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Сучасна вища освіта в Україні – це  сукупність таких освітніх систем, як 

професійна підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів і перепідготовка 

спеціалістів та підвищення кваліфікації, а також підготовка наукових кадрів в 

аспірантурі та докторантурі [1] . 

Обравши європейський напрямок розвитку, Україна намагається 

реформувати свою національну систему вищої освіти відповідно до Болонської 

декларації, метою  якої є створення європейського наукового та освітнього 

простору задля підвищення можливості випускників вищих навчальних закладів 

до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на світових ринках праці 

та підняття конкурентоспроможності всіх університетів Європи [2].  

Завдяки Болонському процесу нарівні  з академічними освітніми програмами, 

що лежать  в основі підготовки бакалаврів і магістрів (Education), виникла  також 

потреба у неформальних програмах навчання (Learning). Регламентація освітніх 

послуг такого навчання знайшла своє відображення в міжнародному стандарті 

ISO FDIS 29990 -2010 (Е) «Learning services for non-formal education and training – 

Basic requirements for service providers» [3]. 

Сьогодні освітні системи передбачають запровадження всіма країнами-

учасницями Болонського процесу не тільки двох циклів навчання: попереднього 

(pregraduate) та випускного (graduate) з використанням європейської 

накопичувальної системи ECTS (European Credit Transfer System), але й 

подальший розвиток післядипломної освіти (postgraduate), що сприяє втіленню в 

життя концепції так званого «навчання впродовж усього життя» [4]. 

У нашій країні система перепідготовки спеціалістів, що відома під назвою 

«друга вища освіта», здійснюється на сьогодні як окремими закладами 
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післядипломної освіти, так і структурними підрозділами вищих навчальних 

закладів (далі – заклади післядипломної освіти або ЗПО).  

 Будучи за своїм внутрішнім змістом альтернативною освітою, 

перепідготовка спеціалістів-післядипломників сьогодні продовжує залишатись 

конкурентом традиційної підготовки спеціалістів першої вищої освіти, зазвичай 

дублює її та поступається останній якістю освітніх послуг, тому що навчання 

слухачів ЗПО, як правило, проводяться заочно та в скорочений термін. Можливо, 

саме з цієї причини в проекті нового Закону України «Про вищу освіту»  

«перепідготовка спеціалістів» навіть не згадується. Суттєвим недоліком цієї 

системи можна вважати також сукупне навчання в ЗПО за однаковими освітньо-

професійними програмами слухачів-спеціалістів і слухачів-магістрів, незалежно 

від отриманої ними раніше спеціальності, кваліфікації та практичного досвіду 

роботи за фахом.   

Крім того, на відміну від першої вищої освіти  державна атестація 

випускників закладу післядипломної освіти здійснюється не Державною 

екзаменаційною комісією (ДЕК), а Державною кваліфікаційною комісією (ДКК), 

яка створюється за наказом ректора (директора) ВНЗ на чолі з головою комісії, що 

призначається Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України. Рішенням  

цієї державної комісії здобувачу другої вищої освіти (як втім і випускникам 

першої вищої освіти) присвоюється  відповідно до обраної спеціальності дещо 

загальна, на наш погляд, кваліфікація, наприклад: «менеджер-економіст», 

«інженер з транспорту», «юрист-правознавець» та видається диплом спеціаліста 

про перепідготовку державного зразку, в якому (на відміну від загальноприйнятої 

форми диплому випускників першої вищої освіти) немає реквізиту «назва 

спеціальності», але натомість потрібно вказувати, який факультет закінчив слухач 

ЗПО (хоча, як відомо,  в 2009 році більшість факультетів післядипломної освіти в 

українських ВНЗ були перейменовані в центри, відділення,  інститути тощо). 

Усвідомлюючи ризик стати зайвою ланкою в системі вищої школи, 

заклади післядипломної освіти в теперішніх умовах, щоб залишитись «на 

плаву»,  мають пристосуватись до нової  кон’юнктури, що склалась на ринку 
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освітніх послуг, оскільки сучасний світ давно перейшов від екстенсивного 

використання робочої сили з низьким рівнем базової професійної підготовки до 

інтенсивного використання висококваліфікованих кадрів, адаптованих до умов 

економіки інноваційного типу.  

Для цього необхідно насамперед переосмислити сам підхід до концепції 

післядипломної освіти та визначитись щодо місця в ній системи перепідготовки 

та підвищення кваліфікації фахівців.  

Післядипломна освіта – ступінчате вдосконалення дипломованою особою 

освіти шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, 

умінь  та навичок з метою отримання нею більш високого освітньо-

кваліфікаційного рівня. А перепідготовка фахівців – це одна із підсистем 

післядипломної освіти, що базується на професійній спеціалізації, тобто набутті 

дипломованим фахівцем (молодшим спеціалістом, бакалавром, спеціалістом чи 

магістром) спеціальних знань,  нових умінь та фахових навичок в межах раніше 

отриманої спеціальності за професійним спрямуванням виробничої діяльності з 

придбанням додаткової кваліфікації, але без зміни освітнього рівня. 

Таким чином, головною  метою для слухача ЗПО  має стати не отримання 

диплома спеціаліста з іншої спеціальності «під конкретну посаду», а саме 

придбання фахівцем необхідної фахової спеціалізації, що дасть йому змогу 

краще виконувати не тільки типові виробничі завдання, але й нові професійні 

обов’язки, що мають свої особливості в межах його спеціальності в тому чи 

іншому виді економічної діяльності. 

Всі основні види професійної діяльності для кожного освітньо-

кваліфікаційного рівня повинні визначатися відповідними галузевими 

стандартами вищої освіти. Так, згідно з Державним класифікатором (ДК) видів 

економічної діяльності, головними видами професійної діяльності, наприклад, 

бакалавра-юриста є: «нотаріальна діяльність», «слідча діяльність і забезпечення 

безпеки»,  «діяльність судів», «діяльність органів прокуратури» та інші. 

 Подібного роду переліки видів професійної діяльності для бакалаврів, 

спеціалістів та магістрів містяться в галузевих стандартах вищої освіти України 
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(ГСВОУ) з кожної  спеціальності.  

 Так у  ГСВОУ з напряму підготовки 1004 «Транспортні технології» 

відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009-

96) вказується, що бакалавр з транспортних технологій  є підготовленим до 

роботи на всіх видах транспорту (зокрема згідно з розділом 61: «…Водний 

транспорт; група 61.1 – морський транспорт; клас 61.10 – морський транспорт 

закордонного та каботажного плавання; підклас 61.101 – діяльність морського 

пасажирського транспорту»; підклас 61.102 – діяльність морського вантажного 

транспорту»…) [5]. 

  Перспектива розвитку для закладів післядипломної освіти вбачається  

саме в тому, що вони можуть запропонувати дипломованому фахівцю, 

наприклад, спеціалісту або магістру з кваліфікацією «інженер з транспорту», 

отримати   відповідно до державного класифікатора професій конкретну фахову 

спеціалізацію: стивідор, фрахтовий брокер, експедитор по перевезенню 

вантажів, шипчандлер та інші.   

 Для цього ЗПО мають (на основі чинних державних і відомчих 

нормативних документів: освітньо-професійних програм (ОПП) і освітньо-

кваліфікаційних характеристик (ОКХ), класифікаторів професій, а також з 

урахуванням вимог відомств-замовників) розробити  для кожного виду 

професійної діяльності кваліфікаційні програми та навчальні плани з 

перепідготовки та затвердити їх у відповідних відомчих органах. Так, 

наприклад, кваліфікаційні програми для  інженерів з транспорту необхідно 

затверджувати в Міністерстві інфраструктури України, а кваліфікаційні 

програми для юристів – в Міністерстві юстиції України.  

 Для того, щоб той же бакалавр-правознавець, що вже придбав потрібну 

для його юридичної діяльності кваліфікацію, міг зайняти, наприклад, посаду 

«помічник слідчого» або «фахівець державної служби», йому необхідно буде 

пройти ще й відповідну відомчу кваліфікаційну атестацію, підготовкою до якої 

ми і пропонуємо зайнятись закладам післядипломної освіти, що випускають 

юристів. 
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 З цією метою на основі спеціально розроблених кваліфікаційних програм 

закладами післядипломної освіти можуть здійснюватися різні види навчання: 

перепідготовка фахівців, курси підвищення кваліфікації, стажування тощо.   

  Найбільш ефективним видом перекваліфікації та підготовки до атестації 

є, на наш погляд,  саме перепідготовка фахівців. 

Терміни навчання, зміст, обсяги та форма перепідготовки фахівців мають 

визначатися навчальними планами для кожної професії.  Але ці плани повинні  

бути узгоджені з профільними відомствами  (потенціальними замовниками 

фахівця), що встановлюють періодичність підвищення кваліфікації та критерії 

атестації для своїх працівників з урахуванням специфіки їх професійної 

діяльності. 

Після закінчення навчання в закладах післядипломної освіти випускникам 

пропонується проходити державну атестацію. Вона може проводитися у формі 

захисту випускної кваліфікаційної роботи (ВКР) або складання комплексного 

кваліфікаційного екзамену (кваліфікаційного мінімуму) в  Державній 

кваліфікаційній комісії (ДКК).  

За умови успішної атестації випускникам пропонуємо видавати 

Кваліфікаційне свідоцтво встановленого зразку про проходження відповідної 

спеціалізації (з переліку професій згідно з державними класифікаторами) в 

рамках акредитованої спеціальності. 

Державні кваліфікаційні комісії повинні формуватися з числа 

висококваліфікованих фахівців, що працюють у відповідній галузі професійної 

діяльності, та представників галузевих профспілок, зацікавлених не тільки в 

якісній фаховій підготовці працівників для галузі, але і в обов’язковому 

періодичному підвищенні їх кваліфікації та проходженні ними переатестації (як 

правило, через кожні 3-5 років). 

Так, наприклад, для працівників Департаменту державного регулювання та 

розвитку ринків фінансових послуг (далі – Держфінпослуги) практикується 

проходження атестації через кожні 3 роки. При успішному складанні 

кваліфікаційного мінімуму їм видається кваліфікаційне свідоцтво. При цьому 
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право на підготовку до атестації надається лише тим ВНЗ, які уклали з 

Держфінпослугами відповідний договір про співробітництво [6].  

 Крім кваліфікаційних програм з перепідготовки, заклади післядипломної 

освіти  можуть організовувати навчання у формі  підвищення кваліфікації, яке  

часто зумовлюється  зміною характеру та змісту праці фахівців на займаній 

посаді, моральним старінням знань, частковою втратою умінь та навичок 

виконувати професійні обов’язки і т.д. Залежно від  настанов, що мають на  

меті слухачі ЗПО: відновити колишню майстерність, пристосуватись до нових 

виробничих умов, використати атестацію для кар’єрного росту тощо, – в 

кожному з цих випадків  заклади післядипломної освіти  мають запропонувати 

фахівцям потрібні їм програми навчання. При цьому підвищення кваліфікації 

може здійснюватися у таких формах: професійні курси, курси цільового 

призначення, стажування для набуття практичного досвіду тощо .  

 Професійні курси слід проводити для підвищення кваліфікації, 

поглиблення та розширення знань, навичок та вмінь фахівців переважно однієї 

спеціалізації та із однаковим стажем роботи. Тривалість та обсяг навчання (як 

правило, більше 72 годин) встановлюються замовником курсів. За результатами 

успішного виконання випускної роботи, слухачам професійних курсів зазвичай 

видається Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразку. 

 Курси цільового призначення проводяться з метою ознайомлення 

фахівців з новими видами тих чи інших  послуг, правил, відповідних 

нормативно-правових актів, вимог до документації, ефективних методів 

організації праці тощо. Комплектування навчальних груп здійснюється 

відповідно до тематичного спрямування курсів. Тривалість навчання на цих 

короткострокових курсах встановлюється також замовником. Наприклад, для 

осіб, що здійснюють фінансові послуги, термін навчання на курсах (обсягом 8 

годин) відповідно до вимоги Держфінпослуг не перевищує одного тижня.  

 Навчання на курсах цільового призначення рекомендуємо закінчувати 

підсумковим заняттям, на якому випускникам вручається Свідоцтво 

встановленого зразку. 
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 Крім традиційних курсів підвищення кваліфікації, заклади 

післядипломної освіти можуть зайнятися організацією неформального навчання 

з метою підготовки фахівців для проходження процедури відомчої та 

міжнародної сертифікації, за допомогою якої встановлюється рівень 

компетентності фахівців у тій чи іншій галузі знань, а також перевіряються  

практичні уміння виконувати ними певні  посадові обов’язки.  

Така підготовка до сертифікації і сама сертифікація за участю різних 

відомств-замовників уже практикується в Центрі післядипломної освіти та 

підвищення кваліфікації (ЦПО та ПК) Одеського національного морського 

університету (ОНМУ) на курсах вантажних сюрвейерів, суднових брокерів, 

офіцерів охорони портових споруд, після яких випускникам видається 

Сертифікат встановленого зразку.   

Варто навести для прикладу і досвід підготовки до міжнародної 

сертифікації студентів ЦПО та ПК  ОНМУ, які після здобуття диплома магістра 

за спеціальністю «Управління проектами» мають намір пройти сертифікацію 

персоналу в галузі проектного менеджменту. Ця сертифікація, головною метою 

якої є реалізація всесвітньо визнаної  чотирьохрівневої (4-L-C) сертифікації, 

проводиться Українською асоціацією управління проектами (УАУП) за 

методикою, розробленою Міжнародною асоціацією проектних менеджерів 

(International Project Management Assosiation, IPMA) [7]. 

Сертифікація базується на оцінюванні досвідченими експертами 

компетенцій, тобто основних елементів знань і умінь проектного менеджера, 

який є здобувачем сертифікату певного кваліфікаційного рівня, в умовах 

типових ситуацій, що виникають при проведенні заходів з управління 

проектом.  

У системі сертифікації IPMА відрізняють наступні чотири категорії 

фахівців, до яких застосовуються однакові стандарти:  

Level А. Директор Проекту (Project Director, IPMA): спроможний 

управляти важливим портфелем або програмою з використанням відповідних 

ресурсів, методології та інструментів, а не тільки окремо взятим проектом. 



 8 

Level В.  Провідний менеджер проекту (Senior Project Manager, IPMA): 

спроможний управляти складним проектом, але не очолює всю проектну 

команду, хоча може керувати менеджерами підпроектів.  

Level С. Менеджер проекту (Project Manager, IPMA): спроможний 

управляти проектом обмеженої складності.  

Level D. Помічник менеджера проекту (Project Manager Associate, IPMA): 

спроможний застосовувати знання та уміння з управління проектами і може 

брати участь в проекті в якості одного із членів команди, але рівень його знань 

є недостатнім для самостійного управління проектом.  

Міжнародна  асоціація проектних менеджерів гарантує, що сертифікат, 

виданий тою чи іншою  національною асоціацією управління проектами, 

визнається на території всіх країн - членів IPMA.  

Проаналізувавши тенденції розвитку сучасної вищої освіти в Україні, яка 

прагне стати часткою європейського освітнього простору,  слід  зазначити, що  

назріла необхідність і в реформуванні (за європейськими освітніми) стандартами 

післядипломної освіти в нашій країні. Сподіваємось, що запропоновані нами вище 

пропозиції щодо  удосконалення системи перепідготовки та  підвищення  

кваліфікації дипломованих фахівців,  допоможуть закладам післядипломної освіти 

зайняти свою «законну нішу» в національній системі вищої освіти та сприятимуть 

вирішенню наступних завдань:  

1) формування системи додаткових освітніх послуг, пов’язаних  з якісною 

організацією різних форм навчання фахівців, кваліфікаційною атестацією та 

сертифікацією персоналу; 

 2) вивчення світового та вітчизняного ринку освітніх послуг та праці, 

прогнозування потреб суспільства в перекваліфікації фахівців; 

 3) задоволення попиту галузей економіки нашої країни у кваліфікованих 

фахівцях; 

 4) створення сучасної матеріально-технічної, навчально-методичної та 

інформаційної бази для надання якісних послуг закладами післядипломної 

освіти; 
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 5) залучення висококваліфікованих кадрів з різних відомств для 

організації діяльності системи перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

 Вирішення всіх цих завдань стане можливим лише за умови  внесення 

відповідних змін до українського законодавства, зокрема до нового Закону 

України  «Про вищу освіту», на основі якого буде розроблено, нарешті,  і   

довгоочікуваний освітянами документ – «Положення про післядипломну освіту 

в Україні», що, безумовно, сприятиме нашому невпинному поступу до 

європейського освітнього простору. 
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