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Анна БОЯРСЬКА-ХОМЕНКО
(Харків, Україна)

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
НІМЕЧЧИНИ

Однією з ключових проблем розвитку українського суспільства є проблема орга-
нізації та популяризації безперервної освіти. Важливість освіти в сучасному житті пе-
реконливо підтверджується тим, що у вересні 2000 року глави держав та урядів 189 
країн (у тому числі Україна) прийняли Декларацію тисячоліття Організації Об’єднаних 
Націй, яка назвала освіту другою серед восьми головних цілей. Разом з тим, прийняття 
Закону України «Про освіту» спонукає науковців та педагогів до пошуків вирішення 
питання освіти дорослих, яка визнана частиною освіти впродовж життя. У цьому аспек-
ті актуальним є вивчення досвіду організації освіти дорослих у європейських країнах, 
зокрема у Німеччині.

Освіта дорослих у Німеччині має давню історію, її витоки сягають часів XVII ст. 
Але особливої популярності та масовості вона набула лише у другій половині ХХ ст., 
коли було прийнято ряд нормативно-правових актів, які визначили статус і роль освіти 
дорослих на загальнонаціональному рівні [3]. 

У наш час цільові групи освіти дорослих у Німеччині постійно розширюються, 
нині навчання носить особистісно-орієнтований характер, враховуючи вимоги сучас-
ного ринку праці та орієнтацію економіки країни. Завдяки тенденції індивідуалізації 
навчання шляхом розробок освітніх технологій і комунікацій, освітнім дискусіям і кон-
структивним управлінським рішенням до системи безперервної освіти залучається все 
більше дорослих німців [4].

Установлено, що основними цільовими групами у системі освіти дорослих є: осві-
тяни, жінки, люди похилого віку, мігранти, безробітні, люди з особливими фізичними 
потребами, самотні люди, функціонально неграмотні громадяни [1].

Працівники освіти, які задіяні в системі безперервної освіти, стали першою найбільш 
чисельною аудиторією слухачів різноманітних навчальних курсів для дорослих. До про-
довження власної освіти їх активно залучають політичні та профспілкові організації. Орі-
єнтація освітніх програм для педагогів переважно спрямована на різноманітні тренінги і 
практичні заняття з людьми із так званих «груп ризику» та соціально проблемних верств 
німецького населення. Зокрема педагогів навчають працювати із психічно неврівноважени-
ми людьми, ув’язненими, алко- та наркозалежними, людьми схильними до насильства [2].

Жінки також є досить широкою цільовою аудиторією у галузі освіти дорослих. Вар-
то зазначити, що наприкінці ХХ ст. освіта жінок у Німеччині носила дещо виражений 
феміністський характер. Так, освіта дорослих жінок стосувалась правового регулюван-
ня становища жінки у суспільстві, прав жінок на ведення економічної та політичної 
діяльності, управління бізнесом. У наш час ця тенденція зменшилась, але не можна 
сказати, що вона перестала бути актуальною для німецьких жінок. У ХХІ ст. набувають 
популярності такі напрямки жіночої освіти як психологія, педагогіка і виховання, твор-
чі спеціальності.

З огляду на демографічні тенденції «старіння нації» у Німеччині все більшої попу-
лярності набуває освіта людей «третього віку». Літні німці із задоволенням відвідують 
заклади освіти дорослих. Серед напрямків підготовки людей похилого віку у Німеччині 
переважають інформаційно-комунікаційні технології та філологічні дисципліни [2].
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Особливого значення в останні роки набула освітня робота з мігрантами, яка віді-
грає важливе політичне значення. Ця цільова група займає досить значну нішу в галузі 
ос віти дорослих в Німеччині. Освітні програми здебільшого стосуються вивчення ні-
мецької мови, ознайомлення з особливостями німецького законодавства, державного 
та політичного устрою, історії Німеччини. Разом з тим мігранти можуть отримати і 
професійну освіту або пройти перекваліфікацію [1].

До цільової групи освіти дорослих також входять безробітні, з якими активно співп-
рацюють соціальні служби. Громадяни, які втратили роботу можуть пройти додаткове 
навчання щоб підняти рівень власної кваліфікації і претендувати на робоче місце. Та-
кож безробітним людям, які не можуть певний час працевлаштуватися за фахом або 
з певних причин не можуть виконувати функціональні обов’язки за своєю здобутою 
професією, пропонують пройти перекваліфікацію та отримати іншу спеціальність, яка 
користується попитом на сучасному ринку праці, що гарантуватиме їм працевлашту-
вання.

Особливої уваги заслуговує досвід Німеччини у галузі інклюзивної освіти дорос-
лих. Ця цільова група відносно нещодавно було включена до системи безперервної 
освіти. У наш час інклюзивна освіта в Німеччині торкається не лише дітей, а й дорос-
лих людей. Варто зауважити, що люди з особливими фізичними проблемами мають 
такі самі освітні можливості, що й інші німці. Так, вони можуть отримувати професію, 
здобути підвищення кваліфікації чи пройти перекваліфікацію та отримати нову спеці-
альність [4].

Самотні чи розлучені люди, особи, що стали жертвами насилля і жорстокого по-
водження складають окрему ланку в безперервній освіті. Їхня освіта переважно сто-
сується психологічної реабілітації, а також можливостей здобути кваліфікацію та спе-
ціальність для подальшого працевлаштування й адаптації до життя у нових для них 
соціальних умовах.

Останньою групою людей, які приймають активну участь в освіті дорослих у Ні-
меччині є так звані «функціонально неграмотні» дорослі люди. Це люди, які мають 
професію та працюють за спеціальністю, але з тих чи інших причин мають дуже низь-
кі базові знання з арифметики, граматики, читання. У Німеччині активно проводить-
ся освітня політика щодо боротьби із функціональною неграмотністю. Так, дорослих 
людей на спеціальних курсах та заняттях навчають писати без помилок, правильно та 
виразно читати, виконувати елементарні арифметичні дії тощо [1]. 

Отже, на даний час освіта дорослих в Німеччині стосується багатьох верств насе-
лення, охоплює з кожним роком все більше число людей, тим самим набираючи попу-
лярності у різних сферах життя людини. Варто зазначити, що цьому посприяло урегу-
лювання нормативно-законодавчої бази в галузі освіти дорослих, активна пропаганда 
безперервної освіти, індивідуально-орієнтований підхід та різноманітність освітніх 
послуг, які здатні задовольнити інтереси дорослих німців.
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