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Якість освіти залежить від багатьох чинників та відображає різнобічні 

аспекти освітнього процесу, а саме: соціальні, педагогічні, філософські, 

професійні, політичні, соціальні, економічні тощо. 

Закон України «Про вищу освіту» визначає післядипломну освіту як 

спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом 

поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок 

або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше 

освітнього рівня та практичного досвіду. 

Післядипломна освіта включає здобуття другої (наступної) вищої освіти - 

здобуття ступеня бакалавра (магістра) за іншою спеціальністю на основі 

здобутої вищої освіти не нижче ступеня бакалавра та практичного досвіду[1, 

ч.1 ст.60]. Іншими словами, головна мета післядипломної національної освіти – 

це забезпечення безперервності освітнього процесу або, використовуючи 

популярний сьогодні термін, створення умов для втілення концепції 

«lifelonglearning» (англ.).  

Слід зазначити, що розуміння післядипломної освіти в нашій країні дещо 

відрізняється від вже звичного закордонного поняття «рostgraduateeducation» 

(англ.). В Україні післядипломна освіта – це не аспірантура, а як правило 

можливість отримання другої вищої освіти на основі першої спеціалізації. 

В основу освітніх стандартів післядипломної освіти повинні закладатись 

наступні складові: професіоналізм; сучасні технічні засоби навчання; сучасні 

технології педагогічного напрямку; якість навчання; навчально-виробнича база; 

партнерство із провідними організаціями, відповідно до направлення освітньої 

програми в межах країни та закордоном; достатнє фінансування із боку 

держави та із залученням приватних підприємств і організацій. 

Ефективне проведення процесу здобувачів післядипломної освіти навчання 

вимагає удосконалення відповідних навчальних, як основної складової якості 

освіти. 

Всім відомо, що приблизно 50% здобувачів післядипломної освіти в Україні 

не мають за наявною спеціалізацією нічого спільного із вибраним 

направленням навчання, тобто майбутньою спеціальністю. Для зазначеної 

категорії здобувачів доцільно проектувати навчальний план із максимальним 

вибором навчальних компонент із розрахунком на 4 семестри. Обрані 
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компоненти мають відповідати обраній спеціальності, із тим, щоб ВНЗ 

підготував фахівця із конкуренто спроможним рівнем компетентностей на 

поточному і майбутньому ринках праці. 

Також, є здобувачі, які вже мають споріднену спеціальність і тому при 

складанні навчального плану слід звертати на це особливу увагу, проектуючи 

навчальний план із максимальним вибором навчальних компонент із 

розрахунком на 2 семестри. Зазначений підхід дозволяє якісно і оперативно 

адаптувати навчальний план до поточних вимог та потреб ринку праці. 

Навчальний план, в межах спеціальності, необхідно формувати у наступному 

порядку: 

- в першому та другому семестрах необхідно формувати основні, загальні 

навчальні компоненти, які відображають бакалаврський навчальний план та 

відповідають всім спеціалізаціям в межах спеціальності, для здобувачів 

дворічного  (IV семестри) навчання, а для здобувачів одного року навчання (IІ 

семестри) вищезазначені компоненти – перезараховувати. 

Зазначений підхід дозволяє спланувати у ІІІ та IV семестрах вивчення 

професійний та спеціальних навчальних компонент (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Схема формування навчального плану для здобувачів післядипломної освіти в межах 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 
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