-
ному рівні окреслено лише загальні орієнтири 
функціонування й розвитку післядипломної 
освіти в Україні. Відсутні чіткі стандарти про-
фесійної кваліфікації, не надається конкрет-
ний опис цілей, змісту, форм, технологій реа-
лізації її конкретних форм, слабко координо-
ваними залишаються зв’язки між окремими 
центрами післядипломного навчання. У зв’язку 
із цим в останні роки спостерігається тенден-
ція до прийняття положень з підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації за окре-
мими сферами професійної діяльності, зокре-
ма:  «Положення про систему підготовки, пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців», «Положення про єдиний 
порядок підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації керівників державних підп-
риємств, установ і організацій», «Положення 
про порядок підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців 
у сфері цивільного захисту» тощо. 

Слід зазначити, що на відміну від України 
в інших пострадянських країнах приділяється 
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значно більше уваги проблемам законодавчо-
го обґрунтування освітньої діяльності. У Ро-
сійській федерації здійснено значні кроки у 
розробці національних стандартів освіти, у 
тому числі, професійної. Зокрема, у моногра-
фії С.В.Мельника «Освітньо-професійні стан-
дарти у контексті реформування системи під-
готовки кадрів» вказується, що у Російській 
Федерації прийнято закони щодо внесення 
змін і доповнень до законів "Об образовании", 
"О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании" стосовно створення в 
РФ єдиної національної системи класифікації, 
визначення трьох рівнів освітніх кваліфікацій 
тощо. До 2009 року Російське об'єднання про-
мисловців і підприємців (ПП) планує розроби-
ти окремі професійні стандарти нового поко-
ління, створити структури, механізми та мето-
дики формування системи сертифікації персо-
налу (визнання професійної кваліфікації), 
сформувати Національне агентство професій-
них кваліфікацій (назва умовна). У цілому РФ 
хоче повністю модернізувати свою модель 
освітньо-професійно-кваліфікаційної системи 
та моніторингу ринку праці, а за її допомогою 
реформувати систему професійної освіти (ко-
рпоратизація ВНЗів, укрупнення спеціальнос-
тей та кваліфікацій, формування "ринкової" 

системи держзамовлення тощо) 15 . 
Нормативно-правове забезпечення про-

цесу перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції у Службі безпеки України крім зазначених 
документів регламентується законом «Про 
Службу безпеки України», указу Президента 
України «Концепція реформування Служби 
безпеки України», постанови кабінету міністрів 
«Про створення єдиної системи військової 
освіти». 

У статті 22 закону «Про Службу безпеки 
України» зазначається, що. підготовка, пере-
підготовка, підвищення кваліфікації спеціаліс-
тів для Служби безпеки України здійснюється 
відповідно до Закону України  "Про освіту" та  
інших актів законодавства. Для забезпечення 
професійної  освіти  кадрів  Служба  безпеки 
України створює відповідні навчальні заклади. 
[10]. 

Концепція реформування Служби безпеки 
України визначає мету, завдання та основні 
напрями дальшого реформування Служби 
безпеки України як складової сектору безпеки 
держави. У Концепції зазначається, що для 
вирішення питань кадрового і фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення рефор-
мування Служби безпеки України необхідно у 
сфері кадрового забезпечення:  

 запровадити ефективний механізм до-
бору та комплектування кадрами орга-
нів Служби безпеки України, їх підго-
товки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації, професійного зростання 
та просування по службі, психологічно-
го забезпечення їх діяльності, збере-
ження високопрофесійного кадрового 
потенціалу, вдосконалити систему 
професійно-кваліфікаційних вимог до 
співробітників Служби безпеки Украї-
ни; 

 запровадити механізм збільшення пи-
томої ваги цивільного персоналу в 
Службі безпеки України та комплекту-
вання посад висококваліфікованими 
цивільними фахівцями;  

 реформувати протягом 2008 - 2009 ро-
ків систему підготовки кадрів у вищих 
навчальних закладах Служби безпеки 
України, зокрема, шляхом збільшення 
кількості місць для прийому на на-
вчання до цих закладів осіб, які мають 
базову вищу освіту. 

Реформування має здійснюватися відпо-
відно до пріоритетів національних інтересів 
України, визначених Законом України «Про 
основи національної безпеки України» і Стра-
тегією національної безпеки України, зокрема 
таких, як приєднання до європейської та євро-
атлантичної системи безпеки, що передбачає 
взаємовигідну співпрацю і набуття членства в 
Організації Північноатлантичного договору 
(НАТО) і Європейському Союзі (ЄС) [26]. 

Постанова Кабінету міністрів «Про ство-
рення єдиної системи військової освіти» розг-
лядає "Концепцію військової освіти в Україні" 
[19] розроблену відповідно до Конституції 
України і законодавчих актів України з питань 
оборони та національної безпеки, реформу-
вання освіти в Україні. Вона передбачає, що 
розвиток СВО є одним із пріоритетних напря-
мів у будівництві ЗС та інших військових фор-
мувань України. 

Концепція передбачає створення єдиної 
системи військової освіти ЗС та інших військо-
вих формувань України. Вона є складовою 
частиною державної системи освіти України і 
призначена для підготовки фахівців усіх ОКР 
для підрозділів, частин, з'єднань ЗС, МВС, 
СБУ, Держкомітету у справах охорони держа-
вного кордону України, Міністерства надзви-
чайних ситуацій та Національного космічного 
агентства України.  

Функціонування єдиної системи військової 
освіти забезпечуватиме:  

 створення необхідної нормативно-
правової бази військової освіти;  

 підготовку у ВВНЗ фахівців з певних 
професійних напрямів та спеціальнос-
тей з урахуванням специфіки їхньої 
професійної діяльності;  

 координацію діяльності єдиної системи 
військової освіти відповідними органа-



 

ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 3’2009 
120 

ми управління в межах установлених 
повноважень; 

 узгодження порядку комплектування 
ВВНЗ постійним та змінним складом; 

 фінансування підготовки військових 
фахівців у цих закладах за відповідним 
механізмом. 

Підвищення кваліфікації та перепідготов-
ка військових фахівців здійснюються  в Акаде-
мії Збройних Сил України та інших вищих на-
вчальних закладах на постійно діючих корот-
кострокових курсах. 

В основу системи підвищення кваліфікації 
покладається принцип підготовки офіцерів за 
посадовим призначенням, а при визначенні 
змісту навчання-принцип опори на знання та 
вміння, що їх набули офіцери під час  навчан-
ня у вищих навчальних  закладах та на прак-
тичній роботі у військах. 

Отже, можна побачити, що в основу зміс-
ту програм перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації військових фахівців також поклада-
ється принцип безперервної військової освіти 
з максимальним забезпеченням відповідності 
рівня їх підготовки вимогам функціональних 
обов'язків згідно з посадовим призначенням.  

Отже, на основі аналізу наявного стану 
законодавчого забезпечення післядипломної 
цивільної та військової освіти в Україні було 

виявлено, що її розвиток на сьогодні реалізу-
ється в контексті концепції безперервної осві-
ти. Суттєві суспільні перетворення висувають 
кардинально нові вимоги до системи перепід-
готовки та підвищення кваліфікації у всіх галу-
зях. Від неї вимагається бути гнучкою, розга-
луженою, варіативною, здатною задовольнити 
потреби працівників саме в тих сферах квалі-
фікаційного зростання, що відповідають ви-
кликам часу. Післядипломна освіта має слугу-
вати не тільки задоволенню наявних суспіль-
них потреб, скільки мати проективний, випе-
реджаючий характер, враховуючи перспектив-
ні особистісні й суспільні запити, попереджую-
чи і долаючи можливі негативні тенденції роз-
витку суспільства. Водночас, стан норматив-
но-правового регулювання післядипломної 
професійної підготовки залишається недоста-
тнім. Відсутні чіткі стандарти професійної ква-
ліфікації, не надається конкретний опис цілей, 
змісту, форм, технологій реалізації її конкрет-
них форм, слабко координованими залиша-
ються зв’язки між окремими центрами після-
дипломного навчання. 

Перспективним є обґрунтування цілісних 
концепції перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації в окремих галузях безперервної про-
фесійної освіти. 
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