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У статті проаналізовано особливості розвитку освіти дорослих у європейських країнах, зокрема Ве-

ликій Британії, країнах Європейського Союзу. Обґрунтовано, що взаємодія міжнародних інституцій в 

реалізації стратегії розвитку освіти дорослих сприяє забезпеченню якісного рівня навчання дорослого 

населення. Визначено соціальну потребу щодо докладання значних зусиль для гарантування участі до-

рослих у професійно освітньому процесі впродовж життя 
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In the article was considered a question of necessity of introduction of the system approach to organization of 

education of adult population in European space, to choice of optimal ways of the effective professional 

preparation of the different categories of adults for the diverse directions of qualification advance, 

determination of criteria of assessment of informal education of adults. There were grounded characteristics of 

professional training of specialists and unemployed people by the models on examples of Great Britain, Poland. 

There was determined the role of formal and informal education of adults. Formal education is given by the 

higher educational institutions – universities, institutions of postgraduate education, polytechnics and colleges. 

Informal education of adults is provided by the teaching associations, national educational institutions.  

There were determined the vectors of modernization of education of adult population: orientation on the real 

needs of customers (private persons and entrepreneurs); structural transparence and content flexibility of 

learning programs; multichannel financing; democratization of the system of education of adults by 

decentralization of managerial authorities.  

Conceptual principles of systematization of the prospects of development of education of adults in developed 

European countries are: determinism of educational policy of aforesaid countries by historical, political, 

national, socio-economic, cultural factors.  

We assign to the prospective directions of further researches: the theory and practice of education of adult 

population in the context of elaboration of civil society of the global scale; psychological adaptation of adults to 

the study and/or work in the foreign countries; acknowledge of the results of formal and informal education 

within international cooperation 
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1. Вступ 

Під впливом динамічних глобалізаційних про-

цесів у світі освіта дорослих набуває рис транснаціо-

нального характеру. За умов інтернаціоналізації еко-

номіки, освіти, науки, культури, стрімкого розвитку 

інформаційних технологій, динамічними змінами на 

ринку праці та його новими вимогами до фахівців 

проблема розвитку освіти впродовж життя стає особ-

ливо актуальною, а її розв’язання потребує здійснен-

ня кардинальних змін у системі професійної освіти 

дорослих на всіх рівнях. 

Науковий аналіз цієї актуальної проблеми дав 

можливість виявити суперечності у вітчизняному 

освітньому просторі щодо ставлення до розвитку 

освіти дорослих, зокрема між: необхідністю приве-

дення освіти і науки до рівня світової якості та відсу-

тністю національної стратегії інтеграції у європейсь-

кий освітній простір; доцільністю врахування тенде-

нцій розвитку освіти дорослих у зарубіжних країнах 

та недостатнім системним вивченням й узагальнен-

ням відповідного досвіду у вітчизняній педагогічній 

теорії і практиці [1]. За цих обставин інтерес викли-

кає вивчення особливостей розвитку освіти дорослих 

у розвинених європейських країнах. 

 

2. Літературний огляд 

Питання освіти дорослого населення є досить 

розробленим у теорії та практиці філософської, пси-

хологічної та педагогічної науки. Науковцями від-

значені тенденції розвитку освіти дорослих (Ковале-

нко С. М. [2], Товканець Г. В. [3]); психологічні осо-

бливості дорослих (Волярська О. С. [4] та ін.). Особ-

ливості викладацької діяльності в навчальних закла-

дах для дорослих Григор'єва Т. Ю. [3] та ін.); андра-

гогічної моделі навчання дорослих (Лук’янова Л. Б. 

[5], Товканець Г. В. [3] та ін.), концептуальні поло-

ження щодо інтеграційних та глобалізаційних проце-

сів у неперервній освіті та підготовці кваліфі-кованих 

фахівців в Україні та зарубіжних країнах на різних 

історичних етапах (Коваленко С. М. [2] та ін.). 

Водночас нами не виявлено праць, в яких би 

досліджувалися й дістали розв’язання проблеми ви-

вчення досвіду східноєвропейських країн з розвитку 

систем освіти дорослих. Недооцінка спрямованості 

змісту підготовки та освіти впродовж життя доросло-

го населення негативно позначається на рівні їхньої 

готовності до здійснення професійно-практичного 

працевлаштування. Це зумовлює необхідність поси-

лення уваги до вивчення особливостей розвитку осві-

ти дорослих в таких провідних країнах як Велика 

Британія, країни Європейського Союзу (ЄС). У 

зв’язку з цим потребують розгляду такі питання: не-

обхідність системного підходу до організації освіти 

дорослого населення в європейському просторі; ви-

бір оптимальних шляхів ефективної професійної під-

готовки різних категорій дорослих до різноманітних 
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напрямів підвищення кваліфікації; визначення крите-

ріїв оцінювання неформальної освіти дорослих. 

 

3. Мета та задачі дослідження 

Мета дослідження – проаналізувати особливо-

сті розвитку освіти дорослих у провідних європейсь-

ких країнах. 

Для досягнення поставленої мети були вирі-

шені наступні задачі: 

– проаналізовано праці зарубіжних вчених з 

проблеми розвитку освіти дорослих; 

– вивчено діючі закони у сфері освіти, а зок-

рема освіти впродовж життя; 

– узагальнено психолого-педагогічну літера-

туру у сфері освіти дорослих. 

 

4. Аналіз освіти дорослих у провідних євро-

пейських країнах 

Обґрунтуємо особливості професійного на-

вчання дорослих на прикладі Великої Британії. У 

контексті наукового осмислення проблеми освіти 

дорослого населення особливо цінними є праці відо-

мих англійських учених R. Jones, S. Kerka, J. Lowe,  

A. Rogers; науково-педагогічні видання міжнародних 

організацій – Ради Європи, ЮНЕСКО, Європейської 

мережі інформації і документації в галузі освіти; 

британські офіційні та нормативні документи (пар-

ламентські звіти, звіти та рекомендації урядових ко-

місій, законодавчі акти з питань освіти дорослих то-

що); матеріали педагогічних видань Великої Британії 

та інших зарубіжних країн у галузі професійного на-

вчання дорослих (наприклад, Language Teaching, 

International Journal of Lifelong Education, International 

Journal of Teaching and Learning in Higher Education) [4].  

Українська дослідниця Г. Товканець відзначає, 

що заходи щодо поліпшення «якості освіти та підго-

товки кадрів розроблялися інституціональними стру-

ктурами ЄС і різними міжнародними освітніми уста-

новами і некомерційними організаціями, з-поміж 

яких: Європейська Комісія DG EAC, Європейський 

Парламент, Рада ЄС у справах молоді освіти і куль-

тури, Європейський центр розвитку професійної 

освіти (CEDEFOP), Європейський Міжнародний 

центр освіти, Виконавче агентство з освіти, аудіові-

зуальних засобів та культури, Європейський фонд 

якості у сфері електронного навчання (EFQUEL), 

Європейський форум з технічної і професійної освіти 

та підготовки кадрів, Департамент освіти та соціаль-

ної політики (EIESP), Європейський інститут держа-

вного управління (EIPA), Асоціація професійної осві-

ти і навчання (EVTA) тощо» [3]. З нашої точки зору, 

взаємодія таких міжнародних інституцій в реалізації 

стратегії розвитку професійної освіти сприяє забез-

печенню якісного рівня професійного навчання доро-

слого населення.  

Здійснений аналіз наукових праць відомих віт-

чизняних та зарубіжних дослідників з окремих пи-

тань неперервної освіти в Великій Британії дозволив 

констатувати, що важливими й функціонально по- 

в’язаними складовими системи освіти дорослих цієї 

країни є формальна та неформальна освіта. Формаль-

ну освіту надають вищі навчальні заклади – універ-

ситети, навчальні заклади подальшої освіти, політех-

нікуми, коледжі. Неформальна освіта дорослих за-

безпечується навчальними асоціаціями, національ-

ними організаціями освіти (наприклад, Міжнародна 

організація освіти дорослих) [6].  

Вивчення законодавчих проектів засвідчило 

інституалізацію освіти дорослих у національній сис-

темі освіти Великої Британії та надання відповідним 

місцевим органам влади права безпосередньо займа-

тися організацією навчального процесу та проводити 

різні культурні програми для фахівців і незайнятого 

населення. Так С. Коваленко, розглядаючи особливо-

сті освіти дорослих в Англії встановила, що рекоме-

ндованими напрямами професійного навчання фахів-

ців і незайнятого населення є створення відповідного 

нормативно-правового поля; розробка навчальних 

програм та стандартів базової освіти, орієнтованих на 

дорослий контингент [2]. Дослідниця відзначила такі 

вектори модернізації професійного навчання дорос-

лого населення: орієнтація на реальні потреби замов-

ників (приватних осіб та підприємців); структурна 

прозорість та змістова гнучкість; багатоканальне фі-

нансування; демократизація системи шляхом децент-

ралізації управлінських повноважень [2].  

Т. Григор’єва в результаті аналізу підготовки 

вчителів-філологів до навчання дорослих у системі 

неперервної освіти Великої Британії встановила, що 

до закладів, які забезпечують «освіту дорослих від-

несено: вечірні інститути (evening institutes); коле-

джі подальшої освіти (colleges of further education); 

освітні центри (educational centres); літературний 

інститут (The City Literary Institute); робітничий ко-

ледж для чоловіків (The Working Men’s College); 

громадський коледж (community college). Характер-

ною особливістю діяльності навчальних закладів 

для дорослого населення визначено впровадження 

гуманітарної освіти, а серед популярних курсів на-

вчання – вивчення англійської мови та літератури, 

історії, археології та інші дисципліни. Окреслено 

роль місцевих управлінь у фінансуванні освіти до-

рослих та відповідальності за якість наданих освіт-

ніх послуг» [6]. Отже, Здійснений теоретичний ана-

ліз системи професійного навчання фахівців в Анг-

лії дозволив визначити такі принципи сучасного 

розвитку професійного навчання дорослих, як: вза-

ємодія неформальної та формальної освіти; незале-

жність, децентралізація, добровільність, доступність 

всіх форм навчання; спрямованість змісту навчання 

на формування ключових та функціональних компе-

тентностей громадян; поширення освіти дорослих у 

світовому освітньому просторі. 

Європейська Комісія з питань освіти [7] наго-

лошує, що потрібно докладати значних зусиль для 

гарантування участі дорослих у професійно освіт-

ньому процесі впродовж життя. Зарубіжні науковці 

вважають, що потрібно розробляти та використову-

вати сучасні стимули для мотивації до навчання 

безробітних з метою розвитку їхніх навичок, необ-

хідних для працевлаштування та соціальної інтегра-

ції. Слід зауважити, що політика ряду європейських 

країн у сфері освіти дорослих спрямована не тільки 

на її економічну доцільність (її роль визначається 
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ринком праці), але й ще приділяє велике значення 

соціально-культурної складової. З точки зору Г. То-

вканець, освіта в Європі є визначальним чинником 

як професійного, так і особистісного розвитку доро-

слої людини [3].  

Слушною є думка видатної української вченої 

Л. Лук’янової про те, що в освіті дорослих у Польщі 

відбувається суттєва трансформація традиційних 

способів передавання готових знань, створюються 

нові технології, які уможливлюють задоволення пот-

реб як окремої особистості, так і суспільства загалом. 

С тає очевидним, що для роботи в освітньому сере-

довищі з дорослими потрібні високоосвічені профе-

сіонали, які мають відповідну професійно-психоло- 

гічну підготовку, що ґрунтується на андрагогічних 

засадах [5]. 

 

5. Результати дослідження та їх обговорення 

Переважна більшість європейських країн ма-

ють законодавчо-нормативну базу щодо врегулюван-

ня освіти дорослих, де визначено її мету, принципи й 

механізми державної підтримки, основні суб’єкти, їх 

права і обов’язки, способи координації дій різних 

провайдерів освітніх послуг, а також принципи та 

схеми фінансування [1]. Узагальнення результатів 

наукового пошуку довело, що Англії та в європейсь-

ких країнах фахівці отримують професійну підготов-

ку відповідно до стандарту професії, тобто відповід-

но до набору професійних і особистісних якостей і 

властивостей, яким надається особливе значення при 

організації професійного навчання.  

Здійснений нами аналіз зарубіжного досвіду 

[1, 7–10] розвитку освіти дорослих дозволяє зробити 

висновок, що в світі склалися три типи навчання до-

рослого населення: 

1) унітарна, загальноосвітня система спеціалі-

зованих державних навчальних центрів для дорослих 

(фахівців і безробітних), що орієнтується на націона-

льні міністерства праці та освіти (досвід Німеччини, 

Швеції та Франції) за участю інших освітніх установ;  

2) навчання дорослих в державних і недержав-

них навчальних закладах різного рівня професійної 

підготовки всього освітнього поля країни при жорст-

кій регламентації розміщення замовлень на навчання 

з боку відділів з праці (США, Канада); 

3) навчання дорослих в країнах, де існує прак-

тика довічного найму, які шукають роботу в корпо-

раціях, фірмах та інших суб'єктах господарювання, 

що мають свою навчально-виробничу базу (Японія, 

Південа Корея). 

Отже, особливості європейської освіти дорос-

лих обумовлені сучасними тенденціями в економіч-

ній сфері багатьох країн світу: очікуваннями суспіль-

ства якісних змін у діяльності освітніх закладів і 

центрів зайнятості; динамічним розвитком систем 

професійного навчання фахівців і безробітних; рів-

нем розвитку виробництва та соціальної сфери; ви-

могами ринку праці, роботодавців, інформаційно-

технологічного суспільства; зростаючими освітніми 

потребами безробітних; постійним зростанням вимог 

до рівня професійної компетентності фахівців, які 

здійснюють професійне навчання безробітних. 

6. Висновки 

Таким чином, основними напрямами розвитку 

освіти дорослих в міжнародному середовищі є: екс-

перименти з нелінійної організації навчального про-

цесу, впровадження кредитної системи й бально-

рейтингового оцінювання, розробка та реалізація 

індивідуальних програм освіти, організація взаємодії 

з ринком праці, замовниками та споживачами профе-

сіональних кадрів, створення систем управління якіс-

тю освіти в ході формування незалежної національ-

ної системи оцінки якості отриманої випускником 

освітнього закладу кваліфікації. Вітчизняна практика 

показала, що перший тип організації найбільш підхо-

дить для навчання дорослих: він дозволяє вирішувати 

програми зайнятості під жорстким контролем держа-

ви на регіональному рівні.  

Визначимо, що концептуальними засадами си-

стематизації перспектив розвитку освіти дорослих у 

розвинених європейських країнах є детермінованість 

освітньої політики зазначених країн історичними, 

політичними, національними, соціально-економіч-

ними, культурними чинниками. Тому при формуван-

ні системи освіти дорослих необхідно враховувати як 

вітчизняний та зарубіжний досвід у цій галузі. 

Здійснене дослідження не вичерпує всієї пов-

ноти проблем розвитку освіти дорослих у розвинених 

європейських країнах. До перспективних напрямів 

подальших досліджень відносимо: теорію і практику 

освіти дорослого населення у контексті розбудови 

громадянського суспільства глобального масштабу; 

психологічну адаптацію дорослих до навчання й або 

роботи в середовищі зарубіжних країн; визнання ре-

зультатів формальної і неформальної освіти в межах 

міжнародного співробітництва. 
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РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ У ПОБУДОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО  

СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИ 

 

© В. В. Шовкун  
 

Важливим кроком в реалізації формування в учнів компетентностей необхідних для успішного життя в 

сучасному суспільстві в межах навчального закладу стає створення інформаційно-освітнього середовища 

(ІОС). У статті розглянуто структуру інформаційно-освітнього середовища Херсонського фізико-

технічного ліцею, його особливості, функціональні можливості для різних учасників освітнього процесу 

з відповідними рівнями доступу 

Ключові слова: навчальний процес; організація навчального процесу; учитель інформатики; інформацій-

но-освітнє середовище 

 

The one of basic norms of guaranteeing of formation of competences, necessary for the successful life of pupils 

in the modern society, is a creation of correspondent informational-educational environment. That is why the 

important step in realization of the aforesaid educational tendencies within educational institution is a creation 

of informational-educational environment (IEE) that takes into account the features and needs of the modern 

generation of pupils. In the article is considered the structure of informational-educational environment of 

Kherson physical-technical lyceum, its features and functional possibilities for the different participants of edu-

cational process with correspondent levels of access. The offered informational-educational environment is per-

manently improved and added with new modules of software for support of the learning process, automation of 

the part of processes of the institution management, cooperation with parents 

Keywords: educational process; organization of educational process; teacher of Informatics; informational-

educational environment  


