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працівників, але й на науково-методичне, організаційне забезпечення освітньої 

діяльності в регіоні на всіх її рівнях завдяки науково-методичному супроводу 

реалізації державних і регіональних програм; проведенню конкурсів фахової 

майстерності педагогічних працівників, учнівських олімпіад; координації 

діяльності методичних служб. 
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The theses analyze the concept of "adult education", identify the main features of 

the organization of adult learning, identify the most common and effective technologies 

for their learning. 

Key words: adult education, changes, aspects, experience, innovation 

 

Сьогодні в Україні стає все більш актуальною проблема освіти дорослих як 

невід’ємної складової освіти протягом усього життя, розвиток якої пов’язаний з 

соціальними, психологічними, педагогічними, науково-технічними, економічними 

та іншими факторами. Її необхідність обумовлена динамікою соціального і 

науково-технічного прогресу, змінами у змісті й характері праці та суспільній 

діяльності людей, збільшенням вільного часу й можливостей його раціонального 

використання. 

Проблема освіти дорослих у наш час розглядається у контексті популярної у 

світі загальної освітньої концепції, окресленої як навчання упродовж усього 

життя (lifelong learning). Як наслідок, відбувається радикальна зміна поглядів на 

освіту дорослих. Якщо у середині ХХ століття переважала компенсаційно- 

адаптаційна функція освіти дорослих, яка полягала в усуненні недоліків і 

прогалин раніше здобутих знань, то в останніх десятиліттях ХХ століття ця 

функція набула інтегрального характеру (через технічні та соціальні перетворення 

та посилення динаміки процесів і явищ навколишнього світу). Почав формуватися 

новий підхід до освіти дорослих як до сфери можливостей у працевлаштуванні, 

зміни професій тощо. Найголовнішою стала вимога «навчитися вчитися» [4, с. 5]. 

Мета роботи – на основі аналізу наукових джерел визначити головні 

особливості організації освіти дорослих, виокремити найбільш поширені й 

ефективні технології їх навчання. 

Освіта дорослих (освіта впродовж життя) – цілеспрямований процес 

розвитку і виховання особистості шляхом реалізації освітніх програм та послуг, 

здійснення освітньо-інформаційної діяльності (діяльність, спрямована на 

оперативне задоволення потреб особи в отриманні інформації про досягнення в 

різних галузях знань, яка сприяє підвищенню її освітнього рівня) в межах та поза 

межами загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної 

освіти [1, c. 50]. 

За Л. Лук’яновою, освіта дорослих у широкому розумінні – це процес 

навчання; у вузькому – комплекс організованих дій щодо навчання дорослих, які 

здійснюється багатьма закладами з метою досягнення специфічних цілей; сукупне 

значення об’єднує процеси й дії в ідею, яка реалізується в соціальній практиці, що 

й дозволяє розглядати «освіту дорослих» як соціальний інститут задля 

задоволення потреб дорослої людини в освіті, культурі, адаптації до соціуму [3]. 

У нашому дослідженні термін «освіта дорослих» використовується у широкому 

його розумінні 

У процесі навчання дорослих враховують такі специфічні риси цієї категорії 

осіб: наявність життєвого та виробничого досвіду, що може мати як позитивне, 

так і негативне значення (окремі професійні стереотипи іноді заважають
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оволодінню новими професійними навичками); особисту оцінку будь-яких знань 

та їх значення відповідно до власного розуміння, досвіду, мотивів; 

відповідальність за результати навчання, завдяки чому підвищується мотивація до 

цього процесу; чітке усвідомлення мети навчання, що посилює важливість 

забезпечення відповідності змісту навчання тій меті, яку ставить перед собою 

слухач; активне ставлення до навчання, що вимагає від педагогічних працівників 

застосування відповідних форм і методів навчання; втрачені навички пізнавальної 

діяльності, у зв’язку з чим постає необхідність самостійного пошуку нових знань,  

що дуже важливо з огляду на стислі терміни навчання та той факт, що навчання за 

«шкільною» системою більшість дорослих не сприймає психологічно [6, с. 88– 

89]. 

Як свідчить аналіз літературних джерел [4; 6], в освіті дорослих найбільш  

поширені такі технології навчання: структурно-логічні (задані) технології, що 

являють собою поетапну організацію постановки завдань навчання, вибору 

способів їх розв’язання, діагностики й оцінки одержаних результатів; 

комп’ютерні технології, пов’язані із застосуванням інформаційних, тренінгових, 

розвивальних і контрольних навчальних програм різних типів, а також 

електронних підручників; тренінгові технології, пов’язані з відпрацюванням 

визначених алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів розв’язання 

типових завдань у ході навчання (тести і практичні вправи); дистанційні освітні 

технології, спрямовані на підвищення ефективності взаємодії викладача і тих, хто 

навчається, що забезпечується пересилкою навчально-методичних матеріалів 

електронною поштою, організацією безпосереднього спілкування за допомогою 

форумів, чатів і відеоконференцій, віддаленим виконання практичних робіт; 

поточним контролем засвоєння знань в онлайновому режимі. 

До найбільш ефективних технологій у роботі з дорослими належить 

технології педагогічної підтримки (О. Газман) й створення відчуття успіху, які 

актуалізують суб’єктність дорослої людини, що навчається. Технологія 

педагогічної підтримки спрямована на створення «свободоздатної особистості», її 

вільний індивідуальний саморозвиток. За О. Газманом, педагогічна підтримка – 

це система педагогічної діяльності, що розкриває особистісний потенціал людини 

через надання їй допомоги у подоланні соціальних, психологічних та 

особистісних труднощів; процес визначення дорослою людиною, за підтримки 

педагога, власних інтересів, цілей і можливостей, а також шляхів подолання 

перешкод (проблем), які заважають їй зберегти свою людську гідність та 

самостійно досягати бажаних результатів у навчанні, самовихованні, спілкуванні,  

способі життя [2]. 

У освіті дорослих педагогічна підтримка й пов’язані з нею піклування та 

захист проявляються зовнішньо – як система спільних дій андрагога та дорослого 

щодо розв’язання його проблем і конфліктів, гальмування й зняття негативних 

впливів оточення, а внутрішньо – як реалізація цінностей, прийнятих у якості 

основи міжособистісних стосунків (емпатії, розуміння, прийняття, 

співробітництва) [4, с. 40]. 

Цінність педагогіки підтримки полягає в тому, що педагог-андрагог не 

нав’язує дорослій людині, яка хоче навчатися, своїх цілей, а робить її цілі своїми. 
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Ця педагогіка спрямована на те, щоб допомогти особистості пізнати себе, відчути 

свою унікальність та неповторність, реалізувати власну індивідуальність, 

вибудувати власний життєвий шлях та знайти оптимальні способи його освоєння 

[Там само, с. 41]. 

Технологія створення відчуття успіху передбачає опору в освітньому 

процесі на позитивні сторони дорослої людини, яка хоче навчатися, формування в 

неї впевненості у своїх силах, створення атмосфери емоційного піднесення, яка 

надихає її на подолання труднощів. При цьому неприпустимо акцентувати увагу 

людини на її промахах і недоліках. Позитивний емоційний фон взаємостосунків 

між педагогом-андрагогом і дорослою людиною, відчуття підтримки з боку 

педагога дає їй відчуття захищеності і потрібності, робить привабливою будь-яку 

діяльність, позитивно впливає на стиль відносин та атмосферу у закладі освіти та 

в системі неформальної освіти дорослих [Там само, с. 41–42]. 

Отже, однією з головних особливостей організації навчання дорослих є 

необхідність врахування специфічних рис цієї категорії осіб: наявність життєвого 

та виробничого досвіду та особистої оцінки будь-яких знань та їх значення 

відповідно до власного розуміння, досвіду, мотивів; відповідальність за 

результати навчання; чітке усвідомлення мети навчання; активне ставлення до 

навчання; втрачені навички пізнавальної діяльності. 

До найбільш поширених технологій навчання дорослих належать: 

структурно-логічні (задані) технології, комп’ютерні технології, тренінгові 

технології, дистанційні освітні технології. Свою високу ефективність у навчанні 

дорослих довели технології педагогічної підтримки й створення відчуття успіху. 
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