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 Методологічні основи постійного набуття 
освіти «через все життя» 

 

 

Методологічні основи постійного набуття освіти «через все життя». Виконано 

аналіз особливостей та узагальнення в управлінні проектами структури взаємодії основних 

сутностей, як власників знань. Показано, що система безперервного навчання є 

найважливішою складовою ефективного діяльності персоналу компаній. Віднесення 

основних носіїв знань - команди, замовника, систем навчання і глибинних знань до певних 

дискретним станам, в яких може перебувати система, дозволяють відобразити систему за 

допомогою ланцюга Маркова. 

Ключові слова: навчання, безперервність, управління, комунікації, ланцюги Маркова. 
 

В.Д. Гогунский, А.Е. Колесников, О.А. Чулкин. Методологические основы постоянного 

получения образования «через всю жизнь». Выполнен анализ особенностей и обобщение в 

управлении проектами структуры взаимодействия основных сущностей, как владельцев 

знаний. Показано, что система непрерывного обучения является важнешей составляющей 

эффективного деятельности персонала компаний. Отнесение основних носителей знаний – 

команды, заказника, систем обучения и глубинных знаний к определенным дискретным 

состояниям, в которых может находиться система, позволяют отобразить систему с 

помощью в цепи Маркова. 

Ключевые слова: обучение, непрерывность, управление, коммуникации, цепи Маркова. 

 

V.D. Gogunsky, A.E Kolesnikov, O.A Chulkin. Methodological bases of permanent education 

“lifelong learning”. The analysis and synthesis of features in project management structure 

interaction of the main entities as holders of the knowledge. It is shown that lifelong learning is an 

essential component of effective activity of the personnel of companies. The assignment of the main 

carrier of knowledge - the team, the customer, training systems and in-depth knowledge of certain 

discrete states, which may be in the system, allow the display system using the Markov chain. 

Keywords: training, continuity of management, communication, Markov chains. 

 

Вступ. Визначальною концепцією сучасної освіти є формування системи 

безперервного, цілеспрямованого підвищення кваліфікації фахівців в закладах 

післядипломного навчання і проходження спеціальних навчальних програм за 

вибором організацій і особистим бажанням фахівців [1]. Необхідність навчання 

«через все життя» обґрунтовується швидкими темпами зміни економічних 

умов, технологічних систем, а відтак – і нагальними потребами щодо орієнтації 

у зростаючому обсязі нових даних і знань [2]. Упродовж всієї трудової 

діяльності фахівці повинні мати можливість визначити область дефіциту своїх 

знань і компетенцій, щоб спрямувати свої пошуки на визначення шляхів 
© В.Д. Гогунський, О.Є. Колесніков, О.О. Чулкін. 2016 
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подолання дефіциту знань та задоволення освітніх потреб відповідно до умов 

кар’єрного росту та особистісного удосконалення і розвитку. Світова практика 

такого навчання базується на сучасній парадигмі безперервної післядипломної 

освіти – навчанні «через все життя» (lifelong learning, LLL) [2]. У рекомендаціях 

Європейської комісії ―Перетворимо Європейський простір навчання впродовж 

життя реальністю‖ навчання через все життя визначається як «вся діяльність з 

навчання, здійснювана протягом життя, з метою вдосконалення знань, умінь і 

компетенцій, як в інтересах особистісного, громадянського і соціального 

розвитку, а також / або для отримання роботи» [3]. Імплементація нового 

закону «Про вищу освіту України» теж передбачає створення умов щодо 

навчання через все життя.  

Формування відкритості безперервної освіти орієнтує навчальні заклади на 

адаптацію діяльності до вимог практики шляхом створення умов навчання і 

підвищення рівня кваліфікації працюючих фахівців та вільних слухачів [4 - 16]. 

При цьому зростає роль індивідуального навчання [17]. Слухачі і групи 

слухачів мають різний  рівень освіти і професійної підготовки, відрізняються 

рівнем мотивації і ставленням до освіти, життєвим досвідом. Для розв’язання 

цього протиріччя слід створювати нові факультети,  центри, програми і 

спеціальні тренінги для якісного надання освітніх послуг з підвищення 

кваліфікації. Відкритість навчальних установ та освітніх систем реалізується 

через різні за змістом та спрямованістю освітньо-наукові програми та тренінги. 

Засади безперервності освіти у контексті «освіти через все життя» є 

систематизуючим. Навчальні заклади і представники виробництва повинні 

переглянути оцінки щодо ролі і місця безперервної освіти в житті кожного 

фахівця і суспільства в цілому. Слід відійти від орієнтації на 

«енциклопедичність» змісту навчання, перевантаження навчальним матеріалом. 

У змісті освіти повинні знайти практичні аспекти науки, техніки і культури. 

Освіта повинна формувати компетенції фахівців майбутнього. Існуюча 

парадигма освіти: «Знання на все життя», - трансформується за вимогами часу у 

нову форму освіти: «Знання через все життя»[18]. 

Постановка проблеми. Переваги безперервної освіти відображаються в 

сфері соціальної практики (соціальний аспект) та в області розвитку 

особистісних якостей тих, хто навчається (аспект розвитку індивідуальності). 

Перший аспект пов'язаний зі створенням системи безперервної освіти, другий - 

із прийняттям людиною нових індивідуальних знань і компетенцій, які 

трансформуються у професійні досягнення. Це дозволяє закріпити у суспільстві 

зв'язок відповідальності суспільства і особистості за поліпшення освітніх 

технологій та методів [19 - 22]. 

Гостра потреба підприємств і організацій у безперервній освіті персоналу 

зараз усвідомлюється як актуальна проблема, що пов'язано з поширенням 

науково-технічних досягнень і професійними вимогами до характеру трудової 

діяльності [23 - 26]. Формат освіти через все життя розуміється як множина 

методів організаційного та навчально-технічного удосконалення процесів 

навчання, що змінює теоретичні засади формування змісту освіти і методів 

представлення та закріплення навчальних елементів [27]. 
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Наразі, незважаючи на загальні міркування щодо ефективності 

безперервної освіти, немає моделей, які відображають її ефективність і 

необхідність [28]. Оскільки реалізація будь-якої діяльності виконується через 

проекти, то можна розглядати проблеми підвищення рівня компетентності у 

виконавців проектів та інших зацікавлених сторін [29]. 

Мета дослідження  полягає у в обґрунтуванні необхідності безперервної 

освіти з використанням створеної когнітивної моделі взаємодії знань в 

проектному управлінні.  

Створення когнітивної моделі взаємодії знань. В якості спрощеної моделі 

розглянемо підхід до класифікації проектів на основі оцінки унікальності 

проектів для двох основних зацікавлених сторін проекту – Замовника і 

Виконавця (рис. 1) [4]. Оскільки більшість інноваційних проектів розв’язують 

унікальні завдання, то для їх виконання слід виконувати трансформацію знань з 

зовнішнього середовища [7, 31]. 

 
Рисунок 1 - Класифікація проектів за ступенем унікальності 

Кожний проект, за визначенням, має властивості унікальності, незважаючи 

на запропоноване PMI в PMCDF [4] визначення компетенції, проектна команда 

не у всіх випадках буде володіти повним набором всіх необхідних компетенцій 

для виконання робіт проекту. 

Для успішної реалізації проектів з різних блоків за такою класифікацією 

потрібні різні «набори» компетенцій і «обсягів» знань [32 - 50]. 

При цьому очевидно, що для проектів типу II необхідним обсягом знань і 

всеосяжним набором компетенцій команда проекту не може володіти 

принципово – інакше це був би вже не проект відповідного типу. Безумовно, 

такі проекти вимагають від команди проекту більшої напруженості при їх 

реалізації, в тому числі, значною мірою із-за унікальності проекту.  

Якщо певний проект є унікальним для замовника, а виконавці проекту в 

повному обсязі володіють знаннями щодо особливостей проекту, то виникає 

варіант взаємодії замовника і виконавця за принципом аутсорсингу (тип І). 

Замовник передає в повному обсязі роботи за проектом виконавцю (команді 

проекту). Цей варіант поєднання унікальності проекту для замовника і для 

команди проекту пов'язаний з необхідністю тісної взаємодії замовника і 
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виконавця в процесі виконання проекту для того, щоб підвищити рівень знань 

замовника до рівня, який забезпечить експлуатацію продукту проекту. 

Інший варіант взаємодії за принципом аутстаффінгу виникає, якщо 

замовник в повному обсязі володіє знаннями щодо особливостей проекту, а 

виконавець (команда проекту) не володіє цими знаннями (тип ІІ). В цьому 

випадку виконавець включається у виконання проекту під керівництвом та за 

участю Замовника. Цей варіант поєднання унікальності проекту для замовника і 

для команди проекту пов'язаний з отриманням нових знань і практичного 

досвіду членами команди проекту. 

Критична ситуація в проекті створюється, коли поєднуються умови 

унікальності проекту і для замовника, і для команди проекту – ніхто із 

зацікавлених сторін проекту не володіє знаннями, які необхідні для виконання 

проекту (тип ІІ). Можливий варіант вирішення ситуації для замовника – знайти 

іншого виконавця, який повному обсязі володіє знаннями про особливості 

проекту. Єдиний спосіб розв’язання ситуації для виконавця (команди проекту), 

крім відмови від виконання проекту, полягає в необхідності добути необхідні 

знання. Шляхи набуття знань можуть бути різними: навчання, виконання 

власних досліджень, участь в тренінгах, підвищення кваліфікації, вивчення 

прикладів найкращої практики, стажування та ін. Основною ознакою процесу 

придбання знань є те, що в систему із зовнішнього середовища транслюються 

нові моделі, методи, способи та механізми. Ці нові знання дозволяють 

перевести проект із критичної області в область прийнятного ризику, в яких 

проект перестане бути критично унікальним для команди проекту. 

Зазначена на рис. 1 класифікація проектів за ступенем унікальності для 

виконавців і замовників проекту дозволяє зробити висновок про те, що: «В 

управлінні унікальними проектами жодна команда проекту не буде спочатку 

володіти достатнім набором компетенцій і обсягом знань для його гарантованої 

успішної реалізації». Наслідком цього висновку є розуміння того, що для 

успішного виконання проектів проектна команда повинна безперервно 

здійснювати трансфер знань в 

систему із зовнішнього 

середовища. 

Спираючись на концепцію 

Едварда Демінга [31], щодо 

існування системи глибинних 

знань, з урахуванням сутностей – 

носіїв або власників знань: 

команди проекту, замовника та 

системи навчання і тренінгу 

побудуємо іконографічну модель 

взаємодії знань в системі управління проектами (рис. 2). Ця модель володіє 

когнітивними властивостями – за її допомогою можна дослідити особливості 

управління знаннями з використанням марківського ланцюга [47 -
 
50]. 

 
Рисунок 2 – Когнітивна модель взаємодії 

знань в проектному управлінні 
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Трансформуємо цю схему в однорідний ланцюг Маркова, дискретні стани 

якого відповідають носіям знань: S1 - замовник, S2 - команда проекту,  

S3 – глибинні знання, S4 - система навчання. Слід зазначити, що розмічений 

орієнтований граф, що приведений на рис. 3, відображає не фізичну взаємодію 

носіїв знань, а вторинну проекцію цієї комунікації на простір знань. 

 
Рисунок 3 – Граф ланцюга Маркова 

 

Ймовірності станів визначаються з рівняння: 
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 kpkpkpkpkpkpkpkp  (1) 

де  pi(k) – ймовірності станів, i = 1, 2, 3, 4;  

k – крок; 

πij – перехідні ймовірності, i = 1, 2, 3, 4; j = 1, 2, 3. 

Пояснимо трансформацію умов взаємодії сутностей проекту в певні 

значення πij перехідних ймовірностей. Замовник: у разі не унікального проекту 

не потребує взаємодії з виконавцем – командою проекту – тому значення π1.2 = 

0,1. Тобто рівень комунікації з виконавцем на нижньому рівні. Основний час 

(π1.1 = 0,9). Замовник витрачає на індивідуальні роботи по проекту. Виходячи з 

подібних правил визначались і інші перехідні ймовірності. 

Результати моделювання такого поєднання унікальності проекту, коли і 

замовник, і команда проекту вміють і знають, що треба робити – наведені на 

рис. 4. Рівень невизначеності проекту незначний, тому ймовірності станів 

пропорційні часу роботи замовника p1(k) і виконавця p2(k) стають на 20 кроці 

практично однаковими, що означає наявність рівноправного співробітництва. 

Ймовірності станів p3(20) та p4(20) близькі до нуля, тобто участь системи 

навчання і «Бази даних глибинних знань» не є необхідною (рис. 4). 

На рис. 5 - 8 наведені результати моделювання зміни ймовірностей станів 

елементів системи для інших поєднань сполученої трійки факторів унікальності 

проекту для замовника, для команди та системи навчання. 
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Коли замовник і команда проекту 

в повному обсязі володіють знаннями 

щодо особливостей проекту, то в 

цьому випадку матриця перехідних 

ймовірностей може мати вигляд: 

 

.

98,001,001,00

099,001,00

01,001,088,01,0

001,09,0

.


ji


    (2) 

 

Рисунок 4 - Зміна ймовірностей станів для проекту, коли для замовника і 

виконавця проект не є унікальним 

 

Якщо для замовника проект є 

унікальним, а команда проекту в 

повному обсязі володіє знаннями 

щодо особливостей проекту, то в 

цьому випадку матриця перехідних 

ймовірностей може мати вигляд: 

.

98,001,001,00

099,001,00

01,001,088,01,0

007,03,0

.


ji


    

(3) 

 
Рисунок 5 - Зміна ймовірностей станів для проекту, коли для замовника 

проект є унікальним, а для виконавця проект не є унікальним 

 

За таких умов отримаємо інший розподіл ймовірностей станів ніж 

показаний на рис. 5. Навантаження на команду проекту p2(k) збільшується, але 

це на жаль не призводить до збільшення часу, що відводиться для виконання 

проекту - p1(k) зменшується. Умови використання «Бази даних глибинних 

знань» та системи навчання у варіанті, що показаний на рис. 5, не змінені у 

порівнянні з даними (2). 

У разі іншого сполучення унікальності для замовника і виконавця треба 

визначити інші значення πij перехідних ймовірностей. Замовник: у разі не 

унікального проекту не потребує взаємодії з виконавцем – командою проекту – 

тому значення π1.2 = 0,1. Тобто рівень комунікації з виконавцем на нижньому 

рівні. За умов унікальності для виконавця збільшується час на комунікації із 

Замовником π2.1= 0,7 за ініціативою виконавця.  
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Матриця перехідних 

ймовірностей буде наступною: 

.

98,001,001,00

099,001,00

01,001,028,07,0

001,09,0

.


ji


    (4) 

Результати моделювання 

відображають небажаний розподіл 

ймовірностей для команди проекту: 

левова частка часу виконання проекту 

належить Замовнику. За таких умов 

виникає потреба у заміні команди. 

Рисунок 6 - Зміна ймовірностей станів для проекту, коли для виконавця 

проект є унікальним, а для замовника проект не є унікальним 

 

 

З’ясуємо, як буде поводитись 

система у разі унікальності проекту 

для замовника і команди проекту. 

Для цього в (2) замінимо перший 

рядок на перший рядок з (3), а 

другий рядок – візьмемо з (4): 
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ji


    (5)

 

Рисунок 7 - Зміна ймовірностей станів для проекту, коли для виконавця і 

замовника проект є унікальним, а системи «глибинних знань» та навчання не 

використовуються 

 

Отримані дані щодо траєкторії розвитку проекту для матриці перехідних 

ймовірностей (5) також відображають небажаний розподіл ймовірностей станів 

системи. Виконавець і замовник постійно шукають один у одного якісь 

пропозиції і рішення відносно проекту (рис. 7). У такому варіанті сполучення 

унікальності для обох основних зацікавлених сторін існує ймовірність провалу 

проекту через відсутність знань і компетенцій щодо виконання проекту. 

Визначимо, як буде поводитись система у разі «підключення» глибинних 

знань та звернення до системи навчання, щоб здійснити трансфер нових 

необхідних знань для виконання проекту. Звісно, що у цьому випадку частка 

часу буде використовуватись для навчання, а не для прямої діяльності виконання 

проекту.  
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У разі «підключення» 

глибинних знань та звернення до 

системи навчання матриця 

перехідних ймовірностей може 

бути такою: 

.

6,01,03,00

07,03,00

25,01,035,03,0

007,03,0

.


ji


   (6)

 

 
Рисунок 8 - Зміна ймовірностей станів для проекту, коли для виконавця і 

замовника проект є унікальним з «підключенням» глибинних знань та звернення 

до системи навчання 

 

У разі «підключення» глибинних знань [31] та звернення до системи 

навчання змінюються характеристики роботи команди проекту (рис. 8). Дані 

моделювання показують, що суттєво змінюються параметри виконання 

проекту, а також характеристики набуття нових знань за рахунок 

генерування знань у наслідок використання «системи глибинних знань» (за 

Е. Демінгом). Як видно, система навчання, зміна ймовірності стану якої 

відображена кривою р4(k), практично стає складовою частиною проекту. 

Висновки. Отримані результати є обґрунтуванням необхідності 

безперервної підготовки та набуття додаткової освіти персоналом в умовах 

дефіциту знань, які необхідні для виконання унікальних проектів. Дані, що 

отримані з використанням створеної когнітивної моделі взаємодії знань в 

проектному управлінні є вельми важливим для розуміння підходів 

формування команд проектів. Адже будь-яка команда проекту на початку 

виконання унікальних проектів не буде відповідати вимогам повноти 

володіння необхідними знаннями і компетенціями.  

Безперервна освіта в ідеальному варіанті спрямовується на балансування 

між потребами суспільства і мотиваційною структурою особистості, що власне 

і необхідно реалізовувати через механізми впливу освіти на соціалізацію 

особистості [48, 49]. Типова структура взаємодії знань у проектах дозволяє 

висунути гіпотезу щодо можливості застосування ланцюгів Маркова для 

моделювання цих систем. 
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