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Неформальна освіта (поп-formal edисаtіоп) мо-
лоді та дорослих набуває важливого значення у 
контексті забезпечення сталого й збалансова-
ного розвитку суспільства. Упродовж двох ос-
танніх десятиліть освіта дорослих як складова 
навчання впродовж життя (Ііfelong Іеаrпіпg), 
неперервної освіти є визначальною метою по-
літики у сфері освіти розвинених країн на на-
ціональному і міжнародному рівнях. Освіту до-
рослих розглядають соціальним індикатором 
людиновимірності політики держави, одним із 
шляхів досягнення соціально-економічного до-
бробуту, інструментом для просування ідей ін-
формаційного суспільства й суспільства, засно-
ваного на знаннях. 

У Меморандумі неперервної освіти Євросоюзу, 

зокрема, йдеться про те, що освітні системи мають 

адаптуватися до нових реалій XXI століття, і 

неперервна освіта покликана стати головною по-

літичною програмою громадянського суспільства, 

соціальної єдності та зайнятості громадян [9]. Дослі-

дження результатів упровадження неформальної 

освіти молоді та дорослих як у розвинених країнах, 

так і тих, що розвиваються, засвідчують, що саме 

неформальна освіта є справді демократичною та 

гуманістично спрямованою, оскільки передбачає 

врахування інтересів людини і її потреб, сприяє здо-

буттю освіти всіма охочими, незалежно від віку, статі, 

соціального стану та місця проживання. У цьому 

контексті поширення неформальної освіти «в пев-

ному сенсі сприяє більш справедливому розподілу 

благ» [І, с. 37]. Така освіта є людиноцентричною, що 

«сприяє формуванню індивідуальної неповторності 

особистості» [1, с. 38], а тісний зв'язок із навколиш-

нім середовищем і спрямованість на будь-які соці-

альні, професійні, етнічні, вікові групи населення 

сприяють подальшій соціалізації особистості молоді 

та дорослих. 

Для України актуальність неформальної освіти 

дорослих  зумовлена  багатьма чинниками, серед 

яких – труднощі щодо адаптації дорослого населен-

ня до нових соціально-економічних умов, зниження 

зайнятості дорослого населення, зростання безро-

біття, зниженням рівня доходів на душу населення, 

втрата кваліфікації дорослого населення та відсутність 

необхідних навичок, небезпека зниження рівня 

доступності освіти для дітей, чиї батьки соціально та 

економічно неадаптовані у суспільстві. Особливу 

тривогу викликає питання становища сільських жи-

телів, які через обмеженість  у  доступі до  отримання
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професійної освіти є неконкурентоспроможними на 

формальному   ринку  праці.  Посилюється  тенден-

ція зростання культурно-освітніх потреб і запитів 

різних категорій дорослих. Водночас у державі не-

дооцінюють роль і значення неформальної освіти 

дорослих для формування людського капіталу, еко-

номічного зростання країни тощо. 

У контексті зазначеного, заслуговує на увагу 

досвід європейських країн у галузі освіти дорослих. 

Серед трьох пріоритетних напрямів розвитку освіти 

дорослих в Європі, обґрунтованих 2013 р. Євро-

пейською Асоціацією Освіти дорослих на Європей-

ській Комісії, виокремлено такі: зростання значення 

неформальної освіти дорослих; визнання необхід-

ності й подальше поширення неперервної освіти; 

визнання громадянського суспільства основним 

партнером у розвитку освіти [11]. 

Беззаперечно: неформальна освіта є сучасним 

освітнім трендом у розвинених країнах світу і вод-

ночас визначальним фактором щодо зайнятості й 

соціального  забезпечення,  економічного  зростан-

ня і конкурентоспроможності населення й держави, 

що засвідчує відсутність обмеження її виключно 

сферою освіти. На початку XXI століття в Україні 

неформальна освіта дорослих як освітній тренд 

набула все більшого поширення. Така освіта сприяє 

формуванню громадянського суспільства шляхом 

задоволення культурно-освітніх потреб та адаптації 

різних категорій дорослих до конкретних вироб-

ничих й економічних умов регіонів, формування 

специфічної соціально-економічної поведінки 

особистості, сприяння саморозвиткові, самореалізації 

особистості шляхом активної громадської, 

волонтерської діяльності і творчого самовираження у 

різних галузях, набуття індивідуального соціального 

досвіду. На ринку праці неформальна освіта є 

необхідним інструментом реалізації програми 

«Європа 2020» [4]. 

В Україні неформальну освіту молоді та дорослих 

реалізовують у площині навчально-просвітницьких 

ініціатив, поширених у всіх регіонах, і спрямовують на 

розвиток додаткових умінь і навичок різних категорій 

дорослих. її вирізняє варіативність й зазвичай 

необов'язковість надання офіційно визнаного 

документа. Найбільшого поширення набули мис-

тецький, оздоровчий, лінгвістичний, інформаційно-

комуканікаційний, психолого-орієнтований, ре-

абілітаційний та інші напрями неформальної освіти. 

Неформальну освіту молодь та дорослі можуть здо-

бути в університетах, клубах, навчальних і просвіт-

ницьких  центрах,  громадських об'єднаннях і спіл-

ках, будинках культури, музеях, бібліотеках, студіях, 

гуртках, школах,  майстернях  ремесел (зокрема,  і  

при монастирях) та ін. У тренді – курси, тренінгові 

заняття, індивідуальні заняття з репетитором, май-

стер-класи з особистісного і професійного розвитку 

молоді  та  різних  категорій  дорослих. Переважно 

вони  функціонують  як  комерційні  проекти.  Водно-

час  у  контексті  реалій  сьогодення привертають ува-

гу проблеми особистісного і професійного розвитку  

 

 

молоді  та  різних  категорій  дорослих, їх здоров'я  й  

ефективної  життєдіяльності,  що  зумовлює  необхід- 

ність звернення до нових методичних підходів, які 

передбачають врахування особливостей особистості 

у контексті її життєвих можливостей, вищих цілей і 

смислів життя, а також інноваційного потенціалу, 

який сприяє розвитку професійної мобільності, 

стресо- й життєстійкості людини. Саме неформальна 

освіта найбільшою мірою здатна задовольнити 

освітні потреби різних груп населення, є важливим 

складником соціалізації індивіда, допомагає опано-

вувати нові соціальні ролі, сприяє духовному роз-

витку, самоосвіті й самовихованню. 

Відбувається розширення кола провайдерів 

освітніх послуг з неформальної освіти дорослих. 

Функціонують національні асоціації освіти дорослих, 

некомерційні та комерційні центри освіти і 

професійної підготовки, перепідготовки різних ка-

тегорій дорослих (безробітних, мігрантів, службовців 

та ін.). Створено ГС «Українська Асоціація освіти 

дорослих» (УАОД) [2], діяльність якої спрямовано на 

розвиток системи освіти дорослих в Україні, форму-

вання суспільства, що навчається впродовж усього 

життя, а також просування й підтримку неформальної 

освіти дорослих, міжнародне співробітництво, 

навчання й підтримку фахівців, які працюють у сфері 

освіти дорослих. 2016 року УАОД стала членом 

Європейської Асоціації освіти дорослих [10]. 

Розширюється коло недержавних громадських 

організацій, які сприяють наданню освітніх послуг 

дорослим. Набувають поширення центри освіти 

дорослих, які функціонують як самостійні інституції, 

структурні підрозділи навчальних закладів, гро-

мадських організацій та ін. 

В усіх регіонах України створено центри освіти 

для різних категорій дорослих. Вони функціонують як 

самостійні інституції, а також як підрозділи 

загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих нав-

чальних закладів, бібліотек, музеїв та ін. Окремі 

центри діють при місцевих громадах, або, власне, і є 

громадськими організаціями. Навчання дорослих у 

Центрах характеризується широким спектром 

навчальних пропозицій, різноманітністю тематики, 

форм освітніх заходів. Воно спрямоване на нефор-

мальне набуття компетенцій, уможливлює взаємодію 

та співпрацю з іншими навчально-культурними 

інституціями для молоді та дорослих. Традиційно 

навчальну діяльність у Центрах орієнтовано на пев-

ний контингент учнів – цільову групу – групу людей з 

порівняно спільними соціально-демографічними 

рисами  (вік,  стать,  певна  життєва  ситуація). Така 

зорієнтованість є визначальною в роботі з цільовою 

аудиторією. 

Створено Центр освіти дорослих (ЦОД) на базі 

Мелітопольського державного педагогічного уні-

верситету імені Богдана Хмельницького (2014 р.), 

Сумського державного університету (201 б р.), Запо-

різького національного університету (2017 р.), ве-

чірньої (змінної) школи III ступеня №18 Деснянського 

району   м. Києва   (2015 р.),   Нікопольської    школи 
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мистецтв (2017 р.) та ін. З ініціативи викладачів Бер-

дянського педагогічного університету також ство-

рено ЦОД (2015 р.). Центри освіти дорослих у Ме-

літополі та Бердянську мають спільні риси, зокрема 

неприбутковість. Головна мета їх діяльності – спри-

яння розвитку системи освіти дорослих, проведення 

досліджень щодо освіти різних категорій дорослого 

населення в контексті соціально-економічних 

процесів, які відбуваються в Україні, а також підви-

щення ефективності адаптації дорослих до швид-

коплинних змін  у  суспільстві. Проте  Центр,  який 

діяв на базі Мелітопольського державного педаго-

гічного університету імені Богдана Хмельницького 

(2014-2017 рр.), був Науково-методичним центром 

освіти дорослих, утвореним на засадах самофінан-

сування в структурі Університету. Водночас Центр, 

який функціонує в Бердянську, є громадською орга-

нізацією. Загалом завдяки діяльності Центрів освіти 

дорослих у певному сенсі відбувається пом'якшення 

ефекту соціального та професійного «розмежування». 

Створення таких центрів передусім зумовлене 

потребою розширення сфери освітніх послуг, що 

надаються дорослому населенню, активізацією всіх 

форм освітньої діяльності, оскільки дорослі, які на-

вчаються, мають потребу в особистісному й профе-

сійному зростанні. Розмаїттям освітніх послуг ви-

різняються заклади для старших дорослих (Школа 

людей поважного віку при Історично-мистецькому 

центрі «Стара Школа» (с. Тарасівка, Києво-Свято- 

шинський район), Клуб для людей третього віку 

«Друга молодість»  (м. Ірпінь,  Київська обл.), закла-

ди, діяльність яких спрямовано на розвиток міжге- 

нераційного діалогу, професійних навичок молоді 

та  дорослих (Сколівський центр освіти дорослих 

(Львівська обл.), Навчально-просвітницький комп-

лекс «Бучанський центр освіти дорослих «Логос» 

(Київська обл.). Громада «Козацька варта» (м. Бо-

риспіль, Київська обл.), мережа Центрів освіти до-

рослих у Яворівському районі Львівської області на 

базі бібліотек і будинків культури та ін.) [7]. В Україні 

поступово набувають популярності академії, уні-

верситети третього віку,  клуби  активного  довголіт-

тя та ін. Водночас такі інституції давно поширені в 

європейській андрагогічній практиці. За змістовим 

спектром діяльності їх можна вважати центрами ос-

віти  дорослих,  які дають  можливість людям третьо-

го віку підвищувати життєвий тонус, поліпшувати 

емоційний і фізичний стан, долати соціальну ізоля-

цію, приймати свій вік, опановувати іноземні мови та 

комп'ютерну грамотність, займатися рукоділлям і 

вчитися вишивати стрічками; відвідувати психоло-

гічні тренінги, які допомагають вирішувати життєві 

проблеми, підтримувати гармонію й оптимізм та ін. 

Такі заклади неформальної освіти функціонують у 

багатьох містах, окремих селах і сприяють розвитку 

творчого потенціалу, взаємодопомоги та самодопо-

моги, «оздоровленню без ліків» старших дорослих. 

На наше переконання, у контексті освіти 

впродовж життя, неперервної освіти важливого 

значення  набуває  розвиток  регіонів,  що навчають- 

 

ся, а також міст, які навчаються, і суспільств, які 

навчаються. Регіон, що навчається, - це соціокуль- 

турне поняття; самоорганізована  і  саморозвиваль- 

на система, представлена ментальною спільнотою, 

яка розроблює та реалізує стратегію особистісного 

зростання і соціальної єдності з метою повнішого 

розкриття потенціалу людського капіталу регіону. 

Основна ідея регіону, що навчається, пов'язана з 

розумінням залежності конкурентоспроможності 

будь-якого  міста  або  регіону   в   умовах глобаліза-

ції від здатності до навчання. На практиці ця теза 

реалізується в рамках неперервного процесу ін-

теграції всіх зацікавлених сторін і суб'єктів регіо-

нальних підсистем і суспільних інститутів на основі 

взаємовигідного співробітництва  з  метою створен-

ня доступної,  ефективної  та  результативної освіт-

ньої інфраструктури регіону. При цьому співпрацю 

представників різних сфер суспільства – економіки, 

освіти,  культури,  політики  й  громадянського секто-

ра – вибудовують з урахуванням таких критеріїв: 

- єдність у розумінні освітніх потреб регіону; 

- забезпечення рівного доступу до якісних 

освітніх послуг; 

- взаємозв'язок  і  взаємодоповнення нормаль-

ної, неформальної та інформальної освіти; 

- вплив регіонального контенту на формування 

освітніх пропозицій; 

- діалог і співпраця між усіма стейкхолдерами у 

реалізації регіональної освітньої політики. 

Регіони, що навчаються, мають чітке, усвідомле-

не всіма партнерами – органами влади, приватними 

підприємствами, освітніми установами, громад-

ськими організаціями  та  ключовими  індивідуума-

ми – зобов'язання сконцентруватися на навчанні та 

поширенні знань як головних факторів розвитку. 

У багатьох європейських державах регіон, що на-

вчається, є складовою політики побудови активного 

громадянського   суспільства  й  соціальної  інтегра-

ції. На пострадянському просторі моделі регіонів, що 

навчаються, успішно впроваджують, зокрема у 

Республіці Білорусь. У науковому дискурсі в Україні 

проблема регіонів, що навчаються, є досить новою. 

Водночас уже здійснюють спроби її концептуаліза- 

ції, запропоновано практико-орієнтовані заходи 

щодо розроблення й упровадження моделі регіону, 

що навчається (на прикладі Львівської, Запорізької 

областей). У нашій країні проводять Міжнародні Дні 

освіти дорослих (у 2015 р. – у Львівській обл., у 

2016 р. – у Запорізькій обл.). Такі міжнародні акції 

сприяють формуванню в українському суспільстві 

розуміння цінності освіти впродовж життя, особи-

стісному й професійному саморозвитку людини, 

позиціюванню областей як регіонів, що навчаються. 

Нині засновано ГО «Українська асоціація міст, що 

навчаються» (УАМН), діяльність якої спрямовано на 

сприяння  у  розвитку спільнот міст щодо розширен-

ня індивідуальних прав і можливостей особистості в 

навчанні упродовж життя і, як наслідок, соціальній 

згуртованості та економічному  зростанню  міст,  що 
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навчаються; розвиток діалогу між міськими спіль-

нотами в питаннях освітньої політики, їх взаємного 

навчання; залучення всіх громадян, особливо пред-

ставників вразливих груп населення, до реалізації 

освітньо-культурних ініціатив, та приділення цим 

групам в рамках зазначених ініціатив  першочерго-

вої уваги та ін. [3]. Принагідно зазначимо, що м. Ме-

літополь (Запорізька обл.) є першим на пострадян-

ському просторі містом - членом Глобальної мережі 

ЮНЕСКО міст, які навчаються, яке офіційно отрима-

ло статус «Місто, яке навчається». УАМН успішно по-

ширює досвід Мелітополя, що дало змогу створити 

Українську мережу міст, що навчаються, з такими 

містами-партнерами України як Мелітополь, Ніко-

поль, Павлоград, Новояворівськ і Токмак. 

З кожним роком усе більшого поширення набу-

ває  навчання   на   виробництві,  внутрішньофірмо-

ве навчання – відкрита, інноваційна, самостійна, 

гнучка, адаптивна структура для забезпечення 

випереджувального  розвитку персоналу  органі-

зацій, що передбачає врахування особливостей 

контингенту слухачів, єдність і взаємозв'язок про-

фесійного навчання з самоосвітньою діяльністю, 

саморозвитком,   зв'язки   з соціальними  партнера-

ми та ін. 

Серед здобутків  у  розвитку неформальної ос-

віти молоді та дорослих доцільно виокремити: 

включення до  Закону України  «Про освіту»,  ухвале-

ного Верховною Радою України 5 вересня 2017 р., 

статті 18 «Освіта дорослих»;   розроблення   Концеп-

ції освіти дорослих в Україні (2011 р.); створення у 

структурі МОН України Директорату вищої освіти і 

освіти дорослих (з 2017 р.), а  також у складі  Науко-

во-методичної комісії з організаційно-методичного 

забезпечення вищої освіти МОН України (НМК 15) – 

підкомісії 301 «Освіта впродовж життя, визнання не-

формального та інформального навчання» (2016 р.); 

створення центрів освіти дорослих при навчальних 

закладах різних типів; посилення ролі місцевих гро-

мад, зростання мережі недержавних громадських 

організацій, які зреалізовують освітні ініціативи для 

дорослих (Інститут з міжнародного співробітництва 

німецької асоціації народних університетів DVV 

International, Західноукраїнський ресурсний центр, 

ІДЦ «Інтеграція та розвиток», БО «Світло надії», 

ГО «Центр Поділля-Соціум», ГО «Імпульс», ГО «ОМЦ 

ПЛЮС», ГО «Громада «Козацька варта», ТКЯ «Гости-

нець» та багато інших); видання збірників наукових 

праць, наукових і практико-орієнтованих журналів з 

питань  формальної  і  неформальної освіти дорос-

лих («Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» 

видається з 2009 р., «Територія успіху», видається з 

2015 р. та ін.); створення перших каталогів про-

вайдерів послуг з освіти дорослих [5; 6], які, безза-

перечно, слугують своєрідним дороговказом для 

різних категорій дорослих щодо можливостей осо- 

бистісного й професійного зростання. 

Серед перспективних напрямів розвитку нефор-

мальної освіти – створення навчального  середови-

ща у музеях і бібліотеках для дітей, різних категорій  

 

 

молоді й дорослих [8], упровадження музейних 

культурно-освітніх проектів, популяризація ідей 

музейної педагогіки, а також діяльності установ 

культури як провайдерів освітніх послуг у місцевих 

громадах, що сприятиме піднесенню іміджу бібліотек 

і музеїв, перетворенню музеїв і бібліотек на суб'єктів 

інноваційної освітньої діяльності у галузі 

неформальної освіти дітей, молоді та дорослих. 

Вкрай важливим  є  розвиток неформальної осві-

ти для внутрішньо переміщених осіб, воїнів – учас-

ників АТО, військовослужбовців, які постраждали у 

ході бойових дій, а також під час участі в операціях з 

підтримання миру і безпеки, які потребують реабі-

літаційних заходів у поєднанні з особистісним роз-

витком, професійною перепідготовкою, дорослих 

безробітних, інвалідів та інших категорій дорослих. 

Потребують   розв'язання   проблеми   організацій-

но-управлінського,  інформаційного   та   фінансово-

го забезпечення неформальної освіти дорослих; 

розвитку неформальної освіти для осіб, які мають 

обмежений доступ до формального ринку освітніх 

послуг: безробітні у містах (зокрема, безробітна мо-

лодь), люди з особливими потребами; сільське на-

селення); люди з низьким рівнем доходу, зокрема 

зайняті у соціальній бюджетній сфері; люди з сімей-

ними обов'язками (самотні мати / батько, особи, які 

працюють, що мають непрацездатних утримувачів, 

багатодітні сім'ї); особи старшого віку (пенсіонери) у 

містах і селах; маргіналізовані групи (мігранти, 

безхатні  громадяни,  особи,  які  відбувають покаран-

ня / колишні ув'язнені) та ін. Серед найближчих пер-

спектив – розроблення плану дій з освіти дорослих, 

навчання впродовж життя, який має бути інтегрова-

ним у стратегічні державні освітні програми і про-

грами подолання бідності, зубожіння населення, а 

також інші пріоритетні соціально-економічні плани і 

програми. 

Актуальними для України є подальше розро-

блення законодавчого забезпечення освіти різних 

категорій дорослих, формування мотивації дітей, 

молоді та дорослих на освіту впродовж життя, ін-

теграція зусиль усіх зацікавлених сторін і громад-

ських інститутів на основі взаємовигідної співпраці з 

метою розвитку освіти для різних категорій дорослих, 

що  надалі  сприятиме  стійкому  розвитку сус-

пільства,  вдосконаленню  й  самоактуалізації  кожної 

людини, формуванню особистісної мобільності, 

здатності до опанування нових знань, прийняття 

нестандартних рішень. Основу розроблення нор-

мативного, науково-методичного складників освіти 

дорослих має становити комплексне оцінювання, 

аналіз тематичного спектру навчальних потреб до-

рослих громадян, а також можливостей їх задово-

лення, оцінка якості, територіальної і фінансової 

доступності різних типів освітніх програм. Варто 

додати, що країни зі  здобутками у галузі  формаль-

ної і неформальної освіти дорослих, мають її під-

тримку як на рівні держави, так і на рівні громад; в 

них створено розвинену нормативно-правову базу в 

цій галузі. 
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Аналіз світового й вітчизняного досвіду неформальної 

освіти дорослих засвідчує наявність широкого спектру 

освітніх послуг для різних категорій дорослих, важливість їх 

значення для розвитку особистісного й професійного 

потенціалу громадян. Розвиток неформальної освіти 

дорослих пов'язаний із проблемами соціалізації громадян у 

контексті формування суспільства знань, громадянського 

суспільства, необхідністю підготовки дітей, молоді та 

дорослих до розв'язання питань, які можуть вплинути на 

згуртованість суспільства, стабільність життя та ін. 
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Олена АНІЩЕНКО, Лариса ЛУК'ЯНОВА, Сергій 

ПРИЙМА 

Неформальна освіта дорослих – освітній тренд 

XXI століття 

У статті   обґрунтовано   актуальність  пробле-

ми неформальної освіти дорослих у сучасних соціально-

економічних умовах. Акцентовано увагу на необхідності 

розширення кола провайдерів послуг з неформальної 

освіти дорослих в Україні. Обґрунтовано 

пріоритетність розвитку неформальної освіти 

дорослих. Наголошено, що підґрунтя розроблення 

нормативної, науково-методичної складових освіти 

дорослих становлять комплексне оцінювання, аналіз 

тематичного спектру навчальних потреб дорослих 

громадян, а також можливостей їх задоволення, 

оцінювання якості, територіальної і фінансової до-

ступності різних типів освітніх програм. Висвітлено 

деякі аспекти діяльності центрів освіти дорослих в 

Україні. Окреслено пріоритетні напрями розвитку 

неформальної освіти дорослих в Україні. Наголошено на 

необхідності консолідації зусиль громадського, дер-

жавного, ділового секторів з метою розвитку освіти 

для різних категорій дорослих, розвитку громадянського 

суспільства в Україні. 

Ключові слова: неперервна освіта, неформальна 

освіта дорослих, освіта впродовж життя, тренди ос-

віти дорослих, центри освіти дорослих, провайдери 

освітніх послуг. 

Елена АНИЩЕНКО, Лариса ЛУКЬЯНОВА, Сергей 

ПРИЙМА 

Неформальное образование взрослых – обра-

зовательный тренд XXI века 

В статье обоснована актуальность проблемы 

непрерывного образования взрослых в современных 

социально-экономических условиях. Акцентировано 

внимание на необходимости расширения круга про-

вайдеров услуг в неформальном образовании взрослых в 

Украине. Обоснована приоритетность развития 

неформального образования взрослых. Отмечено, что 

основой разработки нормативной, научно-

методической составляющих образования взрослых 

считают комплексную оценку, анализ тематического 

спектра учебных потребностей взрослых граждан, а 

также возможностей их удовлетворения, оценку 

качества, территориальной и финансовой 

доступности различных типов образовательных 

программ. Освещены некоторые аспекты 

деятельности центров образования взрослых в 

Украине. Обоснованы приоритетные направления 

развития неформального образования взрослых в 

Украине. Акцентировано внимание на необходимости 

консолидации усилий общественного, государственного, 

делового секторов с целью развития образования для 

различных категорий взрослых, развития гражданского 

общества в Украине. 
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