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На початку ХХІ століття особливо важливого значення набуває проблема 

освіти упродовж життя. Якщо традиційна освітня система зорієнтована 
переважно на учнівську й студентську молодь, то у контексті освіти упродовж 
життя значна увага має приділятися освіті дорослого населення, громадян 
третього віку. У сучасних умовах виникла й розвивається наука про освіту 
дорослих – андрагогіка, формуються нові принципи навчання, адаптовані до 
індивідуальних особливостей дорослих. Водночас андрагогічні основи і 
технологічні прийоми навчальної діяльності дорослих поки що не набули 
значного поширення у вітчизняній системі освіти. Саме у галузі освіти 
дорослих спостерігається відсутність єдиних підходів до її організаційно-
педагогічних основ, стратегії розвитку, невизначеність цілей педагогічної 
взаємодії дорослих учнів і педагогів. Також має місце недосконалість 
нормативно-правової бази освіти дорослих. У зв’язку з вищевикладеним 
актуалізується питання вивчення досвіду організації навчання дорослого 
населення у зарубіжній педагогічній науці й практиці.  

Аналіз електронних, літературних джерел свідчить, що у галузі освіти 
дорослих науковцями переважно висвітлюються загальні проблеми 
андрагогіки, неперервної освіти (С.Болтівець, С.Вершловський, М.Громкова, 
В.Ісаєв, Т.Ломтєва, Л.Лук’янова, Л.Набока, Н.Ничкало, О.Пєхота, В.Пуцов, 
М.Скрипник), особливості створення програм і навчальних матеріалів для 
дорослих учнів (Р.Бегнел, Д.Гріффін, П.Маклеген, Ф.Рейс), особливості 
діяльності викладачів у галузі освіти дорослих (Е.Джонс, К.Елсдон, С.Змєйов, 
А.Роджерс), організаційно-педагогічні умови вітчизняної післядипломної 
педагогічної освіти (Л.Даниленко, В.Олійник, Н.Протасова), європейський 
досвід освіти дорослих (Л.Ліпкіна, О.Огієнко, Л.Сігаєва, В.Тарантей) та ін. 
Незважаючи на досить широке коло аналізованих науковцями проблем 
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андрагогіки, комплексне висвітлення зарубіжного досвіду освіти дорослих, 
зокрема білоруського, не набуло статусу комплексного педагогічного 
дослідження, що й зумовило вибір нашої публікації. 

Пропонуємо розглянути деякі особливості організації навчання дорослих 
громадян у Білорусі. Висвітлення цієї проблеми, на наш погляд, має важливе 
практичне значення й з огляду на те, що 18.06.2001 р. було укладено  Угоду між 
Міністерством освіти і науки України і Міністерством освіти Республіки 
Білорусь про співробітництво в галузі освіти [6]. 

Вивчення літературних матеріалів дає підстави для твердження, що у 
галузі  організації освіти дорослих Білорусі загалом можна виокремити два 
підходи. Перший з них, на нашу думку, є тенденційним, класичним (за 
С.А. Мацкевич – інерційним). Він передбачає чітке планування контингенту 
дорослих, обов’язкове проходження системи підвищення кваліфікації кожні 5 
років, відповідність змісту освіти до кваліфікації викладачів, а не до потреб 
суспільства, ринку праці. Ця система є досить стандартизованою й 
унормованою, вимагає ієрархічного адміністративного управління й 
підпорядкування. Традиційна система освіти характеризується тривалим часом 
існування навіть на тлі швидкоплинних змін, зберігає „дієвість” за інерцією як 
ресурсозабезпечена технологія. 

Другий підхід за своєю сутністю є інноваційним. Він передбачає певні 
задачі розвитку, характеризується новими ідеями, вимагає осучасненої 
гуманістично орієнтованої, демократичної організації діяльності. Саме нові 
ідеї, їхня ґрунтовність гарантують успішність того або іншого проекту, 
ініціюють попит на відповідні інформаційні й кваліфікаційні ресурси [2]. 
Водночас саме на етапі реалізації й освоєння ресурсів може відбуватися 
„ламання” інноваційних проектів, „забування” ідей, а також відчуватися брак 
ресурсів. Практична діяльність доводить, що розгортання і тривале існування 
інноваційних освітніх проектів можливе тільки на самостійних майданчиках, 
незалежних від ієрархічної системи управління. 

Слід додати, що у системі освіти Білорусі чітко окреслюється питання 
комунікацій і мови як засобів розв’язання проблем, обміну ідеями і змістом. 
Замість бажаних проблемного, рефлексивного рівнів обговорення проблеми має 
місце переважно методичний, який на думку науковців є максимально 
можливим даному етапі. До того ж, тільки у третьому секторі на сьогоднішній 
день формується культура і техніка комунікацій, проте ця практика не набула 
характеру масового явища, істотно не впливає на ситуацію комунікацій у 
цілому у системі освіти Білорусі. Змістова складова зазначеного вище блоку 
охоплює також і проблему підміни цілей діяльності засобами діяльності [2]. У 
свою чергу, проблеми діяльності необхідно вирішувати із урахуванням 
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політичних, економічних умов, що складаються природним чином. 
Вважаємо за доцільне навести конкретні напрями діяльності, на які 

можуть бути зорієнтовані зусилля державного й недержавного, формального й 
неформального секторів освіти з метою забезпечення ефективного розвитку 
системи освіти дорослих (за С.Мацкевич): 

І. Ліквідація функціональної неписьменності дорослих (мовної, 
комп’ютерної, інформаційної, правової, фінансової, екологічної). За кожним із 
цих параметрів відбуваються певні зрушення, які потрібно відстежувати із 
метою подальшого корегування пріоритетів. Проте на фоні майже 100%  рівня 
елементарної грамотності й охопленості загальною освітою саме рівень 
функціональної письменності у Білорусі залишає бажати кращого. Передусім 
вищезазначене стосується дорослого населення, у тому числі й фахівців із 
вищою освітою. 

ІІ. Залучення системи освіти дорослих до процесів реформування 
освітньої системи у Білорусі. Можна констатувати завершеність офіційної 
реформи освіти, ініційованої у 1994 р. Її успіхи і прорахунки певною мірою 
можна оцінити через призму освіти дорослих. Цей ступінь освіти практично не 
був задіяний у реформі, що певною мірою сприяло появі не зовсім бажаних 
результатів реформування  освіти. З метою попередження виникнення подібної 
ситуації у майбутньому актуалізувалася необхідність ґрунтовної підготовки 
педагогів, менеджерів освіти до наступного етапу реформування.  

ІІІ. Розвиток елітарного сектора освіти, плекання дієвих авторитетів і 
інтелектуалів в освітній системі, що у майбутньому дозволило б формувати і 
розширювати кількісний склад суб’єктів освітньої діяльності. 

IV. Формування, укрупнення  й зміцнення незалежного сектора освіти за 
рахунок розв’зання задач, які не вирішує або не може вирішити державний 
сектор. Йдеться про гуманістично орієнтовані технології управління 
неформальною освітою, розширення видавничої діяльності й т.д. 

На нашу думку, вищевикладене безпосередньо стосується проблеми 
освіти дорослих і може бути корисним для конструювання й реалізації заходів з 
організації навчання дорослого населення в Україні. 

Важливо наголосити, що у Білорусі триває розробка положень Концепції 
якості освіти, в якій зокрема передбачено й здійснення моніторингу якості 
освіти дорослих. На такий моніторинг покладається розв’язання конкретних 
завдань [1]: 

- вивчення й фіксація картини ринку освітніх послуг; 
- фіксація й спостереження за соціальною динамікою ринку освітніх 

послуг; 
- забезпечення переходу статичних і депресивних процесів у динамічні й 
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й розвивальні. Йдеться про моніторинг рекомендаційного або розвивального 
характеру, що сприяє перетворенню системної діяльності. При цьому 
важливого значення набуває забезпечення процесу передачі результатів 
моніторингу структурам, що мають повноваження на перетворення у системі.   

Для реалізації моніторингу якості освіти у системі підвищення 
кваліфікації передбачається здійснення стандартизації параметрів якості освіти, 
проектування й програмування освітніх процесів, систематизації і 
технологізації моніторингових процедур, інформаційного забезпечення 
моніторингу якості, а також реалізація „продуктів моніторингу” через 
управлінську позицію. 

З метою визначення параметрів якості освіти і системи підвищення 
кваліфікації (СПК) необхідно уточнити особливості моделювання фахівця-
професіонала й моделі людини як такі. Зокрема, Г.Щедровицький задачу 
побудови такої структурної моделі розглядає у контексті трьох груп 
характеристик – структурних зв’язків цілісної системи, зовнішніх функцій 
елементу системи і структурної морфології елементу. Слід додати, що мають 
бути ураховані додаткові вимоги, які випливають із специфічної природи 
людини. Насамперед йдеться про можливість одного і того ж самого елементу 
бути присутнім у різних „місцях” структури (приклад – соціум), можливість 
відокремлюватися від системи, існувати поза нею (за межами певних її 
відносин, зв’язків), протистояти їй і перебудовувати її.  

У моніторингу якості освіти СПК пропонується використовувати декілька 
груп параметрів [1]: 

• параметри функціональної письменності; 
• параметри підготовки (для кожного професійного поля добираються 

свої параметри підготовки); 
• універсальні параметри освіти (добираються відповідно до світових 

стандартів гуманітарної освіти за прототипом); 
• психологічні параметри особистості (використовуються традиційні 

опитувальники і тести); 
• організаційно-технологічні параметри процесу навчання (одиниця 

змісту освіти, дидактична потужність, потік, одиниця часу) і т.д. 
Слід зауважити, що потреби дорослих людей у навчанні дуже 

різноманітні. Їх задоволення має сприяти вдосконаленню професійної 
діяльності й підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці, залученню 
до соціальних подій, самореалізації особистості. Можна стверджувати, що 
сучасна освіта дорослих є одним із способів розв’язння проблем людства, а 
також потужним ресурсом розвитку особистості, надзвичайно актуальним в 
епоху інформатизації суспільства.  
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Акцентуємо увагу на тому, що у Республіці Білорусь організовуються 
певні заходи у контексті освіти дорослих. Так, 15-17 вересня 2008 р. у 
Мінському міжнародному освітньому центрі відбувся Перший Фестиваль 
неформальної освіти. Його організатори мали на меті:  

-об’єднати спеціалістів, котрі здійснюють організацію й проведення 
навчальних курсів, семінарів, навчальнихих гуртків, тренінгів і круглих столів, 
підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів;  

-представити громадськості кращі напрацювання у цій сфері;  
-обговорити перспективи і напрями розвитку неформальної освіти 

дорослих у Білорусі.  
Наголосимо, що у роботі Фестивалю взяли участь понад 50 організацій з 

Білорусі, представники з Данії, Німеччини, Швеції, України і Росії. Уперше 
близько 150 професіоналів зібралися разом, щоб обмінятися досвідом, ідеями і 
контактами, організувати цікаві інтерактивні майданчики, ознайомитися з 
виставкою організацій, освітніх програм і методичної літератури. На фестивалі 
зокрема відбулися засідання круглих столів з таких актуальних тем: “Освіта на 
користь стійкого розвитку”, „Неформальна освіта дорослих для соціально 
уразливих груп”, „Проблеми і перспективи законодавчого забезпечення освіти 
дорослих”, „Критерії якості й стандарти у громадянській освіті” і т.д. 

На думку членів оргкомітету, Фестиваль дозволив поєднати серйозне 
змістовне обговорення проблем і перспектив неформальної освіти в Білорусі із 
веселою, святковою атмосферою. Упродовж усіх трьох днів кількість учасників 
цієї події неухильно зростала, що свідчить про щирий інтерес до Фестивалю. 
Учасники прийняли Резолюцію Фестивалю неформальної освіти із 
сподіваннями, що ідеї і пропозиції, викладені у ній, слугуватимуть 
керівництвом до дій і навчальним закладам, і відповідним державним 
інституціям щодо розвитку освіти дорослого населення [4].  

Вважаємо за доцільне додати, що у Білорусі функціонує товариство 
„Центр соціальних інновацій”, яке є одним із засновників мережі Асоціації 
громадянської освіти. За ініціативи цієї організації здійснюється видання 
журналу з питань громадянської освіти „Адукатар”, в якому знаходять 
відображення й матеріали з проблем освіти дорослих. Співробітники 
вищезазначеного Центру проводять близько 30 навчальних курсів, семінарів на 
рік, які охоплюють у середньому 300-400 учасників, включаючи 
мультиплікаторів (педагогів, соціальних організаторів, соціальних працівників, 
які працюють з більш широкими верствами населення). Ними також 
здійснюється підготовка менеджерів, тренерів й інших фахівців, котрі сприяють 
розвиткові освіти дорослих у державі [5]. Уся освітня й просвітницька 
діяльність товариства спирається на стратегії активного навчання, навчання 
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через діяльність, залучення учасників до процесу конструювання знань.  
Як відомо, у розвиткові освіти дорослих важливу роль відіграє 

дистанційне навчання. У Республіці Білорусь розвиток дистанційної освіти 
відбувається з 2000 р. Академія Управління при Президентові Республіки 
Білорусь і Білоруський Державний Університет інформатики і радіоелектроніки 
(БДУІР) є її засновниками. Центр дистанційного навчання Білоруського 
Державного Університету інформатики і радіоелектроніки було створено 20 
грудня 2001 р. як підрозділ факультету заочного і дистанційного навчання. 
Основне завдання центру – забезпечити реалізацію дистанційного навчання у 
БДУІР, стати сполучною ланкою між педагогічним персоналом і тими, хто 
навчається. 

До найбільш значимих центрів дистанційної освіти у Білорусі належить 
Міжнародний інститут дистанційної освіти Білоруської державної 
політехнічної академії (МІДО БДПУ). Отже, з метою розвитку системи 
дистанційної освіти у 2000 р. у Республіці Білорусь, а саме на базі факультету 
інформаційних технологій і робототехники Білоруському національному 
технічному університеті було створено Міжнародний інститут дистанційної 
освіти (МІДО). Інститут є госпрозрахунковим структурним підрозділом 
університету, в якому навчання студентів і слухачів здійснюється на платній 
основі без відриву від їхньої основної діяльності. Основна мета діяльності 
МІДО полягає в організації навчання, підвищення кваліфікації громадян для 
забезпечення підприємств й організацій Республіки Білорусь й інших країн 
висококваліфікованими фахівцями.  

Отже, система освіти Республіки Білорусь характеризується розвиненою 
мережею закладів освіти для дітей і молоді, удосконаленням структури і змісту 
професійної підготовки виробничого і невиробничого персоналу, адаптацією до 
нових умов системи підвищення кваліфікації й перепідготовки кадрів, 
посиленням уваги науковців, педагогів-практиків до сектору освіти дорослих. 
Незважаючи на нагальність розвитку андрагогіки як науки, освіти дорослих у 
цілому, звернення до даного ресурсу актуалізує ряд проблем, обумовлених тим, 
що ця галузь організованого навчання є одним з наймолодших секторів 
освітньої системи.  

Аналіз міжнародних документів [3, с. 6] свідчить, що навчання дорослих, 
так само, як й освіта молоді, має ґрунтуватися на новій формі партнерства між 
галузями освіти і праці, в якій передбачено врахування потреб людини у 
загальнолюдських цінностях і стандартах, міцний зв’язок між секторами освіти, 
промисловості й іншими економічними секторами, що забезпечує розвиток 
загальних, технологічних і підприємницьких умінь, трудової етики, 
громадянської відповідальності. 
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Таким чином, у галузі навчання дорослих у Білорусі беззаперечно 
позитивної оцінки зокрема заслуговує розвиток дистанційної освіти, 
неформальної освіти, широке залучення громадських організацій, презентація 
тематичних публікацій на сторінках окремих періодичних видань (електронних 
і друкованих). Проте для забезпечення поступального і злагодженого розвитку 
системи освіти дорослих у цілому необхідно здійснити розробку певних 
програмних документів (наприклад, концепції розвитку освіти дорослих у 
Білорусі), нормативно-правової бази, що уможливить законодавче закріплення 
стратегічних напрямів її розвитку. Загалом, у нормативно-правових документах 
з проблем освіти дорослих мають бути відображені такі положення 
(орієнтовний перелік) [7]:  

• закріплення права людини на безперервне професійну й непрофесійну 
освіту у будь-якому віці; 

• легітимізація дефініції „освіта дорослих” у контексті самостійної галузі 
освіти; 

• визнання суспільної корисності освіти дорослих, і, відповідно, 
закріплення гарантій її розвитку за допомогою виділення спеціальних статей 
бюджету, розробки схем фінансової підтримки „найвіддаленіших” від системи 
освіти соціальних груп, забезпечення пільгами в оподаткуванні для провайдерів 
різних форм власності й т.д.;  

• забезпечення доступності освітніх послуг для всіх дорослих громадян 
Білорусі незалежно від рівня освіти, доходів і місця проживання; 

• фіксація (як основний принцип розвитку системи освіти дорослих) 
світоглядних концепцій, засновників і форм освітньої діяльності; 

• законодавче закріплення вимог щодо координації і взаємодії різних 
суб’єктів у галузі освіти дорослих; 

• закріплення за засновниками права на автономність у виборі програм 
навчання й наймі персоналу; 

• державна підтримка наукових досліджень у цій сфері; 
• організація підготовки професійних кадрів для системи освіти дорослих. 

Як випливає із викладеного вище, підґрунтям для розробки 
нормативної, науково-методичної складової розвитку освіти дорослих у 
Республіці Білорусь й інших країнах мають стати комплексна оцінка, аналіз 
тематичного спектру навчальних потреб дорослих громадян, а також 
можливостей їх задоволення, оцінка якості, територіальної й вартісної 
доступності освітніх програм різних провайдерів. 

Перспективними напрямами досліджень порушеної проблеми вважаємо 
вивчення особливостей розвитку освіти дорослих в європейських країнах, а 
також професійної підготовки викладачів-андрагогів. 
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Аніщенко О.В. Сучасна освіта дорослих: досвід Республіки Білорусь. 

У публікації проаналізовано деякі особливості освіти дорослих у Республіці 
Білорусь. Виокремлено умови успішного функціонування системи освіти 
дорослих. На основі аналізу електронних джерел інформації висвітлено 
сучасний стан і перспективи розвитку навчання дорослого населення у 
Білорусі.  

Анищенко Е.В. Современное образование взрослых: опыт 
Республики Беларусь. В публикации проанализированы некоторые 
особенности образования взрослых в Республике Беларусь. Охарактеризованы 
условия успешного функционирования системы образования взрослых. На 
основе анализа электронных источников информации освещено современное 
состояние и перспективы развития обучения взрослого населения в Беларуси. 
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