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Результатом соціально-політичних змін в нашій 
країні стала нова освітня парадигма, основою якої 
є створення умов для розвитку активного фахівця, 
здатного адаптуватися до умов, які постійно і швидко 
змінюються. Завданням вищої медичної освіти на су-
часному етапі розвитку суспільства є підготовка спеці-
алістів, які виявляють творчу активність, самостійність, 
вільно володіють професією та здатні до самовдос-
коналення, готові взяти на себе відповідальність в 
будь-яких умовах. В даний час принцип «завершеної» 
освіти, при якому отримані на додипломному етапі на-
вчання знання зберігали свою цінність протягом усієї 
професійної діяльності, змінюється на принцип без-
перервної освіти «через все життя». Концепція безпе-
рервної освіти отримала визнання у провідних країнах 
світу як основа освітньої політики [1]. У сучасному сус-
пільстві безперервна освіта набуває характеру пара-
дигми науково-практичного мислення. Головну мету 
безперервної освіти визначають аспекти соціально-
економічних змін, які тісно взаємопов’язані: активна 
громадянська позиція і конкурентоспроможність на 
ринку праці [2]. Використання новітніх педагогічних 
технологій у поєднанні з інформаційними техноло-
гіями є запорукою ефективного навчання. Одним із 
факторів соціальної мобільності є професія. Дійсно, 
розвиток передових наукових технологій вимагає ви-
сокої кваліфікації і підготовки фахівців, спонукає до 
професійної мобільності, орієнтованої на необхідність 
підвищення кваліфікаційного рівня. 

Важливим фактором розвитку освіти в наш час 
стала зміна цілей: вдосконалення вітчизняної осві-
ти, інтеграція в світовий освітній простір, обмін зна-
ннями, прийомами і методами різних наукових шкіл, 
напрямків, формування єдиних поглядів на світ, його 
збереження і перебудову [3]. 

Поняття безперервної освіти включає створення 
умов для всебічного розвитку будь-якої людини, не-
залежно від віку, місця проживання, набутої професії, 
рівня оволодіння фаховими вміннями, але й ураху-
вання індивідуальних здібностей, мотивів і інтересів 
особистості. Безперервна освіта орієнтована не тіль-
ки на запити суспільства, але й на запити особистості, 
на її активність. Концепція навчання впродовж життя 
передбачає необхідність і можливість здобування на 
кожному життєвому етапі тих блоків інформації, які 
необхідні людині для підтримки своєї активної життє-
діяльності та самореалізації. 

Підвищення якості й ефективності системи освіти, 
дозволить швидше адаптуватися до постійно оновлю-
ваних соціальних процесів, сприятиме забезпеченню 
потреб людей у навичках і компетентностях, відпо-
відно вимог сучасності. Концепція освіти впродовж 
життя передбачає реалізацію принципу послідов-
ності, забезпечення зв’язку і наступності освітніх про-
грам та закладів, оскільки особистості дуже складно 
зорієнтуватися серед розмаїття закладів та послуг, що 

пропонує освітній ринок. Навчання впродовж життя 
виступає інтегративним елементом усього життя лю-
дини, коли здійснюється тісний взаємозв’язок базо-
вої й додаткової освіти [4]. Важливими завданнями 
додипломного етапу освіти є формування здатності 
до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до ро-
зуміння предметної області та розуміння професій-
ної діяльності, здатності до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел, здатності бути 
критичним і самокритичним, здатності до адаптації 
та дії в новій ситуації; здатності генерувати нові ідеї 
(креативність). На подальших етапах освіти «через 
все життя» ці принципи залишаються ключовими. 
Чим краще сформована самомотивація безперервної 
освіти, чим глибше усвідомлення її необхідності, тим 
більше перебудовується і вся система цілей і засобів 
навчання. Інтенсивний розвиток нових технологій і їх 
впровадження в усі сфери життєдіяльності суспільства 
і професійної діяльності лікаря унеможливлюють якіс-
ну роботу лікаря без постійного професійного вдоско-
налення [5]. Важливою рисою практики безперервної 
освіти став самостійний вибір освітніх цілей і засобів 
їх досягнення. Таким чином, зміни, які відбуваються 
в сфері освіти зумовлені зміною вимог до її змісту та 
якості і спрямовані на активацію процесу засвоєння 
знань, навчання прийомам самостійної роботи з ін-
формацією. 

При організації безперервної освіти необхідно 
враховувати, що на певних етапах післядипломної 
освіти навчання стосується дорослих, вже підготовле-
них, сформованих фахівців, навчання яких виходить за 
межі простого отримання готових систематизованих 
знань. Пошук рішення освітніх завдань післядиплом-
ної освіти може грунтуватися на принципах пошуку 
нової інформації, відомостей, що носять несистема-
тичний характер, і їх самостійне узагальнення і систе-
матизація. Саме ці освітні елементи і будуть форма-
ми самоосвіти, професійного вдосконалення. Звідси 
зростаюча роль використання інноваційних освітніх 
технологій, міжпредметний інтегрований підхід до 
організації навчання і т. д. Парадигма безперервної 
освіти означає, що навчання людини стає формою її 
життя на весь період професійної діяльності, в умовах 
постійного прогресу суспільства і сфери діяльності, що 
дозволяє йому стало підтримувати свою високу про-
фесійну мобільність. Безперервна освіта означає різ-
номанітні свідомі дії, наслідком яких є постійний роз-
виток і самовдосконалення в різні періоди життя. Така 
освітня діяльність спрямована на постійне отримання 
нових знань, можливість усвідомлення того, що ті 
твердження, які вчора були істинними, сьогодні пере-
глянуті і, можливо, змінені чи розвинуті. Таким чином, 
фахівець вміє діалектично підходити до того багажу 
знань, які він отримав за час професійної діяльності, 
може забезпечити розвиток здібностей особистості, 
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включаючи вміння вчитися і виконувати різноманітні 
соціальні і професійні обов’язки. 

Основними характеристиками концепції без-
перервної освіти є її мобільність, різноманітність, 
доступність в часі і просторі. Така освіта крім необ-
хідності адаптації до змін у професійній діяльності, пе-
ретворюється в процес безперервного розвитку люд-
ської особистості, знань і навичок, а також здатності 
узагальнювати інформацію і робити логічні висновки. 
Безперервна освіта забезпечує людині розуміння са-
мого себе в професійному середовищі, сприяє вико-
нанню соціальної ролі в процесі трудової діяльності 
та житті в суспільстві. Головною цінністю освіти, осо-
бливо вищої, стає розвиток в людині потреби і мож-
ливості вийти за межі простого накопичення знань, а 
і здатності до самореалізації, розвитку творчого по-
тенціалу, спрямованості на постійний саморозвиток 
і самоосвіту протягом усього життя. Саморозвиток 
базується на суб’єктивній потребі досягнення більш 
високих результатів, ніж наявні, на суб’єктивних уяв-
леннях про результативність власної професійної ді-
яльності. Завдання безперервного навчання особливо 
є важливим в професійній діяльності лікаря, оскільки 
медицина є тією сферою діяльності, яка постійно змі-
нюється, розвивається, вдосконалюється. Не втрати-
ти свого професійного рівня, а розвиватися разом із 
сучасною наукою, суспільством і забезпечує принцип 
безперервного навчання [6]. 

Важливим є взаємозв’язок додипломного і після-
дипломного навчання. По-справжньому спонукання 
до самонавчання формується на всіх етапах освіти: 
шкільному, при здобутті вищої освіти та професійно-
му навчанні після отримання диплому. Орієнтиром 
є самооцінка своїх знань, свого професійного рівня і 
орієнтування на самоініціативу у визначенні та реалі-
зації цілей навчання. Саморозвиток і самоорганізація 
в професійному навчанні набувають на сучасному 
етапі розвитку суспільства високу актуальність, оскіль-
ки саме творча ініціатива, вміння легко адаптуватися є 
запорукою висококваліфікованого спеціаліста. Отже, 
отримана на додипломному етапі освіта та сформо-
ваний професійний статус дають підстави на певну 
соціальну позицію. Але професійний статус в умовах 
високої конкуренції необхідно постійно підтверджу-
вати, зміцнювати, підвищувати. Саме такі можливості 
надає курсове навчання (переатестація, курси підви-
щення кваліфікація і т.д.). Ще одним аспектом безпе-
рервної освіти є формування багаторівневих знань, 
що є показником професійної мобільності. Важливим 
є формування інтегрованої компетентності: здатність 
розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у професійній діяльності, що пе-
редбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується комплексністю та неви-
значеністю умов та вимог.

Основними умовами формування і розвитку по-
треби в самоосвіті є:  наявність суспільної вимоги 
необхідності самоосвіти; усвідомлення необхідності 
придбання додаткових знань; наявність таких осо-
бистісних якостей, які можуть забезпечити самостійне 
систематичне придбання і використання знань (напо-
легливість, сила волі в досягненні мети, сильний мотив 
самоствердження та ін.); володіння вміннями самоос-
вітньої роботи (вміння планувати роботу, контролюва-
ти діяльність в часі з урахуванням обставин, оцінити 
результативність навчання); наявність можливості ви-
користовувати різні джерела знань [7].

Важливо розуміти, що головною рушійною силою 
у безперервному навчанні перестають бути зовні ор-
ганізовані освітні процеси, які є головними при під-
готовці фахівця, і освіта стає в значній мірі особистою 
справою людини. Освіта набуває персоніфікованого 
характеру. Слід відзначити, що важливим завданнями 
процесу безперервної професійної освіти є і відповід-
ний розвиток викладачів інститутів післядипломної 
освіти. Їх завданням є адаптація педагога до постійно 
мінливих економічних, соціальних, професійних умов 
діяльності і створення оптимальних умов особистісно-
професійного розвитку і вдосконалення професійної 
майстерності.

Професійний безперервний розвиток викладачів 
передбачає розробку цілей і механізмів безперерв-
ної освіти, орієнтованих на розвиток професіоналізму, 
на постійне задоволення запитів фахівців, створення 
умов для реалізації індивідуальних освітніх завдань, 
що дозволяє обрати оптимальні терміни для засвоєн-
ня програм, змісту навчання; створення єдиного на-
уково-методичного освітнього простору як відкритого 
середовища; концепція особистісно-орієнтованого 
підходу, що враховує індивідуальний рівень їх профе-
сіоналізму. Це є можливим у тому випадку, коли ви-
кладач має відповідну підготовку, володіє глибокими 
і різнобічними знаннями, певними засобами і спосо-
бами рефлексії по відношенню до своєї діяльності. За-
вдяки сучасним технологіям навчання, безперервна 
освіта лікаря може здійснюватися з відривом або без 
відриву від роботи, колективно або індивідуально, 
методом короткострокового «занурення» або трива-
лий час (стажування на робочому місці), дистанційно 
або очно. Поширення телекомунікаційних технологій 
стало суттєвою складовою професійного розвитку 
сучасного фахівця. За їх допомогою стало можливим 
брати участь в дискусіях і відео-конференціях, об-
мінюватися інформацією за допомогою електронної 
пошти і т. д.

Підсумовуючи вище викладене, можна зробити 
висновки, що безперервна освіта є необхідною умо-
вою професійної діяльності сучасного лікаря є багато-
векторним процесом, який супроводжується змінами 
у внутрішній сфері особистості і змінює професійну 
самосвідомість, формує професіоналізм.
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спеціалістів, які виявляють творчу активність, самостійність, вільно володіють професією та здатні до самовдо-
сконалення. В даний час принцип «завершеної» освіти, при якому отримані на додипломному етапі навчання 
знання зберігали свою цінність протягом усієї професійної діяльності, змінюється на принцип безперервної 
освіти «через все життя». Поняття безперервної освіти включає створення умов для всебічного розвитку 
людини, незалежно від віку, місця проживання, набутої професії, рівня оволодіння фаховими вміннями, 
індивідуальних здібностей, мотивів і інтересів особистості. Концепція навчання впродовж життя передбачає 
необхідність і можливість здобування на кожному життєвому етапі тих блоків інформації, які необхідні людині 
для підтримки своєї активної життєдіяльності та самореалізації. 
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НЕПРЕРыВНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЗАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВРАЧА В СОВРЕМЕННыХ УСЛОВИЯХ
Цвиренко С. Н., Похилько В. И., Соловьёва Г. А., Артёмова Н. С., Жук Л. А.
Резюме. Задачей высшего медицинского образования на современном этапе развития общества являет-

ся подготовка специалистов, проявляющих творческую активность, самостоятельность, свободно владеющих 
профессией и способных к самосовершенствованию. В настоящее время принцип «завершенного» образо-
вания, при котором полученные на додипломном этапе знания сохраняли свою ценность на протяжении 
всей профессиональной деятельности, меняется на принцип непрерывного образования «через всю жизнь». 
Понятие непрерывного образования включает создание условий для всестороннего развития человека, не-
зависимо от возраста, места жительства, приобретенной профессии, уровня владения профессиональными 
умениями, но и учитывает индивидуальные способности, мотивы и интересы личности. Концепция обучения 
в течение жизни предполагает необходимость и возможность получения на каждом жизненном этапе тех 
блоков информации, которые необходимы человеку для поддержания своей активной жизнедеятельности 
и самореализации.
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Continuous training – the prerequisite of a doCtor’s professionalism in modern Condi-
tIOns
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abstract. The task of higher medical education at the present stage of the society development is training spe-

cialists who demonstrate creative activity, autonomy, fluency in mastering the profession and capability of self-
improvement. At present, the principle of “complete” education, in which the knowledge, obtained at the pre-
graduation stage of learning, retains its value throughout the entire professional activities, is substituted with the 
principle of lifelong learning. The concept of continuous education includes the formation of conditions for all-round 
development of a person, regardless of age, place of residence, acquired profession, level of mastering the profes-
sional skills, but also taking into account the individual abilities, motives and interests of the individual. Continuous 
education is oriented not only to the needs of the society, but also to the needs of the individuals, their activity. 
At all stages of teaching the abstract thinking, an important task of modern pedagogical science is the formation 
of the ability to analyze and synthesize, to understand the professional activity, to search and analyze the informa-
tion, the ability to be critical and self-critical, the ability to generate new ideas. On the following stages of lifelong 
education, these principles remain the key ones. The better the self-motivation of continuous education is formed, 
the deeper is the awareness of its necessity, the more the whole system of goals and means of learning rebuilds. At 
the present stage of the society development, self-development and self-organization in the professional training 
acquire high relevance, since the creative initiative and the ability to adapt easily that are the key prerequisites for 
a highly skilled specialist. Consequently, education acquired at the pre-graduate stage and the formed professional 
status give rise to a certain social position. However, the professional status under the conditions of high competi-
tion is constantly to be confirmed, strengthened, and promoted. These opportunities are provided by coursework 
learning (re-certification, advanced training courses, etc.). Another aspect of continuous education is the formation 
of multi-level knowledge, which is an indicator of professional mobility. It is important to form an integrated compe-
tence: the ability to solve typical and complex specialized tasks and practical problems in professional activity, which 
involves conducting research and / or innovations and is characterized by complexity and uncertainty of conditions 
and requirements. It is important to understand that the main driving force in the continuous education are not the 
outwardly organized educational processes, which are the main ones in the specialist’s training, and education is 
largely a personal affair of an individual. As a result, education becomes personified. Thus, continuous education is 
a prerequisite for the professional activity of a modern physician as a multi-vector process, which is accompanied 
by changes in the internal sphere of individual, changes professional self-consciousness and forms professionalism.
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