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"Концептуальні засади формування неперервної освіти
в контексті синергетичної парадигми освітнього середовища"
У роботі підкреслено важливість формування освітнього середовища
та неперервної освіти. Дається тлумачення поняття "неперервна освіта". Для
визначення основних положень і принципів ролі неперервної освіти у
розбудові економіки пропонується скористатись синергетичним підходом.
Подається авторське бачення критерію розвитку неперервної освіти.
У статті розглянуто підходи до формування неперервної освіти,
виявлення проблем та обґрунтування шляхів їх подолання, наведені у
працях зарубіжних і вітчизняних науковців, зокрема В. Васніна,
Г. Дмитренка, В. Кременя, С. Курдюмова, О. Мартякової, В. Олійника,
В. Сафонової, М. Солощука, Г. Хакена та ін. На основі аналізу публікацій
цих та інших авторів визначено напрями, на яких у подальшому слід
зосередити увагу для обґрунтування тих засад, що забезпечать
формування в Україні системи неперервної освіти та покращення
освітнього середовища.
Надалі потребують більш детального дослідження наявний стан
неперервної освіти в Україні, проблеми, які стримують її розвиток, та
обґрунтування шляхів їх подолання.
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