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НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МЕДИЧНИХ  
ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ

У статті подано аналіз законодавчої бази та наукових джерел щодо тлумачення поняття “неперервна освіта” 
як складника поняттєво-тлумачного апарату дослідження засад розвитку медичної та фармацевтичної освіти. На 
основі системно-узагальнювального підходу проведено вивчення науково-педагогічних розробок учених та законодав-
чої й нормативно-правової бази. Розглянуто послідовність запровадження терміна “неперервна освіта” в систему 
освіти. Підкреслено, що в умовах розвитку медичної та фармацевтичної освіти функціонування системи неперервної 
професійної освіти стає об’єктивною потребою й орієнтиром державної політики в галузі освіти. Неперервна про-
фесійна освіта покликана забезпечити гнучкість та різноманітність фахової підготовки для задоволення потреб сус-
пільства. Система медичної та фармацевтичної освіти як структурна одиниця ступеневої системи освіти має свої 
специфічні цілі. Основою системи неперервної професійної підготовки фахівців є державні законодавчі і нормативні 
документи. Огляд праць стосовно неперервної освіти медичних та фармацевтичних спеціалістів довів, що наразі 
відсутній загальноприйнятий підхід до неперервної медичної (фармацевтичної) освіти. Проте є загальна думка про 
те, що якість послуг в галузі залежить від постійної підтримки фахівцями своїх компетенцій під час неперервного 
підвищення та оцінки своєї кваліфікації. При цьому наголошується, що велике значення має забезпечення якості осві-
ти та підвищення вимог до академічного рівня постачальників освітніх послуг або програм навчання, на основі яких 
медичні (фармацевтичні) спеціалісти координують власні плани освітньої діяльності. Найважливішою передумовою 
забезпечення обов’язковості безперервного підвищення кваліфікації вважається створення єдиної системи акредита-
ції постачальників послуг і програм, а також “колективна відповідальність” усіх учасників системи підготовки кадрів 
охорони здоров’я.
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Медична освіта у світі існує вже понад 800 років, і формально вона почалася з відкриття медичного 
факультету в університеті Монпельє у Франції. Українська медична освіта також була побудована за євро-
пейським зразком, її головною метою є поліпшення здоров’я людей, що збігається з основною місією Всес-
вітньої федерації медичної освіти щодо впровадження Міжнародних стандартів медичної освіти для поліп-
шення якості охорони здоров’я.

Неперервна медична та/або фармацевтична освіта є етапом освіти, де фахівці після отримання базо-
вої кваліфікації стажуються, набувають і удосконалюють практичний досвід протягом усього професійного 
життя. Вона дозволяє найбільш повно реалізувати всі здатності людини. Українські дослідники М. Євтух 
та І. Волощук зазначали, що “…термін “неперервна освіта” підкреслює функціональну специфіку одержу-
ваних знань. Це освіта, яка має забезпечити безперервне оновлення професійних знань і навичок” [2, с. 259].

У статті 3 Закону України “Про вищу освіту” зазначено, що “державна політика у сфері вищої освіти 
ґрунтується, зокрема, на принципі сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкуренто-
спроможного людського капіталу та створення умов для освіти протягом життя”, а формування і реалізація 
державної політики у сфері вищої освіти забезпечуються шляхом “розширення можливостей для здобуття 
вищої освіти та освіти протягом життя”. Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті 
визначені пріоритетні напрями державної політики щодо вдосконалення концепції безперервної освіти: 
“Створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання 
покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цін-
ності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, 
демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти”.

Не викликає сумнівів, що система освіти (як базової, так і післядипломної) має бути переглянута. Тільки 
тоді фахівець відповідає швидкоплинним вимогами ринку праці, коли він може постійно вчитися і опти-
мально використовувати накопичений освітній капітал [1, с. 105]. Час диктує нові вимоги до фахівців, до 
освіти, тому природно, що система освіти має бути адаптована до сучасних умов.

Освітній процес є структурною одиницею більш глобального процесу, який позначається поняттям 
“освіта через усе життя”, або “неперервна освіта”, він повинен забезпечити різноманітність і гнучкість 
підготовки фахівців для задоволення потреб суспільства. Для забезпечення пристосування до нововведень 
і змін у майбутньому “в умовах стрімкого накопичення знань і оновлення технологій одним із найбільш 
важливих завдань стає забезпечення безперервності освіти” [3, с. 201].

Метою статті є теоретичний аналіз робіт педагогів-медиків та фармацевтів щодо тлумачення поняття 
“неперервна освіта” як складника поняттєво-тлумачного апарату дослідження засад розвитку медичної 
та фармацевтичної освіти.

Аналіз наукових розвідок свідчить про те, що ідея неперервності освіти, постійного духовного вдоско-
налення людини, того, що набуття знань людиною не має бути обмежено її віком, простежується у творах 
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Конфуція, Сенеки, Платона, Аристотеля, Сократа, видатних мислителів А. Сен-Симона, Т. Кампанелли, 
Ф.-А. Вольтера, Ж.-Ж. Руссо.

Педагог-гуманіст Я. Коменський, який уважається попередником сучасних поглядів на неперервну освіту, 
у своїх творах пропагував ідею, що для навчання підходить кожен вік людини, тому не може бути в житті 
людини іншої мети, ніж набуття знань [5]. Англійський філософ Дж. Локк підкреслював, що навчання пови-
нно мати практичну спрямованість, кожний предмет, що вивчається, має приносити певну користь. Ідея 
освіти протягом життя спостерігається у творах Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, Й.-В. Гете. Д. Дідро у своїх працях 
висловлював думку про тісний зв’язок освіти з потребами життя, Ж.-Ж. Руссо розвинув ідею природної 
свободи i рівності людей, які ґрунтуються на власній праці кожного.

Так, історико-педагогічний аналіз становлення і розвитку концепції неперервної освіти здійснили 
М. Арнаутов Н. Горук, В. Давидова, О. Огієнко, Н. Сергеєв, М. Солдатенко, О. Шапочкіна, О. Щербак, 
В. Ширяєва та інші; роль і місце “неперервної освіти” та особливості неформального навчання в Україні 
вивчали В. Александров, Ю. Деркач, І. Зязюн, Н. Ничкало, Н. Павлик, О. Паращук та Г. Усатенко; робота 
Т. Ткач присвячена визначенню ролі та місця неперервної освіти та неформального навчання у педагогіч-
ній системі України; неперервну освіту як можливість задовольняти нові потреби суспільства, соціальних 
груп і окремих особистостей розглядала О. Гулай; багатокомпонентну модель системи освіти впродовж 
життя запропонувала В. Олійник; особливості ринку праці в Україні вивчала В. Близнюк; Л. Лук’янова 
виокремлює чотири періоди розвитку концепції неперервної освіти: констатаційно-ідентифікаційний  
(середина 60-х – початок 70-х рр. ХХ ст.), методологічний (70-ті рр. ХХ ст.), період теоретичної експансії 
(кінець 70-х – початок 80-х рр. ХХ ст.); діяльнісно-ціннісний (початок 80-х рр. ХХ ст. – дотепер) [7]. Дотичні 
до окресленої проблеми питання розглядали І. Вановська, А. Гончарук, Г. Жукова, М. Євтух, С. Попадюк, 
Н. Протасова, М. Рижаков, Л. Сігаєва, М. Скуратівська.

Питання неперервної освіти медичних та фармацевтичних фахівців розглядали такі дослідники: Н. Бара-
нова (“Постдипломное обучение: преемственность и инновационный поход”); О. Бернацька (“Тренінг для 
медичного персоналу з нуля”); Т. Будник (“Навчання на курсах молодшої медичної сестри з догляду за 
хворими”); Л. Гавриленко (“Курси спеціалізації за фахом: питання і відповіді”); Т. Герасимчук (“Старшие 
медсестры о себе и последипломной подготовке”); Й. Голик (“Питання післядипломної підготовки та удо-
сконалення операційних медсестер”); Є. Горошко (“Удосконалення роботи курсів підвищення кваліфіка-
ції молодших спеціалістів з медичною освітою”); О. Горищенко (“Нова система професійного розвитку”); 
Н. Зозуліна (“Післядипломна підготовка медичних сестер на базі факультету підвищення кваліфікації”); 
Т. Іщук (“Післядипломна підготовка з профілактичної медицини”); Г. Калініченко (“Актуальність після-
дипломної підготовки медичних сімейних медсестер”); М. Кіргуєва (“Последипломное образование мене-
джеров сестринского дела”); Л. Самчинська (“Неперервна освіта медичних сестер: практика Херсонської 
міської клінічної лікарні”); А. Свистунов (“Независимая оценка и сертификация специалистов фармацев-
тической отрасли как составляющая концепции непрерывного профессионального развития”); Т. Маценко 
(“Курси з організації та управління для головної медичної сестри”); О. Мішуренко (“Використання інтер-
активних технологій в системі безперервної післядипломної освіти”); В. Миронов (“Оптимізація післяди-
пломної освіти середнього медичного персоналу”); Н. Нагорна (“Сучасний стан, проблеми та перспективи 
розвитку вищої медичної та фармацевтичної освіти”); Л. Романішена-Лановська (“Інноваційні методи в піс-
лядипломній підготовці медсестри”); З. Шарлович (“Післядипломна освіта у практиці медичних сестер”); 
Ж. Юн (“Повышение квалификации медсестер в условиях ЛПУ”).

Аналіз наукових джерел виявив, що для визначення поняття “неперервна освіта” використовується низка 
термінів: “освіта дорослих” (adult education); “продовжена освіта” (continuing education); “подальша освіта” 
(further education); “відновлювана освіта” (recurrent education) як освіта протягом усього життя шляхом чер-
гування навчання з іншими видами діяльності, здебільшого з роботою; “перманентна освіта” (permanent 
education); “освіта протягом життя” (lifelong education); “навчання протягом життя” (lifelong learning). Проте 
у кожному з цих термінів зроблено акцент на певному боці явища, але загальною є ідея довічної незаверше-
ності освіти для дорослої людини.

Якщо з кінця ХVІІІ – початку ХХ століть працювала система “підтримувальної” освіти, що передбачала 
просте передання знань від учителя до учня, то нині таке положення не задовольняє запити суспільства. 
Виникнення ідеї освіти для дорослих пов’язують із промисловою революцією ХІХ століття, чому спри-
яли зміни, що відбулися у соціально-економічних відносинах суспільства, стрімкому розвитку науки і тех-
ніки. Із середини ХХ століття на перші шпальти виходить освіта інноваційна. Це проблемно-орієнтоване 
навчання, що оперує не стільки фактами, скільки їх тлумаченням, змістом, передбачає постійне підвищення 
рівня професійних навиків. Ознайомлення з напрямом західних освітніх систем виявило зміщення акценту 
з викладача на учня. Це навчання направлене на розвиток особистості, вдосконалення фахівця, а не лише 
на виконання обов’язкової освітньої програми.

Питання еволюційного розвитку “концепції неперервної освіти” вивчала А. Савіна. Вона зазначила, що 
початок еволюційного розвитку неперервної освіти в глобальному масштабі був покладений на Міжнарод-
них конференціях освіти дорослих, які мали великий вплив на спрямованість і інтенсивність дискусій із 
цього питання. Під час цих міжнародних зустрічей оцінювалася ефективність і корисність ужитих заходів 
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у галузі розвитку неперервної освіти, обговорювався ступінь реалізації провідних функції, які виконуються 
цією формою освітньої діяльності на окремих етапах соціально-економічного розвитку суспільства, а також 
визначалися напрями подальшої діяльності в цій галузі [10, с. 51].

Перша Міжнародна конференція освіти дорослих (1949, Данія) у нових післявоєнних умовах порушила 
питання освіти дорослих як автономної галузі компенсаторної освітньої діяльності, спрямованої на лік-
відацію прогалин та недоліків освіти, підвищення загальної культури населення. Друга Міжнародна кон-
ференція освіти дорослих (1960, Франція) сформулювала вимоги до освіти дорослих з урахуванням без-
перервного характеру освітнього процесу, до форм, методів і змісту освіти на всіх його рівнях; переходу 
від компенсаторного навчання до створення системи безперервної освіти, що включає освіту дорослих 
у постійно мінливому світі.

У 1965 році на Форумі ЮНЕСКО теоретиком у галузі неперервної освіти П. Ленграндом уперше була 
запропонована “концепція неперервної освіти” [6]. Вона містила принципово новий на той час погляд на 
тлумачення поняття “неперервна освіта” та ґрунтувалася на гуманістичній ідеї, відповідно до якої в центрі 
всіх освітніх заходів перебуває людина, якій слід створювати умови для повного розвитку здібностей про-
тягом усього життя. Із позиції нового трактування поняття “неперервна освіта” розглядалось як процес, що 
триває усе життя та в якому важливу роль відіграє інтеграція як індивідуальних, так і соціальних аспектів 
людської особистості, а також її діяльності.

Протягом 70–90-х років ХХ століття питання неперервної освіти розлядались на: Третій Міжнародній 
конференції освіти дорослих (1972, Японія), де підкреслювалось, що передання знань, формування вмінь, 
розвиток і вдосконалення людини у всіх його аспектах протягом усього життя можливетільки в умовах 
безперервної освіти; Четвертій Міжнародній конференції освіти дорослих (1985, Франція), що проходила 
в напрямі подолання розриву між формальною і неформальною освітою дорослих, поширення просвітниць-
кої діяльності, що забезпечує різні форми пізнавальної та культурної активності дорослих. Одним із голо-
вних документів, затверджених конференцією, була Декларація, що проголошувала “право на навчання” як 
найважливіший принцип життя сучасної людини; П’ятій Міжнародній конференції освіти дорослих (1997, 
Німеччина), що пройшла під гаслом “Освіта дорослих: ключ у XXI століття” та підтвердила актуальність 
концепції “безперервної освіти”, надала їй статус освітньо-політичної стратегії XXI століття.

Важливість питання розвитку неперервної освіти також підкреслювалось на Лісабонському саміті (2000), 
де завтерджено документ, який отримав назву “Меморандум освіти довжиною в життя” (A Memorandum 
of Lifelong Learning). Ухваленню цього документа передувало рішення “Європейської стратегії зайня-
тості”, затверджене на Люксембурзькому саміті ЄС в 1997 р., і її включення в Амстердамський договір 
1997 року, прийняття на саміті Великої Вісімки в 1999 р. Кельнської хартії “Цілі і прагнення безперервної 
освіти”, а також заключного документа зустрічі міністрів освіти “Освіта в змінюваному світі” (2000, Токіо). 
У 1997 році підписана “Угода про співробітництво в галузі поширення знань і освіти дорослих” країнами СНД.

В Україні питання неперервної освіти ґрунтуються на положеннях Конституції України та на держав-
ному рівні закріплені у таких законодавчих та нормативних актах: законах України “Про освіту”, “Про вищу 
освіту”, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр., Національній доктрині розвитку 
освіти України у ХХІ столітті, галузевій Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (Наказ Мініс-
терства освіти і науки України від 14.08.2013 р. № 1176), Державних стандартах освіти, рекомендаціях ІІІ 
Всеукраїнського з’їзду працівників освіти та Форуму міністрів європейських країн “Європейська школа 
ХХІ століття: Київські ініціативи”, Педагогічній Конституції Європи, ухваленій на ІІ Форумі ректорів педа-
гогічних університетів європейського простору та ін. У статті 8 Закону України “Про освіту” зазначено, що 
“особа реалізує своє право на освіту впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної 
освіти. Держава визнає ці види освіти, створює умови для розвитку суб’єктів освітньої діяльності, що нада-
ють відповідні освітні послуги, а також заохочує до здобуття освіти всіх видів”.

Н. Павлик, досліджуючи зміст поняття “неперервна освіта”, зазначає, що “…основними компонентами 
неперервної освіти є: 1) навчання грамотності в широкому сенсі; 2) професійне навчання, що включає про-
фесійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації (jobqualification); 3) загальнокультурну додат-
кову освіту, не пов’язану з трудовою діяльністю (lifequalification)” [9, с. 181]. Досліджуючи суперечності між 
вихідними положеннями концепції неперервної освіти та місцем неформального навчання у її забезпеченні 
дослідниця робить висновок, що “категорія неперервної освіти охоплює спектр трактувань і значень, які 
описують різні стани освіти, зокрема неформальне навчання, а розвиток освітніх систем відбувається як 
реакція на соціальні зміни; в її основі лежить потреба вирішення суперечностей щодо задоволення індиві-
дуальних та соціальних потреб”.

І. Зязюн у роботі “Неперервна освіта як основа соціального поступу” запропонував, зважаючи на “…
посилення ролі особистості в сучасному суспільстві і виробництві, зростання її потреб, гуманізацію і демо-
кратизацію суспільних відносин, інтелектуалізацію праці, швидку зміну техніки і технологій…”, змінити 
формулу “освіта на все життя” на формулу “освіта через усе життя”. Ученим визначено змістове підґрунтя 
неперервної освіти: багаторівневість, доповлення, маневреність [4].

У статті “Пошук шляхів розвитку професійної майстерності молодших медичних спеціалістів у після-
дипломній освіті” З. Шарлович підкреслює: “Не дивлячись на те, що до проблеми безперервної медичної 
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освіти підвищився інтерес, нині вона залишається ще не достатньо дослідженою, а з огляду на сучасні 
євроінтеграційні процеси, потребує особливої уваги до вдосконалення професійної підготовки спеціалістів 
медицини середньої ланки з акцентом на професійну майстерність” [11, с. 158].

Н. Ничкало зазначає, що в сучасних умовах набули розвитку різні підходи до визначення сутності 
поняття “неперервна освіта” [8]. Вона розглядається як: філософсько-педагогічна концепція, згідно з якою 
освіта трактується як процес, що охоплює все життя людини; важливий аспект освітньої практики на різних 
ступенях системи освіти, що представляє її як постійне цілеспрямоване опанування людиною соціокультур-
ного досвіду різних поколінь; принцип організації освіти на загальнодержавному й регіональному рівнях; 
принцип реалізації державної політики в галузі освіти; сучасна світова тенденція в галузі освіти; парадигма 
науково-педагогічного мислення.

Висновки. Проведений нами огляд наукових розвідок за темою дослідження виявив зростання інтер-
есу вітчизняних та зарубіжних науковців до ролі, змісту та сутності неперервної освіти, до змін освітньої 
парадигми.

Згідно із визначенням всесвітньої федерації медичної освіти (WFME) неперервний професійний розви-
ток позначає період освіти і підготовки фахівців, що починається після завершення базової освіти та після-
дипломної підготовки і триває після цього протягом усього професійного життя кожного фахівця. Отже, 
вдосконалення професійних компетенцій шляхом неперервності освіти робить працівника конкуренто-
спроможним і затребуваним на ринку праці, що є вигідним для всіх учасників цього процесу: держави як 
суб’єкта, зацікавленого в більш тривалій трудовій діяльності своїх громадян, роботодавців, для яких профе-
сійні вміння працівників є запорукою успіху підприємства, і для самої людини, освіта якої стане показником 
її соціального статусу, затребуваності і благополуччя, а також усього суспільства загалом. Зазначимо, що 
успішна реалізація концепції безперервної освіти багато в чому залежить від вирішення цілого спектру про-
блем (політичних, економічних, правових, фінансових) і сприяє модернізації професійної освіти.
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Radziievska I. V. Continuing education as a component of the training system for medical and pharmaceutical 
specialists

The paper presents the analysis of the legislative framework and scientific sources on the interpretation of the con-
cept of “continuing education” as a component of the conceptual and explanatory apparatus for studying the foundations 
of the development of medical and pharmaceutical education. On the basis of a system-generalizing approach, the study of sci-
entific and pedagogical developments of scientists and the legislative and regulatory framework was carried out. The sequence 
of introduction of the term “continuing education” in the education system is considered. It is emphasized that in the context 
of the development of medical and pharmaceutical education, the functioning of the system of continuing professional education 
becomes an objective need and guideline of state policy in the field of education. Continuing professional education is designed 
to provide flexibility and diversity of professional training to meet the needs of a society. The system of medical and pharmaceu-
tical education, as a structural unit of a step-by-step education system, has its own specific goals. The basis of the system of con-
tinuous professional training of specialists is state legislative and regulatory documents. The review of works on continuing 
education of medical and pharmaceutical specialists proved that currently there is no generally accepted approach to continu-
ing medical (pharmaceutical) education. However, there is a general opinion that the quality of services in the industry depends 
on the constant support of specialists for their competencies during continuous improvement and evaluation of their qualifica-
tions. At the same time, it is noted that it is of great importance to ensure the quality of education and increase the requirements 
for the academic level of educational service providers or training programs, on the basis of which medical (pharmaceutical) 
specialists coordinate their own plans for educational activities. The most important prerequisite for ensuring the mandatory 
continuous professional development is the creation of a unified system of accreditation of service providers and programs, as 
well as the “collective responsibility” of all participants in the health training system.
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