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АНОТАЦІЯ 

Підготовка андрагогів у зарубіжних країнах – навчальна 

дисципліна, яка посідає важливе місце в системі формальної 

й неформальної освіти. Підготовка андрагогів у зарубіжних 

країнах є складовою такої галузі наукового знання як компа- 

ративістські дослідження у сфері освіти дорослих, які спря- 

мовані на розкриття закономірностей функціонування систем 

неперервної освіти в різних країнах шляхом пізнання спіль- 

ного й відмінного у їхньому розвитку. Пошуки загального 

й специфічного в освітніх системах різних країн, ознайомлення 

з міжнародним досвідом підготовки андрагогів (фахівців для 

системи освіти дорослих) уможливлюють критичне осмислен- 

ня й наукове тлумачення освітніх традицій у цій сфері, спри- 

ятимуть збагаченню власних національних освітніх і культур- 

них здобутків. Знання про особливості підготовки андрагогів 

в інших країнах надають можливість, з урахуванням кращих 

вітчизняних традицій, використовувати цей досвід у сучасних 

умовах модернізації системи освіти дорослих в Україні, про- 

стежити генезис багатьох педагогічних теорій і концепцій. 

Оскільки пріоритетним напрямом оновлення освіти дорос- 

лих є інтенсифікація освітніх процесів через впровадження 

інноваційних освітніх технологій, які враховують особливості 

дорослих учнів, характер їхньої трудової діяльності, то необ- 

хідною умовою забезпечення якості технологій в освіті дорос- 

лих є управлінська й андрагогічна компетентність професор- 

сько-педагогічного складу й методистів. Цьому й сприяє цей 

навчальний курс. 

Навчальний курс «Підготовка андрагогів у зарубіжних кра- 

їнах» передбачає ознайомлення слухачів із закономірностя- 

ми світового освітнього процесу, набуття ними здатності до 

виокремлення загального, особливого й одиничного в розвит- 

ку освітніх систем; сприяє розширенню уявлень про тенденції 

сучасних підходів до організації процесу навчання дорослих; 

створює умови для підвищення рівня володіння організацій- 
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но-управлінськими й андрагогічними компетенціями організа- 

торів освітніх процесів у системі освіти дорослих. 

Програму «Підготовка андрагогів у зарубіжних країнах» 

розроблено з урахуванням сучасних уявлень у галузі філосо- 

фії освіти, теоретико-методологічних підходів й актуальних 

напрямів організації освіти дорослих, положень нормативних 

і правових актів у галузі неперервної освіти з урахуванням 

специфіки проєктування освіти дорослих. 

Головна увага під час вивчення дисципліни повинна приді- 

лятись аналізу позитивних і негативних наслідків зарубіжного 

досвіду у сфері освіти дорослих, що дає можливість глибше 

осмислити власні проблеми, підвищити ефективність діяльно- 

сті вітчизняної системи освіти дорослих і використання зару- 

біжного досвіду стосовно розвитку системи підготовки андра- 

гогів. 

Вивчення цього курсу відіграє важливу роль у підвищен- 

ні загальної й методологічної культури тих, хто навчається, 

формуванні порівняльно-педагогічної компетентності, сприяє 

озброєнню новими методами досліджень, демонструє кращі 

традиції гуманістичної педагогіки й тим самим допомагає слу- 

хачу в його дослідницькій діяльності. Ці проблеми частково 

розв’язуються в процесі вивчення курсу «Підготовка андраго- 

гів у зарубіжних країнах». 
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Програма навчальної дисципліни складається з таких зміс- 

тових модулів: 

1. Теорія і практика підготовки андрагогів у зарубіжних 

країнах. 

2. Тенденції розвитку систем підготовки андрагогів у роз- 

винених країнах світу: глобальний і національний кон- 

тексти. 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування 

порівняльно-педагогічної компетентності науковця-дослідни- 

ка в галузі загальної педагогіки й історії педагогіки, підготов- 

ка висококваліфікованого фахівця, який має високий рівень 

готовності до професійної діяльності у сфері науки й освіти; 

створення умов для особистісного й професійного самовизна- 

чення тих, хто навчається; забезпечити можливість оволодіння 

управлінськими й андрагогічними компетенціями, необхідни- 

ми для реалізації їхніх функцій і рішення професійних завдань 

у галузі формальної та неформальної освіти дорослих. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

– включити тих, хто навчається, у визначення місії андра- 

гогії в сучасному світі на основі ознайомлення з наявни- 

ми тенденціями соціокультурного розвитку; 

– забезпечити освоєння теоретичних засад трансформації 

практик освіти дорослих на основі застосування сучас- 

них технологій освіти дорослих; 

– визначити пріоритетні напрями трансформації процесу 

освіти дорослих на основі застосування сучасних техно- 

логій освіти дорослих; 

– визначити ефективні управлінські механізми організації 

освітніх процесів у системі освіти дорослих. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування 

наступних компетентностей: 

– інтегральних: здатність опановувати передові концепту- 

альні й методологічні знання в галузі освіти дорослих, 

порівняльної освіти дорослих, андрагогіки та на межі 

предметних галузей; здатність до критичного аналізу, 
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оцінки й синтезу нових та складних ідей у галузі порів- 

няльної освіти дорослих; здатність до вільного компе- 

тентного спілкування в діалоговому режимі з широкою 

науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі 

наукової та/або професійної діяльності; здатність само- 

розвиватися й самовдосконалюватися протягом життя. 

– загальних: здатність до володіння професійними мов- 

нокомунікативними вміннями діалогового спілкування 

українською й англійською мовами з широкою науковою 

спільнотою, зокрема в межах міждисциплінарного та/або 

міжнародного експертного середовища, у процесі пре- 

зентації матеріалів і результатів наукового дослідження 

у вигляді наукових статей, доповідей, мультимедійних 

презентацій відповідно до вимог стандартів і професій- 

ного співтовариства; застосування сучасних інформа- 

ційних технологій у науковій діяльності; уміння запро- 

ваджувати актуальні результати наукових досліджень, 

зокрема й власних, у навчальний процес вищої школи; 

– професійних: здатність до розробки категоріального апа- 

рату дослідження; аналізу й аргументації вибору його 

методологічних засад; володіння уміннями здійснення 

аналізу філософських та ідеологічних засад освітньої 

політики на наднаціональному та національному рівнях; 

навичками застосування синергетичного, системного, 

аксіологічного, феноменологічного й інших методо- 

логічних підходів до аналізу педагогічних процесів на 

макро-, мезо- та мікрорівні їхнього функціонування; на- 

вичками критичного аналізу й інтерпретації досліджень 

у галузі вітчизняної та зарубіжної теорії/історії освіти 

і педагогіки, синтезу нових ідей; до спілкування з пред- 

мета дослідження в межах міждисциплінарного та/або 

міжнародного експертного середовища. 
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Тема 4. Професійні компе- 

тентності фахівців-андрагогів 
6 2 
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Змістовий модуль 2. Тенденції розвитку систем підготовки андрагогів 

у розвинених країнах світу: глобальний та національний контексти 
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готовки андрагогів у розвине- 
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Тема 7. Порівняльний аналіз 

моделей підготовки фахівців – 

андрагогів 

 
10 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
4 

      

Тема 8. Тенденції та перспек- 

тивні напрями в підготовці ан- 

драгогів у зарубіжних країнах 

 
4 

 
1 

 
- 
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- 

 
2 

      

ІНДЗ 16  2   14       

Усього годин 30 12 8   40       



9  

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Вступ 

Змістовий модуль I. 

Теорія і практика підготовки андрагогів 

у зарубіжних країнах 

 
Тема 1. Освіта дорослих як об’єкт компаративістських 

досліджень 

Освіта дорослих як важлива складова неперервної освіти. 

Розвиток ідей освіти дорослих у XIX – XX ст. у працях зару- 

біжних вчених. 

Найважливіші цивілізаційні виклики, загрози й бар’єри роз- 

витку освіти дорослих. Соціально-економічні, соціокультурні, 

політичні, особистісні фактори розвитку освіти дорослих. 

Неперервність і відкритість освітньої практики як провідні 

ідеї та принципи освіти дорослих. Принципи забезпечення до- 

ступності й розвитку якості освіти дорослих. Стратегічні пріо- 

ритети неперервної освіти дорослих. 

Освіта дорослих як цілеспрямований процес розвитку й ви- 

ховання особистості шляхом реалізації освітніх програм і по- 

слуг; як механізм досягнення стійкого економічного розвитку, 

гарантія громадянського прогресу та демократичного устрою 

суспільного життя; як прояв відповідальності суспільства за 

формування людського й соціального капіталу, що відіграє ви- 

нятково важливу роль у сучасному суспільстві знань, а також 

як унікальний соціальний інститут. 

Освіта дорослих у вирішенні завдань всебічного розвитку 

особистості, формування гармонійно розвиненої особистості, 

яка відрізняється духовним багатством. 

Концепції розвитку освіти дорослих у зарубіжних країнах. 

Функції освіти дорослих. Принципи розвитку сучасної освіти 

дорослих в Україні та в розвинених країнах світу. 

Осмислення ролі й значення світового освітнього досвіду 

з розвитку освіти дорослих. 
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Значення компаративістських досліджень у галузі освіти 

дорослих для теорії та практики освіти дорослих в Україні. 

Тема 2. Концептуальні засади освіти дорослих як сфери 

діяльності андрагога 

Педагогічне осмислення проблеми підготовки андрагогів 

у контексті розвитку освіти дорослих. 

Три методологічні складові підготовки андрагогів у розви- 

нених країнах: концепція управління знаннями як основа ви- 

значення стратегії розвитку, удосконалення й підвищення кон- 

курентоспроможності фахівця; система андрагогічного знання 

й основні принципи андрагогічної взаємодії (пріоритетність са- 

мостійного навчання, сумісної діяльності, актуалізація досвіду, 

індивідуальний підхід із врахуванням індивідуальних особли- 

востей, елективність навчання, рефлексивність, контекстність, 

актуалізація результатів навчання тощо); методологія освітньо- 

го менеджменту як оптимальне поєднання методів і засобів, 

яке сприяє активізації інтелектуального потенціалу особистості 

з метою підвищення ефективності їхньої діяльності в різних 

сферах: соціальної (реалізація принципів стійкого розвитку 

з урахуванням людських цінностей), професійної (через ство- 

рення умов для освоєння нових професійних ролей, розвиток 

професійної компетентності й мобільності), особистісної. 

Дорослий як суб’єкт освітньої діяльності. Можливості, осо- 

бливості, умови навчання дорослої людини. Взаємозв’язок нав- 

чання дорослих з особливостями психічного й особистісного роз- 

витку дорослої людини. 

Поняттєво-термінологічний апарат компаративістських дослі- 

джень у галузі освіти дорослих (освіта, неперервна освіта, фор- 

мальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта, дорос- 

лість, доросла людина, дорослий учень, андрагогіка, андрагог). 
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Тема 3. Трансформація місії освіти дорослих у розви- 

нених країнах як передумова підготовки андрагогів 

Динамізм провідної ідеї освіти дорослих: від ідеї періодич- 

ної освіти дорослих до ідеї освіти впродовж життя; від непро- 

фесійної до професійної освіти. 

Динаміка функцій освіти дорослих: від компенсаторської 

до соціальної, економічної, політичної. 

Передумови й умови розвитку освіти дорослих. Соціальні 

передумови розвитку освіти дорослих. Економічні передумо- 

ви розвитку освіти дорослих. Технологічні передумови роз- 

витку освіти дорослих. Правові передумови розвитку освіти 

дорослих. Історичний аналіз розвитку моделей, змісту, форм 

і методів освіти дорослих. Диференціація освіти дорослих. 

Виникнення теорії андрагогіки. Андрагогічна концепція 

М.Ш. Ноулза. 

Місія освіти дорослих – розвиток дорослої людини відпо- 

відно до викликів XXI століття. 

Законодавчо-правова база, яка забезпечує функціонуван- 

ня освіти дорослих, механізми її багатоканального фінансу- 

вання й залучення соціальних партнерів. 

Освіта дорослих у сучасних зарубіжних дослідженнях як 

багатофункціональна, варіативна, відкрита й гнучка систе- 

ма, яка спрямована на задоволення освітніх потреб людини, 

її адаптацію до змін навколишнього середовища, засвоєння но- 

вих соціальних ролей. Її складність зумовлена наявністю в ній 

різнорівневих і багатомірних підсистем, які мають внутрішні 

й зовнішні багатопланові зв’язки. 

Ефективні моделі освіти дорослих Швеції, Німеччини, 

США, Канади, Великої Британії. Глобальні й національні тен- 

денції освіти дорослих. 

Провайдери освіти дорослих. Цільові групи освіти дорослих. 

Рамкові умови (нормативні положення, фінансування осві- 

ти дорослих, статистичні дані (участь у неперервній освіті до- 

рослих та ін.). 
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Стратегічні рішення міжнародних конференцій з освіти до- 

рослих під егідою ЮНЕСКО та їхній вплив на розвиток освіти 

дорослих у світі. Європейська асоціація освіти дорослих: на- 

прями діяльності, проєкти й програми. 

Національні асоціації освіти дорослих у контексті розвитку 

освіти дорослих зарубіжних країн: організаційні основи й на- 

прями діяльності. 
 

Тема 4. Професійні компетентності фахівців-андрагогів 

Андрагог – фахівець у галузі навчальної, виховної, реабілі- 

таційної, інформаційно-орієнтувальної й організаційної робо- 

ти з дорослими. 

Професійні ролі андрагога: тьютор, фасилітатор, модератор та ін. 

Посадові обов’язки андрагога: організація й реалізація нав- 

чання дорослих з урахуванням соціальних, психологічних, 

життєвих особливостей; проведення науково-дослідницької 

роботи з проблем освіти дорослих, консультативної роботи 

з дорослими з питань виробничої, навчальної, соціальної ро- 

боти й особистого життя. 

Можливості кар’єрного росту андрагога. 

Суть діяльності андрагога: розвиток здібностей і вмінь 

дорослої людини, які дозволять їй повною мірою розвинути 

й утвердити свою самобутність, самостійність, реалізувати 

себе в сучасному соціумі. 

Соціальне значення діяльності андрагога: співучасть у фор- 

муванні особистості, яка здатна до зміни своїх соціальних 

і професійних ролей завдяки отриманим новим знанням, набутим 

практикам самопізнання, самоконтролю й самовдосконалення. 

Компетентнісний підхід як шлях до підвищення ефектив- 

ності професійної підготовки фахівців освіти дорослих. 

Компетентності фахівця-андрагога: загальні (general), пред- 

метні (subject) та галузеві компетентності (field competency). 

Ключові компетентності фахівця-андрагога за Д. Прет. Підхід 

«планування від досягнутого» (backward course design), або ре- 

зультативно-орієнтований підхід. 
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Складові системи підготовки педагогів для освіти дорослих 

за Дж. Хеншке. 

Етапи андрагогічної діяльності: визначення реальної про- 

блеми, для вирішення якої необхідне навчання (загальна осві- 

та, професійні навички, здоров’я, сімейне життя, суспільне 

життя, дозвілля, розвиток особистості); діагностика того, хто 

навчається (визначення освітніх потреб залежно від рівня жит- 

тєвого досвіду, психофізіологічних особливостей та ін.); пла- 

нування процесу навчання (мета, цілі, форми, методи навчан- 

ня, критерії, форми, методи оцінювання досягнень); створення 

умов реалізації процесу навчання (створення позитивного ос- 

вітнього середовища); реалізація процесу навчання; оцінюван- 

ня процесу й результатів навчання; корекція процесу навчання. 

 
Змістовий модуль II. 

Теорія і практика підготовки андрагогів 

у зарубіжних країнах 

Тема 5.   Структура   і   зміст   підготовки   андрагогів 

у розвинених країнах світу 

Гнучкість, багаторівневість, диверсифікаційність структур 

освіти дорослих, розгалуженість мережі навчальних закладів 

з освіти дорослих у зарубіжних країнах. 

Структурні особливості   підготовки   фахівців-андрагогів 

в університетах. 

Освітньо-кваліфікаційні рівні та наукові ступені в галузі 

освіти дорослих. 

Організація діяльності інституцій освіти дорослих у краї- 

нах зарубіжжя. 

Вплив глобалізаційних процесів на генезу концепцій змісту 

світової системи освіти дорослих. 

Андрагогіка як наукова основа підготовки фахівців-андра- 

гогів. 
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Зміст професійної підготовки андрагогів. Зміст освіти як 

засіб самореалізації особистості дорослої людини. Принципи 

формування змісту освіти дорослих у зарубіжних країнах. 

Навчальні    програми,   їхня    структура,   різноманітність 

й особливості. Класифікація програм підготовки фахівців-ан- 

драгогів. Випереджальний характер навчальних програм для 

дорослих, їхня гнучкість, відповідність змісту потребам та 

інтересам людини, впровадження інформаційних технологій 

і формування єдиного інформаційно-освітнього простору. 
 

Тема 6. Форми і методи підготовки фахівців-андрагогів 

для системи освіти дорослих 

Множинності поглядів на навчання дорослих, які врахову- 

ють різноманітність педагогів, слухачів, змісту, контексту, іде- 

алів і цілей. 

Порівняльна характеристика андрагогічної й педагогіч- 

ної моделей навчання (спрямованість, мета, завдання, позиції 

суб’єктів освітнього процесу, зміст, форми, методи навчання, 

вимоги до компетентності андрагога). 

Принципи навчання майбутніх андрагогів. 

Процес навчання з досвіду за Д. Колбом. 

Теоретико-методологічні засади технологій освіти дорослих. 

Сутність поняття «технологія». Структура технології. Типологія 

технологій за відповідністю типу освіти (технології формально- 

го, неформального, підтримка інформальної освіти). 

Характеристика технологій освіти дорослих. Інтерактив- 

ні технології навчання дорослих. Технологія проблемного 

навчання. Кейс-технології. Технологія проєктного навчання. 

Технологія рефлексивного навчання. Технологія контекстного 

навчання. Технологія розвитку критичного мислення. Техно- 

логія проблемного навчання. Модульні технології навчання. 

Тренінгові технології. Дослідницькі технології. Мультимедій- 

ні технології. Технологія дистанційного навчання. 
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Пріоритетні напрями трансформації процесу навчання до- 

рослих на основі використання сучасних технологій освіти 

дорослих. 

Методи навчання дорослих на основі проблемно-рефлек- 

сивного підходу, який сприяє розвитку критичного мислення 

й встановленню суб’єкт-суб’єктних відносин між фахів- цем-

андрагогом і дорослим. Використання ефективних ме- тодів 

навчання для встановлення суб’єкт-суб’єктних, тобто 

партнерських відносин, у контексті ефективної підготовки фа- 

хівців-андрагогів. 

Оцінювання програм підготовки андрагогів у зарубіжних 

країнах. 
 

Тема 7. Порівняльний аналіз моделей підготовки 

фахівців-андрагогів 

Характеристика професійної діяльності фахівців-андраго- 

гів у зарубіжних країнах. Їхні ролі і функції. 

Порівняльний аналіз професійної підготовки андрагогів 

у країнах Європи й США. 

Магістерська освіта як актуальний напрям підготовки пе- 

дагогічного персоналу для системи освіти дорослих у країнах 

Європи й США. Форми, методи, технології підготовки викла- 

дачів для галузі освіти дорослих у розвинених країнах світу. 
 

Тема 8. Тенденції та перспективні напрями в підготовці 

андрагогів у зарубіжних країнах 

Тенденції розвитку системи підготовки андрагогів США. 

Тенденції розвитку системи підготовки андрагогів Велико- 

британії. Тенденції розвитку системи підготовки андрагогів 

Франції. Тенденції розвитку системи підготовки андрагогів 

скандинавських країн. Тенденції розвитку системи підготовки 

андрагогів Польщі. Тенденції розвитку системи підготовки ан- 

драгогів України. Класифікація тенденцій розвитку освіти до- 

рослих: тенденції європейського виміру (мегатенденції) – гло- 

балізація, інтернаціоналізація, європеїзація, інформатизація; 
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тенденції соціально-економічного виміру; тенденції соціокуль- 

турного виміру; тенденції функціонального виміру. Тенденції 

розвитку систем підготовки андрагогів у розвинених країнах 

світу. Перспективні напрями розвитку систем підготовки ан- 

драгогів у розвинених країнах світу. Можливості використан- 

ня інноваційних ідей зарубіжного досвіду стосовно підготовки 

андрагогів на вітчизняному освітньому просторі. 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Поточний контроль  

ІНДЗ 
Самост. 

робота 

 

Сума 
РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  
22 

 
30 

 
100 

6 6 6 6 6 6 6 6 

Т1, Т2 ... Т 8 – теми модулів. 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 
 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсо- 

вого проєкту (роботи), 

практики 

 
для заліку 

90-100 А відмінно  

 
зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

 
35-59 

 
FX 

незадовільно з мож- 

ливістю повторного 

складання 

незараховано з мож- 

ливістю повторного 

складання 

 

1-34 

 

F 

незадовільно з 

обов’язковим по- 

вторним вивченням 

дисципліни 

незараховано з 

обов’язковим по- 

вторним вивченням 

дисципліни 
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КРИТЕРІЇ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

У результаті вивчення навчальної дисципліни науковець-до- 

слідник повинен знати: 

– теоретико-методологічні засади компаративістських до- 

сліджень у галузі освіти дорослих; 

– теоретичні й технологічні засади освітніх змін у галузі 

освіти дорослих у глобальному й регіональному контек- 

стах; 

– чинники (суспільно-політичні, суспільно-економічні, на- 

уково-технологічні, культурно-історичні) розвитку осві- 

ти дорослих у міжнародному контексті; 

– організаційно-змістові особливості розвитку і функціо- 

нування зарубіжних систем освіти дорослих; 

– психолого-педагогічні особливості дорослої людини як 

суб’єкта навчання; 

– організаційні, змістовно-процесуальні засади навчання 

дорослих; 

– специфіку й основні напрями професійної діяльності фа- 

хівця-андрагога. 

вміти: 

– здійснювати критичний аналіз й оцінку сучасних науко- 

вих досягнень у компаративістських дослідженнях у га- 

лузі освіти дорослих; 

– генерувати нові ідеї при вирішенні дослідницьких за- 

вдань, зокрема в міждисциплінарних галузях; 

– здійснювати пошук, оброблення, аналіз і контекстуаліза- 

цію значного обсягу наукової інформації з різних дже- 

рел, інтерпретацію результатів порівняльно-педагогіч- 

них досліджень; 

– орієнтуватися в інформаційних і мережевих джерелах 

із проблем порівняльної освіти дорослих, працювати 

з бібліотечними фондами, критично ставитись до отри- 

маної інформації; 
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– володіти комп’ютерною й інформаційною культурою, 

усвідомлювати цінності суб’єктивної позиції в інформа- 

ційному просторі; 

– володіти сучасною методологією, методикою й метода- 

ми наукового компаративістського дослідження в галузі 

освіти дорослих, зокрема з використанням новітніх ін- 

формаційно-комунікаційних технологій; 

– аналізувати, порівнювати та зіставляти явища й процеси, 

які відбуваються в освіті дорослих різних країн, геополі- 

тичних регіонів й у світі в цілому; 

– аналізувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку освіт- 

ніх процесів, різницю між освітніми явищами, які мають 

універсальний, особливий та одиничний характер; 

– оцінювати вплив суспільно-політичних, суспільно- 

економічних, науково-технічних і культурно-історичних 

чинників на розвиток систем освіти дорослих європей- 

ського регіону в цілому й України зокрема; 

– проєктувати й реалізовувати на основі андрагогічного 

підходу індивідуальну наукову траєкторію, застосовува- 

ти принципи наукової самоорганізації, власного дослід- 

ницького стилю; 

– працювати в науковій групі, дотримуючись принципів 

навчання дорослих; 

– реалізовувати на практиці принципи діяльності андрагога. 
 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

залік 

Засоби діагностики успішності навчання: виконання інди- 

відуального науково-дослідного завдання «Порівняльна харак- 

теристика систем освіти дорослих однієї з розвинених країн та 

України»: 

1. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку систем 

підготовки андрагогів США й України. 

2. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку систем 

підготовки андрагогів Великої Британії й України. 
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3. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку систем 

підготовки андрагогів Польщі й України. 

4. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку систем 

підготовки андрагогів Канади й України. 

5. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку систем 

підготовки андрагогів Німеччини й України. 

6. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку систем 

підготовки андрагогів Фінляндії й України. 

7. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку систем 

підготовки андрагогів Італії й України. 

8. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку систем 

підготовки андрагогів Греції й України. 

9. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку систем 

підготовки андрагогів Франції й України. 

10. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку сис- 

тем підготовки андрагогів Австралії й України. 

11. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку сис- 

тем підготовки андрагогів Швеції й України. 
 

Перелік контрольних питань 

1. Освіта дорослих як важлива складова неперервної освіти. 

2. Розвиток ідей освіти дорослих у XIX – XX ст. у працях 

зарубіжних вчених. Найважливіші цивілізаційні виклики, за- 

грози й бар’єри розвитку освіти дорослих. 

3. Концепції розвитку освіти дорослих у зарубіжних країнах. 

4. Принципи розвитку сучасної освіти дорослих в Україні 

та в розвинених країнах світу. 

5. Порівняльні дослідження у галузі освіти дорослих: цілі, 

предмет і завдання. Поняттєво-термінологічний апарат компа- 

ративістських досліджень у галузі освіти дорослих. 

6. Основні етапи розвитку порівняльної педагогіки як галу- 

зі знань і науки в контексті досліджень проблем освіти дорос- 

лих. 

7. Періодизація розвитку порівняльних досліджень в освіті 

дорослих. 
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8. Глобальні тенденції розвитку компаративістських дослі- 

джень у галузі освіти дорослих. 

9. Євроінтеграційні тенденції в розвитку компаративіст- 

ських досліджень у галузі освіти дорослих. 

10. Значення компаративістських досліджень у галузі осві- 

ти дорослих для теорії та практики освіти дорослих в Україні. 

11. Методологічні підходи порівняльних досліджень у га- 

лузі освіти дорослих. 

12. Структура порівняльних досліджень у галузі освіти до- 

рослих. 

13. Методологічні стандарти порівняльних досліджень. 

14. Методи дослідження порівняльної освіти дорослих. 

15. Джерельна база порівняльних досліджень у галузі осві- 

ти дорослих. 

16. Провідні міжнародні міжурядові й неурядові організа- 

ції та фонди освітнього спрямування в галузі освіти дорослих. 

17. Основні напрями політики Європейського Союзу в га- 

лузі освіти дорослих. 

18. Значення ЮНЕСКО й Ради Європи у розвитку освіти 

дорослих у міжнародному співтоваристві. 

19. Міжнародні конференції з освіти дорослих під егідою 

ЮНЕСКО і їхній вплив на розвиток освіти дорослих у світі. 

20. Європейська асоціація освіти дорослих. 
21. Трансформація місії та функцій освіти дорослих у роз- 

винених країнах світу. 

22. Диверсифікаційність структур освіти дорослих. 

23. Випереджальний характер навчальних програм для до- 

рослих. 

24. Характеристика професійної діяльності фахівців- 

андрагогів у зарубіжних країнах. 

25. Порівняльний аналіз професійної підготовки андраго- 

гів у країнах Європи й США. 

26. Форми, методи, технології підготовки викладачів для 

галузі освіти дорослих. 

27. Тенденції розвитку системи освіти дорослих США. 
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28. Тенденції розвитку системи освіти дорослих Велико- 

британії. 

29. Тенденції розвитку системи освіти дорослих Франції. 

30. Тенденції розвитку системи освіти дорослих сканди- 

навських країн. 

31. Тенденції розвитку системи освіти дорослих Польщі. 

32. Тенденції розвитку системи освіти дорослих України. 

33. Спільне й відмінне в тенденціях розвитку освіти дорос- 

лих розвинених країн. 

34. Перспективні напрями розвитку освіти дорослих у гло- 

бальному й локальному вимірах. 

35. Можливості використання інноваційних ідей зарубіж- 

ного досвіду в галузі порівняльної освіти дорослих у вітчизня- 

ному освітньому просторі. 
 

Питання для самостійної роботи 

1. Сучасні тенденції й пріоритети розвитку освіти дорослих. 

2. Андрагогічні принципи організації навчання дорослих. 

3. Акмеологічні моделі управління індивідуально-особи- 

стісним розвитком дорослого. 

4. Завдання й засоби управління розвитком освіти дорослих. 

5. Активні методи навчання як засіб модернізації процесу 

освіти дорослих. 

6. Алгоритм експертизи програм управління особистіс- 

но-професійним розвитком дорослих. 

7. Функції освіти дорослих, диференціація змісту й форм 

організації освіти дорослих. 

8. Інноваційний освітній процес, способи його організації. 

9. Розвивальні можливості навчального процесу, організо- 

ваного в інтерактивних технологіях освіти дорослих. 

10. Можливості компетентнісного підходу в підвищенні 

якості освіти дорослих. 

11. Характеристика освітнього процесу, який забезпечує 

реалізацію пізнавальних потреб дорослих. 
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12. Основні функції активних методів навчання в процесі 

освіти дорослих. 

13. Проєктування навчально-методичних комплексів нав- 

чання дорослих. 

14. Сутнісні характеристики технологій навчання дорос- 

лих. 

15. Процедура структурування діяльнісного змісту й відбо- 

ру активних методів навчання в процесі проєктування техно- 

логій навчання дорослих. 

16. Критерії оцінки проєктів технологій навчання дорос- 

лих. 

17. Критерії оцінки компетентності авторів проєктів техно- 

логій навчання дорослих. 

18. Характеристика змісту поняття «освітня культура». 

19. Шляхи й засоби формування освітньої культури. 

20. Відмінність змісту понять «освітня культура» й «освіт- 

ня екосистема». 

21. Відмінності між електронною і мобільною освітою. 

22. Психологічні складності електронної комунікації. 
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europa.eu/en 

10. Інформаційний сайт Comparative Analysis of Regional 

Policies for Adult Learning: http://www.regionalproject.eu/ 

11. Інформаційний сайт Electronic Platform for Adult 

Learning in Europe (EPALE): https://ec.europa.eu/epale/ 

12. Інформаційний сайт European Association for the 

Education of Adults (EAEA): http://www.eaea.org/ 

13. Інформаційний сайт American Association for Adult and 

Continuing Education (AAACE): http://www.aaace.org/ 

14. Інформаційний сайт European Society of Research on the 

Education of Adults (ESREA): http://www.esrea.org/?l=en 

15. Інформаційний сайт Danish Adult Education Association: 

http://www.daea.dk/ 

http://www.mon.gov.ua/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/
http://www.regionalproject.eu/
http://www.eaea.org/
http://www.aaace.org/
http://www.esrea.org/?l=en
http://www.daea.dk/
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