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АНОТАЦІЯ
Пастушок О. І. Розвиток системи освіти дорослих у Польщі (друга
половина ХХ – початок ХХІ століття). – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ, 2018.
Дисертація є комплексним дослідженням розвитку системи освіти дорослих у
Польщі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). На основі аналізу джерельної
бази дослідження охарактеризовано ступінь дослідженості проблеми та основні
напрями її розроблення. З’ясовано, що, незважаючи на суттєві теоретичні наукові
напрацювання дослідників, багато проблем розвитку освіти дорослих у Польщі
залишаються недостатньо вивченими і дискусійними.
Поняття «система освіти дорослих» у дослідженні проаналізовано з позицій
таких методологічних підходів, як: аксіологічний (передбачає розгляд системи
освіти дорослих з урахуванням ціннісних орієнтирів суспільства загалом та
дорослої людини зокрема); андрагогічний (зумовлює необхідність урахування
особливостей дорослого учня, його потреб, що передбачає

використання

відповідних форм і методів навчання дорослих); міждисциплінарний (зумовлює
аналіз розвитку системи освіти дорослих у контексті різних наук (андрагогіки,
педагогіки, філософії освіти, історії, соціології тощо)); системний (дозволяє
висвітлити різноманітність внутрішніх і зовнішніх зв’язків системи освіти
дорослих, забезпечує об’єднання основних складових навчання дорослих
упродовж життя в цілісному соціально-освітньому процесі, що дає змогу виявити
тенденції розвитку освіти дорослих).
Встановлено, що система освіти дорослих як складова системи освіти
Польщі другої половини ХХ – початку ХХІ ст., кардинально змінила напрям
розвитку:

від

нормативно-регламентованої

до

особистісно

орієнтованої
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зумовленості освіти впродовж життя. Цьому сприяло оновлення освітньої
нормативно-правової бази і зміни у соціальній й освітній політиці країни.
Провідними чинниками, що зумовили періодизацію розвитку системи
освіти дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. визначено
нормативно-правове

забезпечення

освітньої

галузі,

фінансово-економічне

становище в країні, ідеологію влади. Характеристика періодів розвитку системи
освіти дорослих у Польщі у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. передбачає її
розгляд за нормативним, історичним, організаційним і змістовим критеріями.
Доведено, що перший період – ідеологічний (1951–1989 рр.) – період
організації і функціонування освіти дорослих на ідеологічному підґрунті, який
характеризується поширенням політичних знань і пропаганди серед населення і
спрямованістю освіти дорослих на підготовку фахівців для галузей народного
господарства, культури і мистецтва. ІІ період – реформаторський (1990–
1999 рр.) – період інтенсивної розбудови освіти дорослих у контексті ідей
європеїзації внаслідок зміни державного устрою. Цей період визначається
приєднанням до євроінтеграційних процесів, прийняттям низки нормативних
актів щодо євроінтеграції, реформуванням системи освіти. ІІІ період –
євроінтеграційний (2000–2009 рр.) – період поступового збільшення різновидів
закладів освіти дорослих, зумовлений як внутрішніми, так і зовнішніми
чинниками розвитку країни, особливо інтеграційними і полікультурними. Цей
період

характеризується

реалізацією

законів,

нормативних

актів

щодо

євроінтеграції освіти дорослих у Польщі, появою і функціонуванням закладів для
освіти людей похилого віку, розвитком громадянської освіти дорослого
населення, створенням та модернізацією навчальних програм, запровадженням
інтегрованих курсів професійного навчання.
Установлено, що в Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
успішно реалізувалася європейська ідея розвитку системи освіти дорослих.
Особливої актуальності набуває вивчення польського досвіду організації,
діяльності закладів і установ шкільної і позашкільної освіти дорослих для
сучасних освітніх процесів.
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Обґрунтовано, що освіта дорослих у Польщі здійснювалася в інституціях
державного та приватного підпорядкування. Складовими системи освіти дорослого
населення є: 1) шкільна підсистема освіти дорослих: загальноосвітні початкові
школи для дорослих, загальноосвітні середні школи, гімназії, середні професійні і
середні спеціальні школи для дорослих, гімназії для дорослих, ліцеї, поліцеальні
школи, вищі навчальні заклади і курси при центрах зайнятості; 2) позашкільна
підсистема освіти дорослих: центри неперервного навчання, центри практичного
навчання, центри підвищення кваліфікації, народні університети (центри освіти
дорослих), університети третього віку, Товариство загальних знань, Польське
економічне товариство, Наукове товариство організації та управління, Спілка
польського ремесла.
Встановлено, що з кінця 80 – на початку 90-х років ХХ ст. у Польщі
активізувалася самоосвіта дорослого населення, яка здійснювалася завдяки засобам
масової комунікації (особливо через польське радіо), а з 2000-х років – у форматі
дистанційних навчальних курсів. Освіта розвивалася за потребами дорослої
людини та задовольняла ці потреби.
У дисертації узагальнено та класифіковано провідні тенденції розвитку
системи освіти дорослих у Польщі в 1951–2009 рр.: 1) централізації управління
освітою, ідеологізації і політизації змісту освіти, чіткої організації професійної
освіти дорослих (ідеологічний період); 2) децентралізації освітньої сфери,
зростання безробіття, очікування громадянами якісних змін у діяльності
навчальних закладів і центрів зайнятості, впровадження андрагогічної моделі
навчання в професійну освіту дорослих (реформаторський період); 3) європеїзації і
багатовимірності освіти дорослих, з метою динамічного розвитку професійного
навчання фахівців і безробітних та їхньої адаптації до соціально-економічних змін
у країні і світі, старіння населення, розвитку громадянської освіти дорослих і появи
національних організацій неформальної освіти дорослих, трансформації освітніх
послуг для дорослих з орієнтацією на спільний з країнами Європейського Союзу
ринок праці (євроінтеграційний період).
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Установлено, що розвиток системи освіти дорослих у Польщі у другій
половині ХХ – на початку ХХІ ст. потребує урахування суспільно-політичних,
економічних чинників у контексті загальносвітових, загальноєвропейських і
національних процесів.
Доведено, що у розбудові системи освіти дорослих в Україні доцільним є
використання позитивного досвіду Польщі. Обґрунтовано, що розвиток освіти
дорослих в Україні має враховувати перспективи творчого використання
прогресивних надбань польської системи освіти дорослих і функціонувати на
основі

вдосконаленої

нормативно-правової

бази

на

концептуальному,

інституційному й регіональному рівнях.
Визначено, що в Україні основними прогнозованими напрямами розвитку
освіти дорослих є освіта впродовж життя, проектування, організація

і

функціонування регіонів, що навчаються, онлай-платформи для надання освітніх
послуг різним категоріям дорослого населення, а також підготовка педагогівандрагогів для закладів і установ освіти дорослих. Водночас, вітчизняна освіта
дорослих у процесі євроінтеграції є основним інструментом, що сприяє адаптації
дорослого до життя у безперервно мінливому світі. Тому освітня політика
України

повинна

старанно

і

конструктивно

запроваджувати

зміни,

що

сприятимуть наближенню української освіти дорослих до стандартів інших країн,
зокрема Польщі, а також до запитів соціуму і потреб особистості.
Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що вперше у
вітчизняній теорії і практиці обґрунтовано періодизацію розвитку системи освіти
дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.; систематизовано
основні події з історії розвитку системи освіти дорослих у Польщі у другій
половині ХХ – на початку ХХІ ст.; визначено складові системи освіти дорослих
означеного періоду (шкільна і позашкільна підсистеми освіти дорослих) й
охарактеризовано особливості функціонування закладів для освіти дорослих
відповідно до періодизації; виокремлено та обґрунтовано тенденції розвитку
системи освіти дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.;
з’ясовано можливості творчого використання прогресивних надбань системи
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освіти дорослих у Польщі для української освіти дорослих на концептуальному,
організаційно-педагогічному і адміністративно-управлінському рівнях; уточнено
зміст основних понять дослідження з урахуванням надбань педагогічної науки
Польщі, а саме: «дорослий», «освіта дорослих», «система освіти дорослих» тощо;
до наукового обігу введено дотепер невідомі й маловідомі в Україні праці
польських дослідників, архівні джерела, фактологічні матеріали з питань
навчально-методичного забезпечення закладів освіти дорослих у Польщі.
Подальшого розвитку набуло положення про те, що дієвість та ефективність
розвитку системи освіти дорослих залежить від відповідної нормативно-правової бази
і наявності високопрофесійного педагогічного персоналу для сфери освіти дорослих.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у
розробленні методичних рекомендацій «Педагог-андрагог в системі освіти
дорослих» для студентів закладів вищої освіти, що спрямовано на оновлення
змісту, методів і форм вивчення фахових дисциплін: «Андрагогіка», «Історія
соціальної роботи», «Соціальна робота в громаді» та ін.
Матеріали дисертації можуть використовуватися в інформаційно-освітніх
центрах підвищення кваліфікації на виробництві; геронтологічних реабілітаційних
центрах; територіальних центрах соціального обслуговування населення; культурнопросвітницьких закладах; волонтерських і громадських організаціях.
Результати та висновки дослідження є доцільними для подальших розробок
програм, нормативних документів та законодавчих актів з проблем освіти
дорослих в Україні.
Ключові слова: освіта дорослих; система освіти дорослих; дорослий;
розвиток; тенденції; Польща.
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The dissertation is the first comprehensive research of adult education
development in Poland (second half of the 20th – early 21st century). An analysis of the
situation with the scientific development of researched problem in historiographical
works and original scientific sources made it possible to prove that since the late 70s of
the 20thcentury the problem of Polish adult education development in scientific papers
and collections devoted to adult education, was considered just fragmentarily.
The concept of adult education system in the research is considered through the
following

methodological

approaches:

interdisciplinary,

which

analyzes

the

development of Polish adult education system in various scientific disciplines
(andragogy, pedagogy, philosophy of education, history, sociology, etc.); systematic,
which permits to highlight a variety of internal and external links in adult education
system in Poland, ensures the integration of the main components of lifelong adult
training in a holistic social and educational process which enables identification of the
essence of adult education development in the country; aхіological, which provides
consideration of the adult education system place in the society value system in general
and of an adult person in particular; Andragogic requires the consideration of the
researched phenomenon from the position of an adult student and his/her needs, which
involves the orientation of education on the forms and methods of adult training.
It has been established that the adult education system as a component of the
educational system of Poland from the second half of the 20th to the beginning of the
21st century fundamentally changed the direction of its development from a regulated
standardized to a personally oriented lifelong educationsystem. This was induced by the
updating of the educational regulatory framework and changes in the country’s social
and educational policies.
The leading determinants and factors, which conditioned the periodization of the
adult education development in Poland in the second half of the 20 th– beginning of the
21st century, have been determined the legal and regulatory framework of the
educational sphere, the financial and economic situation in the country, and the state
ideology. The characteristic of periods of the adult education system development in
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Poland of the second half of the 20th – beginning of the 21st century provides its
consideration by normative, historical, organizational and content criteria.
It has been proved that the first period (1951–1989) – the period of organization
and functioning of adult education on ideological grounds (ideological) was
characterized by the spread of political knowledge and propaganda among the
population and by the focusing of adult education on the training of specialists for
various sectors of the national economy, culture and arts. The second period (1990–
1999) – intensive development of adult education on ideas of Europeanization, which
occurred due to the changes in the state system (reformatory) determined by joining to
the European integration processes, adoption a number of regulations for European
integration, and reforms in the education system. The third period (2000–2009) – the
gradual increase of adult education alternatives development, determined by theinternal
and external factors, especially integration and multicultural (European integration),
which ensured the implementation of laws and regulations on the European integration
of adult education in Poland, the emergence and functioning of institutions for the
education of the elderly, temporarily imprisoned people, vocational training for disabled
people, development of civic education of adult population, creation and modernization
of educational programs, and introduction of integrated courses for vocational training.
It has been proved that in the second half of the 20th – beginning of the 21st
century Poland the European idea of adult education development was successfully
implemented. Particularly relevant is the study of Polish experience in the organization
and functioning of adult regular and extracurricular education institutions for the
modern educational processes.
It has been substantiated that adult education in Poland was realized in public and
private institutions. The components of the adult education system are: 1) the scholastic
subsystem of adult education: general primary schools for adults, general secondary
schools, gymnasiums, lyceums, full-time secondary schools, police schools, secondary
vocational schools for adults, higher education institutions and courses at employment
centers; 2) extra scholastic adult education subsystem: continuous education centers,
practical training centers, in-service training, peoples universities (adult education
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centers), third-age universities, Public Knowledge Society, Polish Economic Society,
Scientific Society for the Organization and Management, and Polish Crafts Union.
In Poland, self-education (and in the beginning of 2000s also informal education)
began to be implemented through mass media (especially through the Polish radio),
communication and exchange of interesting information for adults, visits to cultural
institutions, and adult self-education. It emerged spontaneously to meet the needs of
adult population. Considering above-mentioned, it is necessary to determine the public
benefit of an integral holistic adult education system for the country development.
The thesis summarizes and categorizes the leading tendencies in the development of
the adult education system in Poland of 1951–2009: 1) tendencies in the centralization of
education management, ideologization and politicization of the education content, and the
obvious organization of adult vocational education (ideological period); 2) tendencies of
the educational decentralization, the unemployment growth, the expectation for qualitative
changes in the functioning of educational institutions and employment centers, the
introduction of the andragogical model of training in adult vocational education (the reform
period); 3) tendencies of Europeanization and adult multidimensional education on the
purpose of dynamic development of the specialists and unemployed vocational training as
well as their adaptation to socio-economic changes in the country and the world, population
aging, development of adult civic education and the emergence of national informal adult
education organizations, transformation of educational services for adults towards a
common labor market with the European Union countries (European integration period).
The research substantiates that the development of adult education in Ukraine
should take into account the perspectives of creative implementation of the Polish adult
education system progressive achievements and function on the basis of an improved
legal and regulatory framework at the state, institutional and regional levels on
legislative, organizational, managerial, financial and educational-methodical aspects.
It has been determined that the anticipated main areas of adult education
development in Ukraine are lifelong education, the design, organization and functioning
of the educational regions, development of on-line platforms for providing educational
services to different categories of adult population, as well as the andragogists training
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for adult education institutions. At the same time, national adult education in the process
of European integration is the main instrument that promotes adults’ adaptation to life in
a constantly changing world. Therefore, Ukraine’s educational policy should thoroughly
and constructively introduce changes for facilitating the approximation of Ukrainian
adult education to the standards of other European countries, in particular Poland, as
well as to the society and individual needs.
The scientific novelty of the research results resides in the first in the national theory
and practice substantiation of the periodization of the adult education system development
in Poland in the second half of the 20th and the beginning of the 21st century based on
historical material; compilation of the chronological table of documents and major events
on the history of the adult education system development in Poland in the second half of
the 20th and the beginning of the 21st century; determination of the structure and main
features of adult education system in all periods of its development; identification of the
tendencies of adult education system development in Poland in the second half of the 20th –
the beginning of the 21st century; accomplishment of the prognostic justification of the
implementation prospects of the progressive achievements of the adult education system in
Poland for the Ukrainian adult education.
Further development has taken the position about the effectiveness and efficiency of
the development of an adult education system dependency on the relevant regulatory
framework and the availability of highly professional pedagogical staff for adult education.
The practical significance of the research results is in its main conclusions,
substantiated

principal

positions

and

scientific

sources

recommended

for

implementation by teachers of pedagogical universities and postgraduate pedagogical
education institutions in the teaching courses Andragogy, Higher School Pedagogy and
Psychology, Comparative Pedagogy, History of Pedagogy, History of Social Work,
Community Social Work, as well as by teachers and employees of institutions providing
educational services to adult population in Ukraine: training centers, third-age
universities, language schools and centers for learning foreign languages, etc.
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On the basis of conducted research a special course Educator-Andragog in the
Adult Education System has been created with variable and flexible content focused on
the requirements of adult education practice.
The thesis results can be implemented in the in-service education centers, which
provide postgraduate specialists’ training, local social service centers, cultural and
educational institutions working with the elderly,

volunteer non-governmental

organizations, as well as in historical, pedagogical, psychological, and comparative studies.
Key words: adult education; adult education system; adult; development;
tendencies, Poland.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. Глобалізаційні процеси, політичні, соціальні та
економічні зміни, що відбуваються в українському суспільстві, зокрема скорочення
ринку праці, трудова міграція населення, а також демографічна ситуація,
спонукають людину навчатися впродовж життя. У національних Цілях розвитку
тисячоліття, прийнятих Україною у 2000 р. відповідно до глобальних Цілей розвитку
тисячоліття, проголошених ООН, забезпечення якісної освіти впродовж життя
визнано одним із пріоритетних завдань.
У законодавчих та нормативно-правових документах України (законах
України «Про вищу освіту» (2014), «Про післядипломну освіту» (2014), «Про
професійну освіту» (2015), «Про освіту» (2017); Концепції розвитку освіти
дорослих (2011), Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2013),
Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 рр. (2015); Національній
доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2016)) наголошується
на необхідності формування правових та організаційних умов розбудови
вітчизняної системи освіти, вагомою складовою якої є освіта дорослих.
Розвиток освіти дорослих як вагомої складової освіти впродовж життя
зумовлений сьогодні не лише динамікою соціального і науково-технічного прогресу,
змінами у змісті, характері праці, збільшенням вільного часу та можливостями його
раціонального використання, а й соціальною роллю, що виявляється у сприянні
розвитку суспільства й особистості водночас.
Проблема забезпечення доступу до освіти впродовж життя набуває
пріоритетного значення, а її розв’язання стає можливим лише за умови
урахування досягнень зарубіжних країн, зокрема Польщі. Оскільки країна досягла
значних успіхів в усіх підсистемах (формальна, неформальна, інформальна) цього
освітнього

напряму,

а

також

ефективному

застосуванні

різноманітних

інтерактивних форм і методів навчання. Розвиток системи освіти дорослих
Польщі віддзеркалює провідні загальноєвропейські тенденції, й водночас їй
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притаманні ментальні особливості, вона є достатньо своєрідною, має глибоке
історичне коріння.
Аналіз джерельної бази показав, що упродовж останніх десятиліть
вітчизняними

науковцями

активно

здійснювалися

порівняльно-педагогічні

дослідження з проблем освіти дорослих. Особливої уваги заслуговують праці
вчених, в яких обґрунтовано теоретико-методологічні засади освіти дорослих
(Л. Лук’янова, Н. Ничкало, Л. Тимчук та ін.); розкрито особливості розвитку освіти
дорослих у зарубіжних країнах (Н. Бідюк, Л. Литовченко, О. Огієнко, Н. Пазюра та
ін.), акцентовано увагу на андрагогічних засадах навчання дорослих (О. Аніщенко,
С. Прийма та ін.) і професійній підготовці дорослих в умовах формальної і
неформальної освіти (С. Бабушко, О. Баніт, О. Волярська, І. Сагун та ін.).
Важливе значення мають наукові розвідки польських учених у сфері
андрагогіки

та

освіти

дорослих

(Т. Александер

(Т. Aleksander),

Ч. Банах

(Cz. Banach), Е. Весоловська (Е. Wesołowska), З. Вятровський (Z. Wiatrowski),
Ж. Каргул (J. Kargul), С. Качор (S. Kaczor), Т. Левовицький (Т. Lewowicki),
М. Малєвський

(М. Malewski),

М. Марчук

(М. Marczuk),

Б. Сліверський

(В. Śliwerski), З. Шарота (Z. Szarota), Ф. Шльосек (F. Szlosek) та ін.).
У контексті наукового пошуку значний інтерес становлять дисертаційні
дослідження стосовно становлення і розвитку різних ланок системи освіти Польщі
(О. Альперн, Л. Гриневич, О. Давиденко, Н. Демешкант, І. Ковчина, В. Павленко,
Н. Савченко та ін.) та зокрема освіти дорослих (Ф. Андрушкевич, А. Мушиньский,
Е. Нероба, Л. Юрчук та ін.).
Вивчення

й

узагальнення

документальних,

наукових,

нормативних,

методичних джерел дають підстави стверджувати, що проблема розвитку системи
освіти дорослих у Польщі не

була

предметом

окремого порівняльно-

педагогічного дослідження. Тоді як систематизація відповідного досвіду цієї
країни другої половини ХХ – початку ХХІ ст. може стати конструктивним
джерелом його творчого використання у теорії і практиці освіти дорослих в Україні.
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Таким чином, актуальність і доцільність дослідження полягає в цілісному
вивченні досвіду Польщі з розвитку системи освіти дорослих у другій половині ХХ –
на початку ХХІ ст., що сприятиме вирішенню низки суперечностей, зокрема між:
 необхідністю ефективної розбудови системи освіти дорослих в Україні і
недостатнім рівнем розробленості її засад;
 об’єктивною необхідністю цілісного аналізу зарубіжного досвіду щодо
розвитку системи освіти дорослих і відсутністю його системного вивчення й
узагальнення у вітчизняному науковому просторі;
 наявністю прогресивного досвіду Польщі щодо реформування системи
освіти дорослих другої половини ХХ – початку ХХІ ст. і неналежним його
вивченням та фрагментарним використанням в освіті дорослих України.
Урахування

актуальності

визначеної

проблеми

та

її

недостатня

розробленість, необхідність вирішення окреслених суперечностей зумовили вибір
теми дослідження: «Розвиток системи освіти дорослих у Польщі (друга
половина ХХ – початок ХХІ століття)».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію
виконано відповідно до плану комплексної теми науково-дослідної роботи відділу
андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
«Теорія і практика особистісного і професійного розвитку дорослого населення»
(РК № 0114U003163). Тему дисертаційної роботи затверджено вченою радою
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (протокол № 5 від
25.04.2016 р.) та узгоджено рішенням Бюро Міжвідомчої ради з координації
наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол
№ 5 від 14.06.2016 р.).
Об’єкт дослідження: система освіти дорослих у Польщі.
Предмет дослідження: тенденції розвитку системи освіти дорослих у
Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.
Мета дослідження полягає у виявленні провідних тенденцій розвитку системи
освіти дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., визначенні
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прогресивних ідей польського досвіду та з’ясування можливостей їх творчого
використання у системі вітчизняної неперервної освіти.
Відповідно

до

об’єкта,

предмета,

мети

визначено

такі

завдання

дослідження:
1. Проаналізувати стан дослідженості проблеми у вітчизняній і зарубіжній
педагогічній та андрагогічній літературі й здійснити аналіз базових понять
дослідження на основі польськомовних наукових джерел.
2. Обґрунтувати періодизацію розвитку системи освіти дорослих у Польщі у
другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
3. Схарактеризувати складові системи освіти дорослих у Польщі у другій
половині ХХ – на початку ХХІ ст.
4. Виокремити та обґрунтувати тенденції розвитку системи освіти дорослих
у Польщі відповідно до періодизації.
5. Окреслити прогресивні ідеї польського досвіду та розробити рекомендації
щодо їх творчого використання в неперервній освіті дорослих України.
Хронологічні межі.

Вибір нижньої межі дослідження

зумовлений

створенням у Польщі розгалуженої мережі курсів з навчання дорослого населення
на рівні воєводств, повітів і муніципалітетів, що відзначено у Постанові Ради
Міністрів «Про систему професійної освіти» від 23 червня 1951 р. і оголошені
Уряду «Про ліквідацію безграмотності у країні» від 29 грудня 1951 р.
Верхня хронологічна межа (до 2009 р.) обґрунтовується схваленим Радою
Міністрів документом – «Стратегією розвитку неперервної освіти до 2010 року»
від 8 липня 2003 р.
Територіальні межи дослідження. Вивченням було охоплено територію 8
воєводств

Польщі:

Мазовецького,

Куявсько-Поморського,

Малопольського,

Люблінського,

Нижньосілезького,

Любуського,
Опольського,

Підкарпатського.
Концептуальна ідея дослідження. Освіта дорослих у Польщі є важливою
складовою системи освіти, яка тісно пов’язана з іншими інститутами суспільства і
забезпечує випереджальний вплив на політику, економіку, культуру і науковий
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потенціал країни; вирізняється неперервністю і цілісністю, набуває ознак
навчально-культурної діяльності.
Узагальнення прогресивних ідей досвіду Польщі з розвитку системи освіти
дорослих та окреслення можливостей їх творчого використання у вітчизняній
освітній практиці сприятиме успішному реформуванню української освіти
дорослих у контексті інтеграції до європейського освітньо-професійного
простору.
Методологічну основу дослідження становлять основні положення
наукової теорії пізнання щодо взаємовпливу і взаємозалежності явищ об’єктивної
дійсності, єдності загального та особливого, теорії й практики; концепція освіти
впродовж життя; концептуальні положення педагогіки, андрагогіки і психології
про навчання дорослої людини в єдності цільового, змістового і процесуального
компонентів; провідні ідеї аксіологічного, андрагогічного, міждисциплінарного,
системного підходів; принципи системності, доступності, послідовності; ідеї
особистісної зорієнтованості і неперервності освіти.
Теоретичною основою дослідження є: концепції і теорії сучасної філософії і
методології освіти (В. Андрущенко, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень та ін.);
концептуальні положення порівняльної педагогіки (Н. Авшенюк, О. Локшина,
О. Матвієнко, О. Огієнко, Л. Пуховська, А. Сбруєва та ін.); теорії неперервної освіти
(В. Луговий, Л. Лук’янова, Н. Ничкало та ін.); теорії андрагогіки та освіти дорослих
у

Польщі

(Т. Александер

(Т. Alexander),

З. Вятровський

(Z. Wiatrowski),

Б. Мілерський (B. Milerski), Ж. Полтуржицький (J. Półturzycki), Б. Сліверський
(B. Śliwerski), Ф. Урбанчик (F. Urbańczyk) та ін.); ідеї андрагогічного підходу
(С. Вершловський, П. Джарвіс (P. Jarvis), С. Змєйов, М. Ноулз (М. Knowles) та ін.).
Для розв’язання визначених завдань використано комплекс методів
дослідження: теоретичні: аналіз, порівняння, систематизація, узагальнення
філософської,

психолого-педагогічної

літератури,

нормативної,

навчально-

методичної документації та архівних джерел (для вивчення теорії і практики
освіти

дорослих

у

Польщі другої

половини

ХХ

–

початку

ХХІ ст.);

ретроспективний аналіз, який дозволив здійснити ґенезу системи освіти дорослих
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у

Польщі;

термінологічний

аналіз,

що

уможливив

аналіз

понятійно-

термінологічного апарату дослідження; системно-функціональний аналіз, що
сприяв визначенню основних складових системи освіти дорослих в окреслений
період; метод наукової екстраполяції, який сприяв окресленню можливостей
використання прогресивних ідей польського досвіду у вітчизняному освітньопрофесійному просторі; емпіричні: анкетування з метою вивчення освітніх потреб
дорослого населення та пошуку шляхів адаптації позитивного зарубіжного
досвіду організації освіти дорослих в умовах реформаційних змін в освіті
України; статистичні: для здійснення аналізу щодо кадрового забезпечення
діяльності закладів освіти дорослих у Польщі у межах окресленого періоду.
Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку
використано 304 джерела, у тому числі – 170 зарубіжних, зокрема: документи
міжнародних організацій з питань освіти (European Association for the Education of
Adults, UNESCO), законодавчі та нормативно-правові документи Польщі (закони,
положення, постанови уряду), закони України, матеріали пленумів Комуністичної
партії Польської Народної Республіки; науково-методичні й аналітичні матеріали
(інструкції, навчальні програми і плани, звіти, доповіді); інформаційні джерела
(енциклопедії, словники, головні статистичні щорічники Республіки Польщі);
наукові праці вітчизняних і зарубіжних дослідників, зокрема польських
(Н. Бернарська, М. Бублік, Я. Войдила, С. Купісієвич, З. Осінський, П-Б. Уліяш,
А. Урбанек, Ж. Чернік, О. Чернявська, А. Чубінський та ін.) з проблем навчання
дорослих; публікації матеріалів із досліджуваної теми в українських і польських
науково-періодичних виданнях, серед яких: «Освіта дорослих: теорія, досвід,
перспективи»,

«Освіта

для

«Порівняльна

професійна

сучасності»,
педагогіка»,

«Порівняльно-педагогічні
«Українська

nauczycielski», «Edukacja Dorosłych», «Nowe Drogi»,

полоністика»,

студії»,
«Glos

«Pedagogika pracy i

andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starościcz łowieka w XXI wieku» та ін.
У ході дослідження використано документи і матеріали бібліотеки Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Дніпропетровської і
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Львівської обласних бібліотек та електронні освітні ресурси Республіки Польщі. У
процесі наукового пошуку опрацьовано 34 маловідомих і 13 невідомих джерел.
Організація дослідження. Науково-педагогічний пошук здійснювався
упродовж 2012–2017 рр. у три дослідницькі етапи.
На першому – пошуковому – етапі (2012–2013 рр.) здійснено теоретичний
аналіз досліджуваної проблеми: вивчено історичну, філософську, психологопедагогічну наукову літературу з проблем освіти дорослих, архівні матеріали,
законодавчі та нормативні акти; з’ясовано чинники розвитку освіти дорослих у
Польщі; визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження; проаналізовано
базові поняття з теми дослідження.
На другому – дослідно-аналітичному – етапі (2014–2015 рр.) тривало
опрацювання

наукової

літератури,

нормативно-правових,

архівних

і

документальних джерел; вивчено, узагальнено і систематизовано досвід закладів
освіти для дорослих у Польщі; теоретично обґрунтовано систему освіти дорослих
та виокремлено провідні тенденції розвитку освіти дорослих у Польщі другої
половини ХХ – початку ХХІ ст.
На третьому – підсумковому – етапі (2016–2017 рр.) узагальнено та
апробовано результати дисертаційного дослідження; розроблено рекомендації
щодо можливостей творчого використання прогресивних ідей досвіду Польщі для
освіти дорослих в Україні; сформульовано загальні висновки й окреслено
перспективи подальших наукових пошуків; оформлено результати дослідження.
Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у тому,
що:
- вперше у вітчизняній теорії і практиці обґрунтовано періодизацію розвитку
системи освіти дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
(ідеологічний

(1951–1989 рр.),

реформаторський

(1990–1999 рр.)

та

євроінтеграційний (2000–2009 рр.) періоди); узагальнено основні події з історії
розвитку системи освіти дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку
ХХІ ст.; визначено складові системи освіти дорослих означеного періоду (шкільна
і позашкільна підсистеми освіти дорослих) й охарактеризовано особливості
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функціонування закладів для освіти дорослих відповідно до періодизації;
виокремлено та обґрунтовано тенденції розвитку системи освіти дорослих у
Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: 1) централізації управління
освітою, ідеологізації і політизації змісту освіти, чіткої організації професійної
освіти дорослих; 2) децентралізації освітньої сфери, зростання безробіття,
очікування громадянами якісних змін у діяльності навчальних закладів і центрів
зайнятості, впровадження андрагогічної моделі навчання в професійну освіту
дорослих; 3) європеїзації і багатовимірності освіти дорослих з метою динамічного
розвитку професійного навчання фахівців і безробітних та їхньої адаптації до
соціально-економічних змін у країні і світі, старіння населення, розвитку
громадянської освіти дорослих і появи національних організацій неформальної
освіти дорослих, трансформації освітніх послуг для дорослих з орієнтацією на
спільний з країнами Європейського Союзу ринок праці; з’ясовано можливості
творчого використання прогресивних надбань системи освіти дорослих у Польщі
для

української

освіти

дорослих

на

концептуальному,

організаційно-

педагогічному і адміністративно-управлінському рівнях;
- уточнено зміст основних понять дослідження з урахуванням надбань
педагогічної науки Польщі, а саме: «дорослий», «освіта дорослих», «система
освіти дорослих» тощо;
- подальшого розвитку набуло положення щодо реформування вітчизняної
освіти

дорослих

на

концептуальному,

організаційно-педагогічному

та

адміністративно-управлінському рівнях;
- до наукового обігу введено дотепер невідомі й маловідомі в Україні праці
польських дослідників, архівні джерела, фактологічні матеріали з питань
навчально-методичного забезпечення закладів освіти дорослих у Польщі.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у
розробленні методичних рекомендацій «Педагог-андрагог в системі освіти
дорослих» для студентів закладів вищої освіти, що спрямовано на оновлення
змісту, методів і форм вивчення фахових дисциплін: «Андрагогіка», «Історія
соціальної роботи», «Соціальна робота в громаді» та ін.
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Матеріали дисертації можуть використовуватися в інформаційно-освітніх
центрах підвищення кваліфікації на виробництві, геронтологічних реабілітаційних
центрах, територіальних центрах соціального обслуговування населення, культурнопросвітницьких закладах, волонтерських і громадських організаціях.
Результати та висновки дослідження є доцільними для подальшого
розроблення програм, нормативних документів та законодавчих актів з проблем
освіти дорослих в Україні. Матеріали наукового пошуку можуть бути використані
в історико-педагогічних, психолого-педагогічних та порівняльних дослідженнях.
Результати
Мелітопольського

наукового
державного

пошуку

впроваджено

педагогічного

в

університету

освітній

процес

імені

Богдана

Хмельницького (довідка № 01-28/91 від 30 січня 2017 р.); Кіровоградського
інституту розвитку людини (довідка № 27.1/21-420 від 28 січня 2017 р.);
Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної
освіти (довідка № 01-02/54 від 19 січня 2017 р.); Нікопольського педагогічного
училища Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний
університет» (довідка № 310 від 28 грудня 2016 р.).
Особистий внесок здобувача. У працях, опублікованих у співавторстві,
особистим внеском здобувача є аналіз особливостей освіти дорослих у Республіці
Польща (Пастушок, Волярська, 2016a), опис етапів організації закладів
неформальної освіти дорослих (Пастушок, Волярська, 2016b), обґрунтування
напрямів освіти дорослих (Пастушок, Волярська, (2017a), висвітлення окремих
тенденцій розвитку освіти дорослих в Україні (Пастушок, Волярська, 2017b).
Апробація результатів дослідження здійснювалася у формі доповідей та
повідомлень на науково-практичних конференціях, форумах, читаннях, зокрема:
- міжнародного рівня: «Професійний розвиток фахівців у системі освіти
дорослих: історія, теорія, технології» (Київ, 2017); «Педагогіка і психологія
сьогодення: теорія та практика» (Одеса, 2017); «Соціальні проблеми сучасної
молоді: український та світовий досвід вирішення» (Глухів, 2016); «Неперервна
освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (Запоріжжя, 2016); «Освіта
дорослих – регіональний розвиток: досвід виклики, стратегії» (Запоріжжя, 2016);
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«Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки» (Одеса, 2016);
«Особистість, сім’я, суспільство: питання педагогіки та психології» (Львів, 2016),
«Наукова дискусія: питання педагогіки та психології» (Київ, 2016);
- всеукраїнського рівня: «Професійний розвиток фахівців у системі освіти
дорослих» (Київ, 2017), «Освіта впродовж життя: вимоги часу» (Київ – Тарасівка,
2016).
Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи відображено у 14
публікаціях (10 – одноосібних), з-поміж них – 1 методичні рекомендації, 3 статті у
наукових фахових виданнях України, 1 стаття у виданні України, що включено до
міжнародних

наукометричних

баз,

1

стаття

у

зарубіжному

науковому

періодичному виданні, 7 публікацій у збірниках матеріалів науково-практичних
конференцій, 1 праця, що додатково відображає наукові результати дисертації.
Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій українською та
англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них,
загальних висновків, списку використаних джерел (304 найменування, з них 170 –
іноземними мовами) та 8 додатків на 65 сторінках. Повний обсяг дисертації
становить 290 сторінок друкованого тексту, основний зміст викладено на 198
сторінках. Робота містить 15 таблиць і 10 рисунків.
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РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ПОЛЬЩІ ЯК
ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
У розділі уточнено сутність базових понять дослідження, представлено
результати аналізу джерелознавчої бази з досліджуваної проблеми, виявлено та
проаналізовано законодавче забезпечення системи освіти дорослих у Польщі у
другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. та здійснено періодизацію її розвитку.

1.1. Аналіз базових понять дослідження
З метою з’ясування чинників, що впливають на діяльність системи освіти
дорослих виокремимо та проаналізуємо еволюцію змістового наповнення базових
понять, що окреслюють розвиток системи освіти дорослих у Польщі. Аналізу
підлягатимуть такі дефініції: «освіта дорослих», «система освіти дорослих»,
«дорослий», «розвиток», «тенденції» (Рис. 1.1.1).

Рис. 1.1.1. Алгоритм аналізу базових понять дослідження
Важливими для нашого дослідження є наукові міркування щодо освіти в
цілому і освіти дорослих зокрема. Погоджуючись з думкою О. Дубасенюк (2005),
що освіта є широким поняттям у сучасному світі, відіграє інтегративну роль при
формуванні соціальних спільнот, інститутів суспільства, формуванні взаємодії
освітніх систем різних країн тощо, наголошуємо, що поняття «освіта» є складним
і багатовимірним. У межах нашого дослідження будемо тлумачити освіту як
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процес і результат засвоєння знань, умінь, навичок, компетенцій і моральноетичних норм.
У словнику з освіти дорослих, складеного О. Аніщенко і Л. Лук’яновою
(2014), освіта дорослих визначена як «цілеспрямований процес розвитку і виховання
особистості шляхом реалізації освітніх програм і послуг, здійснення освітньоінформаційної діяльності в межах та поза межами загальної середньої, професійнотехнічної, вищої і післядипломної освіти» (с. 64).
У сучасних концепціях і дослідженнях освіту дорослих зазвичай трактують як:
складову «системи неперервної освіти, мета якої – соціально-економічна адаптація
дорослої людини до перетворень, що відбуваються в суспільстві; пролонгований
процес і результат розвитку й виховання особистості, за допомогою освітніх програм
та шляхом реалізації освітніх послуг упродовж життя» (Лук’янова, 2011а, с. 15);
процес, що «здійснюється впродовж життя і охоплює комплекс формального,
неформального та інформального навчання, передбачає участь дорослих у
різноманітних освітніх програмах, цілеспрямовану діяльність освітніх установ для
навчання різних категорій дорослих, законодавчу підтримку, професійну підготовку
андрагогів» (Бідюк, 2012, с. 13). Метою освіти дорослих, як зазначають дослідники, є
всебічний

розвиток

особистості,

її

самоактуалізації,

самостійності

та

відповідальності, здатності адаптуватися до динамічних змін на ринку праці.
Вищезазначенне

підкреслює

важливість

андрагогічного

підходу

щодо

розуміння сутності освіти дорослих. Цей підхід визначає зміщення в освіті дорослих
акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок до
формування і розвитку здатності практично діяти, застосовувати індивідуальні
технології й набутий досвід успішної діяльності в процесі виконання необхідних
функцій професійної та соціальної практики (Лук’янова, 2011а).
У

дослідженні

С. Прийми

обґрунтовано,

що

«наприкінці

ХХ

ст.

дослідження освіти дорослих збагачуються системним розглядом цього явища як
соціального інституту, аналізом регіональних проблем освіти дорослих» (Прийма,
2015, с. 32). Слушним є твердження дослідника про те, що системи відкритої
освіти забезпечують широкий доступ до освітніх ресурсів, а це, у свою чергу,
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уможливлює найбільш повну реалізацію дорослими своїх прав на освіту, яка за
змістом відповідає вимогам ринку праці, культурно-освітнім запитам особистості
(Прийма, 2015, с. 48).
Аналіз словникової, довідникової літератури, а також праць польських
науковців з андрагогіки та дидактики дорослих показав, що ряд авторів
(С. Купісієвич (Kupisiewicz, 1978), Ф. Урбанчик (Urbańczyk, 1973) освіту
дорослих розуміють як перехід від одного рівня до іншого (кращого), який, по
суті, визначає розвиток людини. Освіта дорослих, на думку C. Купісієвича,
характеризує серію окремих процесів та дій, які зрештою призводять до цілісного
розвитку людини (Kupisiewicz, 1978). Ф. Урбанчик її розглядав як виховання
поведінки особистості, яке в майбутньому уможливлює культурний розвиток
дорослої людини (Urbańczyk, 1973).
Так, Б. Мілерський і Б. Сліверський (Milerski, Śliwerski, 2000) поняття
«освіта дорослих» трактують як «діяльність, що спрямована на забезпечення
молоді шкільного віку та дорослих можливостями для задоволення своїх
культурних потреб та інтересів, доповнення та підвищення кваліфікації,
збагачення їх знань та розвитку їх навичок» (с. 35). На нашу думку, у
вищезазначених визначеннях автори поєднують освіту дорослих з практикою
культурного виховання дорослих і подальшим професійним навчанням.
Ж. Полтуржицький (Półturzycki, 1991) акцентує увагу на тому, що поняття
«освіта дорослих» ототожнюється з поняттям «освіта для дорослих» та означає
«усі формальні та неформальні освітні процеси, які розширюють або доповнюють
шкільну освіту, а також практичну підготовку дорослих з метою розвитку
навичок, підвищення професійної кваліфікації, отримання нових кваліфікацій і
збагачення життя особистості» (с. 12). Вважаємо, що у цьому понятті науковець
поєднує вцілому навчання, виховання, а також професійну підготовку дорослого
населення в країні.
Д. Корзан (Korzan,2005) наголошує, що в сучасному світі та сучасному
сприйнятті системи неперервної освіти спеціальне місце посідає саме освіта
дорослих, яка охоплює різні етапи життя людини, а не тільки період виробництва
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чи період безробіття, а також період виходу на пенсію. Відповідно до принципів
неперервного навчання кожна людина має право на освіту в різні періоди життя, а
освітні інституції відповідають за надання різних освітніх послуг і підтримки
(Korzan, 2005). Навчання впродовж життя, відповідно до позиції автора, також
містить усі освітні формальніта неформальні впливи та самоосвіту.
У межах нашого дослідження будемо спиратися на підходи ЮНЕСКО щодо
типів освіти дорослих, зокрема це: формальна, неформальна, інформальна.
Науковцями (Лук’янова, 2017; Огієнко, 2008; Шугалій, 2013; Vykhrushch, 2013)
доведено,

що

формальну

загальноприйнятий,

або

традиційний

інституційну

освіту

вид

представлений

освіти,

слід

розглядати

як

традиційними

системами освіти, який здійснюється в освітніх установах за навчальними планами
та програмами, що відповідають державним стандартам, та певними вимогами до
рівня підготовки випускника навчального закладу й завершується одержанням
диплома (сертифіката). Формальна освіта дорослих у контексті нашого дослідження
і з урахуванням законодавства Польщі другої половини ХХ ст. співвідноситься зі
шкільною освітою дорослих у цій країні, а неформальна – з позашкільною.
Неформальна освіта дорослих здійснюється згідно з інтересами та
потребами окремих категорій дорослих у спеціалізованих навчальних центрах
(освітніх установах або громадських організаціях), шляхом навчання на різних
курсах, у гуртках за інтересами, завдяки спілкуванню через мережу Інтернет.
Знання, які отримують дорослі в такий спосіб, не відповідають принципам
науковості, системності та ніколи не завершуються отриманням дипломів
(Лук’янова, Аніщенко, 2014, с. 13–14).
На необхідності розглядати неформальну освіту дорослих як провідний
фактор соціального й економічного розвитку країни наголошувала О. Василенко
(2013). На думку дослідниці, цей тип освіти дорослих спрямований на
задоволення освітніх потреб різних категорій громадян зокрема і зростання
освітнього потенціалу суспільства загалом (Василенко, 2013). Ми вважаємо, що
неформальна освіта дорослих забезпечує соціальну інтеграцію різних категорій
дорослого населення до розв’язання соціально-економічних проблем суспільства,
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сприяє

підвищенню

статусу

громадянина

в

суспільстві,

його

конкурентоспроможності на ринку праці.
Удосконалення неформальної освіти дорослих, за твердженням С. Сисоєвої
(2011), передбачає розширення варіативності освітніх можливостей для саморозвитку
особистості, врахування пізнавальних потреб усіх вікових категорій громадян.
Інформальна

освіта

дорослих

здійснюється

через

засоби

масової

комунікації, спілкування, відвідування культурних установ, через самоосвіту.
Таку освіту науковці розглядають як аматорську, що задовольняє потреби та
інтереси особистості. Особливість інформальної освіти полягає в тому, що вона
ніколи не завершується, але створює умови для саморозвитку особистості
дорослої людини (Аніщенко, Лук'янова, Сігаєва, Зінченко, Баніт, & Дорошенко,
2013).
Нам імпонує визначення типів освіти дорослих надане в монографії
О. Огієнко (2009): «Формальна освіта передбачає навчання на загальному і/або
професійному рівні освіти й завершується видачею документу, що підтверджує
отриману освіту; неформальна освіта здійснюється поза формальною у
різноманітних формах (навчання в освітніх закладах, громадських організаціях, в
клубах, за допомогою тренерів), але носить цілеспрямований, системний
характер; інформальна освіта передбачає індивідуальну пізнавальну діяльність
упродовж життя, але не є цілеспрямованою» (с. 31).
Узагальнюючи напрацювання польських дослідників з питань освіти
дорослих

Б. Мілерського

(Milerski,

Śliwerski,

2000),

Ж. Полтуржицького

(Półturzycki,1991), Ф. Урбанчика (Urbańczyk, 1973) та ін., відзначимо, що
неформальна освіта більшістю науковців розглядається як доповнення до
формальної освіти. Проте термін «неформальна освіта» має більш широкий
контекст і постає в єдиний понятійний ряд із неперервною, додатковою освітою і,
що найбільш важливо, самоосвітою дорослої людини. У цьому своєму значенні
неформальна освіта уможливлює оволодіння дорослим новими знаннями,
навичками, техніками продовж усього життя, приймаючи різноманітні форми та
на засадах взаємодії з формальною освітою.
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Розглянемо більш детально поняття «система освіти» з подальшим
проектуванням його значення у дослідження. Обґрунтування цього поняття, на
нашу думку, вимагає реалізації системного підходу, який забезпечує вивчення
закономірностей і механізмів утворення складного об’єкту дослідження – системи
освіти дорослих у Польщі, що дає змогу виявити сутність цілісної системи освіти
дорослих у досліджуваній країні.
За

переконанням

С. Гончаренка,

наприкінці

ХХ ст.

відбулося

трансформування змістового наповнення тлумачення поняття «система освіти».
В українському педагогічному словнику зазначено, що «система освіти – це
існуюча в масштабі країни структура освітньо-виховних закладів» (Гончаренко,
1997, с. 304). В енциклопедії освіти систему освіти визначено як сукупність
«навчальних закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ,
науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління
освітою та самоврядування в галузі освіти» (Кремень, &Савченко, 2008, с. 818).
Отже система освіти покликана задовольняти потреби населення, громади,
держави в освітній сфері, що, власне, обумовлює предметну сферу її
функціонування, визначає мету, завдання, принципи, функції діяльності.
Розглядаючи розвиток системи освіти дорослих у Польщі, зазначимо, що
міждисциплінарний підхід у контексті окресленої проблеми передбачає зв’язок як
між педагогікою і андрагогікою, так і між дисциплінами, які викладаються у
польських закладах освіти, які дозволяють розширити український досвід з
організації освіти дорослих. Саме тому ми вважаємо за необхідне розглядати
предмет нашого дослідження на основі методології міждисциплінарних досліджень,
яка дозволяє аналізувати феномен освіти дорослих в умовах європейської інтеграції
з використання наукових фактів та методів дослідження суміжних наук.
Значний інтерес для нашого науково-педагогічного пошуку представляє
праця В. Кременя (2013) «Педагогічна синергетика: понятійно-категоріальний
синтез». Учений вважає, що «педагогічні системи, по суті, є антропологічними
системами, оскільки їх об’єктивне призначення – забезпечити формування людини
як особистості, яка володіє системною культурою людинознавства, виробленою
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попередніми поколіннями, що дає їй життєві смисли та цілі, орієнтири для
власного розвитку. Особистість у педагогічному процесі розглядається як
синергетична, соціальна система, що саморозвивається, суть якої втілюється в
пануванні й у виконанні об’єктивних соціальних ролей…» (Кремень, 2013, с. 15).
Порівнюючи визначення терміну «система освіти» на законодавчому рівні
Польщі і України, відмітимо, що в українському законодавстві система освіти має
ширше визначення, ніж у польському. Так, у ст. 1 Закону України «Про освіту»
(2017) система освіти визначена як «сукупність складників освіти, рівнів і
ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних
умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників
освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативноправових актів, що регулюють відносини між ними». У Законі Республіки Польщі
«Про систему освіти» (1991) систему освіти визначають як організаційну
структуру, що створена державою і забезпечує, зокрема, реалізацію права на
освіту через освіту та підтримку.
У науковій праці Б. Мілерського і Б. Сліверського зазначено, що метою
функціонування системи освіти Польщі є реалізація права громадян на здобуття
освіти, задоволення їх культурних, освітніх, духовних, інтелектуальних потреб,
сприяння підвищенню якості та рівня життя (Milerski, Śliwerski, 2000).
Відповідно до сьогоднішнього бачення, вважаємо, що система освіти в
широкому сенсі є державною організаційною структурою в сукупності
нормативно-правового, фінансового, організаційного і змістового забезпечення її
складників і взаємозумовленості всіх її рівнів, ступенів, кваліфікацій.
Як елемент національної освітньої галузі система освіти дорослих у Польщі
віддзеркалює особливості різних груп дорослого населення і є умовою
професійного та особистісного зростання дорослих упродовж життя. Визначення
поняття «система освіти дорослих» відповідно до чинного законодавства Польщі та
поглядів науковців (А. Клім-Клімашевської, Є. Скібінської, Ж. Полтуржицького
та ін.) узагальнено нами у таблиці А.1 додатку А.
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Суттєвим для нашого дослідження є твердження Ж. Полтуржицького
(Półturzycki, 1991) щодо системи освіти дорослих, яку потрібно розуміти як
«систему освітніх заходів у різних формах і масштабах для дорослих будь-якого
віку, професії та навколишнього середовища» (с. 74). Система освіти дорослих, на
думку автора, має відмінності в сфері культури та практичної діяльності людини,
у шкільних, академічних, позашкільних формах та самоосвіті, є частиною
неперервної освіти та має свої цілі у формі інтелектуальної діяльності, яка
орієнтована на дорослих.
Загалом, у контексті нашого дослідження система освіти дорослих у Польщі
може бути розглянута в двох значеннях: 1) відкрита, гнучка, доступна,
багатопрофільна

навчально-адаптивна

взаємопов’язаних

і

взаємодоповнюючих

структура,
складових,

яка

складається

з

що

забезпечують

її

неперервний розвиток; 2) соціальний інститут у суспільстві, який наділений
певними

функціями

професійного

та

розвитку

відповідає
й

соціальним

особистісної

запитам

самореалізації

в

дорослих

щодо

соціумі.

Нині

визначальними рисами системи освіти дорослих у Польщі є доступність,
багатоманітність освітніх послуг, наявність розгалуженої мережі інституцій
неформальної освіти дорослих.
Варто підкреслити, що у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
до складу системи освіти дорослих входили заклади шкільної освіти для дорослих
(загальноосвітні початкові та середні школи, професійні та поліцеальні школи,
професійно-технічні училища (школи), ліцеї, вищі навчальні заклади, курси при
центрах зайнятості) і позашкільної освіти для дорослих (заклади й установи
післядипломної та додаткової освіти). Так, заклади шкільної освіти для дорослих
підпорядкувалися відповідним міністерствам державної влади та керувалися у
своїй діяльності державною нормативно-правовою базою. Заклади позашкільної
освіти для дорослих створювалися як державними органами влади, так і
територіальними

громадами,

професійними

асоціаціями

працівників

і

роботодавців, громадськими організаціями, окремими громадянами тощо. На
початку 2000-х рр. (після 2003 р.) у Польщі за нормативними документами було
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виокремлено формальну (шкільну) і неформальну (позашкільну) освіту дорослих.
У наступному розділі ми детальніше охарактеризуємо особливості складових
системи освіти дорослих у Польщі.
Ключовим для нашого дослідження також є поняття «дорослий», яке
висвітлено в працях зарубіжних (С. Вершловский (2014), С. Змеєв (2004), та
українських (Л. Лук’янова (2011а), Н. Ничкало (2009), С. Сисоєва (2011))
науковців. Водначас, найбільший інтерес для нас становлять праці польських
дослідників (Т. Александер (Aleksander, 2002; Aleksander, 2009), М. Малевський
(Malewski,1997), М. Марчук (Marczuk,1996), Е. Веселовська (Wesołowska, 1995),
З. Шарота (Szarota, 2004) та ін.)
У зарубіжній психолого-педагогічній літературі дорослий визначається за
такими ознаками: вік, психофізіологічна та соціальна зрілість, повна цивільноправова дієздатність, економічно-матеріальна незалежність, залученість у сферу
професійної та соціальної діяльності.
У дослідженні Л. Лук’янової простежується думка про те, що важливою
характерною рисою дорослої людини є не стільки вік, скільки відповідність
соціально-психологічним чинниками, які усвідомлює сама людина й визнає
суспільство. Основною рисою дорослого, як зазначає вчена, є здатність самостійно
приймати рішення та нести за них відповідальність. Отже, дорослий – це
«особистість, яка розвивається, підготовлена до універсальної діяльності, має
сформовані пізнавальні запити, духовні потреби, здатності самостійно планувати і
реалізовувати власні цілі» (Лук’янова, 2012, с. 13–14).
С. Сисоєва визначає дорослого як особу, що «виконує соціально значущі
продуктивні ролі (громадянина, працівника, члена родини); що володіє
фізіологічною, психологічною, соціальною, моральною зрілістю, відносною
економічною незалежністю, життєвим досвідом і рівнем самосвідомості,
достатніми для відповідальної самокерованої поведінки; поєднує або чергує
навчальну діяльність з іншими видами діяльності» (Сисоєва, 2011, с. 30).
У контексті нашого дослідження значний науковий інтерес представляє
праця польського вченого М. Малєвського «Дорослість – складна категорія
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андрагогіки» (Malewski, 1997), у якій здійснено аналіз поняття «дорослий».
Розглянувши

трактування

понять

«дорослий»

і

«дорослість»,

науковець

відзначив, що значна кількість польських андрагогів розуміють дорослість як
соціальний стан людини та описують її через характеристики людської діяльності,
зокрема важливі сфери суспільного життя.
Найбільш

вдале

визначення

поняття

«дорослий»,

на

нашу

думку,

запропоновано З. Пєтрасинським (Pietrasiński, 1990) у 1990 р: «Дорослий – це той,
хто досяг фізичної зрілості і має повнолітній вік, тож, це особа віком від 18 років, з
властивими для неї психологічними та соціальними якостями» (с. 109).
У нашому дослідженні акцентуємо увагу на тому, що дорослі мають певний
соціальний досвід, відповідний матеріальний стан, сформований рівень соціальних
відношень і соціальної поведінки та властиві тільки їм психофізіологічні особливості
й особливості пізнавальної сфери. Отже, дорослі характеризуються зрілістю
ціннісної

сфери,

бажанням

до

подальшого

самовдосконалення,

почуттям

відповідальності за власні вчинки та вчинки навколишніх. На нашу думку, ціннісні
орієнтації дорослих слід враховувати як передумову вмотивованості до навчання
впродовж життя. Тому з позиції аксіологічного підходу варто розглядати особистість
дорослого. Сутність аксіологічного підходу у межах нашого дослідження полягає в
спрямованості

системи

освіти

на

розвиток

професійних,

особистісних

і

соціокультурних цінностей дорослого.
Звернемо увагу на те, що часто вживаним у нашій дисертаційній роботі є
поняття «розвиток». Необхідно відзначити, що серед наукових поглядів до
тлумачення сутності цього поняття немає одностайності. Так, у філософській
літературі категорію «розвиток» визначено як «перехід», «рух», що позначається
низкою пов’язаних між собою подій, зумовлених внутрішньо притаманною
детермінованій об’єктивній реальності властивістю переходити з одного відносно
усталеного стану в інший відносно усталений стан, а кожний наступний стан
відповідає більш повному, багатшому, досконалішому буттю. Розвиток – це
«незворотна,

спрямована,

закономірна

об’єктів…» (Шинкарук, 2002, с. 555).

зміна

матеріальних

та

ідеальних
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У словнику з освіти дорослих поняття «розвиток» визначається як «особливий
тип незворотних, поступальних, цілеспрямованих змін складних системних об’єктів,
пов'язаний

зі

структурним

і

функціональним

оновленням,

поліпшенням,

удосконаленням, зростанням цих об’єктів, перетворенням їх у якісно нові», …
«процес надбання особистістю якісних і кількісних змін у власній структурі;
інтегрований результат дії внутрішніх (становлення) і зовнішніх (формування) умов
розвитку особистості» (Лук’янова, Аніщенко, 2014, с. 372). Отже, на розвиток
впливають зовнішні та внутрішні, керовані та некеровані фактори, а цілеспрямоване
виховання та навчання відіграють провідну роль у цьому процесі.
Проведений теоретичний аналіз дав змогу розкрити зміст поняття «розвиток»
через його приналежність до системних об’єктів, здатних до змін, що ведуть до
зростання ефективності функцій внаслідок перебудови внутрішньої структури та
появи нових системних елементів, відповідно до постійно змінюваних вимог
навколишнього середовища. Отже, у контексті нашого дослідження розвиток
системи освіти дорослих трактовано як процес кількісних і якісних змін структур
системи освіти дорослих, пов'язаних із потребами дорослого населення до
прогресивних змін у глобальному та національному вимірах.
Одним з базових понять нашого дослідження є поняття «тенденції»,
сутність якого необхідно з’ясувати. Так, Н. Лавриченко (2006) наголошує на тому,
що тенденції виступають формами вираження закономірностей, які загалом не
мають іншої реальності, крім тенденції, крім наближення до чогось у тенденції.
О. Локшина

визначає

тенденцію як базову категорію порівняльної

педагогіки, яка трактується не лише з позиції виявлення напряму руху, а й у
контексті сутності якісних змін, що відбуваються під час цього руху (Локшина,
2011, с. 13). Ми розділяємо точку зору О. Давиденко про те, що тенденція – це
напрям розвитку певного явища, думки, ідеї тощо» (Давиденко, 2015, с. 151). У
польському словнику тенденції витлумачено як сучасний напрям розвитку однієї
галузі, а тенденція розвитку – як загальний напрямок змін явищ у довгостроковій
перспективі (Doroszewskiego, 2007).
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У словнику з освіти дорослих за редакцією В. Кременя встановлено, що
тенденції розвитку освіти виокремлюють як напрямки, у яких відбувається
розвиток освіти як системи (Кремень, &Ковбасюк, 2014, с. 420). Ми вважаємо, що
виявлення тенденцій розвитку освіти охоплює різні сфери впливу на освітні
процеси,

зокрема:

документальне

формування

наповнення

освітньої

європейського

політики
та

держави,

національного

наприклад,
нормативно-

правового поля; соціальні, економічні, демографічні показники розвитку
суспільства; наявність та доступність регіональних та національних статистичних
даних з освіти для проведення ґрунтовного аналізу.
Вище наведені дефініції дали змогу нам визначити тенденції розвитку
системи освіти дорослих у Польщі як спрямовані напрями організації та
функціонування системи освіти дорослих, що знайшли відображення в
особливостях

її

нормативно-законодавчого,

організаційного,

навчально-

методичного забезпечення; кількісних і якісних характеристиках мережі закладів
та установ формальної та неформальної освіти дорослих та їх підпорядкованості
державним і недержавним адміністративним структурам.
Узагальнення позицій польських науковців (М. Малевський (Malewski,
1997), Ж. Полтуржицький (Półturzycki, 1989; Półturzycki, 1991), Ф. Урбанчик
(Urbańczyk, 1973), Ф. Шльосек (Szlosek, 1995) та ін.) і українських учених
(Л. Лук’янова (2013), Н. Ничкало (2009), О. Огієнко (2008) та ін.) з проблем освіти
дорослих дозволило нам зробити висновок про те, що систему освіти дорослих у
Польщі потрібно розглядати як педагогічну систему, яка забезпечує особистісний
і професійний розвиток дорослих, основи культури, творчості та професійної
майстерності, спрямованих на удосконалення особистості як найвищої цінності
суспільства. У зв’язку з таким розумінням системи освіти дорослих важливості
набуває

освіта

впродовж

життя

відповідно

до

соціально-економічних,

технологічних і соціокультурних змін у сучасному світі.
Для нашого дослідження цінним є аналіз поняття «система освіти дорослих
у Польщі» з позицій таких методологічних підходів як: акciологічний (передбачає
розгляд системи освіти дорослих з урахуванням ціннісних орієнтацій суспільства
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загалом та дорослої людини зокрема); андрагогічний (вимагає розгляду
досліджуваного феномена з позицій дорослого учня, його потреб, що передбачає
орієнтацію освіти на форми і методи навчання дорослих); міждисциплінарний
(аналізує розвиток системи освіти дорослих на тлі різних наукових дисциплін
(андрагогіки, педагогіки, філософії освіти, історії, соціології тощо); системний
(дозволяє висвітлити різноманітність внутрішніх і зовнішніх зв’язків системи
освіти дорослих, забезпечує об’єднання основних складових навчання дорослих
впродовж життя в цілісному соціально-освітньому процесі, що дає змогу виявити
сутність розвитку освіти дорослих). Система освіти дорослих покликана
відповідати суспільним цінностям і задовольняти потреби населення, громади,
держави в освітній сфері, що, власне, обумовлює предметну сферу її
функціонування, визначає мету, завдання, принципи, функції діяльності.
Таким чином, здійснений аналіз базових понять дослідження та зроблені на
його основі узагальнення дозволяють оптимізувати процес вивчення розвитку
системи освіти дорослих у Польщі в окреслений у дослідженні період, визначити
системотвірні зв’язки, що забезпечують упорядкованість структури системи освіти
дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Підсумовуючи,
відзначимо, що методологічними засадами аналізу проблеми розвитку системи
освіти дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. виступають
основні закони діалектики та принцип історизму, які визначають особливості ґенези
та функціонування такого феномена як система освіти дорослих у Польщі.
Наступний підрозділ нашого дисертаційної роботи присвячено аналізу
історіографії і джерельної бази дослідження.

1.2. Історіографія і джерельна база дослідження
Зважаючи на предмет і характер проблеми розвитку системи освіти
дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. її розв’язання має
свої особливості і труднощі, що зумовлені перетином порівняльної педагогіки та
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історії

педагогіки.

Означена

тема

дослідження

є

комплексною

та

міждисциплінарною й вимагає залучення науково-теоретичного доробку різних
галузей знань і суспільно-культурної практики. Так, проведене нами опрацювання
історичних, педагогічних, соціологічних джерел дозволило з’ясувати, що бракує
наукових праць, присвячених питанню розвитку власне освіти дорослих в
окреслений період.
Ураховуючи завдання дослідження, а також структуру і характер
джерельної бази, вважаємо за доцільне класифікувати її за формально-змістовим
принципом. Такий підхід дозволяє визначити шість груп джерел: 1) архівні та
документальні джерела нормативного, статистичного й історико-педагогічного
характеру; 2) монографічні та дисертаційні джерела; 3) навчально-методична
література; 4) статейні публікації та матеріали щорічників; 5) довідковоенциклопедичні видання; 6) нормативно-правові документи. Відзначимо, що
матеріали Інтернет-ресурсів не виділяємо в окрему групу, тому що вони у
змістовному відношенні відповідають тій чи іншій із вказаних груп джерел. У
кількісному вигляді джерельна база представлена у таблиці 1.1.1.
Таблиця 1.1.1
Основні групи джерел дослідження
Назва
К-ть
304

Архівні
матеріали

Дисертації,
автореферати,
монографії

Навчальнометодична
література

Статейні
публікації і
матеріали
щорічників

Довідковоенциклопедичні
видання

Нормативно-правові
документи

4

49

73

109

6

63

Завдяки мережі Інтернет ми ознайомилися зі змістом наукових праць польських
учених, нормативно-правової документації, матеріалів періодичних видань і
статистичних звітів Польщі 50–70-х років ХХ ст.
Отже, науковий пошук показав наявність чималої кількості наукових праць,
матеріалів і документів, присвячених історико-педагогічній ретроспективі
становлення та розвитку освіти дорослих як освітньої галузі.
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Визначені групи джерел мають різне науково-інформативне навантаження,
тож потребують детальнішого аналізу, зокрема з позицій їхньої появи у різні
історичні періоди Польщі. Наприклад, проаналізовані нормативно-правові
документи з розвитку системи освіти дорослих у Польщі другої половини ХХ –
початку ХХІ ст. умовно можна розподілити на документи, що складають
законодавчу

й

нормативно-правову

загальнодержавного

(від

1990 р.

і

базу

місцевого

дотепер)

рівнів

(до

щодо

1989 р.)

і

розвитку

та

функціонування освітньої й культурної галузі Польської народної республіки та
Республіки Польщі.
У зв’язку з цим, особливості освіти дорослих розглянуто в історичній
ретроспективі відповідно до таких великих періодів розвитку польського
суспільства, що входять до хронологічних меж нашого дослідження. Це 1950–
1989 рр. ХХ ст. – період, що характеризується находженням Польщі у тісному
зв’язку з Радянським Союзом, та 1990–2009 рр. – часи відокремлення Польщі від
блоку соціалістичних країн і приєднання до європейської спільноти.
Установлено, що хоча педагогічній науці Польщі 50–80-х років ХХ ст. була
притаманна ідеологічна заангажованість, нівелювання національних та етнічних
особливостей у висвітленні явищ, процесів та інтерпретації фактів, варто надати
належне сформованій у її надрах системі народної освіти. Історіографія цього
періоду, як буде представлено нами далі, містить багато цінних для нашого
дослідження об’єктивних даних. Отже, у процесі формування методологічних
засад функціонування й розвитку освіти дорослих до 1989 р. корисними для
вивчення є джерела політичного й ідеологічного змісту. Провідне місце з-поміж
нормативних документів того часу посідають Закони, різного роду Положення,
Розпорядження, оглядові звіти, доповідні записки, що приймалися Міністерством
освіти і Міністерством вищої освіти Польської народної республіки.
Свідченням ідеологічної заангажованості освіти дорослих є розглянуті нами
архівні справи 50-х років ХХ ст.: справи Департаменту освіти та культури
дорослих (O obowiązkus zkolnym, 1956; Instrukcja program o wadla liceów, 1949;
Program nauki w 11-letniej, 1950), тексти законів і розпоряджень Міністерства
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освіти Польської Народної Республіки (від 31 грудня 1944 р. до 16 листопада
1966 р.), Міністерства вищої освіти Польської Народної Республіки (від 31 грудня
1951 р. до 16 листопада 1966 р.), Міністерства освіти і вищої освіти Польської
Народної Республіки (від 16 листопада 1966 р. до 29 березня 1972 р.), а також
праця того часу «Педагогіка дорослих» (Wojciechowski, 1962).
Матеріали, які в них містяться, вказують на те, що навчання дорослих та
підготовка працівників і фахівців у Польщі у 50–60-х роках минулого століття у
контексті освіти дорослих здійснювалася на однакових засадничих принципах
політики та професіоналізації населення з орієнтацією на Радянський Союз.
Поступово й невпинно відбувалася еволюція, видозміна форм і методів, проте
залишалися незмінними вихідні принципи, що зумовлювали зміст навчання
дорослого населення: централізація управління загальноосвітніми закладами та
професійними установами для дорослих, підпорядкованість змісту навчання
ідеології влади.
Зауважимо також, що з кінця 80-х років і початку 90-х років ХХ ст. і до
початку ХХІ ст. Польща перебувала в процесі розбудови власної національної
системи освіти в цілому та системи освіти дорослих зокрема. Тож, у дослідженні
цього етапу ми послуговувалися працями, які відображають поступ науки й
педагогічної практики Польщі, а також освітніх інституцій у формальній і
неформальній освіті дорослих.
Важливе значення для дослідження проблем освіти дорослих у Польщі в
окреслений період мають праці з філософії освіти В. Андрущенка (2012),
І. Зязюна (2005), Л. Колаковського (Kołakowski, 1967), В. Кременя (2013),
В. Кудіна

(2007);

(Aleksander,

2002),

з

андрагогіки
Т. Новацького

та

дидактики дорослих
(Nowacki,

2004),

Т. Александера

Ж. Полтуржицького

(Półturzycki, 1991), Є. Скібінської (Skibińska, 2011), Ф. Урбанчика (Urbańczyk,
1973), Ф. Шльосека (Szlosek,1995) та багатьох інших. Праці, які відносяться до
джерельної бази та складають історіографію досліджуваної проблеми, умовно
можна об’єднати в чотири групи:
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 перша група репрезентована працями з історії педагогіки та педагогічної
думки Польщі (Ю. Грищук (2016), І. Ковчина (1997), В. Майборода (2012),
Н. Савченко (2013), А. Чубинський (Czubiński, 2011) та ін.);
 другу групу складають історико-педагогічні розвідки українських
науковців і дослідників з освіти дорослих різних країн (Богів, (2015), А. Вихрущ
(2014),

І. Литовченко

(2017b),

Л. Лук’янова

(2011а),

Н. Ничкало

(2009),

В. Павленко (2015), Л. Тимчук (2015), Л. Юрчук (2003) та ін.);
 до третьої групи відносяться роботи польських науковців, які
розглядають увесь спектр освіти дорослих в окреслений хронологічний період
(З. Віатровський (Wiatrowski, 1995 b), С. Качор (Kaczor, 1993), Т. Левовицький
(Lewowicki, 2007), А. Мушинські (Muszyński, 1991), Т. Новацький (Nowacki,
1979), Б. Сливерський (Śliwerski, 2005) та ін.);
 четверту

групу

складають

праці

міждисциплінарного

характеру

українських і польських вчених з проблеми освіти дорослих (Я. Войдила (2017),
Л. Гриневич (2005), В. Стрільчук (2015), П. Уліяш (2008) та ін.).
Розгляду особливостей педагогічної освіти в Польщі у 80–90-х роках ХХ ст.
присвячено праці І. Ковчиної (1997), у яких проаналізовано розвиток педагогічної
освіти в Польщі періоду соціально-економічних перетворень, що відбувалися в
країні у 1980–2000-х роках. Так, у дисертаційному дослідженні «Реформування
загальної середньої і педагогічної освіти в Польщі у 80–90-х роках XX ст.» автор
наголошує на історичних передумовах реформування освіти після введення
військового стану (Ковчина, 1997). Значну роль, на думку І. Ковчиної (1997), слід
відвести громадянському руху за оновлення освіти та зародженню ідей
незалежної альтернативної освіти. Дослідницею визначено основні напрями,
теоретичні та організаційно-методичні засади реформування шкільної освіти;
розглянуто нові концептуальні підходи до загального моделювання системи
освіти, обґрунтовано умови її реформування та проаналізовано особливості
професійної підготовки вчителів у Польщі наприкінці ХХ ст.
Проблемам розвитку вищої педагогічної освіти у Польщі присвячено
наукову розвідку Ю. Грищук (2016), яка дозволяє з’ясувати, що основні засади
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розвитку вищої педагогічної освіти у Республіці Польщі ґрунтуються на системі
законодавчих актів і нормативних положень.
Науковий і практичний інтерес для нашого дослідження представляє праця
В. Майбороди (2012), у якій здійснено дослідження розвитку університетської
освіти та науки в Польщі кінця ХХ – на початку ХХІ ст. На основі системного
наукового аналізу вченою встановлено, що процес інтеграції вищої освіти та
науки як соціальний феномен включає два умовно визначених і обґрунтованих
взаємопов’язаних періоди розвитку університетської освіти і науки Польщі в кінці
ХХ – на початку ХХІ ст. Кожен період, як зазначає автор, визначається
об’єктивними соціально-економічними умовами, особливостями розвитку вищої
школи як важливого соціального інституту, суб’єктами реалізації мети і завдань
розвитку

вищої

університетської

освіти

і

науки.

В. Майбородою

було

удосконалено джерелознавче поле проблематики розвитку системи освіти через
його розширення. Так, дослідницею у науковий обіг уведено документи, категорії
й терміни («професорська корпорація», «ліценціат», «матура»), історичні факти,
що дало змогу поглибити та

конкретизувати відомості про тенденції,

закономірності й перспективи розвитку університетської освіти та науки в Польщі
кінця ХХ – на початку ХХІ ст. (Майборода, 2012).
Вагомим для нашого дослідження є доробок української вченої Н. Савченко
(2013) щодо системного аналізу теорії та практики позашкільної освіти молоді в
Польщі (остання чверть ХІХ – середина ХХ ст.). Засобами історико-педагогічного
дослідження автором теоретично узагальнено та практично осмислено розвиток
позашкільної освіти молоді в Польщі в період від останньої чверті XIX ст. до
середини XX ст. Ученою актуалізовано й окреслено перспективи творчого
використання педагогічного досвіду позашкільної освіти молоді в Польщі у
зазначений період; відзначено, що одним зі шляхів розв’язання проблеми
належної самореалізації молоді за сучасних умов є участь дорослого населення в
громадсько-педагогічному русі, створення позашкільних інституцій соціалізації
молоді,

субкультурних

об’єднань

молоді,

життєдіяльності таких структур (Савченко, 2013).

допомога

в

забезпеченні
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Історичним аспектам розвитку системи освіти дорослих Республіки Польща
присвячені статті А. Вихруща (2014) «Освіта дорослих у Польщі: минуле і
майбутнє», Л. Лук’янової (2011b) «Розвиток освіти дорослих в Польщі у другій
половині ХХ століття й на початку ХХІ», В. Павленко (2015) «Становлення та
розвиток системи освіти в Польщі». Проаналізуємо їх.
З позиції системного підходу проаналізовано історичні особливості освіти
дорослих у Польщі А. Вихрущем (2014), який обґрунтував вплив політичних,
соціальних, економічних та інших чинників на організацію освітнього процесу у
Польщі, підкреслив важливість послідовної освітньої політики і фінансового
забезпечення освіти дорослого населення.
Так, Л. Лук’янова (2011b) відзначає, що розвиток освіти дорослих у Польщі
у другій половині ХХ ст. і на початку ХХІ ст. відбувався під впливом суспільноекономічних і політичних змін. Учена наголошує, що в результаті глибоких
структурних перетворень, зокрема звільнення освіти від ідеологічного впливу, у
Польщі виникла нова ситуація в освіті дорослих: доволі швидко сформувався
новий ринок освітніх послуг для різних категорій дорослого населення
(Лук’янова, 2011b).
Система освіти дорослих у Польщі перебуває на етапі модернізації, вважає
В. Павленко

(2015).

Приєднання

до

Болонського

(1999)

та

Брюгге-

Копенгагенського (2004) процесів є початком реалізації стратегічних цілей на
державному рівні, які відображають загальноєвропейську політику розвитку
польської освіти на всіх рівнях. Головне завдання перетворень в освіті, як
зазначає В. Павленко (2015), – це наближення її до тих принципів, які характерні
для країн Європейського Союзу.
Окремим видам освіти різних категорій дорослого населення у Польщі
присвячено дисертаційні дослідження О. Давиденко (2015), Л. Юрчук (2006). Так,
Л. Юрчук (2006) проаналізовано стан і тенденції післядипломної педагогічної
освіти Польщі у період суспільних деформацій. У контексті нашого дослідження
виняткового значення набуває проаналізований автором досвід Польщі стосовно
освітньої інтеграції до Європейського Союзу. Л. Юрчук (2006) охарактеризувала
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сучасну теоретичну модель професійно-педагогічної підготовки вчителів у
Польщі, рівень її втілення до системи двоступеневої вищої освіти, рекомендованої
Болонською декларацією 1999 р., визначила етапи розвитку недержавної системи
післядипломної педагогічної освіти.
У

дисертаційному

досліджені

О. Давиденко

(2015)

проаналізовано

проблеми освіти дорослих у контексті розвитку підпільної освіти та педагогічної
думки в Польщі в період окупації (1939–1944-х роках). Автором акцентовано
увагу на конспіративних освітніх структурах, які здійснювали організаційні
заходи щодо поширення освіти дорослих серед цивільного населення.
Звернемося до порівняльних досліджень у галузі педагогіки, предметом
розгляду яких є аналіз проблем, що мають місце в сучасній системі освіти
дорослих у Польщі на тлі загальносвітових і європейських тенденцій. У статтях
Н. Бідюк (2012), О. Івашко (2010b) доведено, що в польській системі освіти
відбуваються суттєві зміни, пов’язані з необхідністю приведення педагогічної та
професійної освіти країни у відповідність з динамічними вимогами суспільства,
інтеграційними процесами в Європі та світовому освітньому просторі.
У ході наукового пошуку з’ясовано, що окремим аспектам професійної
підготовки майбутніх фахівців у Польщі присвячено спеціальні дисертації та
монографії українських науковців. Так, у наукових дослідженнях О. Биковської
(2013) і С. Каричковської (2011) проаналізовано особливості професійної
підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах Польщі. Дослідниці
здійснили порівняльний аналіз підготовки майбутніх учителів англійської мови в
університетах України та Польщі.
У монографії Н. Демешкант (2012) «Екологічна освіта майбутніх фахівців
аграрної галузі в університетах Польщі. Теоретичні і методичні засади»
розглянуто зміст освітніх стандартів, програм і навчальних планів підготовки
фахівців основних аграрних напрямів і методи реалізації завдань екологічної
освіти в процесі підготовки фахівців аграрної галузі у вищій освіті Польщі.
Заслуговують на увагу результати дослідження Л. Тимчук (2015), у яких
висвітлено результати цілісного аналізу становлення та розвитку андрагогіки як
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теорії і практики освіти дорослих в Україні наприкінці XIX – упродовж XX ст.,
розкрито концептуальні теоретико-методологічні засади андрагогіки як теорії і
практики освіти дорослих та обгрунтовано періодизацію її розвитку.
Дисертаційна робота Е. Нероби (2004) «Професійна підготовка інженерівпедагогів у вищих технічних навчальних закладах Польщі» присвячена
дослідженню сучасного стану підготовки викладачів для системи професійної
освіти у вищих технічних навчальних закладах Польщі.
У контексті нашого наукового пошуку важливим орієнтиром для розбудови
освіти дорослих Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. стали праці з
дидактики дорослих і професійної освіти. Так, у 70-ті роки Т. Новацький
опублікував працю «Основи професійної дидактики», що була теоретичнопрактичним виданням, в якому представлено опрацьований широкий спектр
проблем професійної освіти (Nowacki, 1979). Як згодом написав З. Вятровський,
це була «зріла теорія» професійної освіти, яка стала відправним пунктом для
нової педагогічної дисципліни – педагогіки праці (Wiatrowski, 2012). Ф. Урбанчик
у підручнику «Дидактика дорослих» виклав теоретичні та практичні основи
навчання дорослих (Urbańczyk, 1973).
Аналіз праць видатних польських вчених Т. Новацького (Nowacki, 1979;
Nowacki,

2004),

З. Віатровського

(Wiatrowski,

1995;

Wiatrowski,

2005),

Ф. Шльосека (Szlosek, Wiatrowski, & Ciżkowicz, 2007) на початку 2000-х рр.,
свідчить, що педагогіка праці як наукова субдисципліна значно розширила межі
досліджень, які були обґрунтовані Т. Новацьким ще у 1973 р. Як зазначає
Ф. Шльосек, «…істотними нині аспектами досліджень для педагогіки праці
стають питання, пов’язані з педагогічними функціями середовища праці та самої
праці, оскільки професійна праця стала не лише основною цінністю, але також
економічним примусом, питанням професійного консалтингу, що тісно пов’язане
з представленими педагогікою працею проблемами професійної орієнтації та
професійного консультування. До сьогодні цими питаннями не займалася жодна
конкретна наукова дисципліна чи субдисципліна» (Szlosek, Wiatrowski, &
Ciżkowicz, 2007, с. 281).
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На нашу думку, доробки польських науковців значною мірою збагатили
тематичний спектр порушеної проблеми. Серед них слід назвати монографії
«Основи професійної дидактики» (Nowacki, 1979), «Розвиток і стагнація
професійної педагогіки» (Szlosek, Wiatrowski, & Ciżkowicz, 2007) і колективну
наукову працю «Педагогіка праці» (Rachalska, Wiatrowski, 1978).
Питання, пов’язані з удосконаленням професійного навчання дорослого
населення Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., знайшли своє
відображення

в

Т. Левовицького
А. Мушинського

низці
(2011)

узагальнюючих
«Професійна

(Muszyński,

2003)

праць
підготовка

польських
і

дослідників:

праця

вчителів»,

«Організаційно-педагогічні

умови

професійного навчання у центрах неперервної освіти Польщі» (Ustawa o promocji
zatrudnienia, 2004). Основною цінністю праці Т. Левовицького (2011), на нашу
думку, є те, що автор, спираючись на комплекс джерел і нормативно-правової
бази, частково розглядає становлення та розбудову професійної підготовки
педагогів у Польщі.
Організація

та

удосконалення

професійного

навчання

у

центрах

неперервної освіти Польщі стали предметом дослідження А. Мушинського (2004).
Науковцем було розкрито проблему професійного навчання у недержавних
центрах неперервної освіти, підбору та підготовки для них педагогічних кадрів і
керівників, а також обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, спрямовані на
підвищення ефективності професійного навчання у центрах неперервної освіти, а
саме: варіативність та

інтегрованість змісту навчання, який передбачає

можливість оволодіння кількома спорідненими професіями та відповідає стратегії
розвитку сучасного виробництва; застосування нетрадиційних форм навчання у
центрах, які враховують базову спеціальність слухача; прикладна спрямованість
підготовки та професійного вдосконалення працівників; застосування сучасних
технологій управління; організаційно-правове врегулювання функціонування
центрів; моніторинг ринку праці регіону та визначення перспектив його розвитку.
Вагомими для нашого дослідження є обґрунтування А. Мушинським (2004)
сутності професійного розвитку дорослої людини у світлі сучасних перетворень у
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системі неперервної освіти дорослих Польщі та Європи. Також актуальне значення у
контексті завдань нашого дослідження має висвітлена автором специфіка центрів
неперервного навчання. Ці центри, як відзначає А. Мушинський (2004), вимушені
швидко пристосовуватися до нових умов ринку, розробляти відповідне програмне
забезпечення, співпрацювати з центрами працевлаштування, підприємствами щодо
вирішення проблем безробітних, жінок та інших категорій дорослого населення.
Оскільки наш науковий пошук є міждисциплінарним, уважаємо за доцільне
з

позиції

міждисциплінарного

підходу проаналізувати

наукові

розробки

представників споріднених з педагогікою та професійною освітою галузей:
філософії освіти (Войдила, 2017), економіки (Урбанець, 2012), історії (Стрільчук,
2015), медичної освіти (Улiяш, 2008).
Для нашого дослідження науковий інтерес представляє дослідження Яна
Богдана Войдили (2017) з організаційних питань підготовки інженерних кадрів у
Польщі та в Україні, у якому обґрунтовано доцільність розвитку філософії освіти
як напряму педагогічної теорії у Польщі. Автор зазначає, що в Познанському
університеті (1969), Вищій педагогічній школі в Бидгощі (1972), в Торуні та
Катовіцах (1974), у Зеленій Гурі (1983) розвивалися осередки філософії освіти, в
яких розглядалися питання взаємодії дорослих із середовищем. Наприклад, на
кафедрах педагогіки дорослих (Вроцлавський університет), культури й освіти
дорослих (Ягеллонський університет) науковці досліджували проблеми освіти та
соціалізації молоді (Войдило, 2017, c. 6).
У дисертаційному дослідженні «Україна – Польща: транскордонне
співробітництво у культурній сфері (90-ті роки ХХ – початок ХХІ століття)»
В. Стрільчук (2015) доводить необхідність і актуальність виявлення об’єктивних
закономірностей та особливостей процесу становлення і розвитку українськопольського транскордонного співробітництва у культурній сфері. Проведений
автором аналіз проблем та перспектив такого співробітництва варто враховувати
у процесі вивчення й впровадження у вітчизняну практику освіти дорослих
досвіду Польщі в освітній і культурній галузях.
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У дисертаційному дослідженні П-Б. Уліяша (2008) висвітлено історичний
досвід вищої медичної освіти Польщі, урахування якого дозволяє збагатити
медичну освіту нашої країни.
Окремо слід підкреслити важливість для обґрунтування організаційнометодичних засад освіти дорослих в Україні результатів звіту польських науковці
М. Гербста та Я. Герчиньского (2015) «Децентралізація освіти у Польщі: досвід 25
років»

і

дисертаційного

дослідження

Л. Гриневич

(2005)

«Тенденції

децентралізації управління базовою освітою в сучасній Польщі».
М. Гербст, Я. Герчиньский (2015) підкреслюють, що характер процесу
децентралізації освіти у Польщі пов’язаний зі ставленням до реформ у сфері
децентралізації як до знаряддя демократизації держави, зокрема демократизації
освіти. Хоча процес передачі шкіл самоврядуванню тривав значно довше, ніж це
спочатку планували реформатори, однак на даний час практично вся публічна
освіта у Польщі підпорядкована виконавчим органам громад і районів. Авторами
акцентовано увагу на тому, що в результаті реалізації поетапної стратегії змін
польська система базової освіти стала більш відкритою внаслідок впровадження:
нового способу фінансування з державного бюджету закладів освіти та
виховання; нової трудової філософії для вчителів; нового рівня в системі
організації та управління освітою; нових форм підвищення кваліфікації вчителів
тощо (Гербст, Герчинський, 2005).
Осмислення

та

розв’язання

проблем

української освіти

як

умова

підвищення її якості, на думку Л. Гриневич (2005), має відбуватись у контексті
проблем та завдань європейської освіти. Таке розуміння прогностичних напрямів
розвитку вітчизняної освіти в цілому й освіти дорослих зокрема є найбільш
прийнятним для нашого дослідження.
Ми погоджуємося з твердженням І. Литовченко, що «функціонування
системи освіти у всі часи залежили від тенденцій розвитку суспільства»
(Литовченко, 2017b, с. 344). Особливо, на нашу думку, цей зв'язок простежується
у другій половині ХХ ст., коли розвиток суспільства зумовив нагальну потребу
розвитку освіти дорослих у європейських країнах.
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Важливими для досягнення мети нашого дослідження та виконання його
основних завдань є документи державних органів освіти Народної Республіки
Польщі та Республіки Польщі й зацікавлених громадських організацій, опубліковані
в їх офіційних виданнях (друкованих і електронних) і представлені на сторінках
педагогічної преси. Йдеться передусім про журнали «Освіта для дорослих», «Голос
учителя», «Освіта і культура», «Історико-педагогічний огляд», «Андрагогічний
щорічник», «Щорічник Комітету з педагогічних наук». Звичайно, опубліковані в них
офіційні матеріали висвітлювали лише окремі аспекти й напрями освіти дорослих,
але в загальному контексті досліджуваної проблеми їх цінність незаперечна.
Підкреслимо,

що

на

шпальтах

історико-педагогічних

українських журналів (українсько-польський щорічник

польських

«Професійна

та

освіта:

педагогіка і психологія», «Українська полоністика», «Освітологічний дискурс»,
«Порівняльна професійна педагогіка») з’являються різнопланові дослідження, що
висвітлюють структурну розбудову, теоретико-методологічні та організаційнопедагогічні принципи діяльності закладів і установ, що надають освітні послуги
дорослому населенню в Польщі. Серед них найбільш ґрунтовними є публікації
Н. Бідюк (2012), Ю. Грищук (2016), В. Павленко (2015), Р. Пачосінського (Pachociński,
2009), що спираються на ґрунтовну джерельну базу й стосуються комплексу питань,
пов’язаних з організацією і функціонуванням системи освіти дорослих.
Джерельну базу дослідження проблеми розвитку системи освіти дорослих у
Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. складають також
спеціалізовані сайти навчальних закладів формальної й неформальної освіти
Польщі та недержавних фондів з розвитку мистецтва України, електронні ресурси
бібліотек

України

(Державної

науково-педагогічної

бібліотеки

імені

В. Сухомлинського, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського).
Зміст навчальних планів і програм для навчальних інституцій для дорослих
буде розкрито нами нижче.
Здійснений аналіз дослідженості стану проблеми в історіографії та вивчення
й обґрунтування джерельної бази дослідження дали змогу стверджувати, що
починаючи з кінця 70-х років XX ст. у наукових статтях і збірниках, присвячених
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питанням освіти дорослих, проблеми розвитку польської освіти дорослих
розглядатися фрагментарно. Наголосимо, що тільки з кінця 80-х років XX ст.
з’являється ґрунтовний фактологічний матеріал у зарубіжних і вітчизняних
дослідженнях. Важливим є те, що проблема нашого дисертаційного дослідження
не залишається поза увагою польських науковців.
Аналіз джерельної бази дослідження дозволяє узагальнити історичний,
науково-педагогічний матеріал і констатувати, що історіографія з проблем освіти
дорослих окресленого періоду мала кон’юнктурно методологічний характер і
характеризувалася певним чином недостатньою науковою глибиною окремих
монографічних праць.
Оцінюючи історико-педагогічний доробок науковців із досліджуваної теми
кінця 50-х років ХХ ст. і періоду 2000-х років ХХІ ст., слід відзначити, що він
характеризується достовірним висвітленням розвитку системи освіти дорослих.
Отже, аналіз літературних джерел підтверджує актуальність і значущість освіти
дорослих, а також необхідність подальшого вивчення комплексу питань,
пов’язаних зі структурною розбудовою системи освіти дорослих у Польщі.
У наступному підрозділі обґрунтуємо нормативно-правове забезпечення та
визначимо періоди розвитку системи освіти дорослих у Польщі в другій половині
ХХ – на початку ХХІ ст.

1.3. Законодавче забезпечення системи освіти дорослих Польщі та
періодизація її розвитку у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття
Аналіз законодавчого забезпечення освіти дорослих у Польщі передбачав
вивчення законів, постанов, нормативних актів, наказів органів державної влади
тощо, які безпосередньо або опосередковано впливали на становлення цього
освітнього напряму та визначали особливості її розвитку. Загалом було
проаналізовано понад 85 одиниць документів.
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Як підкреслює Л. Лук’янова (2011a), у Конституції країни відсутній
окремий закон про освіту дорослих. Водночас цей напрям ніколи не залишався
поза увагою держави. Тоді як питання щодо системного підходу в організації
неперервної освіти, а також створення окремого закону, де має бути чітко
визначено компетенції та завдання всіх зацікавлених суб’єктів освіти дорослих,
почали обговорюватися в Польщі ще з 90-х років XX ст.
Загалом нормативно-правова база функціонування освіти дорослих Польщі
визначена низкою законів, найбільш вагомими серед яких є Закон «Про розвиток
системи освіти і виховання» (Ustawa o rozwoju systemu, 1961), а також закони
«Про навчання професії, працю та умови найму молоді на робочі місця і
первинний досвід роботи» (Ustawa o nauce zawodu, 1958), «Про громадські
об’єднання» (Ustawa Рrawo o stowarzyszeniach, 1989), «Про систему освіти»
(Ustawa o systemie oświatу, 1991), «Про вищі професійні школи» (Ustawa о wyszy
chszkołach, 1997), «Про сприяння зайнятості та установи ринку праці (Ustawa о
promocji

zatrudnieniai,

2004),

«Про

вищу

освіту»

(Ustawa

Prawo

o

szkolnictwiewyższym, 2005), Трудовий кодекс (Kodekspracy, 1974), Податкове
законодавство (Ustawa о rdynacj podatkowa, 1997) та ін. документи, що містять
кваліфікаційні вимоги до окремих професій (наприклад, учителів (Ustawa Karta
praw, 1972), лікарів (Ustawa zdnia о zawodach, 1996) тощо).
Звернення до джерельної бази засвідчує, що, на відміну від сучасності, у
період існування Польської народної республіки (1952–1989 рр.) не приймалося
спеціальних законодавчих актів і нормативних постанов щодо організації освіти
дорослих у країні. Одним із перших документів, які надалі вплинули на розвиток
цієї галузі освіти, став Закон «Про ліквідацію безграмотності» від 7 квітня 1949 р.
Передумовою створення цього закону стало те, що в 1946 р. кількість
безграмотних у Польщі за підрахунками влади становила приблизно 3–3,5
мільйонів осіб, що склало близько 18,3 % від загальної кількості населення
Польщі (Bednarczyka, 2002).
У новій політичній ситуації після 1945 р., як зауважив Т. Пасєрбінські
(Pasierbiński, 1965), безграмотність дорослого населення стала справою влади.
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Водночас Департамент освіти та культури дорослих прийняв декрет, який
передбачав обов'язкове навчання всіх неграмотних громадян у віці від 16 до 45 років
(с. 25–26).
У країні за 1949–1950-ті роки було створено повноважні представництва (на
рівні воєводств і повітів) та комітети, які відповідали адміністративним структурам
на рівні: воєводство, повіт і муніципалітет. Під дію закону підпали всі громадяни
віком від14 до 50 років. Відповідальними за реалізацію закону були політики від
влади, також були призначені державні адвокати для боротьби з безграмотністю.
Наприклад, тільки в Мястківському районі в 1950 р. Повітова рада
профспілок провела 12 курсів, у яких узяли участь 270 безграмотних осіб,
Асоціація самозахисту селян організувала 6 курсів (124 учасники), 3 курсів
жіночої ліги (64 учасники), Союз молоді Польщі, всупереч зобов'язанням, не
провів жодного курсу (Załącznik do protokołu Prezydium GRN, 1951).
Наголосимо на тому, що з квітня 1949 р. до грудня 1951 р. у Польщі
працювало 6069 курсів із ліквідації безграмотності, які закінчило 80 тис. осіб.
Також 100 тис. осіб за індивідуальними планами навчалися грамотності
самостійно (Głos Nauczycielski, 1951).
29 грудня 1951 р. уряд офіційно оголосив, що безграмотність як масовий
феномен у країні було ліквідовано. Отже, 1951 рік став у Польщі роком
офіційного закриття боротьби з безграмотністю. Держава отримала перший
вдалий досвід організації розгалуженої мережі курсів із навчання дорослого
населення на рівні воєводств, повітів і муніципалітетів.
Важливим для окреслення періодів розвитку системи освіти дорослих у
Польщі є прийняття Радою Міністрів 5 травня 1950 р. Розпорядження про
визнання Товариства загальних знань як асоціації вищої комунальної власності,
яка впроваджує освітні та культурні заходи серед дорослих, дітей і молоді та
розвиває практичні навички серед дорослого населення переважно через державні
університети, читання, виставки та клуби (Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1950).
У 1959 р. Розпорядженням Ради Міністрів про статут асоціації вищої комунальної
власності затверджено створення Товариства загальних знань у кожному
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воєводстві як організаційної структури, що пов’язана з адміністративним
розподілом країни (W sprawie nadania, 1959).
Таким чином, узагальнення зазначеного вище, аналіз історичних джерел
(Крип’якевич, 1992; Савина, 2012) і таблиці А. 2 «Хронологічна таблиця
документів й основних подій з історії розвитку системи освіти дорослих у Польщі
у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.» Додатку А дозволили нам зробити
припущення про те, що 1951 р. варто вважати початком розвитку системи освіти
дорослих у Польщів другій половині ХХ ст.
Другою важливою проблемою освіти дорослих, яку вирішувала ПНР у 50–
70-ті роки ХХ ст., були професійна освіта та професійна підготовка населення до
трудової діяльності. Для вирішення означеної проблеми у Польщі було створено
нормативно-правову базу загальної (початкової та середньої), післядипломної та
професійної освіти дорослих. Так, 22 липня 1952 р. була прийнята Конституція
Польської Народної Республіки, у якій визнано завдання соціалістичного
будівництва та підготовки кваліфікованого персоналу основним обов'язком
країни. У ст. 68 наголошено: «Польська Народна Республіка особливо стурбована
освітою як складовою забезпечення найбільш широких можливостей для розвитку
людини» (Konstytucja Polskiej, 1952). Велике значення приділялося поширенню
базової освіти та високоструктурованої професійної підготовки населення для
того, щоб задовольнити потреби виробничої галузі, яка інтенсивно розвивалася.
Тому професійна підготовка та післядипломна освіта працівників і фахівців були
в той час пріоритетними напрямами законодавчої політики країни.
Як приклад, наводимо прийняті Сеймом Закони «Про розвиток системи освіти
і виховання» від 15 липня 1961 р. (Ustawa o rozwoju systemu,1961), «Про наукові
ступені та наукові назви» від 31 березня 1965 р. (Ustawa o stopniach naukowych,
1965), «Про заснування посади міністра освіти і вищої освіти» від 11 листопада
1966 р. (Ustawa o utworzeniu urzędu, 1966), «Статут прав та обов'язків вчителя» від 27
квітня 1972 р. (Karta praw i obowiązków, 1972), Постанову Ради Міністрів «Про
заробітну плату вчителів» від 27 квітня 1972 р. (W sprawie uposażenia, 1972), Кодекс
законів про працю (1974) (Ustawa Kodeks pracy, 1974) тощо.
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Прийнятий у 1961 р. Закон «Про розвиток системи освіти і виховання»
передбачав структуру системи освіти для дорослих і для спеціальних шкіл . Також
цей Закон врегульовував зміст навчання в первинній, професійній та середній
освіті та встановив правила шкільної системи, а також визначив механізми
управління школами та навчально-виховними установами. Відзначимо ще Закон
«Про заснування посади міністра освіти і вищої освіти» (Ustawa o utworzeniu
urzędu, 1966). Цей правовий акт було спрямовано на удосконалення управління
освітньої сфери країни.
Прийняття Кодексу законів про працю від 26 червня 1974 р. узаконювало
визначення прав та обов'язків працівників і роботодавців. Положення цього
Кодексу встановлювали особливі обов'язки щодо підвищення кваліфікації
працівників. Так, у ст. 17 передбачалося, що роботодавець зобов'язаний сприяти
підвищенню кваліфікації працівників (Ustawa Kodeks pracy, 1974).
Вагомим для нашого дослідження є розгляд Закону «Про громадські
об’єднання» від 7 квітня 1989 р., у ст. 1.1 якого чітко визначено, що громадяни
Польщі реалізовують право об'єднання в асоціації, відповідно до положень
Конституції та законодавчого порядку, встановлених законами. У межах своїх
статутних цілей асоціації можуть представляти колективні інтереси своїх членів
щодо державних органів, а також мають право висловлюватися в публічних
справах. У ст. 2.1 цього закону визначено, що асоціація є добровільною,
самоврядною, постійною не комерційною організацією, яка визначає свої цілі,
програми дій та організаційну структуру прийняттям внутрішніх актів відповідно її
діяльності. Асоціація засновує свою діяльність на соціальній роботі її членів і може
співпрацювати з міжнародними організаціями та інституціями. За цим законом у
Польщі на початку 90-х років створювалися заклади позашкільної освіти дорослих
(Ustawa Prawo o stowarzyszeniach, 1989).
Системні зміни, що відбулися у політичному становищі Польщі, призвели до
прийняття 29 грудня 1989 р. Закону «Про зайнятість», який регулював державну
політику зайнятості. Завдання, передбачені цим законом, здійснювалися Міністром
праці та соціальної політики та органами місцевого самоврядування з особливими
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кваліфікаціями у сфері зайнятості. У ст. 37 цього закону передбачався розподіл
коштів на фінансування витрат на учнівство або перекваліфікацію безробітних і
допомогу на навчання (Ustawa o zatrudnieniu, 1989).
Ще одним доволі важливим документом, що визначав державну політику в
галузі освіти взагалі, й у галузі освіти дорослих зокрема, став Закон «Про систему
освіти» від 7 вересня 1991 р., який докорінно змінив умови функціонування
освіти у Польщі. У ст. 8 цього закону вказано, що громадяни мають можливість
поновлювати загальну освіту, здобувати нові спеціальності, змінювати або
підвищувати професійну кваліфікацію. У ст. 9 вказано, що дорослі можуть
отримати освіту у профільних ліцеях для дорослих, професійних училищах,
спеціальних професійних школах для дорослих (Ustawa o systemie oświaty, 1991).
У цьому документі, як зазначає Л. Лук’янова, йшлося про те, що в Польщі
спостерігається не зовсім втішна ситуація щодо підготовки дітей і підлітків до
навчання впродовж життя (Лук’янова, 2017, с. 51–52).
Подальше удосконалення законодавства, пов’язаного з освітою різних
категорій дорослого населення, відбулося у 1991–1996 рр. У цей період було
підписано і прийнято такі законодавчо-нормативні документи: Закон «Про
зайнятість і безробіття» від 16 жовтня 1991 р. (Ustawa o zatrudnieniu i bezrobociu,
1991), Закон «Про зайнятість і боротьбу з безробіттям» від 14 грудня 1994 р.
(Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu, 1994), Розпорядження Міністра освіти й
Міністра праці та соціальної політики від 12 жовтня 1993 р. щодо правил і умов
підвищення професійної кваліфікації та загальної освіти дорослих (W sprawie
zasad, 1993).
У Законі «Про зайнятість та безробіття» (1991) містилися положення про
професійну активізацію безробітного населення, яка накладає ряд зобов'язань на
органи місцевого самоврядування. Наприклад, на рівні воєводства неперервне
навчання

повинно

ініціюватися

для

збільшення

професійної

активності

безробітних (Ustawa o zatrudnieniui bezrobociuz, 1991).
Суттєвим для нашого дослідження є те, що у 1996 р. у складі доповнень до
Закону про систему освіти були внесені доповнення, що стосувалися освіти
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дорослих. Так, до переліку освітніх установ було додано заклади неперервного
навчання і заклади практичного навчання. У цих закладах дорослі могли
підвищити професійну кваліфікацію, набути й удосконалити практичні навички
(Лук’янова, 2017, с. 52)
У ст. 70 Конституції Республіки Польщі, прийнятої 2 квітня 1997 р.,
визначено, що кожен має право на освіту, а навчання до 18 років у країні є
обов’язковим. Навчання в державних школах безоплатне. Органи державної влади
забезпечують громадянам загальний і рівний доступ до освіти (Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej, 1997). З цією метою вони створюють системи
індивідуального фінансування та правової підтримки школярів і студентів.
Законом допускається надання платних освітніх послуг в системі вищої освіти.
Умови надання фінансової допомоги визначаються законом.
У законодавстві Республіки Польщі на початку 2000-х років визначено, що
окремі категорії дорослих, які працюють, зобов’язані проходити навчання та
підвищення кваліфікації.
Пояснимо це на прикладі нормативно-правової бази, яка регулює професійне
зростання та забезпечення роботою польських учителів. До її складу входить:
Адміністративно-процесуальний кодекс (2004); Закон «Про зміни до закону про
статус вчителя, а також про зміну деяких інших законів» від 18 лютого 2000 р.
(2000); Закон «Про внесення змін до Закону «Про систему освіти», законів щодо
реформи системи освіти, а також деяких інших законів» від 23 серпня 2001 р. (2001);
Закон «Про зміну статусу вчителя, а також про зміни до деяких інших законів» від
15 липня 2004 р. (2004); Розпорядження Міністра національної освіти щодо
отримання ступенів професійного зростання вчителів від 3 серпня 2000 р. (2000);
Розпорядження Міністра освіти і спорту щодо сприяння отриманню вчителями
ступенів від 1 грудня 2004 р. (2004). Завдання, пов’язані з вимогами до рівня
професійної підготовки вчителів, містяться також в праці Комітету прогнозів
«Польща в XXI столітті» (1997) (ці закони надані у табл. А. 2 додатку А).
Оскільки дорослі залучені в систему вищої освіти, то вбачаємо за доцільне
проаналізувати законодавчу базу вищої освіти Польщі. Оновлений Закон «Про
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вищу освіту» від 27 липня 2005 р. визначив основні засади діяльності державних і
приватних вищих навчальних закладів. Конституцією Польщі забезпечується
автономія вищих навчальних закладів на підставах, зазначених у Законі «Про
вищу освіту» (Ustawa Prawo o szkolnictwie, 2005).
Аналіз Закону «Про вищу освіту» (2005) засвідчив, що він не дає
вичерпного тлумачення поняття «система вищої освіти». Так, Р. 1 «Система вищої
освіти» Закону визначає порядок створення та ліквідації навчальних закладів,
порядок нагляду за їх функціонуванням, умови та напрями міжнародної співпраці,
правові підстави діяльності Головної Ради науки і вищої освіти, Польської
акредитаційної комісії, Конференції ректорів вищих навчальних закладів.
Вивчення змісту Закону «Про вищу освіту» (2005) та наукових праць
дозволяє узагальнити поняття «система вищої освіти Польщі» з точки зору
системно-структурного підходу. Отже, систему вищої освіти Польщі слід розуміти
як сукупність вищих навчальних закладів, які створені та функціонують відповідно
до статутних завдань, уповноважені та відповідають вимогам щодо здійснення
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр»,
забезпечують підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації. Відзначимо, що їх
діяльність

регламентується

законом,

державними

органами

управління

з

акредитації та контролю із широким залученням громадських організацій у сфері
освіти і науки. Основною структурною складовою системи вищої освіти Польщі
виступають вищі навчальні заклади. Відповідно до цього Закону в Польщі діють
вищі навчальні заклади: публічні та непублічні (Кошура, 2016).
Показовим є те, що дія Закону «Про вищу освіту» (2005) не поширюється на
ряд вищих навчальних закладів та вищих духовних семінарій, які знаходяться у
веденні церков і релігійних організацій, за винятком Католицького Люблінського
Університету (Кошура, 2016, с. 17). Це, на нашу думку, дозволяє стверджувати,
що їх не включають у систему вищої освіти Польщі.
У 2000-х роках особлива увага держави приділена професійній підготовці
дорослого населення. За даними дослідження Ж. Осєцької-Хойнацкої, у 2003 р. у
Польщі кожен, хто працює, присвячував професійному навчанню в організованих

61

формах у середньому близько 2 годин на рік, тоді як у розвинених європейських
країнах – приблизно 50–70 годин на рік. Так спеціалізації, перепідготовці та
підвищенню кваліфікації працівників у приватному секторі було відведено лише
0,8 % від вартості робочої сили (Osiecka-Chojnacka, 2003). Наявний на той час
Кодекс про працю (1974) вимагав оновлення. Тому держава мала модернізувати
нормативно-правову базу організації професійної підготовки дорослого населення.
У Постанові Міністра праці і соціальної політики Польщі від 7 квітня
2009 р. виокремлено детальні умови, методи і способи організації професійної
підготовки, механізми відшкодування роботодавцю витрат на учасників,
обґрунтування моделі атестації щодо завершення професійної підготовки
дорослих тощо. У Р. 2 Постанови вказано, що організовувати професійну
підготовку потрібно таким чином, щоб забезпечити раціональне та ефективне
виділення цільових фінансових ресурсів. З цією метою запропоновано:
«1) поширення інформації про принципи організації професійного навчання
дорослих; 2) діагностування потреб зареєстрованих осіб в повітовій службі
зайнятості з точки зору участі у програмі професійної підготовки дорослих;
3) планування діяльності при організації професійної підготовки дорослих;
4) отримання

від

роботодавців

інформації

щодо

пропозицій

проведення

професійної підготовки дорослих; 5) підбір навчальних закладів; 6) набір та
кваліфікація осіб, що мають право здійснювати професійне навчання для
дорослих; 7) укладання та виконання договорів професійної підготовки дорослих;
8) організація контролю за курсом професійної підготовки дорослих; 9) вибір
установ, де можливо скласти кваліфікаційний іспит на професійну кваліфікацію;
10) якість, ефективність та результативність професійної підготовки дорослих» (W
sprawie przygotowania, 2009).
Вивчення нормативної бази дало можливість встановити, що упорядкування
діяльності закладів освіти дорослих у нових соціально-економічних умовах у
Польщі було визначено у документі «Стратегія розвитку неперервної освіти до
2010 року», який схвалено Радою Міністрів Польщі 8 липня 2003 р. Неперервній
освіті у контексті адаптації дорослих до ринку праці присвячено Р. 6 цієї стратегії.
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Першочерговими зазначалися такі напрями: підвищення доступності та якості
неперервної освіти, збільшення інвестицій у людські ресурси, створення
можливостей доступу до інформаційних джерел, усвідомлення ролі та значення
неперервної освіти (Strategia rozwoju kształcenia, 2003). У зв’язку з тим, що
стратегія розвитку неперервної освіти розрахована до 2010 р., вважаємо 2009 р.
верхньою межею окресленого періоду нашого дослідження.
Аналіз нормативно-правового забезпечення системи освіти дорослих у Польщі
у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. свідчить про те, що організація освіти
дорослих як системи у Польщі розпочалася у 1951 р. з ефективного завершення
впровадженого в країні Закону про ліквідацію безграмотності та визнання діяльності
Товариства загальних знань. Законодавче регулювання діяльності інституцій освіти
дорослих удосконалено у 90-ті роки ХХ ст., а їхня діяльність регламентується
низкою правових актів, серед яких найбільш визначальними є Конституція
Республіки Польща (1997), Закон «Про систему освіти» (1991), Закон «Про вищу
освіту» (2005), нормативні та підзаконні акти – постанови Ради Міністрів Польщі,
розпорядження Міністерства народної освіти Польщі (табл. А. 2 додатку А).
Опрацювання документів, що регламентують діяльність окремих інституцій
системи освіти дорослих у Польщі, починаючи з 90-х років ХХ ст. і дотепер
(перелік законів і розпоряджень у 1990–2009-х роках), дозволяє сформулювати
основні принципи її функціонування, а саме: відкритості, рівності, доступності до
освіти різних категорій дорослого населення; автономності функціонування
закладів формальної та неформальної освіти; децентралізації системи управління
освітою дорослих; соціальної справедливості, фінансової доступності до освіти;
підконтрольності громадськості, взаємодії з громадськими органами управління.
Таким чином, аналіз нормативно-правового забезпечення системи освіти
дорослих у Польщі з 50-х років ХХ ст. до початку ХХІ ст., дав підстави для висновків:
1) система освіти дорослих Польщі пройшла три періоди: перший період – з
1951 р. до 1989 р.; другий період – з 1990 р. до 1999 р.; третій період – з 2000 р. до
2009 р. Такі часові межі встановлено відповідно до соціально-економічних
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процесів та прийняття основних нормативно-правових актів у сфері освіти та
вступом Польщі до Європейського Союзу;
2) визначеним періодам притаманні особливості: у першому періоді
прослідковується централізація управління закладів освіти та ідеологічна
заангажованість змісту навчання дорослих; у другий період відбувається відхід
від адміністративно-командного методу в управлінні закладами формальної
освіти

дорослих,

розповсюджується

децентралізація

освіти,

закладаються

підвалини демократизації освіти дорослих у Польщі; у третій період виникає
нормативна база щодо широкої автономії закладів неформальної освіти дорослих,
проходить адаптація нормативно-правових основ до норм ЄС, відбувається
інтеграція освіти дорослих Польщі до Європейської спільноти.
Дослідження розвитку системи освіти дорослих у Польщі другої половини
ХХ – початку ХХІ ст., вимагає висвітлення історичних передумов досліджуваної
проблеми (Додаток А. 4).
У польських архівних документах (Prezydium Miejskiej Rady, 1952; Prezydium
Miejskiej Rady, 1957; Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 1962; Zasadnicza Szkoła
Zawodowa, 1964) зазначено, що період обмежень негативно вплинув на рівень освіти
поляків, а відбудова держави вимагала кваліфікованих працівників у різних секторах
промисловості. У той час значущу роль у навчанні дорослих відігравали
позашкільні форми навчання, здійснювані різноманітними організаціями, як
наприклад,

Товариство

робочого

університету (ТРУ).

Дії цього

закладу

зосереджувалися на наданні освіти робітничим кадрам. Заняття проходили на
курсах, під час практики та професійних стажувань (Ozymko, 2015).
У Польщі 40-60-ті роки ХХ ст. ознаменувалися спрямованістю освіти
дорослих на

підготовку фахівців

для

різноманітних галузей

народного

господарства, культури та мистецтва. Так, у 1951 р. у країні була введена єдина
система загальноосвітніх початкових і середніх шкіл для дорослих, які працюють.
Наприклад, за даними періодичних видань тих часів у 1951–1952-х роках у
Польщі існувало 766 початкових шкіл, де навчалися 62929 дорослих учнів, а
середніх шкіл на 1950 р. нараховувалося 117, в яких навчалися 29550 учнів (Głos

64

Nauczycielski, 1951; Советское славяноведение, 1965). Важливо відмітити, що у
1950 р. спостерігався великий інтерес польських працівників до Радянського Союзу:
тільки у селищах працювало 17000 кружків «Товариства польсько-радянської
дружби» та існувало 5000 шкіл (курсів) з навчання дорослих російської мови
(Советское славяноведение, 1965).
М. Бублік

доводить,

що

після

війни

всі

освітні

установи

підпорядковувалися настановам центральної адміністрації. Система освіти
дорослих була націоналізована і включена в систему комуністичного суспільства.
Комуністична влада Польщі вбачали в діяльності Товариства робочих і народних
університетів загрозу для своїх справ. Так, у 1950 р. створено цілком залежне від
державного апарату Товариство загальних знань, принциповою метою якого було
поширення політичних знань і пропаганди. Науковець зазначає, що спроба
інтенсифікації навчальної діяльності дорослих мала місце в 70-ті роки ХХ ст.
Полягала вона тоді в створенні центрів історичного навчання й розвитку
дидактики в містах воєводських мереж, за допомогою засобів масової інформації:
радіо та телебачення. Автор зауважує, що освіта дорослих є діяльністю, яка має на
меті розвиток духовних цінностей людини та повинна сприяти удосконаленню
соціального середовища людини, для його особистісного розвитку. Завданням
освіти дорослих, як зазначає М. Бублік, є розвиток спрямованості особистості до
самоосвіти, збагачення моральної сфери (Bybluk, 2004, c. 29–30).
Відзначимо, що дотеперішні форми освітніх установ замінено початковими,
середніми та професійними школами для тих, хто працює. Тоді динамічно
розвивалися позашкільні форми навчання дорослих осіб, курси професійного
вдосконалення, що входили до Наукових інститутів ремесла (Лук’янова, 2013).
З. Віатровський наголошує на тому, що Наукові інститути ремесла від
1962 р. продовжували свою діяльність під назвою Підприємств професійного
вдосконалення, а їхнє центральне управління набуло назви Зв'язку Підприємств
професійного вдосконалення. Науковець зазначає, що до 1989 р. заняття у сфері
професійного навчання та вдосконалення вмінь дорослих осіб проходили також
на підприємствах, фабрично-заводських освітніх представництвах. Характерними
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ознаками освіти дорослих того часу були статичність, однобічність, а навчання
мало ідеологічне підґрунтя. Проблема особистості організаторів освіти дорослих
не набула належної уваги, а інституції освіти (школи для дорослих, народні й
робочі університети) обмежувалися такими формами навчання як вечірня, заочна,
екстернат, курсова підготовка (Wіatrovskiy, 2012, c. 28–31).
Підкреслимо той факт, що початок 70-х років ХХ ст. у Польщі в
академічному середовищі було ознаменовано вагомою подією – відкриттям у
1972 р. у Варшаві Інституту професійної освіти, який очолив Т. Новацький. В
інагураційному засіданні Наукової ради Інституту брав участь Михайло
Годлевський, який зазначив, що теоретичною основою діяльності Інституту буде
«педагогіка праці» – нова наукова субдисципліна в широкому колі педагогічних
наук (Wiatrowski, 1995, с. 8). Отже, педагогіка праці як нова навчальна дисципліна
отримала своє офіційне визнання та була внесена до класифікації наук Комітетом
педагогічних наук Польської академії наук.
Як зазначає С. Когут (2017), науковий колектив інституту, серед яких були
знані професори (Зігмунт Вятровський, Казимира Корабьовська-Новацька,
Людвік

Колоковський

та

ін.),

працював

над

розробленням

понятійно-

термінологічного апарату, структури педагогіки праці й визначенням головних
проблем досліджень педагогіки праці.
У тісній співпраці з Т. Новацьким реалізує дослідження З. Вятровський, роль
якого в уточненні проблематики досліджень педагогіки праці та її структури є
безперечною. Згідно з дослідженнями З. Вятровського, предметом дослідження
педагогіки праці є: історія професійного навчання та підготовки до професійної
праці; актуальний стан підготовки кваліфікованих кадрів для народного
господарства; формування відповідного ставлення до праці та до життя;
професійне вдосконалення в межах безперервного навчання працівників; зв’язки
між педагогікою праці й іншими субдисциплінами: психологією праці, соціологією
праці, професійною дидактикою; футурологічний погляд на професійне навчання,
зокрема на потреби, можливості й умови навчання (у широкому розумінні
неперервна освіта) (Wiatrowski, 2005, с. 50; Wiatrowski, 2012; Nowacki, 2004).
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Польськими науковцями було окреслено декілька напрямів науководослідної роботи з педагогіки праці, а саме: цілі навчання, їхній аналіз у зв’язку зі
змінами, які відбуваються в культурі, економіці і структурах працевлаштування;
зміст навчання, визначений на основі професійних характеристик, його підбір і
структурування; питання виховання через працю; проблематика розподілу праці й
виокремлення на цій підставі професій, принципів і критеріїв, що стосуються цих
питань; засоби праці вчителів у методиках і методичних розробках (проблемне та
програмоване навчання); матеріали професієзнавства, зокрема професійного
консультування; підвищення кваліфікації та професійне вдосконалення, пов’язані із
закладом праці; відповідна організація процесів підготовки та професійного
вдосконалення; проблеми контролю й оцінки навчання та професійного
вдосконалення; педевтологічні проблеми (питання педагогічної майстерності), які
стосуються вчителів професійних шкіл (Nowacki, 1979; Wiatrowski, 1995).
У 1972–1982-х роках своєї діяльності колектив Інституту професійної освіти
напрацював не лише засади розвитку педагогіки праці як педагогічної
субдисципліни, здійснив науково-методичний супровід професійної освіти Польщі,
але і започаткував професійну підготовку фахівця із педагогіки праці. Також
інститут започаткував і видавав періодичні наукові, науково-практичні видання:
«Педагогіка Праці» («Pedagogika pracy»), «Бібліотека професійного навчання»
(«Bibliotekа Kształcenia Zawodowego»),«Бібліотека методик професійної освіти»
(«Bibliotekа Metodyk Szkolnictwa Zawodowego»), «Професійна школа» («Szkoła
Zawodowa»), а також журнал «Голос вчителів» («Glos Nauczycielski»).
За даними досліджень Н. Блажейовські (Błażejowski, 1982), С. Качора
(Kaczor,1993) у 80-х роках ХХ ст. педагогіка праці у Польщі розвивалася у трьох
площинах – наукова субдисципліна, інституційні осередки, напрям педагогічної
підготовки. Так, у 1980 р. Міністерство науки, вищої школи та техніки підписало
план підготовки фахівців з педагогіки праці за напрямом підготовки «педагогіка
праці» (Błażejowski, 1982, с. 253–254). Випускники цього педагогічного напряму
підготовки реалізували виховні завдання у професійних школах, загальноосвітніх
школах, соціально-виховних інституціях та місцях праці. За змістом діяльність
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практикуючого фахівця з педагогіки праці є консультативною, що має на меті
допомогти дитині, молодій людині чи дорослій людині, яка працює, у
самовдосконаленні, у прийнятті кар’єрних рішень.
У 1986 р. Інститут професійної освіти у співпраці з Національним комітетом
з розвитку прогнозування «Польща 2000» організував проведення спільної
конференції та видав збірник наукових праць «Навчання працею і для праці».
Зауважимо, що одним з важливих реалізованих завдань Інституту професійної
освіти була діяльність С. Качора в Комітеті експертів з питань освіти (1987–
1989 роки). У рапорті, який було підготовлено під керівництвом Чеслава
Купісевича, висвітлено питання професійної підготовки населення в Польщі.
Однак доповідь за результатами роботи цього комітету не була оголошена, до
цього долучилася нова влада Польщі й ті суспільно-політичні зміни, які вона
започаткувала. Стало зрозуміло, що Інститут професійної освіти буде ліквідовано,
а питання професійної освіти досліджуватимуть інституції вищої школи та
Інститут досліджень освіти. Отже, наприкінці 1989 р. почався процес ліквідації
інституту, а через рік у 1990 р. його було закрито.
Ліквідацію Інституту професійної освіти, як зазначає С. Качор, науковці
педагогіки праці вважали парадоксом, зважаючи на те, що в 90-х роках ХХ ст. із
розвитком ринкової економіки, виникненням і поширенням безробіття було
ліквідовано освітньо-наукову установу, яка досліджувала професієзнавство і
професійну орієнтацію (Kaczor, Sarleja, 2011, с. 49–50).
Теоретичний аналіз наукових джерел довів, що у 80-х роках ХХ ст. у
Польщі наступив занепад шкіл для осіб, що працюють. Розвинені форми
діяльності були ліквідовані (понад 50 організацій) або відсунуті на другий план
разом із введенням військового стану. Повна система освіти дорослих повинна
була замінити численні курси і форми політичної, партійної, профспілкової
освіти, школи й курси молодіжних організацій (Wiatrowski, 2005).
Відмітимо також той факт, що у наукових працях, присвячених питанням
освіти соціалістичних країн, які побачили світ у 80-ті роки XX ст., проблеми
розвитку освіти дорослих у Польщі не висвітлювалися або розглядатися
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фрагментарно у контексті професійної освіти, що зумовлено суспільно-політичною
та економічною кризою в країні та загостренням відносин із колишнім СРСР.
Відверто визнані виклики, які виникли перед Польщею на початку нового
ХХІ ст. мають безпосереднє відношення до освіти дорослих: неефективна
прородинна політика, недостатній інноваційний потенціал навчальних закладів,
низький рівень професійної активності людей третього віку («сеньйорів»),
недостатня
дорослих.

професійна
Зрозуміло,

мобільність,
що

низький рівень освітньої активності

виокремлення

проблемних

питань

дозволило

активізувати пошук шляхів їх ефективного вирішення.
Враховуючи той факт, що завданням науки є не лише опис явища, пояснення
причин і наслідків, але й прогностична оцінка, виняткове місце у нашому дослідженні
необхідно відвести ролі андрагогіки. На думку О. Аніщенко (2015b), андрагогіка
проходить традиційний для гуманітарних наук своєрідний кризовий період, який
проявляється в появі значної кількості теоретичних концептів, автори яких не
встигають за динамічними змінами, характерними для сьогодення.
У контексті нашого дослідження важливою є думка Т. Александера
(Aleksander, 2009), що Польща має давні традиції й новаторські форми підготовки
андрагогів. Наприклад, системна підготовка й підвищення кваліфікації андрагогів
розпочалася ще у 1919 р. у центральному Бюро курсів для дорослих, який з часом
було трансформовано в Інститут освіти дорослих. Від самого початку діяльність
Інституту відбувалася за різними напрямами, зокрема видавничо-методичним,
дорадництво, інструкторські курси.
Академічну підготовку андрагогів у Польщі було започатковано у 1925 р. у
Відкритому університеті Польщі. Це був заклад інноваційного типу, оскільки тут
могли навчатися особи, які не отримали атестат про середню освіту. Заклад мав
чотири відділи, зокрема математично-природничий, політичних й суспільних наук
та педагогічний. Саме на педагогічному відділі функціонувала Студія суспільноосвітньої праці, яку очолювала Халіна Радніцка. Підготовку андрагогів у студії
було організовано за декількома спеціальностями: систематична освіта дорослих,
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бібліотекарська й читацька справа, організація культурного життя й опікунської
праці (Лук’янова, 2013).
Аналіз праць Т. Александера (Aleksander, 2009), З. Вятровського (Wiatrowski,
2016), Т. Новацького (Nowacki, 1979; Nowacki, 2004), А. Мушанського (Muszyński,
2003), в яких приділено увагу розвитку освіти дорослих, дозволяє виокремити два
підходи. Перший з них покладає організацію освіти дорослих і забезпечення її
функціонування на державу та місцеве самоврядування, а другий передбачає
ринкові відносини, у ньому обмежена роль держави щодо визначення мети
навчання та контролю роботи центрів освіти дорослих. Так, на думку
А. Мушанського (Muszyński, 2003), особливості формування таких центрів
обумовлені потребами ринку праці та економічного розвитку регіону.
Вважаємо, що перший підхід базується на тому, що дорослі повинні брати
активну участь у формуванні та реалізації державної політики, а освіта дорослих є
необхідною передумовою участі в демократичних перетвореннях. У зв’язку з цим
освіта дорослих сприяє обговоренню населенням політичних проблем та його
участі у вирішенні політичних завдань. Результатом такої спрямованості є
політична культура дорослих. Як зазначає С. Веремейчик, така освіта є
«суспільною освітою для суспільного життя» (Веремейчик, Пошивалова, 2004, с. 9).
Освіта дорослих із позиції зазначеного підходу стає головним засобом
розвитку, збереження та передачі культурних і моральних цінностей в
історичному й регіональному контексті. Вона є передумовою особистісного
розвитку дорослої людини, а також сприяє міжкультурній комунікації,
інтеграційним програмам для національних меншин. У межах цього підходу в
Польщі функціонують програми розвитку національної ідентичності та підтримки
національних традицій.
Найбільш поширеним в останні десятиріччя ХХ ст. у Польщі є другий
підхід, який розглядає освіту дорослих як освіту для забезпечення національного
економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності дорослого
працездатного населення. У цьому контексті освіта дорослих сприяє розвитку
професійних компетенцій учасників, отриманню ними знань, умінь, необхідних
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для виконання професійних обов’язків, а також сприяє адаптації дорослого до
виконання нових професійних функцій. Зауважимо, що в Польщі освіті дорослих
почали надавати більше значення після створення концепції освіти впродовж
життя, яка стала провідним підходом до розвитку освітніх систем у світі.
Специфіка освіти дорослих у Польщі у кінці ХХ ст. достатньо повно
представлена в унікальному документі «Рапорт про інтелектуальний капітал
Польщі» (2008) (Bochniarz, 2008). Цей аналітичний документ, підготовлений
групою

експертів

за

прикладом

Швеції,

Ізраїлю,

Тайваню,

передбачав

прогностичну оцінку чотирьох основних аспектів: людський капітал, який
сконцентрований у вигляді освіти, життєвому досвіді, вміннях поляків;
структурний капітал, нагромаджений в елементах інфраструктури народної
системи

освіти,

наукових

центрах,

телеінформаційній

інфраструктурі,

інтелектуальній власності; суспільний капітал, нагромаджений

у нормах

поведінки, поваги, співпраці; реляційний капітал, обумовлений рівнем інтеграції з
глобальною системою господарювання, привабливістю для інвесторів та туристів
(Bochniarz, 2008).
Результати аналізу законодавчого забезпечення освіти дорослих у Польщі у
другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. стали підґрунтям для періодизації її
розвитку. З урахуванням точки зору науковців (О. Давиденко (2015), О. Огієнко
(2008), А. Кошури (2016) та ін.) щодо сутності періодизації, розуміємо її як
логічне розмежування досліджуваного періоду у відповідності до якісної
характеристики загальних закономірностей системи освіти дорослих у Польщі та
її специфічних особливостей, встановлених за об’єктивними критеріями.
Критеріями нашої періодизації стали:
1) нормативний, що визначається необхідністю врахування нормативноправового забезпечення розвитку системи освіти взагалі та освіти дорослих зокрема;
2) історичний: розвиток системи освіти дорослих розглядається у контексті
історичних подій того часу;
3) організаційний, що характеризується появою у другій половині ХХ – на
початку ХХІ ст. нових інституцій освіти дорослих;
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4) змістовий, що окреслюється змінами в освітніх завданнях відповідно до
змін освіти в цілому, а також трансформаціями у змісті та структурі освіти
дорослих у Польщі.
Нормативний критерій висвітлено нами в даному підрозділі при обґрунтуванні
нормативного-правового забезпечення системи освіти дорослих у Польщі в другій
половині ХХ – на початку ХХІ ст. Історичний критерій частково висвітлено у
Додатку А. 4 і у представленому підрозділі. Організаційний і змістовий критерії, на
нашу думку, доцільно проаналізувати з врахуванням діяльності міжнародних
організацій та установ, які зробили значний внесок у розвиток освіти дорослого
населення вцілому та вплинули на появу нових інституцій освіти дорослих і змін в
освітніх завданнях освіти дорослих у Польщі зокрема.
Важливо закцентувати, що з метою налагодження європейської співпраці,
європейськими країнами було прийнято низку важливих рішень щодо якості
вищої і професійної освіти (Луговий, Таланова, 2012). Зазначимо, що європейські
інтеграційні процеси у сфері освіти дорослих також поступово реалізовувалися у
Польщі, починаючи з середини ХХ ст.
Розглянемо детально періоди інтеграційних процесів у сфері освіти
дорослих у Європі та простежимо їхній вплив на розвиток системи освіти
дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (табл.1.1.2).
Таблиця 1.1.2
Періоди інтеграційних процесів у сфері європейської освіти дорослих
Періоди
І. 1951–1982 рр.

ІІ. 1983–1991 рр.
ІІІ. 1992–1998 рр.
ІУ. 1999–2009 рр.

Європейське співтовариство
Створення Європейської асоціації освіти дорослих (1953 р.).
Створення європейської економічної співдружності та впровадження
«європейського виміру в освіті» (Європейська культурна конвенція,
Римська угода)
Прийняття фундаментальних принципів функціонування вищих
навчальних закладів (підписання Великої Хартії університетів
(1988), «Меморандуму про вищу освіту в країнах ЄС» (1991)
Поглиблення ідеї європеїзації вищої школи, актуалізація соціальнополітичних цілей Болонського процесу (Маастрихтський договір
(1992), Лісабонська (1997), Сорбонська (1998) декларації)
Консолідація Європейського простору вищої освіти (Болонська
декларація (1999), початок реалізації програми Erasmus (2004),
Льовенське комюніке (2009)
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Перший період інтеграційних процесів у сфері освіти дорослих у Європі
(1954–1982

рр.)

характеризувався

створенням

європейської

економічної

співдружності та впровадженням єдиного європейського освітнього простору. На
цьому етапі було закладено підґрунтя для формування необмеженого кордонами
простору освіти загалом і вищої зокрема. Так у 1954 р. відбулося підписання
Європейської культурної конвенції, у якій наголошувалося на необхідності
заохочення громадян усіх держав о вивчення мов, історії та культури інших країн.
Завдяки укладанню Римської угоди (The Treaties of Rome, 1957) Німеччиною,
Францією, Бельгією, Італією, Нідерландами й Люксембургом було задекларовано
про «усунення всіх перешкод на шляху вільного пересування людей, товарів,
послуг і капіталу, передбачалося взаємне визнання дипломів (с. 57).
Що стосується Польщі, то в цей час у країні панувала системна криза,
спричинена

кардинальними

змінами

в

соціально-економічних

відносинах.

Прискорене зростання обсягів інформації спричинило проблеми, передусім, в
освіті дорослих. Це потребувало від фахівців постійного підвищення кваліфікації,
оновлення професійних знань, оволодіння новими видами діяльності й розширення
технологій. Звідси в країні виникли потреби в навчанні впродовж усього життя та
суттєве

вдосконалення

процесу

освіти

дорослих.

Згідно

з

матеріалами

V Міжнародної конференції з освіти дорослих (м. Гамбург, 1977 р.), саме освіта
дорослих була визнана ключем до ХХІ ст. та одним з унікальних засобів розвитку
суспільства (Adult Education Trends, 2006).
Другий

період

(1983–1991

рр.)

ознаменувався

підписанням

низки

документів та функціонуванням програм, які зміцнювали взаємозв’язок вищих
навчальних закладів та сприяли інтеграції освітніх процесів європейських країн.
Вкажемо на факт створення в цей період міжнародних об’єднаних програм
ЄС із виховання та формування особистості – Comet, Erasmus, Petra, Iris, Ling Wa,
TEMPUS, Fors (1987–1994 рр.). У цих програмах наголошувалося на необхідності
посилення взаємозв’язків вищої освіти та виробничих і бізнесових структур,
розробці погоджених між вищими навчальними закладами та виробничими
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навчальними центрами навчальних планів і програм (Мирончук, Левківський,
2010, с. 23–24).
У названий період у Польщі розпочалися політичні зміни, що відбулися в країні
в 1989 р. У цей період освіта відкрилася для суспільних, культурних і технологічних
змін. Наголосимо на тому, що розвиток освіти в Республіці Польщі ґрунтувався на
системі законодавчих актів і нормативних положень. Актом, який регулював
діяльність вищих педагогічних шкіл у Польщі, був Закон «Про вищу освіту» від 12
вересня 1990 р., зміни й доповнення до якого вносилися майже щорічно (Ustawa o
systemie oświatу, 1991).
У результаті глибоких структурних перетворень, зокрема звільнення освіти
від ідеологічного впливу, у країні після 1990 р. виникла нова ситуація, яка
зачепила освіту дорослих, а відтак безпосередньо вплинула і на суб’єктів
навчального процесу. Саме в цей період освітній ринок уже представляли інші
організатори освіти дорослих: фундації, співтовариства, суспільні організації,
фізичні особи, відповідні осередки (Wiatrowski, 1995).
Третій період (1992–1998 рр.) сприяв поглибленню ідей європеїзації вищої
школи та актуалізував соціально-політичні аспекти Болонського процесу, зокрема
ідеї про впровадження європейського громадянства, яке передбачає вільне
переміщення, висунення своєї кандидатури на виборах у комунальні органи тощо.
Наприклад, п. 8 ст. 126 Мастрихтського договору від 7 лютого 1992 р.
задекларовано намір розвивати європейський вимір в освіті шляхом вивчення мов
країн-учасниць, забезпечення мобільності студентів і викладачів, визнання
дипломів та періодів навчання, обміну досвідом та інформацією щодо проблем у
освітніх системах країн-учасниць ЄС (Treaty on European Union, 1992).
Зазначимо, що впродовж 1993–1999 рр. відбувалося створення та реалізація
об’єднаних програм ЄС із виховання та формування особистості, мета яких
полягала в стимулюванні нововведень у змісті освіти, методах і технологіях;
широкій та інтенсивній співпраці між освітніми установами; вихованні активної
громадянськості (Report on the International Seminar, 1994).
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У Польщі у зазначений період був у пріоритеті активний світовий курс на
ринкову економіку, який обрала країна. Це сприяло змінам у сфері освіти
дорослих. Ці зміни, як вважають науковці, неоднозначні та мали як позитивний
(усвідомлення польською спільнотою ролі освіти дорослих), так і негативний вияв
(скорочення термінів навчання, комерціалізація багатьох напрямів освіти
дорослих, регіоналізація освіти).
Важливе значення для нашого дослідження має те, що ключовими
принципами інтегрованої моделі європейської освіти під час зустрічі у Парижі 25
травня 1998 р. міністрів освіти Франції, Італії, Великобританії та Німеччини було
проголошено мобільність студентів і викладачів, визнання кваліфікацій, навчання
впродовж життя (Степко, Болюбаш, Шинкарук, Грубінко, & Бабин, 2004, с. 17–19).
Четвертий період євроінтеграційних процесів у сфері європейської освіти
починається з 1999 р. – моменту підписання Болонської декларації – документа,
який став підґрунтям для системної й змістовної реформи вищої освіти в Європі
та за її межами, до нашого часу та є етапом впровадження положень Болонської
декларації в європейській вищій освіті. Основні ідеї Болонської декларації набули
подальшого розвитку в ряді міжнародних зустрічей: у 2001 р. у м. Прага та
Саламанці, 2003 р. у м. Берлін, у 2005 р. у м. Бергені, у 2007 р. у м. Лондоні, у
2009 р. у бельгійських містечках Льовені та Лювен-ля-Ньов.
Так, у Польщі із 1 вересня 1999 р. заплановані структурно-програмні зміни.
Однією з причин реформи системи була перспектива інтеграції Польщі в
Євросоюз, у зв’язку з чим було здійснено спробу адаптувати систему освіти
Польщі до європейської. Проведення реформи освіти, яка почалася в 1999 р, як
зазначає С. Мєшальський, було розраховано на кілька років. Зміни відбулися в
структурі польської системи освіти, програмах навчання дітей та молоді, а також
у наближенні навчальних закладів до європейських стандартів. Наслідком
структурно-програмних змін було збільшення кількості осіб із середньою та
вищою

освітою.

Випускники

польських

шкіл

почали

отримувати

широкопрофільну підготовку, у якій особлива увага зверталася на інформатику,
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іноземні мови, підготовку до самоосвіти, самостійне влаштування на роботу,
уміння поводити себе на ринку праці (Мешальський, 2013, с. 47–51).
Долучилася Польща й до виконання пропозицій документу Європейського
союзу «Меморандум на тему навчання крізь усе життя» (2000 р.). У ньому
сформульовано навчання крізь усе життя й у всіх просторах освіти. Зазначимо, що
Європейський союз сприяє та значно підтримує впровадження Європейських
правил кваліфікації для навчання крізь усе життя як інструменту, який дозволяє
порівнювати

та

визнавати

кваліфікації,

що

здобуваються

формально

й

неформально в різних країнах. Дає молоді й дорослим змогу набувати знання,
уміння й навички, виробляти погляди й адаптуватися до постійних змін у
соціальному середовищі (Обучение в течение всей жизни, 2000).
У 2004 р. у рамках політики добросусідства ЄС із межуючими країнами
було запроваджено нові та розширено вже наявні програми наукового та
освітнього співробітництва ЄС із Польщею, а саме: програми Жана Моне,
Еразмус, Сократес тощо. Це створило можливість для вищих навчальних закладів
країни скористатися досвідом і технічною допомогою ЄС щодо запровадження
викладання

курсів

із

проблематики

європейської

інтеграції,

проведення

індивідуальних чи колективних наукових досліджень, формування відповідних
нових кафедр чи наукових підрозділів.
На нашу думку, у цей період із 2004 р. в освіті дорослих Польщі
переважають позитивні зміни. По-перше, це розгалуження цілей і напрямів
освіти. У контексті нашого дослідження наголосимо на тому, що серед уже
відомих й усталених цілей (соціальної, адаптивної, інформативної) важливого
значення набувають такі цілі як відновлення стабільності, динамічного розвитку
суспільства, саморозвиток особистості, розвиток громадянської позиції дорослої
людини, її професійної, побутової сфер. Серед нових напрямів освіти дорослих у
Польщі слід відзначити освіту людей похилого віку, професійне навчання людей з
обмеженими можливостями, освіту людей тимчасово позбавлених волі тощо.
По-друге, це урізноманітнення освітніх послуг, які надаються дорослим на
підприємствах, в організаціях та установах: внутрішньофірмове навчання,
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корпоративне навчання, навчання на виробництві, короткотермінові курси та
семінари, а також поширене нині приватне навчання (наприклад, навчання
іноземним мовам, керуванню автомобілем тощо). По-третє, трансформація
чинних структур освіти дорослих у більш гнучкі, здатні відповідати сучасним
вимогам; об’єднання гуртків за інтересами в Університети для людей третього
віку; модифікація курсів підвищення кваліфікації тощо.
На подальші євроінтеграційні процеси в системі вищої освіти Польщі
суттєво вплинули рішення Льовенського комюніке за результатами конференції
на міжнародному рівні з питань євроінтеграції у 2009 р., у якому йдеться про
пріоритети освітньої реформи у наступному десятилітті: соціальний вимір
освітньої політики (рівні можливості для всіх соціальних груп здобувати якісну
освіту), що є важливим для розвитку освіти; навчання упродовж всього життя;
зв'язок між навчанням, працевлаштуванням і науково-інноваційною діяльністю;
пошук альтернативних джерел фінансування освіти.
Характерною ознакою освіти дорослих періоду на початку 2000-х років у
Польщі є не тільки участь суб’єкта навчання у виборі освітнього напряму, але й
участь у відборі й структуруванні змісту навчання, його форм, технологій, темпу
навчання,

активне

використання

сучасних

інформаційних

технологій

(Андрушкевич, 2010). Отже, наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Польща посіла
гідне місце в євроінтеграційному освітньому просторі, долучилася до виконання
низки міжнародних правових актів у сфері освіти дорослих, реалізації принципів
її розвитку, визначила ключові вимоги до підготовки педагогів у контексті
європейських вимог

та напрямів діяльності щодо модернізації системи

професійної підготовки фахівців у руслі завдань розбудови Європи.
Важливим для нашого дослідження є досвід розвитку освіти дорослих у
Польщі, проаналізований Л. Лук’яновою. Дослідниця зазначає, що у другій половині
ХХ – на початку ХХІ ст. у польській освіті дорослих відбувалися суттєві
трансформації, що дало підстави для її певної періодизації (Лук’янова, 2011b).
За результатами досліджень Ж. Каргула (Kargul, 2005), С. Квятковського
(Kwiatkowski, 2002), Л. Лук’янової (2011b), Д. Мательського (Matelski, 2005),
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Н. Медведчук (2004), В. Павленко (2015), Л. Тимчук (2014) можна умовно
виокремити соціалістичний, постсоціалістичний і сучасний період у польській освіті
дорослих, які віддзеркалюють перебіг соціально-політичних змін, що відбувалися в
країні.
Перший (соціалістичний) період, так званий період «старої культури»,
освіти дорослих у Польщі тривав до політичного зламу 1989 р. Для цього часу
характерною її ознакою була статичність, однобічність, навчання не спиралося ні
на різноманітність форм, ні на їх інноваційність, що мало ідеологічне підґрунтя.
Новий (постсоціалістичний) період розвитку освіти дорослих розпочався в
Польщі під впливом політичних змін у країні у 1989 р. Польська освіта дорослих
відкрилася для суспільних, культурних і технологічних змін. У результаті
глибоких структурно-змістових перетворень, зокрема звільнення освіти від
ідеологічного впливу, у Польщі швидко сформувався новий ринок освітніх послуг
зі своїми перевагами та недоліками (Kargul, 2005).
У цей період на ринку освітніх послуг були вже інші організатори освіти
дорослих: фундації, спільноти, суспільні організації, фізичні особи, осередки, які
загалом становили 88 % установ освіти дорослих. Проте разом вони представляли
різні типи шкіл Польщі, зокрема, заклади підвищення кваліфікації (26 осередків) і
центри неперервної освіти (1125 осередків), що вказує на домінування тривалої
традиції. Інституції освіти дорослих були розташовані дуже нерівномірно. Так, у
сільських місцевостях їх нараховувалося лише 4,1 %, у Варшаві – 43,6 %, 31,98 % – в
інших великих містах, 24,0 % – у решті частині Польщі (Tuijnman, 2010). Серед усіх
освітніх закладів для дорослих тільки 4,0 % здійснювали навчання на відстані.
З 2001 р. починається сучасний період розвитку освіти дорослих у Польщі.
У цей період спостерігається певна якісна й кількісна усталеність ринку освітніх
послуг для дорослих, не з’являються нові суб’єкти й форми освіти. Чинні
інституції здійснюють переважно шкільну освіту, яка мала загальноосвітній і
професійний характер (на рівні середніх шкіл, початкової вищої освіти)
(Лук’янова, 2011b). Цей період характеризується змінами у відборі методів
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навчання дорослих: посилюється увага до активних методів, які призводять до
реорганізації процесу навчання в напряму його суб’єктивізації.
Хронологічний аналіз польськомовних джерел дав змогу визначити
провідні детермінанти та чинники, що уможливили здійснення періодизації
розвитку системи освіти дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку
ХХІ ст. До провідних детермінантів нами віднесено такі: нормативно-правове
забезпечення освітньої галузі, фінансово-економічне становище в країні, ідеологія
влади. Також виявлено чинники, що вплинули на еволюцію системи освіти
дорослих у Польщі у досліджуваний період: політичне, суспільне й економічне
становище країни, потреби дорослого населення. Спробуємо саме з цих позицій
виокремити та проаналізувати періоди розвитку системи освіти дорослих у
Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
На основі вивчення архівних джерел, наукової літератури та врахування
світового досвіду з організації освіти дорослого населення нами розроблено
авторську періодизацію розвитку системи освіти дорослих у Польщі у другій
половині ХХ – на початку ХХІ ст. Під час її створення ми враховували суспільнополітичні

та

соціально-економічні

умови

у

Польщі;

загальносвітове

й

загальноєвропейське нормативне забезпечення функціонування закладів і установ
для освіти дорослих; національні особливості та специфіку країни.
Передумовами розвитку системи освіти дорослих у Польщі визначено, у
першу

чергу,

загальносвітові

та

загальноєвропейські

ідеї

трансформації

освітнього простору. У другу чергу – політичні та соціальні зміни в країні.
Наукова інтерпретація історичних фактів дає підстави стверджувати, що в процесі
розвитку освіти дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
можна виділити три періоди (табл. 1.1.3.).
І період: 1951–1989 рр. (ідеологічний) – період організації та функціонування
освіти

дорослих

на

ідеологічному

підґрунті;

ІI

період:

1990–1999 рр.

(реформаторський) – період інтенсивної розбудови освіти дорослих у контексті
ідей європеїзації внаслідок зміни державного устрою; ІII період: 2000–2009 рр.
(євро інтеграційний) – поступове збільшення варіантів розвитку різновидів освіти
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дорослих, зумовлене як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками розвитку країни,
особливо інтеграційними та полікультурними.
Таблиця 1.1.3
Періодизація освіти дорослих у Польщі
(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

ІІІ. 2000–
2009 рр.
(євроінтегр
аційний)

ІІ. 1990–1999 рр.
(реформаторський)

І. 1951–1989 рр.
(ідеологічний)

Періоди

Передумови

Характеристика

1)
створення
Товариства
загальних знань (1950 р.);
2) введення єдиної системи
загальноосвітніх початкових і
середніх шкіл для працюючих
дорослих (1951–1952 рр.);
2)
організація
Наукових
інститутів ремесла, а з 1962 р. –
Підприємств
професійного
вдосконалення;
3) діяльність Товариства робочих і
народних університетів (TURiL);
4) функціонування Інституту
професійної
освіти
(1972–
1990 рр.).
1) політичні зміни в країні (з
1990 р.);
2)
впровадження
ідей
європеїзації польської освіти:
маастрихтський договір (1992 р.);
реалізація об’єднаних програм
ЄС з виховання та формування
особистості:
«Сократ»,
«Леонардо да Вінчі», «Молодь
для Європи»;
3)
міжнародне
дослідження
грамотності
дорослих
International Adult Literacy Survey
(1994 р.)
4) V Всесвітня конференція з
освіти
дорослих
(1997
р.,
м. Гамбург).
1) документ ЄС «Меморандум на
тему навчання крізь усе життя»
(2000 р.);
2) Льовенське комюніке (2009 р.).

- ліквідація безграмотності дорослих;
- поширення політичних знань і
пропаганди серед населення;
- спрямованість освіти дорослих на
підготовку фахівців для різноманітних
галузей
народного
господарства,
культури і мистецтва;
- професійне навчання в умовах
виробництва мало ідеологічне підґрунтя;
- поява навчальної дисципліни «педагогіка
праці»,
започаткування
професійної
підготовки фахівців із педагогіки праці;
- інституції освіти дорослих обмежувалися
такими формами навчання як вечірня,
заочна, екстернат, курсова підготовка.
- перетворення авторитарно-тоталітарної
системи
освіти
у
демократичну,
децентралізація управління освітою;
- поява при окремих університетах
центрів педагогіки праці;
- створення Національного центру з
підтримки професійної освіти;
- поширення розуміння освіти дорослих
як освіти для забезпечення національного
економічного зростання та підвищення
конкурентоспроможності
дорослого
населення в ринкових умовах;
- поява та функціонування закладів для
освіти
людей
похилого
віку,
професійного
навчання
людей
з
обмеженими можливостями.
- розвиток громадянської освіти населення;
- розширення мережі закладів для освіти
людей похилого віку, осіб тимчасово
позбавлених волі, професійного навчання
людей з обмеженими можливостями.

Слід зазначити, що освіта дорослих у Польщі історично виникла завдяки
великому впливу зовнішніх чинників, зокрема, суспільно-політичних, соціально-
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економічних, обумовлених реаліями та специфікою країни соціалістичного
спрямування.
Найбільш значущим моментом у загальній еволюції польської освіти
дорослих, на нашу думку, було те, що період з 1957 р. до 1976 р. характеризувався
тим, що освіта дорослих залишалася предметом табу у країні та згадувалася лише
відносно професійної освіти та підготовки робітничих кадрів.
Аналіз джерельної бази та архівних матеріалів дав підстави стверджувати,
що особливе значення в досліджуваний період для формування суспільної
свідомості дорослих і розвитку їхньої професійної майстерності мала діяльність
загальноосвітніх початкових і середніх шкіл для дорослих, що працюють,
Товариства загальних знань, Товариства робочих і народних університетів,
Інституту професійної освіти.
Підґрунтям розвитку цих закладів стали створені по всій Польщі у 1950–
1951 рр. різноманітні курси: торговельні, кооперативні, ветеринарні, які завоювали
велику популярність і на практиці переконували у своїй користі. Більш детально
діяльність цих закладів проаналізуємо в другому розділі дисертаційної роботи.
Зауважимо, що основними завданнями загальноосвітніх початкових і
середніх шкіл для дорослих, які працюють, була ліквідація безграмотності
дорослих. Діяльність Товариства загальних знань, Товариства робочих і народних
університетів на період 50–60-х років ХХ ст. мала ідеологічну спрямованість і
забезпечувала поширення політичних знань і пропаганди серед різних груп і
категорій дорослих. Характерною ознакою наявної на той час системи освіти
дорослих була її спрямованість на первину професійну та курсову підготовку
фахівців для різноманітних галузей народного господарства, культури й
мистецтва на ідеологічному підґрунті.
На початку 60-х років ХХ ст., як зазначає Ж. Каргул (Kargul, 1997), у
Польщі розпочався рух щодо освіти дорослих, у якому брали участь і держава, і
громадські формування. Передумовами його розвитку, з одного боку, були значні
господарські переміни, викликані науково-технічною революцією, а з другого –
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розвиток форм демократичного життя та природничо-математичних і суспільних
наук (математики, фізики, біології, педагогіки, психології) (Kargul, 1997).
Варто звернути увагу на те, що у цей період розвитку польської освіти
дорослих поступово розширюється наукова географія осередків педагогіки праці.
Так, під консультуванням провідних науковців Інституту професійної освіти у
Варшаві започатковуються дослідження специфіки професійної підготовки
фахівців в умовах виробництва.
У вищих навчальних закладах освіти таких міст як Бидгощ, Катовіці, Ополе,
Лодзь, Познань в окремих наукових осередках здійснювалися дослідження,
наприклад, «Модернізація системи освіти Польської Народної Республіки»,
«Людина і праці. Гуманізація праці», «Вузлові проблеми в галузі професійної
підготовки та освіти дорослих» та ін. Зокрема, Сілезький університет у Катовіці
презентує

діяльність

Е. Гондзіка

(E. Gondzika),

К. Корабьовської-Новацької

(K. Korabiowskiej-Nowackiej), Й. Поплуча (J. Poplucza), А. Радкєвіча-Вінніцького
(A. Radkiewicza-Winnickiego) та ін. (Marczuk,1996).
Важливим чинником для розвитку професійної освіти дорослих у Польщі
був той факт, що в 1976–1978-х роках С. Качор брав участь у міжнародних
дослідженнях під егідою ЮНЕСКО в країнах Англії, Франції, Швеції, Мексики,
Польщі з проблем загальної та професійної освіти в контексті безперервного
навчання. Згодом, з огляду на результати проведених досліджень, під егідою
ЮНЕСКО в Польщі було організовано й проведено три міжнародні конференції у
1983 р., 1985 р., 1987 р., присвячені різним аспектам безперервного навчання
дорослих (Kaczor, Sarleja, 2011, с. 53).
У 70–80-ті роки ХХ ст. група науковців з педагогіки праці університету
ім. Адама Міцкевича (Познань) під керівництвом С. Чаєка (S. Czajek)
спеціалізувалася на дослідженнях професійної орієнтації та консультування
населення. Інститут започаткував і видавав періодичні наукові, науково-практичні
видання: «Педагогіка праці», «Бібліотека професійного навчання», «Бібліотека
методик професійної освіти», «Професійна школа», а також журнал «Голос вчителів».
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Суттєвим

досягненням

обґрунтування

й

діяльності

започаткування

спільноти
наприкінці

польських
цього

науковців

періоду

було

педагогічної

спеціальності «Педагогіка праці» (Czubiński, 2011).
У 1980 р. Міністерство науки, вищої школи та техніки Польщі підписало
план підготовки фахівців з педагогіки праці (Błażejowski, 1982). Випускники
цього педагогічного напряму підготовки реалізували виховні завдання у
професійних школах, загальноосвітніх школах, соціально-виховних інституціях та
місцях праці. За змістом діяльність практикуючого фахівця з педагогіки праці є
консультативною, що має на меті допомогти дитині, молодій людині чи людині,
яка працює, у самовдосконаленні, у прийнятті кар’єрних рішень.
Аналіз польських джерел довів, що за перших десять років своєї діяльності
Інститут професійної освіти напрацював не лише засади розвитку педагогіки праці як
педагогічної субдисципліни, здійснив науково-методичний супровід професійної
освіти Польщі, але і започаткував професійну підготовку фахівця із педагогіки праці.
Характеризуючи другий період (1990–1999 рр.) – реформаторський –
розвитку освіти дорослих у Польщі, зазначимо, що зміни в кінці ХХ ст. у цій
країні розпочалися з деідеологізації, тобто відмови від ідеологічного й партійного
контролю за освітньою галуззю. Окрім того, як встановлено А. Василюк,
відбулося позбавлення держави монополії на управління загальною освітою, а
саме: децентралізації у сфері управління

та керівництва та створення

недержавного сектору навчання. Також здійснювалися пошуки нової моделі
освіти дорослих і освітніх змін, які б відповідали новим запитам польського
суспільства (Василюк, 2007).
Особливої уваги у зв’язку з функціонуванням закладів освіти дорослих у
Польщі заслуговує досвід моделі децентралізації освіти. Процес децентралізації
освіти в Польщі розпочався у 1990 р. з передачі територіальним громадам
функцій управління дитсадками та їхнього фінансування, і в основному
завершився у 1999 р. під час передачі повітам шкіл вищого від початкового чи
гімназійного рівня, а також численних позашкільних освітніх закладів. Водночас
новостворена ланка самоврядування на рівні воєводства взяла на себе частину
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освітніх завдань регіонального характеру, зокрема управління педагогічними
бібліотеками, педагогічними коледжами, закладами вдосконалення вчителів, а
також окремими школами регіонального значення.
Р. Шиян у рамках реалізації проекту «Підтримка реформи освіти в Україні»
зауважує, що зважуючись на системні реформи у 90-ті роки ХХ ст., Польща
поставила

на

децентралізацію

із

панівною

позицією

територіального

самоврядування (Шиян, 2016). Про це свідчить, зокрема, передача одиницям
самоврядування двох ключових повноважень: права ліквідувати школи та і
відкривати нові освітні заклади, а також права на визначення бюджетів шкіл.
У додатку А. 4 наводимо укладений Я. Герчиньским календар реформ в
освіті, що тривали до 1999 р. Акцентуємо увагу на тому, що польська модель
децентралізації освіти є результатом збігу динамічних соціально-політичних
процесів 90-х років ХХ ст., демографічних змін і культурно-історичних чинників.
Проведені в країні реформи з децентралізації освіти, з нашої точки зору,
вплинули і на розвиток системи освіти дорослих: з’явилися недержавні заклади для
освіти дорослих, розпочалося швидке створення мережі закладів і установ (різного
адміністративного й управлінського підпорядкування) неформальної освіти дорослих.
Варто наголосити, що увага науковців до розвитку освіти дорослих у
Польщі впродовж 50–80-х роках ХХ ст. не зменшувалася. Достатньо звернути
увагу на те, що «Бібліографія освіти дорослих», опублікована в 1957–1971 рр.
нараховувала лише 1300 праць, а ця ж бібліографія за період 1971–1995 рр.
нараховувала вже 7360 позицій (Aleksander, 2009, с. 38).
Проаналізуємо особливості розвитку освіти дорослих у ІІІ період (1999–
2009 рр.) – євроінтеграційний. Стратегічна фундаментальна ідея освіти дорослих у
Польщі у цей час набуває особливої цінності: поступово стає провідним принципом
державної політики; визначається як методологічний регулятор розвитку як
особистості, так і держави загалом; забезпечує нову якість соціального розвитку;
відкриває принципово нову історичну епоху в розвитку суспільства. Зазначений
період ознаменувався появою важливих системотвірних міжнародних документів в
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європейській освітній галузі: документ ЄС «Меморандум на тему навчання крізь усе
життя» (2000 р.), Льовенське комюніке (2009 р.).
Однією з причин реформування системи освіти у 1999 р. була перспектива
інтеграції Польщі в Євросоюз. У зв’язку з цим головним завданням перетворень у
системі освіти дорослих цього періоду стало наближення її до тих принципів, які
характерні для країн Європейського Союзу.
За твердженням В. Павленко, приєднання Польщі у 1999 р. до Болонського
та у 2004 р. до Брюгге-Копенгагенського процесів стало початком реалізації на
державному

рівні

виконання

стратегічних

цілей,

які

відображають

загальноєвропейську політику розвитку освіти дорослих на всіх рівнях (Павленко,
2015, с. 54).
М. Гербст стверджував, що запровадження від 2000 р. нової системи
професійного розвитку фахівців привело до істотного збільшення витрат на
освіту. Основні реформи освіти, як зазначав дослідник, що впроваджувалися у
Польщі після 2000 р., були спрямовані на доповнення структури управління та
фінансування децентралізованої моделі держави, в якій управління закладами, а в
майбутньому

і фінансування,

належатиме

виключно

до

територіального

самоврядування області або району (повіти і гімни) (Гербст, Герчинський, 2015).
Заслуговує на увагу те, що з кінця ХХ – початку ХХІ ст. освіта дорослих у
Польщі була спрямована на розвиток громадянської освіти для різних груп
населення. Цей період вирізнився також появою та початком функціонування
закладів для осіб тимчасово позбавлених волі, професійного навчання людей з
обмеженими можливостями. Отже, у країні починає функціонувати система
неформальної освіти дорослих.
Таким чином, Польща в період з 1999 р. до 2009 р. показала бажання та
можливості вирішувати надскладні питання внутрішнього розвитку країни,
реформування освітньої системи, зокрема освіти дорослих. Проте чимало
проблем на практиці вирішувалися повільно чи залишалися деклараціями, а в
ставленні до освіти впродовж життя постанови прямо порушувались, закони
носили декларативний характер. Водночас зроблені реальні кроки стали доброю
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основою для подальших змін у системі польської освіти дорослих, її подальшого
розгортання та розвитку. Ці зміни в сфері освіти дорослих безпосередньо
пов’язані

з

процесами,

що

відбуваються

в

соціально-політичному

та

економічному житті соціуму, водночас мають характер тенденцій.
Підсумовуючи, зазначимо, що освіта дорослих у Польщі має значне
історичне підґрунтя та нормативно-правове забезпечення. Вона зумовлена
провідною роллю освіти впродовж життя, урізноманітненням змісту, форм і
методів навчання дорослих, трансформації усталених структур освіти дорослих.
Зміна демографічної ситуації, особливо старіння, міграція населення в країнах
Євросоюзу ставлять перед освітою дорослих у Польщі нові вимоги на
державному та загальноєвропейському рівнях. Отже, розвиток системи освіти
дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. відбувався під
впливом суспільно-економічних і політичних змін.

Висновки до першого розділу
У

розділі

на

основі

застосування

методу

термінологічного

аналізу

схарактеризовано поняттєво-термінологічний апарат дослідження, основу якого
складають поняття «освіта дорослих», «система освіти дорослих», «дорослий»,
«розвиток», «тенденції». Виявлено, що система освіти дорослих як складова системи
освіти Польщі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. кардинально змінила напрям
свого розвитку: від нормативно-регламентованої до особистісно орієнтованої
зумовленості освіти впродовж життя. Чинником означених змін є оновлення освітньої
нормативно-правової бази та нововведення у соціальній і освітній політиці країни.
Аналіз джерельної бази та архівних матеріалів довів доцільність їх умовного
класифікування за формально-змістовим принципом. Такий підхід дозволяє
визначити шість груп джерел: перша група репрезентована архівними та
документальними джерелами нормативного, статистичного та історико-педагогічного
характеру; другу групу складають монографічні та дисертаційні джерела; до третьої
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групи віднесено навчально-методичну літературу; четверту групу складають статейні
публікації й матеріали щорічників; до п’ятої групи відносяться довідковоенциклопедичні видання; шоста група – це нормативно-правові документи.
Результати теоретичного аналізу опрацьованої літератури з досліджуваної проблеми
дали підстави стверджувати, що вищеназвана джерельна база висвітлює означену
проблему фрагментарно.
Проаналізовано базові законодавчі документи Республіки Польща у другій
половині ХХ – на початку ХХІ ст. (37 законодавчих документів, постанов Ради
Міністрів

Польщі,

розпоряджень

Міністерства

народної

освіти

Польщі:

Конституція Польської Народної Республіки (1952), Конституція Республіки
Польща (1997), Кодекс праці (1974), Закони «Про розвиток системи освіти і
навчання (1961), «Про громадські об’єднання» (1989), «Про освіту» (1989), «Про
систему освіти» (1991), «Про зайнятість і безробіття» (1991), «Про вищі професійні
школи» (1997), «Про вищу освіту» (2005) тощо; 4 Національні стратегії).
Провідними чинниками, що зумовили періодизацію розвитку системи освіти
дорослих у Польщі в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., визначено
нормативно-правове забезпечення освітньої галузі, фінансово-економічне становище
в країні, ідеологію влади. Характеристика періодів розвитку системи освіти
дорослих у Польщі в другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. передбачає її
розгляд за нормативним, історичним, організаційним і змістовим критеріями.
Встановлено, що перший період (1951–1989 рр.) – ідеологічний – це період
організації та функціонування освіти дорослих на ідеологічному підґрунті, який
характеризувався чіткою орієнтацією освіти дорослих у Польщі на систему
професійного навчання населення в Радянському Союзі; ІІ період (1990–1999 рр.)
– реформаторський – характеризувався інтенсивною розбудовою освіти дорослих
у контексті ідей європеїзації внаслідок зміни державного устрою; ІІІ період
(2000–2009

рр.)

–

євроінтеграційний

–

передбачав

реалізацію

законів,

нормативних актів щодо євроінтеграції освіти дорослих у Польщі, розвиток
мережі закладів неформальної освіти для різних категорій дорослого населення,
розвиток громадянської освіти.
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Доведено, що освіта дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку
ХХІ ст. мала значне історичне підґрунтя та законодавче забезпечення. Вона
зумовлена провідною роллю навчання впродовж життя, піднесення вагомості
інформаційного

компоненту

сучасного

соціально-економічного

розвитку,

трансформації інституцій освіти дорослих.
Основні результати розділу висвітлено у таких публікаціях автора:
Пастушок, 2016 а; Пастушок, 2016b; Пастушок, 2016d; Пастушок, 2016f;
Пастушок, 2017; Пастушок, Волярська 2016 а.
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РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ПОЛЬЩІ У ДРУГІЙ
ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ.
У розділі визначено складові системи освіти дорослих Польщі у другій
половині ХХ – на початку ХХІ ст.; проаналізовано функціонування навчальних
закладів для дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.;
виокремлено та обґрунтовано тенденції розвитку системи освіти дорослих у
Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

2.1. Опис складових системи освіти дорослих Польщі
Аналіз наукових розвідок (А. Клим-Климашевская (2015), А. Мушанський
(Muszyński,

2003),

Т. Новацький

(Nowacki,

2004),

Ю. Осєцька-Хойнацька

(Osiecka-Chojnacka, 2003)) та педагогічної практики Польщі свідчать про
динамічність розвитку системи освіти дорослих у країні. У попередньому розділі
було обґрунтовано, що освіта дорослих другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
сформувалася як невід’ємна складова цілісної системи освіти Польщі.
Варто наголосити, що до визначення сутності змісту системи освіти
дорослих Польщі існують різні підходи. Так, T. Александер (Aleksander, 2002)
визначає освіту дорослих в цілому як організований навчальний процес,
спрямований на дорослого учня. Науковець виділяє дві підсистеми освіти
дорослих: 1) освіта для дорослих від початкової школи до університетів та
післядипломної освіти. Вона має програмну, організаційну та методологічну
специфіку; 2) позашкільна освіта: позашкільна загальна освіта і позашкільна
професійна освіта (Aleksander, 2002, c. 359).
До складу першої підсистеми входять такі форми навчання дорослих як
курси та семінари, лекції, конференції з питань охорони здоров'я та безпеки,
корпоративні тренінги. Ця підсистема освіти дорослих, за Т. Александером
(Aleksander,

2002),

забезпечує

навчання,

підготовку,

вдосконалення

та

перепідготовку робітників і фахівців. До складу другої підсистеми освіти
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дорослих належать відомі у всьому світі форми навчання дорослих як
різноманітні короткотривалі професійні і загальнокультурні навчальні курси.
Іншу класифікацію складових системи освіти дорослих надає А. Урбанек,
ґрунтуючись на теорії про три вимірювання в освіті дорослих Р. Дж. Кідда:
вертикальна освіта; горизонтальна освіта та поглиблене навчання (Urbanek, 2001,
с. 68). Вертикальна освіта, на думку вченого, охоплює всю освіту дорослих,
починаючи з початкової освіти для дорослих і закінчуючи аспірантурою та
післядипломною освітою. Горизонтальна освіта призначена для забезпечення
різних особистісних і професійних потреб дорослої людини, наука і культура,
незалежні дослідження були виведені для досконалості освіти в розмірі підрівня.
Поглиблене навчання характеризує самоосвіту дорослих.
Науковий інтерес для нашого дослідження представляє праця Ю. ОсєцькоїХойнацької (Osiecka-Chojnacka, 2003) «Неперервна освіта та освіта дорослих у
Польщі». Дослідниця відзначає, що у 1996 р. було прийнято перші доповнення до
Закону «Про систему освіти» (1991), які стосувалися й освіти дорослих. У Законі
зазначалося, що система неперервної освіти охоплює навчання, підвищення
кваліфікації й удосконалення у шкільних і позашкільних формах; цей процес
може здійснюватися в системі денного, вечірнього, заочного, дистанційного
навчання, екстернату або поєднання цих форм (Osiecka-Chojnacka, 2003, с. 2).
Дотримуючись точки зору Т. Александера вважаємо, що система освіти
дорослих Польщі у досліджуваний період має дві підсистеми: шкільну і позашкільну.
Проаналізуємо кожну з них окремо.
Щодо шкільної освіти. Узагальнення нормативних матеріалів (Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej, 1952; Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1957;
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 1964; Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 1962–1967) і
періодичних
полоністика»,

джерел
«Glos

(«Порівняльна
nauczycielski»,

професійна

педагогіка»,

«Edukacja Dorosłych»,

«Українська

«Nowe

Drogi»)

уможливило висновок про перелік закладів шкільної освіти дорослих, що
існували у 1951–2009-х роках: загальноосвітні початкові школи для дорослих (до
1999 р.), загальноосвітні (базові) середні школи для дорослих, середні професійні
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школи для дорослих, спеціальні (професійно-технічні) школи для дорослих,
гімназії для дорослих (з 1999 р.), поліцеальні школи і ліцеї для дорослих, вищі
навчальні заклади і курси при центрах зайнятості (після 1989 р.) (рис. 2.1.1.).
Шкільна освіта дорослих у Польщі
(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
Загальноосвітні початкові школи для дорослих (до 1999 р.)
Загальноосвітні середні школи; гімназії (з 1999 р.)

Курси при
центрах
зайнятості
(після 1989 р.)

Середні професійні школи, спеціальні школи для
дорослих
Поліцеальні школи і ліцеї для дорослих
Вищі навчальні заклади

Рис. 2.1.1. Структура шкільної підсистеми освіти дорослих у Польщі (друга
половина ХХ– початок ХХІ ст.).
Проаналізуємо діяльність кожного з них. У Польщі упродовж означеного
періоду шкільна освіта підпорядковувала двом міністерствам: Міністерству
народної освіти і Міністерству науки і вищої освіти (уточнення назв цих
Міністерств подано у таблиці А. 3. додатку А. 1).
Шкільна освіта дорослих передбачала неперервне навчання у школах для
дорослих, вищих навчальних закладах і курси у центрах зайнятості (Śliwerski,
2005). Навчання дорослих у школах відповідало стандартам, затвердженим у
системі середньої і вищої освіти, відповідно до узгоджених міністерствами
навчальних програм. Результатом шкільної освіти було здобуття дорослими
кваліфікації, сертифікатів та дипломів, які підтверджували знання, навички,
компетенції.

Ці

документи

надавали

змогу

дорослій

людині

конкурентоспроможною в умовах ринку праці й успішно працевлаштуватися.

стати
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За статистичними даними (Global report on adult, 2009) та електронним
ресурсом Національного статистичного органу Польщі (Główny Urząd Statystyczny,
2017) складено табл. 2.1.1, в якій нами узагальнені відомості про кількість
дорослого населення, що брали участь в інституціях шкільної підсистеми освіти
дорослих на початку 2000-х років.
Таблиця 2.1.1
Кількість дорослих в закладах шкільної освіти дорослих
Вікова категорія
15–24 рр.
25–34 рр.
35–54 рр.
55–64 рр.
Понад 65 р.

2001–2003р.
11 %
13 %
5%
2%
1%

Результати досліджень Ю. Осецької-Хайнацької (Osiecka-Chojnacka, 2003), а
також урахування даних таблиці 2.1.1 і висновків звітів про національну освіту
(Rocznik statystyczny, 2005; Rocznik statystyczny, 2014; Sektorowy Programа
Operacyjny, 2004) уможливили висновок про те, що більшість працездатного
дорослого населення віком 25–34 рр. бере участь у неперервному навчанні в
інституціях шкільної підсистеми освіти дорослих. Цей вік, на нашу думку,
найбільш адаптований до сприймання нової інформації, саме молоді і дорослі
змушені постійно удосконалювати власні знання і компетенції. Спостерігаємо
зниження з віком відсотків дорослих, які продовжують навчання. Найменший
відсоток (1 %) встановлено у віковій категорії людей похилого віку. Як доводять
результати власного спостереження, пенсіонери знаходять для себе можливість
продовжувати навчання в закладах позашкільної підсистеми освіти дорослих.
Наприклад, це підтверджено зростанням в останні роки у Польщі кількості
університетів третього віку (до 400).
Неперервність системи освіти дорослих у Польщі побудована таким чином,
що дорослі, які здобули загальноосвітню початкову освіту, мали можливість
продовжувати навчання у середніх школах для дорослих. Загальноосвітні середні
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школи для дорослих і середні професійні школи, гімназії здійснювали набір учнів,
яким вже виповнилося 17 років.
У середніх школах для дорослих навчання тривало 2–3 роки. Ці школи
надавали можливість отримати загальну середню освіту і підвищити професійну
кваліфікацію, що пов’язана з професійною діяльність дорослого. Діяльність шкіл
для дорослих складалася з таких послідовних напрямів: загальна освіта,
практичне навчання, підвищення професійної кваліфікації. Як приклад за даними
польських джерел (Gure, 2007; Kwolik, 2003; Migała, 2009; Moraczewska, 2010;
Osiecka-Chojnacka, 2003; Osiński, 1999; Piwowarski, 1998) та за рис. Б.1 – Б.2
додатка Б. 1. нами складено порівняльну таблицю навчальних дисциплін, які
вивчали дорослі у середніх школах у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. (табл. 2.1.2).
Таблиця 2.1.2
Навчальне навантаження у школах для дорослих
Назва навчального курсу (дисципліни)

Навчальне навантаження (у год.) /
роки
1990–1999 рр.
2000–2009 рр.

Загальноосвітні дисципліни:
Географія

30

30

Історія

60

60

Біологія

30

30

Хімія

30

30

Фізика

30

30

Математика

300

130

Іноземна мова

160

360

Фізична культура

290

360

Теоретична підготовка

630

735

Практична підготовка

970

735

За опрацьованими результатами таблиці визначимо, що в загальноосвітній
підготовці у школах для дорослих у Польщі в означений період встановлено
підсилення значення гуманітарних навчальних дисциплін і іноземної мови, тоді як
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дисципліни природо-математичного циклу зазнали незначних змін. Також
спостерігаємо значне зниження навчального навантаження на вивчення математики.
В ідеологічний період розвитку системи освіти дорослих у Польщі школи для
дорослих мали чітко встановлений розклад навчальних курсів, який відповідав
потребам народного господарства країни на той час і сприяв підготовці працівників
для національного промислового комплексу. Це пояснює значну кількість
навчальних занять у школах для дорослих того часу з практичної підготовки.
У реформаторський період розвитку системи освіти дорослих у Польщі
підтвердженням значення практичної підготовки у школах для дорослих у 1990–
1999-х роках є те, що навчальне навантаження з практичної підготовки більш ніж
на третину перевищувало навчальне навантаження теоретичної підготовки.
В євроінтеграційний період розвитку системи освіти дорослих у Польщі
спостерігаємо однаковий розподіл навчального навантаження на теоретичну і
практичну підготовку дорослих у середніх школах. Це пояснено підвищенням
ролі теоретичних знань і зниженням уваги в школах для дорослих формуванню
практичних умінь і навичок. На нашу думку, це є результатом ліквідації
промислових підприємств, особливо у невеликих міських центрах.
Специфікою шкіл для дорослих у Польщі, як визначила М. Малевська
(Malewski,1997), була співпраця з місцевими органами влади, бюро праці,
роботодавцями. Після їх закінчення учні складали іспити, за результатами яких їм
надавало професійний статус, що гарантувало в подальшому працевлаштування.
Наявні у Польщі поліцеальні школи за рівнем акредитації займали проміжне
положення між середніми і вищими навчальними закладами і забезпечували
випускникам загальноосвітніх шкіл і дорослим професійну освіту поглибленої
підготовки. Порядок навчання, навчальні плани і програми встановлювалися за
державними освітніми стандартами, опублікованими Міністерством науки і
вищої освіти.
Головним завданням поліцеальних шкіл була підготовка компетентних і
досвідчених фахівців-практиків з робочими вміннями і навичками, затребуваними
на ринку праці. Поліцеальне навчання для дорослих мали таку специфіку: від
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навчання технічних предметів до навчання предметів з професії. Загалом
навчання тривало 1–2 роки. Навчальний рік складався з 2 семестрів (вересень –
лютий і лютий – червень). Набір учнів тривав два рази на рік – окремо на зимовий
і окремо на літній семестри.
Відзначимо, що дорослі у поліцеальних школах мали можливість навчатися за
заочною (вечір п’ятниці, субота і неділя) і вечірньої (2–3 рази на тиждень у
вечірній час) формами. Важливими перевагами такого навчання, на нашу думку, є:
отримання у короткий термін професії, що відповідає запиту регіонального ринку
праці; отримання ступені «техніка» після завершення навчання; відсутність
обмежень за віком.
Ліцеї

для

дорослих

мали

права

державних

навчальних

закладів.

Вони,включені до реєстрів шкіл, мали схвальну оцінку відділу народної освіти
Польщі і реалізували програми Міністерства освіти. До ліцею приймали осіб, які
вже завершили навчання на рівні 9-ти класів в основній школі, гімназії, або
завершили основну школу і мали 18 років. Навчання тривало 3 роки (6 семестрів).
По закінченню надавався сертифікат державного зразка.
Вищі

школи

для

дорослих

–

це

вищі

навчальні

заклади,

які

підпорядковуються Міністерству науки і вищої освіти Польщі. Їх діяльність
спрямована на підготовку дипломованих фахівців, також вони забезпечують
підготовку аспірантів і докторантів. Цікавим є те, що (це відображено в
статистичних звітах GUS) спостерігається поступове зростання коефіцієнту
зарахування студентів віком 19–24 років у вищі навчальні заклади у 1990–
2006-х роках. Так, у 1990–1991-х роках було зараховано 12,9 % осіб, у 1998–1999х роках – 33,5 %, у 2002–2003-х роках – 45,6 %, а в 2005–2006-х роках – 48,9 %
(Rocznik statystyczny, 1990; Raport, 1999; Rocznik Statystyczny Powiatów, 2005).
З появою на початку 90-х років безробіття у Польщі було створено центри
зайнятості, і при них відкрито курси для навчання дорослого безробітного
населення.

Центри

зайнятості

підпорядковувалися

органам

місцевого

самоврядування як на рівні воєводства, так і на рівні повіту. Фінансування курсів
в центрах зайнятості здійснював Фонд праці, а зміст навчання відповідав
потребам роботодавців (Клим-Климашевская, 2015).
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Безробітних і осіб, яким погрожувало звільнення, направляли на навчальні
семінари і курси до центрів зайнятості. Процес підготовки і проведення курсів,
що реалізувалися, наприклад, на рівні повітового центру зайнятості, враховував
наступне: діагностування освітніх потреб дорослих; визначення спрямованості
навчання дорослого; відбір навчального закладу, підбір учасників курсів,
проведення

навчання

і

оцінка

його

результативності

(подальше

працевлаштування дорослих). Отже, шкільна підсистема освіти дорослих у
Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. була організованою і
відповідала потребам держави і роботодавців.
Щодо другої складової системи освіти дорослих Польщі.
Позашкільна підсистема освіти дорослих посідала значне місце у польському
освітньому середовищі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. На нашу
думку, інтеграція товариств, асоціацій, фондів, різноманітних центрів освіти є
наслідком реформи освіти у 80–90-ті роки ХХ ст.
Проаналізуємо

особливості

закладів

позашкільної

підсистеми

освіти

дорослих у Польщі (рис. 2.1.2.).
Позашкільна освіта дорослих у Польщі
(друга половина ХХ– початок ХХІ ст.)
Інституції післядипломної
освіти дорослих

Народні університети –
центри освіти дорослих

Товариство загальних знань (ТWP)
(з 1950 р.)
Польське економічне товариство
(РТЕ)
Наукове товариство з організації
та управління (TNOiK)

Університети третього віку
(з 1975 р.)

Спілка польського ремесла (ZRP)

Рис. 2.1.2. Структура позашкільної підсистеми освіти дорослих у Польщі
(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
Ця підсистема освіти дорослих охоплювала всі форми і рівні шкільного
професійного навчання, професійного вдосконалення працівників, а також
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розвиток громадянської активності різних категорій дорослого населення.
Особистісні освітні потреби громадяни Польщі мали змогу задовольнити саме в
позашкільній підсистемі освіти дорослих.
Основними методами навчання дорослих у цих інституціях були методи
поглиблення професійних знань, формування комунікативних умінь, навичок
практичної

діяльності

дорослих.

Основними

принципами

позашкільної

підсистеми освіти дорослих у Польщі були: відкритість, доступність, гнучкість,
проникливість, самоорганізованість, цілісність.
Проаналізуємо досвід закладів післядипломної освіти дорослих у Польщі у
другій

половині ХХ

–

на

початку ХХІ

ст.

Основними

інституціями

післядипломної освіти у означений період були центри підвищення кваліфікації,
завданням яких була організація і проведення курсів з підвищення кваліфікації
різних категорій дорослих. У цих закладах використовувалися такі форми
навчання, як доучування, перекваліфікація, самоосвіта, загальне і професійне
вдосконалення працюючих.
Необхідно зазначити, що післядипломну освіту дорослі також здобували і в
центрах неперервного навчання, центрах практичного навчання, центрах
підвищення

кваліфікації.

Функціонування

цих

центрів

регулювалося

Конституцією Республіки Польщі, Кодексом праці та іншими законодавчими
актами. Навчальна діяльність у цих центрах фінансувалася за рахунок бюджетних
і позабюджетних коштів. Позабюджетні кошти надходили від фізичних осіб, що
навчалися, і від установ, які замовляли навчальні семінари (Клим-Климашевская,
2015; Пальчук, 2011).
Вищезазначені центри були державними закладами освіти дорослих, які були
створені і підтримані місцевими органами самоврядування на рівні повітів.
Діяльність ґрунтувалася на проведені позашкільних форм навчання дорослого
населення, а також у школах для дорослих, якщо такі школи входили до складу
центрів. У цих центрах є майстерні, лабораторії для проведення практичних занять.
Окремо відзначимо, що у Польщі у маленьких містах і селищах на той час
функціонували землеробські центри неперервного навчання для сільського населення.

97

Наступними закладами позашкільної підсистеми освіти були Народні
університети або центри освіти дорослих у другій половині ХХ – на початку
ХХІ ст. Ці навчальні заклади були місцями соціальної інтеграції різних груп
дорослого населення. Вони стали освітніми майданчиками для дорослих з різними
особистісними і професійними потребами у навчанні. Діяльність центрів освіти
дорослих була спрямована на здійснення широкого спектру освітніх і культурних
послуг, які відповідали запитам і потребам різних категорій дорослого населення.
Центри освіти дорослих, на нашу думку, сприяли проектуванню та реалізації
андрагогічно

орієнтованої

освітньої

діяльності.

Центри

освіти

дорослих

пропонували універсальні програми, інформували населення про освітні
можливості та спонукали творчу діяльність.
Аналіз діяльності центрів освіти дорослих у Польщі дозволив визначити
умови забезпечення ефективного навчання дорослих: правове врегулювання
функціонування центрів; сучасні технології управління; варіативність та
інтегрованість змісту навчання, який передбачає можливість оволодіння кількома
спорідненими

професіями

і

відповідає

стратегії

розвитку

національного

виробництва; застосування нетрадиційних форм навчання у центрах, які
враховують базову спеціальність слухача; прикладна спрямованість підготовки і
професійного вдосконалення працівників; моніторинг ринку праці регіону та
визначення перспектив його розвитку.
У польських університетах третього віку, як стверджує О. Чернявська
(Czerniawska, 2007), є декілька пріоритетних напрямів навчання: 1) попередження
старості. Програми університетів ставлять за мету подолати негативні ознаки
старіння шляхом популяризації фізичної та психічної активності; освіта
розглядається як протидія процесу старіння, як боротьба з ним; 2) підготовка до
пенсії. У рамках освітньої програми проводяться семінари з психології та
філософії життя, зі встановлення контактів з іншими людьми і розвитку
комунікативних навичок; 3) підготовка до громадської діяльності; слухачі беруть
участь у різних благодійних акціях, що допомагає літнім людям відчути свою
значущість (Czerniawska, 2007, c. 109).
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Підсумовуючи відзначимо, що освіта дорослих у Польщі здійснювалася у
закладах і установах державного та приватного підпорядкування. Узагальнимо
навчальні заклади для освіти дорослих у складі системи освіти дорослих
означеного періоду таким чином: загальноосвітні початкові школи для дорослих,
гімназії для дорослих, повні середні школи і середні спеціальні школи для дорослих,
ліцеї, поліцеальні школи, вищі навчальні заклади і курси при центрах занятості
(шкільна підсистема освіти дорослих); центри неперервного навчання, центри
практичного навчання, центри підвищення кваліфікації, народні університети –
центри освіти дорослих, університети третього віку, Товариство загальних знань,
Польське економічне товариство, Спілка польського ремесла, Наукове товариство з
організації та управління (позашкільна підсистема освіти дорослих).
Основним структурним елементами шкільної і позашкільної підсистем освіти
дорослих у Польщі упродовж означеного періоду є навчання дорослих, яке
враховує такі напрями: професійне навчання, соціальне навчання, навчання згідно
з потребами дорослого. Реалізація визначених напрямів ґрунтується на
андрагогічній моделі навчання і на нормативно-правовій базі (закони, постанови,
стратегії політики, плани дій, бюджети, програми тощо), принципах (визначення
права дорослого на освіту, орієнтація на загальнолюдські цінності, системність,
неперервність
відповідальність,

та

наступність
урахування

навчання,

попереднього

доступність,
досвіту

актуальність

дорослого,

і

державна

підтримка системи навчання дорослих).
Установлено, що навчання дорослих Польщі у досліджуваний період можна
представити у вигляді схеми (рис. 2.1.3). Зауважимо, що навчання дорослих виконує
певні функції: адаптивну (допомагає дорослому адаптуватися до змін у соціальному
середовищі і особистісному житті), компенсаторну (при відсутності соціальної чи
особистісної задоволеності наповнює життя людини новим сенсом, спілкуванням),
розвивальну (сприяє розвитку пізнавальної і соціальної активності, психічних
процесів і соціальних якостей дорослого), аналітичну (уможливлює визначення
недоліків навчання і відмінностей в наданні освітніх послуг дорослому),
заохочувальну (стимулює дорослого до неперервного навчання, самонавчання і
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самовдосконалення), прогностичну (сприяю визначенню майбутніх пріоритетів у
сфері освітніх послуг для дорослих), інтегральну (поєднує результати шкільної,
позашкільної освіти та самоосвіти дорослого).
Навчання дорослих

Напрями

Професійне
навчання
Нормативнопровова база:
закони,
стратегії
політики,
плани дій,
бюджети,
ініціативні
програми.

Шкільна освіта

Взаємодоповнення

Соціальне
навчання
Принципи:

Навчання згідно з
потреб дорослих
Функції:

Визначення
права
на
освіту;
орієнтації
на
загальнолюдські цінності;
системності; доступності;
неперервності
та
наступності; актуальності;
відповідальності;
врахування попереднього
досвіду та освоєних знань;
державної підтримки.

Адаптивна,
компенсаторн,
розвивальна,
аналітична,
заохочувальна,
прогностична,
інтегральна.

Позашкільна освіта

Самоосвіта

Відбувається у локальній спільноті

Рис. 2.1.3. Навчання дорослих у Польщі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
Окремо проаналізуємо специфіку самоосвіти дорослих у Польщі (з початку
2000-х років). У Польщі самоосвіта реалізується через засоби масової комунікації
(особливо через польське радіо), спілкування і обмін цікавою інформацією для
дорослих, відвідування культурних установ. Спрямованість на самоосвіту виникає
стихійно, відповідно до потреб дорослої людини і задовольняє ці потреби.
Особливість такої освіти полягає в тому, що вона ніколи не завершується, але
створює умови для саморозвитку дорослого. Враховуючи зазначене, необхідно
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акцентувати увагу на суспільну користі цілісної системи освіти дорослих, зокрема
у контексті спонукання до самоосвіти.
А. Клім-Клімашевська (2015) зазначає, що система освіти дорослих Польщі
має «суспільно-державний характер, є варіативною і гнучкою, побудована з
урахуванням різноманітних потреб дорослого населення щодо продовження
навчання». Л. Лук’янова (2017) визначає суспільно-державну спрямованість
системи освіти дорослих у Польщі і зауважує, що її фінансування забезпечено
державним бюджетом, коштами структурних фондів, доходами від місцевого
самоврядування і роботодавців (с. 57).
Аналізуючи структуру системи освіти в Польщі в кінці ХХ – на початку
ХХІ ст. С. Квятковський (Kwiatkowski, 2002) звернув увагу на те, що цілі
загального навчання і цілі професійного навчання дорослих слід інтегрувати.
Крім того, на думку науковця, «система надгімназичної освіти, зокрема
професійна освіта, мусить враховувати пріоритети суспільної політики в сфері
працевлаштування працівників і вимог роботодавців. У зв’язку з чим виникають
нові цілі навчання дорослого населення: підготовка до роботи (формування
професійних кваліфікацій), формування професійної мобільності, розвиток
ціннісної сфери дорослого і підготовка до життя в полікультурних спільнотах»
(Kwiatkowski, 2002, с. 54).
З урахуванням результатів аналізу архівних матеріалів (Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej, 1952; Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 1962; Zasadnicza Szkoła
Zawodowa,1964), педагогічних досліджень польських і українських науковців
(Клим-Климашевской, 2015; Левовицького, 2011; Лук’янової, 2013; Nyczkało, &
Szlosek, 2008; Vykhrushch, 2013; Wapiński, 1965 ; Wiatrowski, 2012), на основі
системного підходу нами визначено систему освіти дорослих Польщі у другій
половині ХХ – початку ХХІ ст. як розгалужену мережу закладів і установ
шкільної, позашкільної підсистем освіти і самоосвіти дорослих. Вона складається
з

мережі

освітніх

та

культурно-просвітницьких

інституцій,

органів

адміністрування, управління, фінансування. Це гнучка система, що дає
можливість дорослим свідомо обирати напрям освіти впродовж життя згідно зі
своїми потребами, інтересами та можливостями.
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Установлено, що засновниками закладів для освіти дорослих у Польщі в
окреслений період були держава, місцеві громади та приватні підприємства,
організації й установи. Відзначимо, що окремі заклади (наприклад, поліцеальні
школи,

вищи навчальні заклади,

курси при центрах зайнятості тощо)

підпорядковувалися і фінансувалися як державою, так і місцевими громадами або
приватними організаціями.
Опрацювання праць польських науковців (Dobosiewicz, 1971; Cyboran, 2006;
Pakuła, 2010; Potoczny, 1986; Rachalska, Wiatrowski, 1978; Skibińska, 2011;
Stelmach, 2010; Szarota, 2004; Wereszczyński, 2006 та багатьох ін.), звітніх і
нормативних документів (Ustawa Edukacja narodowy, 1989; Krajowa Strategia
Zatrudnienia, 2005; Dokument przyjętyprzez, 2000; O obowiązkus zkolnym, 1956 та
багатьох ін.) уможливило узагальнення започаткування складових освіти
дорослих у Польші в окреслений період (табл. 2.1.3.).
Таблиця 2.1.3
Організація системи освіти дорослих у Польщі
у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття
Підсистема

Засновники

Держава
Місцеві громади
Заклади
Шкільна
- загальноосвітні
початкові - поліцеальні
підсистема
школи;
школи;
- середні школи; гімназії;
- курси
при
- середні спеціальні школи;
центрах
- ліцеї , технікуми;
зайнятості
- поліцеальні школи;
- вищі навчальні заклади;
- курси при центрах зайнятості
Позашкільна - центри неперервного навчання; - центри
підсистема
- центри практичного навчання;
практичного
- центри підвищення кваліфіканавчання;
ції;
- народні
- університети третього віку
університети
(центри освіти
дорослих);
- університети
третього віку

Приватні підприємства,
організації та установи
- гімназії;
- ліцеї;
- поліцеальні школи
- вищі навчальні заклади

- центри
підвищення
кваліфікації;
- Товариство загальних
знань, Польське
економічне товариство,
Спілка польського
ремесла, Наукове
товариство з
організації і управління

Головним завданням системи освіти дорослого населення Польщі в
окреслений період стало забезпечення потреб дорослої людини у професійному
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самовизначенні

та

вдосконаленні,

здобуття

додаткової

освіти

з

метою

особистісного і професійного зростання. Специфікою структури системи освіти
дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. є виокремлення
позашкільної підсистеми освіти дорослого населення, до складу якої увійшли
заклади та установи післядипломної і додаткової освіти.
Теоретичний аналіз нормативно-правової бази освіти дорослих у Польщі,
наукової літератури з проблеми дослідження дозволив з’ясувати, що розвиток
системи освіти дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
відповідав стратегічним планам держави і мав достатню правову підтримку.
Вважаємо доцільним для узагальнення досвіду освіти дорослих у Польщі у
другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., окреслення її подальших перспектив
візуалізувати результати теоретичного і хронологічного аналізу у таблиці
«Розвиток системи освіти дорослих у Польщі (друга половина ХХ – початок
ХХІ ст.)» (табл. В. 1 додаток В). У цій таблиці нами представлено періоди
розвитку, заклади освіти дорослих у форматі шкільної, позашкільної освіти,
самоосвіти й інформальної освіти (починаючи з 2000-х років) дорослих, мету
діяльності цих закладів, а також провідні особливості кожного періоду і
прогнозовані перспективи розвитку.
За даними цієї таблиці встановлено, що у шкільній освіті дорослих упродовж
означеного періоді заклади і їх діяльність характеризується незначними змінами.
Якщо у І періоді існували початкові загальноосвітні школи для дорослих, то вже у
третьому їх не було. У ІІ періоді поступово зникали початкові школи для
дорослих і з’явилися гімназії для дорослих. Проте з’явилися курси для дорослих
при центрах зайнятості. Більших змін у мережі закладів, змісту, формах і методах
навчання, зазнала неформальна освіта дорослих у Польщі. Так, у Варшаві вперше
у 1975 р. розпочав діяльність Університет третього віку та дуже швидко ці
заклади для навчання дорослих розширилися по всій країні. Варто відзначити
зростання впливу самоосвіти на активність дорослих щодо професійного та
особистісного удосконалення і саморозвитку.
Узагальнення результатів аналізу особливостей нормативно-правового,
організаційно-управлінського, фінансового, змістового і навчально-методичного
забезпечення закладів шкільної і позашкільної підсистем системи освіти дорослих
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у Польщі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (табл. В. 2 додатку В)
уможливило висновок, що саме нормативно-правове забезпечення і програми ЄС
з фінансової і освітньої співпраці сприяли удосконаленню і розширенню мережі
закладів і установ освіти дорослих у Польщі.
Узагальнену систему освіти дорослих у Польщі другої половини ХХ – початку
ХХІ ст. подано на рис. 2.1.4.

Рис. 2.1.4. Система освіти дорослих у Польщі другої половини ХХ – початку
ХХІ століття.
Обґрунтовано, що вона складалася з двох підсистем (шкільної і позашкільної) і
поступово розвивалася від загальної освіти до самоосвіти дорослих. З’ясовано, що
шкільна підсистема освіти дорослих у Польщі в окреслений період містила
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заклади для навчання дорослих, які надавали загальну і професійну освіту, а
також курси при центрах зайнятості, в яких працездатне доросле населення
отримувало

післядипломну

освіту

у

формі

підвищення

кваліфікації

і

перепідготовки. До складу позашкільної підсистеми освіти дорослих віднесено
інституції, що надавали за потребами дорослих післядипломну та громадянську
освіту, а також скеровували самоосвітню діяльність.
Особливості функціонування закладів для освіти дорослих потребують більш
ґрунтовного дослідження.

Отже,

у

наступному підрозділі проаналізуємо

специфіку функціонування навчальних закладів для дорослих у Польщі другої
половини ХХ – початку ХХІ ст.

2.2. Функціонування навчальних закладів для дорослих у Польщі у
другій половині ХХ – на початку ХХІ століття
Проаналізуємо особливості функціонування навчальних закладів для
дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Спочатку
охарактеризуємо ідеологічний і реформаторські періоди розвитку системи освіти
дорослих у ХХ ст.
Як зазначає К. Верещиньскі (Wereszczyński, 2004), друга світова війна та
початок комуністичного правління у Польщі загальмували на початку 50-х років
ХХ ст. функціонування системи навчальних закладів для дорослих. Так, ще під
час окупації було трансформовано діяльність загальноосвітніх навчальних
закладів, Вільного університету Польщі, Інституту освіти дорослих, Народного
інституту освіти та культури та самоосвіти. Після закінчення війни Товариство
робітничого університету, Товариства народних університетів,

Народного

інституту освіти та культури дорослих, університети у країні почали діяти
стихійно. Науковець наголошує, що в 1948 р. органи влади почали поступово
ліквідовувати інші інституції освіти дорослих із ідеологічних причини. Освіта
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дорослих була

націоналізована

та

включена

до системи

комуністичної

ідеологізації суспільства (Wereszczyński, 2004).
Аналіз нормативних актів 50–60-х років (O uznaniu «Towarzystwa»,1950; W
sprawie nadania, 1959; W sprawie zasad, 1993; W sprawie wzoru umowy, 1951; W
sprawie dostosowania, 1965; W sprawie zasad wykonywania,1968; Rozciągające moc
obowiązującą, 1954), матеріалів пленума (O reformie szkolnictwa, 1961), архівних
періодичних видань (Głos Nauczycielski, 1951; Nowe Drogi, 1957) і праць
польських науковців (Dobosiewicz, 1971; Cyboran, 2006; Łepkowski, 1965;
Przyszczypkowski, 1999; Solarczyk-Ambrozik, 2002; Sośnickі, 1957; Wapiński, 1965;
Wereszczyński, 2004 та ін.) довів, що система навчальних закладів для дорослих у
50–60-х роках ХХ ст. складалася зі шкільних і позашкільних закладів освіти
дорослих і мала достатнє нормативно-правове забезпечення. Шкільні заклади
освіти дорослих того часу – курси з ліквідації безграмотності (тільки у 1950–1951
рр.), загальноосвітні початкові школи для дорослих (навчання триває 3 роки) і
загальноосвітні школи на підприємствах (навчання триває 4 роки), середні,
професійні середні школи і спеціальні школі для дорослих (навчання в них триває
2–3 роки, в цих закладах дорослий може отримати загальну освіту і підвищення
кваліфікації з окремої професії); поліцеальні школи; вищі навчальні заклади
(навчання триває 3–5 роки). У подальшій нашій роботі початкові і середні школи
для працюючих дорослих будемо визначати як школи для дорослих. До
позашкільних закладів освіти дорослих віднесено такі: Товариство робітничих
університетів (до 1950 р.), яке було перейменовано у 1950 р. на Товариство
загальних знань, центри практичного навчання, центри неперервного навчання,
центри підвищення кваліфікації, народні університети (центри освіти дорослих),
університети третього віку, Польське економічне товариство, Наукове товариство
організації та управління і Спілка польського ремесла.
За результатами аналізу праць К. Пшищципковського (Przyszczypkowski, 1999)
і K. Вересжинського (Wereszczyński, 2004) встановлено, що діяльність усіх закладів
освіти дорослих відповідала ідеології влади. Поточні форми діяльності замінені
розвитком шкіл для дорослих у сфері початкової, середньої та професійної освіти.
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Методологічна результативність цих установ також була відхилена. Отже, як
доводять науковці, автономія освіти дорослих у країні була ліквідована.
У 1950–1951-х роках у Польщі у всіх воєводствах діяли курси ліквідації
безграмотності і була введена єдина система загальноосвітніх початкових і
середніх шкіл для працюючих дорослих. Так, у 1949–1951-х роках працювало
60069 курсів, які закінчило близько 800000 дорослих (Głos Nauczycielski, 1951).
Сертифікати про закінчення курсів ліквідації безграмотності отримали 618 298
осіб. У 1952 р. Уряд Польщі оголосив про завершення кампанії з розповсюдження
грамотності. Ця кампанія була суто пропагандистською, оскільки випускники цих
курсів

не

мали

можливості

продовжувати

свою

освіту.

Як

відзначив

Т. Лепковський (Łepkowski, 1965) у 1958 р. почалася ліквідація вторинної
неграмотності, яка стала маргінальним явищем для країни, а в 1978 р. вона
становила 0,9 % дорослого населення Польщі.
У періодичних виданнях 50-х років відзначалося, що загальноосвітні школи
для працюючих дорослих повинні обслуговувати робочий клас, бідне селянство,
раціоналізаторів, кращих працівників на виробництві, а також громадських
активістів у містах і селах (Głos Nauczycielski, 1951). Зауважимо, що в школи для
дорослих приймалися учні, яким вже виповнилося 17 років. Значна кількість
початкових шкіл для дорослих у 1950 р. мала сількогосподарську спрямованість, а
більшість учнів складали мешканці із сільської місцевості. Через рік, у 1951 р.
значно зросла кількість початкових шкіл (всього – 766). Проте розвинена мережа
початкових і середніх шкіл для працюючих дорослих не забезпечувала самоосвіту
та культурно-освітню діяльність дорослих.
Значні організаційні та програмні зміни відбулись у навчальному році
1950/1951. В Інструкції Міністерства освіти від 12 травня 1950 року про
організацію загальної освіти для працівників заявлено, що навчання може бути
доступне лише працівникам, селянам, керівникам праці та активістам Союзу
польської молоді (Zespół Akt Ministerstwa Oświaty Instrukcja, 1950).
У таблиці 2.2.1 нами узагальнено кількість шкіл для дорослих, кількість
учнів у 1950–1951 рр.
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Таблиця 2.2.1
Кількість шкіл для дорослих на початку 50-х років ХХ ст.
Типи шкіл для
дорослих

1950–1951 рр.
к-ть шкіл

Початкові
Середні

1951–1952 рр.

164

к-ть
учнів
20000

к-ть
шкіл
766

к-ть
учнів
62929

117

29550

129

40000

Варто відзначити, що в результаті зростання кількості учнів у школах для
дорослих виникла проблема підготовки педагогічних кадрів для роботи в цих
закладах.
За даними дослідження С. Волошина (Wołoszyn, 1965), до 1952 р. у Польщі
навчилися читати і писати 1,2 млн. дорослих, близько 40 тис. осіб у 1952 р.
отримало навчання у загальноосвітніх середніх школах для дорослих. Проте у
1960–1970 рр. загальноосвітню початкову школу для дорослих закінчило 1 млн.
дорослих учнів, а середню школу – 146 тис. у 1960 р. і 488 тис. – у 1970 р.
(Wołoszyn,1965, с. 40).
Діяльність початкових і середніх шкіл для дорослих у 50-60-х роках у Польщі
забезпечувалася такими основними нормативно-правовими документами, як: Декрет
про обов’язки школи від 23 березня 1956 р. (O obowiązkus zkolnym, 1956), Постанова
Президії Уряду про систему професійної освіти. від 23 червня 1951 р. (Uchwała nr
448,1951), Постанова міністра освіти та вищої освіти про правила виконання
функцій органів президії національних рад та шкіл від 13 січня 1968 р. (W sprawie
zasad wykonywania, 1968) з метою контролю за виконанням обов'язкового навчання,
Постанова міністра освіти про адаптацію організації загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладів від 25 вересня 1965 р. (W sprawie dostosowania, 1965)
до змін, що випливали із Закону «Про розвиток системи освіти» (1961) (Ustawa z
dnia o rozwoju, 1961) та ін. Управління і фінансування цими закладами освіти
дорослих було централізоване і відповідало умовам тоталітарного типу суспільства з
адміністративно-командною ринковою економікою.

108

Аналіз таких документів, як Закон «Статут прав та обов'язків вчителя» від
27 квітня 1972 р. (Ustawa Karta praw, 1972), Постанова Ради міністрів «Про
передачу певних питань до повноважень голів муніципалітетів та президентів
міських рад міст, які не є округами та їх органами» від 30 листопада 1972 р. (W
sprawie przekazania niektórych, 1972a), щодо функціонування шкіл для дорослих
довів, що у країні тільки на початку 70-х років удосконалення адмініструванням
школами та управлінням професійного розвитку вчителів стало пріоритетним
завданням державної освітньої політики.
Акцентуємо увагу на тому, що структура початкових і середніх шкіл для
дорослих відображала структуру шкіл для дітей і молоді, а змістове, дидактичне і
навчально-методичне забезпечення в школах для дорослих не відрізнялося від
забезпечення навчально-виховного процесу в школах для дітей і молоді. Нами не
виявлено даних про дидактичне і виховне забезпечення у цих школах для дорослих.
Проте результати досліджень З. Осінського (Osiński, 1999), Т. Хейніцька-Безвінської
(Hejnicka-Bezwińska, 1996) свідчать, що загальноосвітня школа для дорослих
функціонувала на ідеологічних засадах. Дослідники доводять, що зміст навчального
матеріалу у школах для дорослих був пронизаний комуністичною ідеологією.
Навчальний матеріал переважно містив інформацію про історію класової боротьби,
економічних перетворень, робітничого руху та переваг країн соціалістичного табору.
Зокрема, у шкільній програмі з історії, опублікованої у 1950 р., визначено,
що «мета навчання спрямована на наукове пізнання учнями минулого світового
досвіду та досвіду Польщі, перш за все з боку пізнання людської праці, життя мас,
робітничих класів, їх боротьби за прогрес і соціальну справедливість та заснована
на методі історичного та діалектичного матеріалізму» (Program nauki w11-letniej,
1950, с. 3–4).
Аналіз програмного матеріалу з історії уможливило висновок, що в 1950 р.
переважали знання про політичну, військову та економічну історію, які містили
багато енциклопедичних деталей. Програма жорстко визначала, які теми,
проблеми, дати, прізвища та поняття повинні бути відомі, в якому порядку їх слід
надавати учням і в якій інтерпретації. Учитель був позбавлений будь-якої свободи
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у плануванні та організації своєї роботи. Учні не мали можливості відображати
іншу активність, ніж запам'ятовування. Автори навчальних програм враховували
тільки рекомендації влади, використовуючи освіту не на благо особистості, а для
задоволення політичних та ідеологічних інтересів держави. Проте варто
відзначити, що після 1956 р. обсяг ідеологічної та політичної інформації у змісті
навчання дорослих було скорочено (Osiński, 1999).
Архівні джерела (Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 1964; Zasadnicza Szkoła
Zawodowa, 1962), а також документація того часу (Instrukcja program owadla
liceów, 1949; Program nauki w 11-letniej, 1950) засвідчують, що процес виховання в
школах для дорослих ґрунтувався на останніх досягненнях науки і полягав в тому,
щоб виховувати історичне мислення, формувати науковий погляд на світ. У
рекомендаціях для педагогів партійні органи влади наголошували на необхідності
оновлення виховного процесу елементами будівництва соціалізму.
Стосовно навчання жінок у школах для дорослих відзначимо, що у 1950 р.
жінки становили 35 % учнів, які навчалися, і ця частка впродовж років за даними
досліджень польських науковців постійно зростала(Mauersberg, Walczak, 2005).
Після 1954 р. у Польщі поряд зі школами для дорослих було створено
дворічні професійні училища та чотирирічні технікуми для молоді та дорослих.
Індустріалізація країни сприяла тому, що більшість дорослого населення
концентрувалася у містах. У результаті цього урядом було вирішено створення
шкіл для дорослих на виробництві. Ці школи були занадто спеціалізованими і не
задовольняли освітніх вимог.
У подальшому структура загальноосвітніх шкіл для дорослих зазнала
окремих змін: у 80-х роках ХХ ст. відбулося зникнення загальноосвітніх
початкових шкіл для дорослих. За даними С. Волошина, 50 % цих шкіл було
ліквідовано у зв’язку зі зменшенням кількості учнів у 1977–1983 рр. на 350 тис.
осіб (Wołoszyn, 1965, с. 40). Причини цього явища, на нашу думку, полягали у
зниженні попиту серед дорослого населення на початкову освіту.
Узагальнюючи результати дослідження польських науковців (HejnickaBezwińska, 1996; Solarczyk, 2000; Wołoszyn, 1965) навчально-виховний процес у
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початкових і середніх школах для дорослих у 60–80-х роках ХХ ст. базувався на
вимогах VII Пленума Компартії ПНР у 1961 р. щодо змісту і стану національної
освіти. Метою навчання у цих школах стала підготовка дорослих до активної та
свідомої участі у політичному житті, а також до роботи на користь соціалістичної
батьківщини.
У

контексті

нашого

дослідження

значної

уваги

потребує

аналіз

особливостей розвитку закладів професійної і післядипломної освіти дорослих у
Польщі після Другої світової війни. Проаналізуємо спочатку специфіку
професійної освіти. Так, у 1949 р. при Міністерстві сільського господарства було
створено Центральне відділення професійного навчання (CUSZ) як головний
орган, відповідальний за планування, організацію та управління професійною
освітою в аграрній галузі (Wojciechowski, 1962).
Важливим кроком у розвитку професійної освіти дорослих стала поява
Закону «Про заплановане працевлаштування випускників загальноосвітніх
професійних училищ та коледжів» від 7 березня 1950 р. (Ustawaо planowym
zatrudnieniu, 1950) і Постанови Ради Міністрів «Про впровадження нової системи
професійної освіти» від 23 червня 1951 р. (Uchwa nr 433, 1951). До складу цієї
системи увійшли: початкові професійні училища (навчання триває 2–3 роки);
трирічний технічний коледж; чотири- та п'ятирічні професійно-технічні навчальні
заклади, в яких навчання тривало від декількох місяців до 1,5 років і які були
призначені для молоді старше 16 років, яка не пройшла семирічну початкову
школу; початкові професійно-технічні школи, вечірні та заочні для молоді та
дорослих; професійні та спеціалізовані курси.
Функціонування системи професійної освіти в Польщі у 1951–1989 рр.
регулювалося нормативно-правовими актами (табл. Б. 1 додатку Б. 1). Система
професійної освіти, включаючи професійне навчання дорослих, запроваджена у 50–
60-х роках ХХ ст., у Польщі принципово змінила умови функціонування після
прийняття Закону «Про розвиток системи освіти і виховання» (1991). Зміст цього
закону стосувався поширення середньої та вищої освіти, вирівнювання можливостей
освіти та підвищення якості освіти як невід'ємної складової підготовки кадрів.
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Відзначимо, що професійне навчання у цьому законі не отримало належного
оцінювання. Наприклад, кількість спеціальних професійних предметів була обмежена
211 навчальними курсами (Ustawa o rozwoju systemu, 1961).
Проаналізуємо

за

даними

статистичних

щорічників

Національного

управління статистики Польщі (Rocznik statystyczny, 1971; Rocznik statystyczny,
1991), звіту про стан освіти у РП (Raport o stanie oświaty, 1973) кількісні
характеристики професійних закладів для дорослих з 50-х до 90-х років ХХ ст.
(табл. 2.2.2) і кількісні характеристики ліцеїв і професійно-технічних шкіл у 1970–
1991 рр. (табл. 2.2.3).
Таблиця 2.2.2
Кількісні характеристики закладів професійної освіти дорослих
у Польщі (1950–1990 рр.)
Роки

1950 р.

1960 р.

1970 р.

1980 р.

1985 р.

1990 р.

Кількість закладів

5606

5709

8704

10864

9413

9674

Кількість студентів (у тис.)

634,7

784,2

1710,7

1851,0

1543,5

1785,3

Кількість викладачів(у тис.)

-

33,9

63,6

80,0

83,7

89,4

Зауважимо, що система професійної освіти потребувала певної кількості
викладачів. За даними таблиці 2.2.2 відзначимо, що майже втричі відбулося
зростання кількості викладачів у 60–90-х роках ХХ ст.
Таблиця 2.2.3
Кількісні характеристики ліцеїв і професійно-технічних шкіл у 1970–1991 рр.
Кількість

Роки

1970/71
1980/81
1985/86
Основні професійно-технічні школи для молоді
К-ть
2755
2031
2006
К-ть учнів (у тис.)
33,2
29,7
26,1
Ліцеї та професійно-технічні школи
К-ть
1777
3128
3035
К-ть студентів (у тис.)
36,3
31,9
26,6

1990/91
2025
27,2
3468
27,9

До структури професійної освіти Польщі у 90-х роках ХХ ст. входили:
основні професійно-технічні школи для молоді, ліцеї та професійно-технічні
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школи (училища). Доведено, що у 50–80-ті роки ХХ ст. значно підвищилася
кількість закладів (з 5606 до 9413), кількість студентів мала певні коливання:
незначне підвищення у 1960 р., стрімке зростання у 1970–1980-х роках, повільне
зниження у 1985 р. На нашу думку, це пояснюється значною роллю у той період
політехнічної освіти населення і науково-технічним прогресом. Відзначимо, що
на початку 90-х років ХХ ст. також зросла кількість основних шкіл, професійнотехнічних шкіл і ліцеї і кількість студентів, що в них навчалися.
Спостерігаємо зниження кількості (на 530 одиниць) основних професійнотехнічних шкіл у 1990/91 рр. порівняно з 1970/71 рр. Відзначимо, що значне
зниження кількості цих шкіл і кількості учнів у них було у 1985/86 рр. Проте
технічні та професійно-технічні школи у своїй кількості зросли, водночас кількість
студентів в них зменшилася з 36,3 тис. у 1970/71 рр. до 27,9 тис. у 1990/ 91 рр.
Проаналізуємо в ідеологічний період розвитку системи освіти дорослих у
Польщі особливості функціонування мережі поліцеальних шкіл. Відзначимо, що
поліцеальні школи для дорослих існували у Польщі з кінця 50-х років ХХ ст. і
дотепер. В освітній діяльності поліцеальні школи керувалися нормативноправовими актами країни, що стосувалися до професійно-технічної освіти,
Законом «Про систему освіти» (1991), Постановою міністра національної освіти і
спорту «Про класифікацію професій професійної освіти» (2004) тощо.
Поліцеальні школи були відкриті у кожному великому місті Польщі.
Найбільш відомими були такі поліцеальні школи, як «Twojej Szkoły» (філії
розташовані у 63 відділеннях по всій країні), «GoWork» (16 філій у м. Бігдощ,
м. Білосток, м. Варшава, м. Вроцлав, м. Гданськ, м. Зелена Гура, м. Катовице,
м. Краків, м. Люблін, м. Ополе, м. Познань тощо), «CUSINUS» (найпопулярніші
філії у Варшаві та Кракові), «Gloker» у м. Варшава і м. Краків.
Зокрема, «Twojej Szkoły» створена у 1997 р. і є загальнонаціональною
мережею приватних поліцеальних шкіл для дорослих, що прагнуть здобути
середню освіту, не відмовляючись від своєї роботи та щоденних сімейних
обов'язків. До її складу входять приватна 2-річна середня школа, приватна 3-річна
середня школа, професійна школа, курси з отримання професії. Специфікою
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приватної середньої школи (2 роки) є дворічний період навчання, і до неї брали
випускників, які закінчили базову професійну школу. Приватна середня школа (3
роки) здійснює набір учнів після закінчення середньої школи та початкової
школи. У школі з трирічним навчальним періодом мали можливість навчатися
випускники молодших вищих навчальних закладів або 8-річної початкової школи.
У

цих

школах

є

загальноосвітні

програми,

затверджені

Міністерством

національної освіти. У професійній школі дорослі можуть продовжити навчатися
1 чи 2 роки для отримання таких професій: «Адміністратор», «Технік охорони
здоров'я», «Флорист», «Лікар-медик», «Дорожній технік», «Автомобільний
технік»,

«Доглядач

інвалідів»

тощо.

Відзначимо,

що

75%

навчального

навантаження у професійній школі відводилося на практичну підготовку
майбутнього фахівця, а 25 % – на стажування на робочому місці. Таке стажування
може проходити як у польських роботодавців, так і

на підприємствах і в

організаціях інших країн.
Інша поліцеальна школа «Go Work» за роки свого існування у Польщі
здобула значний авторитет у польському освітньому середовищі. (рис. Б. 3
додатку Б. 1.) У цій школі готують фахівців за професіями «Асистент
стоматолога»,
«Манікюрщик»,

«Асистент

ветеринара»,

«Перукар»,

«Зубний

«Програміст».

Як

гігієніст»,
приклад

«Косметолог»,

наведемо

досвід

організації підготовки і навчально-методичне забезпечення фахівців з професії
«медичний рятувальник» у поліцеальній школі в Польщі (додаток Б. 2).
Охарактеризуємо особливості навчання у поліцеальних школах «COSINUS»
м. Кракова і м. Варшава. Так, у м. Краків ця школа здійснювала навчання на
курсах: адміністрування, охорона і гігієна праці, експлуатація портів і терміналів,
логістика, інформатика, косметологія, опікун у медицині, опікун у будинках для
людей похилого віку і малозабезпечених, бухгалтерія, технік-масажист, послуги
поштові і фінансові. У м. Варшава діяли такі ж самі курси, але до них ще
додаються такі спеціальності: працівник архіву, асистент керівника кіно і
телепродукції, асистент стоматолога, опікун для дитини, технік-ветеринар. У цих
школах навчання безкоштовне.
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У поліцеальних школах «Gloker» (м. Кракова і м. Варшава) пропонували
платне навчання за спеціальностями «Кондитер», «Туристичне обслуговування». У
цих школах термін навчання складав 1,5–2 роки.
Поліцеальна школа «Краківська школа інновацій» була створена з метою
навчання дорослих. Школа зареєстрована в реєстрі недержавних установ з правами
державної школи і отримала позитивний відгук Правління освіти. Ця школа
забезпечувала повну систему освіти через гімназію для дорослих, загальноосвітню
школу для дорослих та післядипломну професійну школу (поліцеальну). Всі
випускники

середньої

школи

мали

можливість

продовжити

навчання

у

післядипломній професійній школі. Діяльність поліцеальної школи «Краківська
школа

інновацій»

базувалася

на

програмах,

затверджених Міністерством

національної освіти, проводилася у позашкільній формі та тривала до 2-х років.
Форми роботи з учнями – це практичні заняття у лабораторіях, центрах отримання
професійного досвіду. Школа готувала учнів до професійного кваліфікаційного
іспиту, організованого Центральною Екзаменаційною Радою, та видавала
відповідні сертифікати.
Важливою особливістю розвитку освіти дорослих у Польщі вважаємо
відкриття у 70-х роках ХХ ст. Інституту професійної освіти, науковці якого
досліджували

проблеми

виховання

через

працю,

політехнічна

освіта,

особистісного та професійного удосконалення працівників. У період з 1972 р. до
1983 р. було проведено й узагальнено дослідження за такою тематикою:
«Дидактичні засоби в професійному навчанні й удосконаленні», «Кар’єрні успіхи
і придатність випускників професійних шкіл», «Підвищення кваліфікації та
професійне

удосконалення

працюючих,

«Орієнтація

і

професійне

консультування» (Когут, 2017, с. 73). Відзначимо, що дослідження науковці
проводили у різних осередках: школах для дорослих, навчально-виховних
інституціях, що реалізували підготовку дорослих до професійної діяльності,
центрах неперервного навчання працівників. Діяльність Інституту професійної
освіти була спрямована на формування методології педагогіки праці і науковий
супровід професійної освіти у Польщі.
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Окремо характеризувати розвиток навчальних закладів для вищої освіти у
складі освіти дорослих у дослідженні не вдається можливим у зв’язку зі значним
обсягом архівного і наукового матеріалу. Аналіз нормативно-правової бази свідчить
про те, що організація та функціонування закладів вищої освіти Польщі у
визначений період була чітко врегульована з точки зору законодавства, а її
діяльність регламентувалася низкою правових актів, серед яких найбільш
визначальними є: Конституція Польської Народної Республіки (1952) і Конституція
Республіки Польщі (1997), Закони «Про розвиток системи освіти і навчання» (1961),
«Про систему освіти» (1991), «Про вищу освіту» (2005), нормативні та підзаконні
акти – постанови Ради Міністрів Польщі, розпорядження Міністерства вищої
освіти і в подальшому Міністерства освіти, науки та вищої освіти Польщі (1952;
1972; 1982; 1989; 1991;1996; 1997; 1999; 2004). Також наголосимо, що вищі
навчальні заклади функціонували як державні, а у 90-х роках ХХ ст. з’явилися і
приватні навчальні заклади.
У 70–80-х роках ХХ ст. влада ПНР намагалася зробити подальший аналіз
стану освіти в країні. Так, у 1973 р. під керівництвом Яна Щепанського було
підготовлено доповідь про стан освіти в Народній Республіці Польщі. Це
стосувалося запропонованих напрямів розвитку польської освіти. Єдиними
вимогами до освіти дорослих були: постулат, що пов'язує програми освіти та
політичну освіту з реаліями політики та економіки та організовує навчання
впродовж усього життя, охоплюючи всі групи населення, яке працює у всіх
галузях економіки та культури (Raport o stanie oświaty, 1973). Увесь звіт був
насичений соціалістичною ідеологією, яка мали прискорити розвиток країни, з
характерними для тих часів ігноруваннями міжнародних постулатів або звітів
ЮНЕСКО чи Римського клубу.
Отже,

шкільна

характеризувалася

підсистема

особливостями,

освіти
які

дорослих
гарантували

у

1951–1989-х роках
виконання

цілей

Комуністичної партії ПНР. Централізація управління інституціями шкільної
освіти дорослих полягала в уніфікації змісту, методів, програм та підручників, що
жодним чином не стимулювало навчання дорослих. Навчальні ініціативи, як
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правило, були орієнтовані на конкретні групи, наприклад, такі, як працівники
фабрик, заводів, які не мали можливостей поділитися своєю думкою з ким-небудь
за межами країни. Інформаційна політика була обмежена ідеологічним тиском.
Важливо зазначити, що на той час у Польщі, як засвідчує А. КлімКлімашевська, діяли шкільні і позашкільні заклади для освіти дорослих (КлимКлимашевская, 2015). На рис. 2.2.1 представлено складові системи освіти
дорослих у Польщі у 1951–1989 рр., що пов’язані переважно з навчанням та
професійною підготовкою дорослого населення.
Шкільні заклади
Загальноосвітні
школи для
дорослих:
початкові
(до 1999 р.);
середні; гімназії
(з 1999 р.)

Професійні
школи:
середні;
спеціальні(пр
офесійнотехнічні)

Позашкільні заклади
Вищі
навчальні
заклади

Центри
неперервного
навчання;
центри
практичного
навчання

Центри
підвищення
кваліфікації
Центри на
виробництві

Поліцеальні школи і ліцеї

Підтвердження професійної кваліфікації
(складання іспитів)

Присвоєння кваліфікації,
підтвердженої
роботодавцями
Товариство загальних знань;
Університети третього віку,
Народні університети

Рис. 2.2.1. Складові системи освіти дорослих у Польщі (1951–1989 рр.).
Заклади позашкільної освіти надавали дорослим післядипломну і додаткову
освіту. Післядиплому освіту польські науковці (О. Чернявська (Czerniawska,
2007), С. Волошин (Wołoszyn,1965) та ін.) визначають як процес постійного
оновлення, розвитку та вдосконалення загальних і професійних кваліфікацій
особистості впродовж усього її життя. Післядипломна освіта працівників і
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фахівців у Польщі в ідеологічний період розвитку системи освіти дорослих до
1989 р. мала централізоване управління і фінансування, але відрізнялася
політизованістю і політехнічністю змісту. З початку 60-х років ХХ ст. вона
функціонувала майже 30 років відповідно до положень Закону «Про розвиток
системи освіти і виховання» (1961), а з 1991 р. – відповідно до Закону «Про
систему освіти» (1991 р.).
Організовані форми післядипломної освіти підлягали підпорядкуванню
окремим

міністерствам.

Наприклад,

працівники

сільського

господарства

проходили післядипломне навчання в освітніх закладах, підпорядкованих
Міністерству сільського господарства Польщі, медичні працівники і лікарі – у
закладах і центрах, що підпорядковувалися Міністерству охорони здоров’я тощо.
Окремо проаналізуємо особливості діяльність цих закладів позашкільної
підсистеми освіти дорослих у 50–80-х роках ХХ ст., які надавали послуги
дорослим з післядипломної освіти. За результатами наукових праць польських
учених (Bednarczyka, 2002; Błażejowski, 1982; Czerniawska, 1987) до цих закладів
нами віднесено Товариства загальних знань, Товариства робочих і народних
університетів,

Вечірні

університети

марксизму-ленінізму,

діяльність

яких

полягала у забезпеченні поширення політичних знань і пропаганди серед різних
категорій дорослих. Упродовж цього періоду почали функціонувати Польське
економічне товариство, Спілка польського ремесла, Наукове товариство з
організації та управління, університети третього віку.
На місці ліквідованих у 50-х роках ХХ ст. товариств освіти для дорослих за
Розпорядженням Ради Міністрів від 5 травня 1950 р. було визнано Товариство
загальних знань, основним завданням якого було поширення політичних знань та
їх пропаганда (O uznaniu «Towarzystwa», 1950). Товариство загальних знань
розглядалося як асоціація вищої комунальної власності, яка проводила освітні та
культурні заходи серед дорослих, дітей та молоді і розвивала практичні навички
серед дорослого населення переважно через державні університети, читання,
виставки та клуби. Зауважимо, що цей стан зберігався до 1989 р.
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У 1959 р. Розпорядженням Ради Міністрів «Про статуту асоціації вищої
комунальної власності» від 4 грудня 1959 р. доведено необхідність створення
Товариства загальних знань у кожному воєводстві як організаційної структури,
пов’язаної

з

адміністративним

розподілом

країни.

Товариством

було

опубліковано спеціальну навчальну і методичну літературу для дорослих.
Наприклад, широковідома для дорослої аудиторії «Популярна методика читання»
(Sośnickі,1957 р.).
Проаналізуємо особливості діяльності таких закладів позашкільної освіти
дорослих як Товариства загальних знань (TWR), Польського економічного
товариства (РТЕ), Наукового товариства організації та управління (TNOiK) і
Спілки польського ремесла (ZRP). Ці заклади здійснювали навчання дорослих по
всій країні в спеціалізованих лабораторіях, фірмах, на будівних навчальних
станціях. Їх діяльність фінансувалася у межах займу Всесвітнього банку.
Головною метою Товариства загальних знань була підтримка

державної

шкільної системи щодо неперервної освіти молоді і дорослих. Цей заклад
спеціалізувався на наданні освітніх послуг з навчання іноземним мовам. До
складу Товариства входили поліцеальні школи і вища педагогічна школа. Воно
мало представництва по всій Польщі і з 1982 р. входило до Міжнародної ради з
освіти дорослих з резиденцією у Торонто (Канада).
Метою діяльності Польського економічного товариства було сприяння
створенню поліцеальних шкіл, вищих шкіл і післядипломних навчальних курсів
економічного профілю. Це товариство мало 24 регіональних відділення. Наукове
товариство організації та управління у 70-х роках ХХ ст. активно сприяло
навчанню професійних управлінських кадрів. Товариство проводило курси,
семінари, практикуми, мало кваліфіковані кадри викладачів і тренерів, є
засновником Варшавської вищої школи управління. Спілка польського ремесла
складалася із 485 цехів у 27 регіональних центрах. Напрямом її діяльності стала
позашкільна освіта дорослих. Цей заклад пропонував навчальні курси за
замовленням працедавців і центрів зайнятості (Клим-Климашевская, 2015).
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Повна позашкільна освіта дорослих мала замінити багато курсів та форм
політичної освіти, партійних, профспілкових, навчальних та молодіжних курсів
організації або так званих вечірніх університетів марксизму-ленінізму. Широка
освітня діяльність у цих закладах включала підготовку «соціалістичної людини»,
відчуженої незалежністю, творчістю та творчістю його життя. Мета навчання у той
період полягала в тому, щоб отримати ступінь, сертифікат тощо. Люди не
пов'язували отримані знання з можливістю використовувати їх для особистісного
чи професійного розвитку. Працівники не були мотивовані продовжувати
навчання. Найчастіше це вважалося необхідним елементом професійної діяльності.
Спроби активізувати освітню діяльність дорослих відбулися в центрах
неперервного навчання дорослих, центрах практичного навчання дорослих і
центрах підвищення кваліфікації, а також через радіо та телебачення в
провінційних містах і селищах.
Генеза створення мережі центрів неперервного навчання дорослих
пов’язана з 1950 р., коли у Варшаві було засновано Центр неперервного навчання
дорослих №1. У ньому функціонувала середня школа для дорослих і професійні
курси з математики (Kostyło, 2014).
На початку 60-х років ХХ ст. центри неперервного навчання вже діяли у
кожному воєводстві і були багатофункціональним державними навчальними
закладами, спрямованими на додаткову освіту та професійну підготовку дорослих.
Функціонував такий центр у кожному повіті, місті або селищі, керував ним місцевий
Департамент освіти. До складу цих центрів входили початкові, середні школи для
дорослих, різноманітні курси професійної спрямованості, що були зумовлені
регіонально специфікою і потребами місцевих роботодавців в окремих фахівцях.
Освітня діяльність була заснована на бюджетних і позабюджетних надходженнях. Ці
центри тісно взаємодіяли з місцевими бюро праці (Kostyło, 2014).
Центри практичного навчання дорослих підпорядковувалися повітам,
місцевим органам влади (меріям). Вони розпочали свою діяльність у Польщі ще з
1946 р. Розширення мережі таких центрів у країні розпочалося з 1955–1956 рр.
Метою діяльності центрів практичного навчання дорослих було надання
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професійних кваліфікацій дорослим для подальшого працевлаштування. Освітня
діяльність цих центрів фінансувалася з бюджету повіту чи міста. Значна частина
центрів практичного навчання у Польщі співпрацювала з місцевими бюро праці,
вищими навчальними закладами та науковими установами.
Відзначимо, що кожний центр неперервного або практичного навчання мав
статут і у своїй діяльності керувався законодавчими документами країни в галузі
освіти. Дорослі, які проходили навчання в умовах центрів, обов’язково складали
іспити на підтвердження професійної кваліфікації.
Центри

підвищення

кваліфікації

функціонували

відповідно

до

законодавства Польщі у галузі професійної освіти. Вони підпорядковувалися
органам місцевої влади і входили до складу комунальної власності громади. Також
у

мережі

центрів

підвищення

кваліфікації

діяли

центри

навчання

при

промисловому комплексі країни. Вони були підпорядковані державним структурам
і діяли відповідно до постанов міністерств, що запровадили їх діяльність.
Центри неперервного навчання і практичного навчання, підвищення
кваліфікації були зобов’язані вивчити ринок праці, підготувати матеріали і пройти
ліцензування, співпрацювати з організаціями та установами праці, центрами
зайнятості. Фахівці цих закладів розробляли необхідні плани і навчальні
програми, займалися підбором і підготовкою педагогічних кадрів з відповідною
кваліфікацією

для

проведення

навчання

дорослої аудиторії здійснювати

внутрішній контроль, вивчали фінансове, матеріально-технічне та дидактичне
забезпечення занять. Результатом діяльності таких центрів

було сприяння

працевлаштуванню випускників (Muszyński, 2003).
Функціонування

вищезазначених

центрів,

як

відзначила

А. Клім-

Клімашевська (2015), залежало від програм навчання дорослих певній професії і
забезпечувало наступне: проведення практичних занять в обсязі професійної
навчальної програми; проведення доповнених занять у межах практичного
навчання для молодих працівників; розроблення і розповсюдження навчальнометодичних матеріалів для потреб окреслених напрямів навчання; підготовку
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положень пристосування практики навчання до потреб ринку праці; взаємодію з
центрами зайнятості.
Важливо підкреслити, що Польща була третьою країною після Франції і
Бельгії, яка перейняла досвід і створила університети третього віку (УТВ) у
1975 р. у Варшаві. Ініціатором його відкриття стала професор, герантолог Галина
Шварц. На час відкриття у цьому університеті нараховувалося 323 особи, а у 1985
р. їх вже було понад 22 (Lubryczynska, 2005).
Л. Корчак (2013) УТВ визначає як заклади освіти, що створені «з думкою
про осіб в непродуктивному віці, які проводять заняття з певних навчальних
дисциплін, організують рекреаційні, рухові заняття; різні гуртки артистичного або
культурного напряму; мовні курси тощо»(с. 84).
Як

стверджує

О. Михальчук,

завданням

цих

закладів

додаткової

позашкільної освіти дорослих було «перманентне навчання, що охоплює
розумову активність, артистичну, фізичну й санітарну освіту, а також проведення
наукових

досліджень,

спрямованих

на

пізнання

процесів

старіння

та

функціонування людини в періоді пізньої дорослості» (Михальчук, 2015, с. 82).
Зазначимо, що в цих закладах також обговорювалися дії місцевої спільноти, яка
впливала на умови життя дорослих. Дослідницею також доведено, що
університети третього віку, які виникли у Польщі до кінця 80-х рр.,
функціонували за французькою моделлю: місія цих закладів – масовість
одержання знань людьми похилого віку.
Університети третього віку в Польщі за фінансуванням їхньої діяльності
розподілено на декілька типів: 1) університети третього віку – асоціація;
2) університети третього віку, що функціонують у міських центрах соціальної
допомоги; 3) університети третього віку, що працюють у коледжах та
університетах; 4) університети третього віку, що діють у культурних центрах
(рівень воєводства, повіту, міста чи селища); 5) університети третього віку як
неурядові

організації.

Фінансування

залежить

від

кількості

відвідувачів

університетів третього віку та фінансового станом його слухачів. Залежно від
того, яка форма університету третього віку прийнята, так і вирішено питання
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фінансування його. Відзначимо, що після прийняття Закону «Про громадські
об’єднання» у 1989 р. (Ustawa Prawo o stowarzyszeniach, 1989) управління,
фінансування і функціонування більшості університетів третього віку у Польщі
здійснюється за цим законом.
Окремо проаналізуємо функціонування університетів третього віку. УТВ
пропонували своїм слухачам багатий спектр навчальних курсів: флористика,
вокал, мовні курси, заняття з комп’ютерної грамотності, основ літературної
творчості, музики, танцю, хенд-мейду. Серед форм і методів навчання домінували
лекції від провідних фахівців із різноманітних галузей науки, тематичні зустрічі
на політичні, соціальні, правові, медичні теми, проведення екскурсій. Учасники
мали можливість обирати практичні заняття відповідно до своїх уподобань:
наприклад, городництво, видавництво газети, фотографування, гончарство тощо.
У багатьох університетах третього віку існували так звані групи взаємної
допомоги, що передбачали передусім психологічну допомогу слухачам щодо
адаптації до нового для себе статусу – пенсіонера.
О. Івашко (2010а), аналізуючи діяльність університетів третього віку у
Польщі, доводить, що провідним напрямом їхньої діяльності є міжкультурна і
полікультурна освіта. Ми підтримуємо думку дослідниці, що ця освіта сприяє
уникненню

розшарування

суспільства

і

призводить

до

покращення

міжкультурних комунікацій дорослих.
Нами також узагальнено досвід УТВ у м. Замість і м. Плоцьк. Замойський
університету третього віку був створений у 1989 р. Відзначимо, що Замість
відноситься до Люблінського воєводства, має багаті історичні, культурні та
наукові традиції, у 1992 р. вписано до списку світової спадщини. УТВ у м. Плоцьк
Мазовецького воєводства створено у 1979 р. Найбільш чисельною групою

у

цьому УТВ були вчителі – 40 осіб із 89 у 1979 р. Щорічно студенти цього УТВ
зустрічалися на пасхальних і різдвяних святах, обговорюють суспільне і
політичне життя країни, стежать за театральними подіями, проходженням
художніх виставок. За даними О. Чернявської, вік слухачів УТВ у Польші
коливався від 55 до 80 рр. (Czerniawska, 2009).
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Проаналізувавши діяльність університетів третього віку в містах Замоську,
Плоцьку, Розточанську, Ополі та Цешинську, нами встановлено, що вони мали
великий потенціал, що підтверджує присутність слухачів на заняттях, яка
складала 95 % впродовж усього року.
Курси для дорослих в окремих університетах третього віку (визначених у
дослідженні адміністративних одиниць) нами узагальнено у табл. 2.2.4. На нашу
думку, досвід діяльності Замоського, Плоцького, Опольського та інших
університетів третього віку може стати взірцем для впровадження у практику
соціальної роботи з населенням похилого віку в Україні.
Таблиця 2.2.4.
Навчальні курси для дорослих в УТВ у Польщі
(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
Назва
Рік заснування
Воєводство
Навчальні курси

Секції за інтересами

Замойський УТВ

Плоцький УТВ

Опольський УТВ

1989 р.

1979 р.

1977 р.

Люблінське

Мазовецьке

Опольське

Англійська мова,
німецька мова,
Прикладне
мистецтво,
психологія,
інформатика,
художнє мистецтво
Туристичноспортивна, вокальна,
реміснича майстерня

Італійська,
англійська, німецька
мова,
візуальне
мистецтво і живопис,
гімнастика, народний
танець, інформатика,
бізнес
Редакційна колегія,
реміснича майстерня,
театральна

Медицина,
психологія, історія,
геронтологія, фізична
культура,
іноземна
(англійська)
мова,
вибрані
теми
з
мистецтва
Літературна,
взаємодопомоги,
хорова, тренажерна

Найпопулярніші напрямами навчання були такі: курси з обслуговування
комп’ютера, у галузі охорони здоров’я, мовні курси, крою та шиття, психологічні
курси; та різноманітні гуртки: музичний, спортивний, театральний. Для реалізації
освітніх цілей використовувалися різні форми і способи навчання людей
пенсійного віку: лекції, семінари з групами за інтересами. Семінари ґрунтувалися
на самостійному розгляді учасниками окремих проблем. Часто, академічна форма
поступово переходила в менш сувору структуру, яка мала назву група за
інтересами.
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Інтелектуально активні студенти організовували групи самоосвіти. Ця
форма досить популярна в польських університетах третього віку. Студенти
можуть самостійно складати програму занять, організовувати цікаві зустрічі,
ювілеї та багато іншого. Ті, хто за станом здоров'я не можуть брати участь у
заняттях, користуються послугами групи взаємодопомоги, залучаються до
екскурсій (Івашко, 2010а). Кожного року до дня університетів третього віку
організовували урочисте закінчення навчального року з концертною програмою
та врученням сертифікатів учасників.
Відзначимо, що специфіка навчання людей похилого віку полягає у тому,
що контингентом є люди, які поєднують навчальну діяльність з багатим
особистим життєвим досвідом. Тому у Польщі на той час існувала нагальна
потреба створення системи підготовки андрагогів і герагогів – фахівців з освіти
дорослих та людей похилого віку.
Таким чином, мережа інституцій освіти дорослих у Польщі у 1951–1989 рр.
централізовано функціонувала під керівництвом Міністерства національної освіти
та Міністерства науки та вищої освіти. Навчання дорослих того часу відбувалося
у шкільних, позашкільних формах і у процесі самоосвіти дорослих. Самоосвіта
дорослих в ідеологічний період розвитку системи освіти дорослих у Польщі
науковцями окремо не досліджувалася. Задоволенню освітніх потреб дорослих
держава уваги не приділяла, проте через радіо та телебачення сприяла активізації
освіти дорослих у провінційних містах і селищах.
Узагальнюючи стан освіти дорослих в умовах Польської Народної Республіки
(1952–1989 рр.), відзначимо, що на той час домінувала ідеологічна парадигма освіти.
Діяльність закладів шкільної і позашкільної освіти дорослих ґрунтувалася на
ідеологічному змісті і мала спрямованість на суто професійну діяльність.
Ситуація у сфері освіти дорослих почала поступово змінюватися з середині
1980-х – на початку 1990-х років. Поглиблення економічної та соціальної кризи
призвело до того, що продовження освіти населення стало важливим для влади.
Проте, з іншого боку, навчання дорослих під час кризи мало відігравати більшу
роль, ніж зазвичай. Зміна системи поставила нові завдання перед значною
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кількістю

соціальних

груп.

Наприклад,

як

визначено

в

дослідженнях

(Левовицького, 2011; Przyszczypkowski, 1999; Wereszczyński, 2004), потреба у
професійній перепідготовці зросла.
У 1989 р. Комітет експертів з національної освіти під керівництвом Чеслава
Купісевича представив «Доповідь про стан та напрями розвитку національної освіти
в Польській Народній Республіці. Національна пріоритетна освіта» (Edukacja
narodowym

priorytetem,1989).

Члени

Комітету

закликали

до

визнання

як

національного пріоритету освіти та культури населення. Найбільш важливими
питаннями були поширення освіти у польському суспільстві на основі міжнародних
освітніх стандартів (Kupisiewicz, 2005).
Відзначимо, що в 1989 р. жоден з експертів не вбачав необхідності
реформування системи освіти дорослих. У другій половині ХХ ст. і до кінця
комуністичного панування освіта дорослих мала ідеологічну спрямованість.
Аналіз наукових джерел і статистичних звітів за 1990–1999 рр. дав змогу
встановити, що в 90-х роках ХХ ст. (реформаторський період авторської
періодизації розвитку системи освіти дорослих у Польщі у другій половині ХХ –
початку ХХІ ст.) ситуація була серйозно ускладнена. Загальмованість початку
політичної трансформації країни призвела до маргіналізації освітніх проблем,
включаючи освіту дорослих.
За даними статистичних щорічників Національного управління статистики
Польщі (Rocznik statystyczny, 1991; Polska 1989–2014, 2014) нами складено
таблицю 2.2.5. щодо кількості навчальних закладів у Польщі в 1990–1996 рр.
Таблиця 2.2.5
Кількість навчальних закладів у Польщі у 1990–1996 рр.
Рівні освіти
Основний
Професійний
Середній
Вищий

1990–1991 рр.
18501
3356
6524
96

Кількість
1992–1993 рр.
17759
2937
7324
124

1995–1996 рр.
19823
2625
6535
179

Відзначимо, що у 90-х роках ХХ ст. відбулося зменшення кількості
закладів, що надавали професійний рівень освіти. Значних змін у кількості
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закладів, що забезпечують середній рівень освіти, не визначено – зростання лише
на 11 установ. Проте значно зросла (на 75 установ) кількість закладів, що
надавали вищий рівень освіти. У школах для дорослих з 1990 р. існувала одна і та
ж навчальна програма, з незмінними загальними ціллями, однаковим змістом і, по
суті, тими ж цілями, що і в загальноосвітніх школах для дітей і молоді.
За результатами дослідження С. Квятковського (Kwiatkowski, 2002) нами
здійснено порівняльний статистичний аналіз кількості шкіл для дорослих (табл.
2.2.6) та кількості учнів у них. Варто акцентувати увагу на тему, що в країні у
реформаторський період розвитку системи освіти дорослих вцілому була визначена
тенденція до зростання їх кількості: від 2065 у 1990–1991 рр. до 2465 у 1998–1999 рр.
Таблиця 2.2.6
Школи для дорослих у Польщі у 1990–1999 рр.
Рівень школи
Базова середня
школа
Гімназія
Загальноосвітні
ліцеї
Повні середні
школи
Середні професійні
школи
Разом

1990/
1991

1991/
1992

1992/
1993

1993/
1994

1994/
1995

1995/
1996

1996/
1997

1997/
1998

1998/
1999

178

154

150

144

140

135

133

140

138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

234

223

239

258

287

330

375

444

592

70

44

41

55

82

97

107

131

129

1583

1441

1386

1294

1299

1338

1398

1454

1606

2065

1868

1816

1751

1808

1900

2013

2169

2465

Зауважимо, що кількість базових середній шкіл для дорослих з 1990 до
1999 рр. поступово знизилася на 50 закладів – з 178 до 138. Гімназії для дорослих
з’явилися у 1999–2000 рр., тому С. Квятковський у своєму звіті про них зазначив
тільки наприкінці 90-х роках ХХ ст. На той час була 21 гімназія.
Також спостерігалося зростання кількості загальноосвітніх ліцеїв для
дорослих: від 234 у 1990–1991 рр. до 592 у 1998–1999 рр. Відповідно в означений
період зросла кількість повних середніх шкіл для дорослих – від 70 до 129 закладів.
Стосовно кількості середніх професійних шкіл спостерігаємо іншу ситуацію: з
1991–1992 рр. до 1996–1997 рр. їх кількість знижувалася від 1583 закладів до 1398, а
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з 1997–1998 рр. почала зростати і вже у 1998 –1999 рр. становила 1606. На нашу
думку, ці показники кількості шкіл для дорослих різних освітніх рівнів свідчили про
темп просування реформ в галузі освіти, зокрема в освіті дорослих.
Загальну кількість учнів у школах для дорослих у 1990–1999 рр. зображено
у таблиці Б. 3 додатку Б.1 . За цією таблицею встановлено, що майже у всіх
школах для дорослих спостерігаємо збільшення кількості дорослих учнів.
Зазначимо, що впровадження у 1999 р. освітніх реформ призвело до поступового
зникнення початкових шкіл для дорослих і появи з кінця 90-х рр. гімназій для
дорослих (Osiński, 1999). Лише значно знизилися кількість учнів у базовій
середній школі: з 13934 у 1990–1991 рр. до 9040 у 1998–1999 рр. Найбільше
зростання кількості учнів в означений період (на 301,04 %) встановлено у повних
середніх школах (з 3943 до 11870 осіб). У загальноосвітніх ліцеях також
спостерігаємо підвищення кількості учнів на 200,64 % (з 48607 до 97527). Щодо
післядипломної освіти дорослих, то за даними Ж. Черніка, у 1990–1999 рр. лише
1778 осіб отримало послуги у центрах неперервного навчання (Czernik, 2011).
Динаміка
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у

школах

для

дорослих

у
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Рис. 2.2.3. Кількість учнів у школах для дорослих у Польщі в 1990–1999 рр.
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Отже, спостерігаємо зростання кількості учнів від 224901 у 1990–1991 рр.
до 309296 у 1998–1999 рр. На нашу думку, поступове зростання кількості
дорослих учнів у різнорівневих школах для дорослих зумовлено впровадженням у
Польщі освітніх реформ і підвищенням ролі освіти дорослих в соціальноекономічному розвитку країни.
Зміст

навчання

у

школах

для

дорослих

був

спрямований

на

професіоналізацію дорослого населення і характеризувався гнучкістю вибору
окремих навчальних дисциплін. Наприклад, програми соціальних наук у
початковій, середній та загальноосвітній школах для дорослих були спрямовані на
ілюстрацію загальної ситуації соціальної сфері в 90-х роках ХХ ст.
За результатами аналізу навчальних планів 1996–1998 рр. (Jakubowski, 1997;
Program nauczania dla, 1998) нами здійснено зіставлення особливостей реалізації
програм соціальних наук з метою інформування громадськості, що представлено
в таблиці 2.2.7.
Таблиця 2.2.7
Розподіл програмних годин із соціальних наук у середніх школах
для дорослих у 1996–1998 рр.
Тип школи

Клас

Кількість годин
на тиждень

Кількість годин
на цикл

Вік учнів

Технікум (5 років)

IV

1

35

18–19

Професійна середня
школа

IV

1

30

18–19

Технічна середня
школа

IV

1

30

18–19

Загальноосвітні
школи для дорослих

ІІІ

1

30

Більше 20-ти
років

Передбачалося, що соціальні дисципліни дорослі мають вивчати на
передостанніх чи останніх курсах і на них відводилася лише 1 година на тиждень. Це
пояснювалося тим, що учні, які зараховані до середніх шкіл для дорослих, мають
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певний рівень знань та соціального досвіду. Зауважимо, що знання початкової
школи були застарілими через характер суб'єкта та низький рівень освіти.
Акцентуємо увагу на тему, що з 90-х років ХХ ст. дорослі учні середніх шкіл
мали можливість обирати курси за вибором. У звіті Фонду розвитку системи
освіти у Польщі, складеного під керівництвом А. Смочинської, відзначено, що до
пріоритетних навчальних курсів тих часів необхідно віднести курси, що пов'язані
з послугами для населення (механік автотранспортних засобів, муляр, шеф-кухар
маленької гастрономії, перукар і продавець, технічний адміністратор). Навчання
проходило у вигляді практичних занять, семінарів, навчання в майстернях тощо
(The system of education, 2014).
За результатами дослідження С. Квятковського, у 1996–1997 рр. існувала
така підпорядкованість 2013 шкіл для дорослих у Польщі: 1269 (63,04 %)
підпорядковувалися

державі;

442

(21,96 %)

–

органам

територіального

самоврядування; 108 (5,37 %) відносилися до громадських організацій і
товариств; 194 (9,63%) мали інше підпорядкування (Kwiatkowski, 2002, с. 72).
У намірах польських реформаторів кінця 90-х років ХХ ст., як зазначає
С. Квятковський, запропоновані рішення були спрямовані, на вирівнювання
доступу до освіти молодих людей, які навчаються у малих міських центрах,
особливо в сільських громадах. Реформа полягала у вирішенні історичного
завдання знищення цивілізаційних розбіжностей між великими міськими
центрами, малими містами та селами (Kwiatkowski, 2002).
У 1996 р. Міністерство національної освіти видало документ «Припущення
про довгострокову освітню політику держави, з особливим акцентом на програму
розвитку вищої освіти» (Założenia długofalowej polityki, 1996). Цей документ, на
нашу думку, обмежує освіту дорослих. Крім того, до декількох гаслах про
побудову демократичного суспільства, жоден з основних напрямів діяльності не
передбачав популяризацію, поширення освіти дорослих. Це також мало наслідки
для реформи системи освіти, запровадженої з 1999 р.
У зв’язку зі значною роллю професійної освіти для дорослого населення у
Польщі у 90-х роках ХХ ст. урядом було зроблено наступне: змінено
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класифікацію професій і спеціальностей; впроваджено зміни у зміст професійного
навчання та систему його розвитку; удосконалено управління професійною
освітою, відбулася переорієнтація на консультування дорослих і професійну
підготовку як підтримку вибору професії та в подальшому зростання кар'єри;
подано допомогу у перепідготовці працівників (Raport o stanie oświaty, 1973).
Упродовж періоду впровадження реформ у 90-х роках у країні зросло кількість
безробітних громадян. У зв'язку з цим у Польщі у 1990–1999 рр. було прийнято три
варіанти Закону «Про сприяння зайнятості та установи ринку праці»: Закон «Про
зайнятість і безробіття» від 16 жовтня 1991 р. (Ustawa o zatrudnieniu i bezrobociu,
1991); Закон «Про зайнятість і боротьбу з безробіттям» від 14 грудня 1994 р. (Ustawa
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu, 1994) та Закон «Про зміни до Закону про зайнятість і
боротьбу з безробіттям» від 6 грудня 1996 р. (Ustawa o zastawie rejestrowym, 1996). У
цих документах прописані форми навчання дорослих, встановлені часові межі,
вимоги до роботодавців та ін. Отже, у країні надавалася значна увага зниженню
безробіття через пропагування неперервного навчання для різних категорій
дорослого населення загалом і безробітних зокрема.
Варто визначити, що у 1990–1999 рр. у Польщі, окрім закладів шкільної
підсистеми освіти дорослих (базові середні школи, гімназії, загальноосвітні ліцеї,
поліцеальні школи, повні середні школи, середні професійні школи) і
післядипломної освіти фахівців, ще існували заклади і установи позашкільної
освіти дорослих.
Л. Лук’янова зазначає, що, починаючи з 1989 р., у Польщі з’явилися нові
інституції освіти для дорослих: «фундації, співтовариства, суспільні організації,
фізичні особи, осередки, які загалом становили 88 % установ освіти дорослих.
Проте разом вони представляли різні типи шкіл Польщі, зокрема заклади
підвищення кваліфікації і центри неперервної освіти…» (Лук’янова, 2011, с. 4).
Також у звіті А. Туйманн (Tuijnman, 2010) зазначено, що ці інституції були
розташовані дуже нерівномірно. Науковець доводить, що у сільській місцевості їх
нараховувалося на кінець 90-х років лише 4,1 %, у Варшаві – 43,6 %, а 24 % в
решті великих міст Польщі.
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М. Малевський (Malewski,1997) зазначає, що в 90-х роках для дорослих
проводилися популярні курси іноземних мов, функціонували центри освіти
дорослих, поширювалися університети третього віку. Наприклад, у 1996 р. у
Гданську при університетах третього віку була проваджена програма з визначення
змісту життя осіб похилого віку. У межах цієї програми з людьми третього віку
проводилися танцювальні заняття, вправи для релаксації, рухові і фізичні вправи.
Поширення у кінці 90-х років ХХ ст. отримала благодійна діяльність слухачів
університету третього віку у хоспісах, будинках для інвалідів, дітей із
захворюванням крові.
У Польщі у 90-х роках ХХ ст. з’являються Народні університети як центри
освіти дорослих – позашкільні, недержавні автономні установи, що реалізували
ідею цілісної освіти та навчання впродовж життя: на основі розширення
повноважень всіх партнерів навчальної взаємодії. Відзначимо, що в Польщі ще у
20-х роках ХХ ст. існували Народні університети. Так, у 1921 р. у м. Далке був
заснований перший Народний університет з релігійною освітньою спрямованістю.
Ці позашкільні недержавні установи потім отримали назву центрів освіти
дорослих і виконували дуже важливу функцію на місцевому рівні – сприяли
розвитку освіти та громадянськості членів місцевої громади (Kostyło, 2014).
Заклади позашкільної освіти дорослих реалізовували три аспекти освіти
впродовж життя: 1) відновлювальне навчання – задля поновлення втрачених
минулих знань, наприклад, шкільної програми, загальної та професійної освіти,
іноземних мов; 2) розвиток та закріплення наявних навичок та компетенцій, таких
як медіа та мовні навички, комунікабельність та здатність до навчання, соціальні
навички; 3) подолання особистих викликів, професійних та соціально-життєвих
ситуацій (Лук’янова, 2011).
Охарактеризуймо діяльність центру освіти дорослих – Кашубського
народного університету у північній Польщі. Традиційною місією цього закладу є
сприяння розвитку дорослої людини. Слухачі народного університету під час
навчання створюють спільноти, вирішують проблеми громади. До основних
принципів функціонування Кашубського народного університету нами віднесено
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такі: демократичність, відкритість до навчання, політична незаангажованість.
Подібно до моделі німецьких народних університетів цей заклад мав різні
навчальні курси, програми, його відвідували дорослі різних вікових і соціальних
груп. У 1994–1997 рр. найбільшим попитом серед слухачів користувався курс
«Власна фірма». Дорослі після проходження цього курсу отримували знання з
організації власної справи, з розвитку фірми і просування її на ринку.
Відзначимо, що в Україні при сприянні Державної службі зайнятості у 2011–
2014 рр. активно впроваджувався подібний курс «Основи підприємницької
діяльності» для зареєстрованих безробітних, які мали намір відкрити власну
справу. Зауважимо, що у Польщі діяльність центрів освіти дорослих на початку
ХХІ ст. була достатньо різнобічна.
Характерним для означеного періоду розвитку системи освіти дорослих у
Польщі є створення Федерації університетів третього віку. Зазначимо, що система
цих університетів швидко стала розгалуженою у 90-х роках минулого століття, а,
починаючи з 2012 р. у Польщі проводиться Конгрес університетів третього віку.
Зазначимо, що самоосвіта дорослих у реформаторський період розвитку
системи освіти дорослих у Польщі привертала увагу державних службовців і
керівників у сфері освіти. У зв’язку з поширенням безробіття і міграційних настроїв,
усвідомленням підвищення власної конкурентоспроможності дорослі самостійно
починали шукати освітні заклади і установи, які б надали можливість задовольнити
їх прагнення до професійного самовдосконалення. Отже, політичні, соціальноекономічні зміни у країні призвели до розвитку самоосвіти дорослого населення.
Загалом у реформаторський період розвитку системи освіти дорослих зміни у
Польщі почалися з деідеологізації, тобто відмови від ідеологічного і партійного
контролю за системою освіти дорослих. Як вказано у звіті Національного огляду
(Zespol zadaniowyds. Azkolen, 1999), характерним у той час був стихійно розвинений
ринок освітніх послуг для дорослих та організована система навчання безробітних.
Проаналізуємо специфіку розвитку системи навчальних закладів для
дорослих у Польщі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. у євроінтеграційний
період. Здійснений аналіз стратегії розвитку неперервного навчання до 2010 р.
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Польщі уможливив обгрунтування авторської періодизації розвитку системи
освіти дорослих у Польщі у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. Для
євроінтеграційного періоду було характерно:
1. Низький рівень освіти суспільства: частка осіб із середньою освітою у
1998 р. серед дорослих віком 25–64 років склала 54 %.
2. Високий рівень безробіття (понад 18 % безробітних серед дорослого
працездатного населення країни).
3. Низька участь дорослих у неперервному навчанні (лише 13% дорослого
населення).
4. Малі видатки державного бюджету на освіту і підвищення кваліфікації
дорослих (0,6% з усіх видатків держави на освіту).
5. Низький рівень використання інформаційних технологій в освіті
дорослих (Strategia rozwoju kształcenia, 2003).
За даними звітів згідно з прогнозом Національного статистичного
управління (Raport «Szkolnictwo», 2007; Rocznik statystyczny, 2011) нами складено
таблицю 2.2.8 щодо рівнів освіти дорослих у Польщі у 2002 р. і 2009 р.
Прогнозовано на зростання кількості населення за показниками середнього і
вищого рівнів освіти.
Таблиця 2.2.8
Рівні освіти дорослого населення Польщі у 2002 і2009 рр.
Рівні освіти осіб 15–64 років

2002 р.

2009 р.

Базова або неповна базова

31,6 %

18,8 %

Середня освіта

57,9 %

67,3 %

Вища освіта

10,5 %

13,9 %

За результатами дослідження С. Квятковського встановлено, що в 1999–
2001 рр. суттєво зменшилася кількість базових середніх шкіл для дорослих: з 5777
у 1999 р. до 4622 у 2001 р. Проте зросла кількість гімназій для дорослих з 21 у
1999 р. до 72 у 2001 р. Також підвищилася кількість повних середніх шкіл і
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середніх професійних шкіл: з 140 до 151 і з 1689 до 1710 відповідно (Kwiatkowski,
2002, с. 69–72).
Так, за даними дослідження Ж. Черніка, з 2003 р. до 2010 р. у Польщі частка
дорослих віком 25–64 роки, що брали участь у неперервному навчанні, мала
незначні відмінності: від 4,4 % до 5,3 % (Czernik, 2011). Науковець підкреслював,
що в 2001–2009 рр. лише близько 4280 дорослих пройшли навчання у
загальноосвітніх середніх школах для дорослих. Це, на нашу думку, свідчить про те,
що популярність закладів шкільної освіти була незначна серед дорослого населення.
На початку 2000-х років, за даними звіту С. Квятковського, у Польщі із 2932
шкіл для дорослих 56,47 % підпорядковувалися органам територіального
самоврядування, 12,14 % – громадським організаціям і товариствам. Також
дослідником встановлено значне зниження на той час частки державних шкіл для
дорослих – до 1,81 % (Kwiatkowski, 2002, с. 69–72).
За даними звіту світового банку у 2000 р. встановлено, що роподіл джерел
фінансування освіти дорослих у Польщі на той час був такий: роботодавці – 59 %;
самі дорослі учні – 31 %; держава – 5 %, профспілки – 1 %, інші джерела – 4 %
(Global report on adult, 2009). Отже, це уможливило висновок, що система освіти
дорослих на початок 2000-х років розвивалася в середовищі з обмеженими
ресурсами.
В євроінтеграційний період розвитку системи освіти дорослих у Польщі
реалізація ідеї навчання впродовж життя мала дати можливість індивідуального
професійного та

особистісного зростання

кожного громадянина

шляхом

пропагування неперервної освіти, що закріплено в законодавчому полі.
Л. Лук’янова (2017) відзначає, що в останній редакції Закону «Про сприяння
зайнятості та установи ринку праці» від 20 квітня 2004 р. наведено положення, які
покладають низку зобов’язань на місцеву владу. Наприклад, на рівні повіту
повинно бути ініційоване навчання безробітних для спрощення доступу та
зростання їх шансів на отримання роботи, підвищення кваліфікації або
підвищення професійної активності (Лук’янова, 2017, с. 53). У зв’язку з цим у
країні рівень безробіття знизився до 3 %.
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Результати досліджень П. Чаплинського (Czaplinski, 2009), що проведені в
2007–2009 рр. свідчать, що серед людей старше 24 років зростає важливість
позашкільних освітніх послуг у форматі навчальних курсів і навчання як в умовах
виробництва, так і поза ним. На жаль, лише 6,5 % дорослих віком 25–29 років. і
13,3 % осіб віком 30–39 років. мали досвід післядипломної освіти (наприклад, у
2007 р. їх встановлено 31 %, а в 2009 р. їх визначено лише 7,5 %). Викликає
тривогу той факт, що в дорослих у віці 30–39 рр. відбулося значне зменшення
попиту на післядипломну освіту (Czaplinski, 2009, с. 103). Тому важливо
наголосити на ролі інституцій позашкільної освіти дорослих.
Зазначимо, що до пріоритетів розвитку суспільства, що навчається у
Польщі, віднесено пропагування навчання впродовж життя, підвищення якості
освіти стосовно потреб ринку праці, збільшення умов доступу дорослих до освіти.
Так, у Стратегії розвитку неперервного навчання до 2010 р. акцентовано увагу на
необхідності збільшення доступу до неперервного навчання, що надасть кожному
громадянинові задовольняти особистісні освітні потреби в оптимальних умовах
(Strategia rozwoju ksztalcenia, 2003). У цьому документі стверджується, що метою
розвитку неперервного навчання упродовж життя є підтримка і спрямування
розвитку дорослого, що відповідає політиці ЄС.
Аналіз нормативно-правової бази післядипломної освіти працівників і
фахівців (табл. Б. 4. додатку Б. 1) свідчить про те, що організація та
функціонування інституцій освіти дорослих у Польщі в кінці ХХ – на початку
ХХІ ст. були врегульовані з точки зору законодавства, а їхня діяльність
регламентувалася низкою правових актів, серед яких найбільш визначальними є:
Конституція Республіки Польща (1952), Закони «Про систему освіти» (1991),
«Про вищу освіту» (2005), нормативні та підзаконні акти – постанови Ради
Міністрів Польщі, розпорядження Міністерства науки та вищої освіти Польщі і
Міністерства Праці і Соціальної політики.
Спрямування особистості на активну громадянську позицію, адаптованість
до

постійних

змін,

можливість

отримати

місце

праці

характеризували

євроінтеграційні процеси в освіті дорослих Польщі того часу. Проте, за даними
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досліджень польського освітнього ринку (Muszyński, 2003) і ринку праці
(Grewiński, Kawa, 2015) встановлено, що поляки не бажали вчитися за гроші ЄС.
Так, починаючи з 2000-х років, по всій країні завдяки дотаціям ЄС були створені
курси (наприклад, з вивчення бухгалтерії, психології, підвищення інформаційної
культури тощо), але аудиторії були напівпорожні. Люди з недовір’ям ставилися до
організованих безкоштовних курсів. Це, на думку науковців, пояснено тим, що
представники воєводських управлінь праці відтворювали забагато бюрократичних
процедур щодо оформлення і реалізації освітніх проектів для дорослого населення.
У рамках Європейського суспільного фонду до Польщі у 2004–2007 рр.
мали потрапити понад 2 млрд. євро. Але, як відзначає А. Мушинський (2006),
важко знайти проект, який розроблено польськими освітніми закладами, що
відповідав би всім вимогам, прийнятим у ЄС процедурам.
Значна частка європейських проектів на початку ХХІ ст. реалізувалася у
Центрах освіти дорослих (ЦОД). У Польщі ЦОД були одним із видів
громадського (безкоштовного) закладу. Кожен ЦОД мав свою традицію і місію.
Фінансування їхньої діяльності забезпечували органи місцевого самоврядування і
європейські громадські асоціації з освіти дорослих (Мушинський, 2006).
У Польщі на початку ХХІ ст. більшість закладів позашкільної підсистеми
освіти дорослих пропонували навчання дорослих у мережі центрів освіти
дорослих і заняття для людей похилого віку в Університетах третього віку.
Дорослі і пенсіонери у цих закладах мали змогу вчитися практично за всіма
галузями науки – від графіки, інформатики, медицини, мовних курсів, до
спортивних занять. Так, новинкою в Університеті третього віку на Папському
Богословському факультеті у Вроцлаві стала діяльність «Академії безпечний
пенсіонер», де заняття проводили поліцейські (Kargul,2005).
Наведемо приклад демографічної ситуації 2000-х років в окремому
воєводстві Польщі, яке зазнало перетворень у січні 1999 р. у результаті
адміністративної реформи. Так, у одному із 12 земських повітів з центром у
м. Зелена Гура Любуського воєводства Польщі, який був утворений у результаті
адміністративної реформи, загальна кількість населення на 2005 р. складала
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126,3 тис. мешканців. Встановлено, що кількість мешканців селищ у створеному
повіті у рази перевищує кількість мешканців міст. Це визначало низку суспільних
проблем для населення: зайнятість, рівень освіти, можливість отримати освіту,
організація дозвілля, нерівномірність вікового розподілу тощо.
Так, за даними Національного статистичного управління Польщі у 2005 р.
люди віком 60 і більше років становили 15,42 % від усього населення; 19,95 % –
люди віком 18 і більше років. Польща на той час володіла всіма необхідними
умовами для навчання дорослих людей, у країні невпинно зростав рівень освіти
людей віку пізньої дорослості (Rocznik statystyczny, 2005). Відзначимо, що в
Польщі на 2009 р. діяло близько 400 університетів для осіб похилого віку, у яких
навчалося понад 80000 студентів.
Відзначимо, що на початку ХХІ ст. у Польщі швидко впроваджуються
інформаційно-комунікативні технології навчання. У зв’язку з чим самоосвіта
дорослих починає бути привабливою для різних категорій дорослого населення.
Здійснений аналіз досвіду європеїзації системи освіти дорослих у Польщі у
другій половини ХХ – початку ХХІ ст. уможливив такі висновки: характерною
ознакою того часу є скерованість системи освіти дорослих на широку
децентралізацію, демократизацію і пріоритетні освітні потреби дорослої людини.
Слід підкреслити, поняття «формальна освіта» дорослих у Польщі увійшло
в обіг на початку 2000-х рр. після реалізації проекту польських Національних
рамок кваліфікації. Тому розглянуті інституції шкільної освіти дорослих у
продовж третього періоду нашої періодизації можна вважати як інституції
формальної освіти дорослих. Поняття «неформальна освіта» дорослих стало
з’являтися все частіше у польській андрагогічній науці після 2003 р. Отже,
заклади позашкільної підсистеми освіти дорослих євроінтеграційного періоду
розвитку системи освіти дорослих у Польщі були своєрідними інституціями
неформальної освіти дорослих. Самоосвіту дорослих також можна розглядати як
прояв інформальної освіти дорослих.
Узагальнений

огляд

науково-педагогічної

літератури

свідчить

про

значущість системи освіти дорослих у Польщі другої половини ХХ – початку
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ХХІ ст., доводить актуальність вивчення польського досвіду організації,
діяльності закладів і установ формальної і неформальної освіти дорослих для
сучасних освітніх процесів.
У наступному підрозділі виокремлемо та обґрунтуємо тенденції розвитку
освіти дорослих у Польщі другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

2.3. Тенденції розвитку системи освіти дорослих у Польщі у другій
половині ХХ – на початку ХХІ століття
Особливості розвитку системи освіти дорослих у Польщі другої половини
ХХ – початку ХХІ ст. зумовлені рівнем розвитку виробництва та соціальної
сфери; вимогами ринку праці, роботодавців, інформаційно-технологічного
суспільства; зростаючими освітніми потребами дорослих; постійним зростанням
вимог до рівня професійної компетентності фахівців, які здійснюють професійне
навчання і надають освітні послуги різним категоріям дорослого населення.
Аналіз здобутків і втрат системи освіти дорослих у Польщі в окреслений
період (табл. 2.3.1) дозволяє зробити висновки про те, що поступово відбувся
перехід від централізованого державного управління системою освіти дорослих
до автономії цих закладів (у фінансовому, організаційному, змістовому
забезпеченні).
Для світової практики освіти дорослих, як визначив С. Вершловський,
характерними є такі тенденції: неперервність; зростання кількості осіб, зайнятих у
сфері освітніх послуг; широке коло фахівців, які постійно підвищують
кваліфікацію або мають намір змінити професію; значущість якості освіти;
прагнення дорослих до самореалізації, самовдосконалення (Вершловский, 2014).
Узагальнюючи здобутки і втрати системи освіти дорослих у Польщі другої
половини ХХ– початку ХХІ ст. виокремимо тенденції відповідно до кожного
періоду. Так, для ідеологічного періоду, на нашу думку, характерною є така
тенденція як централізація управління освітою, ідеологізації і політизації змісту
освіти, чіткої організації професійної освіти дорослих. Означені тенденції
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характеризують загалом ідеологічну заангажованість і вузькоспрямованість
професійного навчання працівників і фахівців у країні того часу.
Таблиця 2.3.1
Здобутки і втрати системи освіти дорослих у Польщі
другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст.
Період

Здобутки

І
перід
– - створення мережі курсів з ліквідації
ідеологічний
безграмотності серед дорослого
(1951–1989 рр.)
населення;
- структурованість і упорядкованість
інституцій
професійної
освіти
дорослих.

ІІ
період
–
реформаторський
(1990–1999 рр.)

- децентралізація управління освітою
дорослих;
- фінансування
закладів
освіти
дорослих за рахунок державного
бюджету, бюджету громад і коштів
юридичних і фізичних осіб;
- поява недержавних закладів освіти
дорослих;
- орієнтація на стандарти навчання
дорослих в Європейському Союзі;
- впровадження андрагогічної моделі
навчання у професійну освіту
дорослих.
ІІІ період – євро - розвиток мережі університетів
інтеграційний
третього віку, народних університе(2000–2009 рр.)
тів (центрів освіти дорослих);
- орієнтація навчання дорослих на
громадянську освіту у позашкільних інституціях освіти дорослих;
- поява національних організацій
неформальної освіти дорослих.

Втрати
- ідеологізація змісту освіти;
- централізація управління і
фінансування закладами освіти
дорослих;
- вузькоспрямованість
професійного навчання працівників і фахівців ;
- орієнтацієя освіти дорослих на
систему професійного навчання населення в Радянському
Союзі.
- відсутність планового фінансування мережі інституцій
позашкільної
освіти,
що
призупинило її розвиток;
- зростання кількості безробітного дорослого населення.

- відтік кваліфікованого дорослого населення у європейський ринок праці.

До реформаторського періоду необхідно віднести тенденції децентралізації
освітньої сфери, зростання безробіття, очікування громадянами якісних змін у
діяльності навчальних закладів і центрів зайнятості, впровадження андрагогічної
моделі навчання в професійну освіту дорослих. Ці тенденції зумовили
виникнення приватних інституцій для освіти дорослих, окреслили можливості
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дорослих щодо здобуття освіти у будь-якому віці, визначили шляхи збільшення
інвестицій у людські ресурси.
У євроінтеграційний період нами виокремлено тенденції європеїзації і
багатовимірності освіти дорослих з метою динамічного розвитку професійного
навчання фахівців і безробітних та їхньої адаптації до соціально-економічних змін
у країні і світі, старіння населення, розвитку громадянської освіти дорослих і
появи національних організацій неформальної освіти дорослих, трансформації
освітніх послуг для дорослих з орієнтацією на спільний з країнами Європейського
Союзу ринок праці. Усвідомлення урядом Польщі значення системи освіти
дорослих для суспільного й економічного розвитку країни на початку ХХІ ст.
призвело до виділення з 2003 р. Міністерством національної освіти значних
фінансових ресурсів для фінансової підтримки неформальної освіти.
Розвиток системи освіти дорослих у Польщі у другій половині ХХ– початку
ХХІ ст. відбувався у контексті впливу політичних процесів на соціально-освітню
сферу, а також вищезазначених тенденцій. Саме тому необхідно узагальнити та
обґрунтувати основні тенденції розвитку системи освіти дорослих у Польщі у
досліджуваний період.
Результати наукового пошуку дають підстави стверджувати, що узагальнені
тенденції розвитку системи освіти дорослих у Польщі другої половини ХХ – початку
ХХІ ст., обгрунтовані науковими дослідженнями проблем освіти радянських часів і
загальноєвропейської освіти дорослих. Також здійснений аналіз архівних джерел та
матеріалів (Program naukiw 11-letniej, 1950; O reformie zkolnictwa, 1961), наукової
літератури українських і польських учених (Авшенюк, 2012; Лук’янова, 2011;
Мушинський, 2006; Огієнко, 2008; Alpern, 2011; Wiatrowski, 2012) дав змогу дійти
висновку, що у контексті нашого дослідження всі тенденції розподіляються на
загальноосвітні, загальноєвропейські і національні (за контекстом); довгострокові і
короткострокові (за часом здійснення).
Аналізуючи вплив глобалізації на суспільні цінності, П. Скот (2003)
визначає в сучасному світі такі загальноосвітні тенденції, як: нову концепцію
освіти і науки; збільшення значення професійної освіти; розвиток нових
парадигм, спрямованих на забезпечення індивідуалізації та доступності навчання,
дистанційну форму освіти.
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З огляду на актуальність зазначеного вище загальносвітовими тенденціями,
що характеризують розвиток системи освіти дорослих у Польщі в окреслений
період, на наше глибоке переконання, є: впровадження міжнародного виміру
соціокультурного розвитку суспільства і створення стратегічних освітньокультурних альянсів. Так, міжнародний вимір соціокультурного розвитку
суспільства пов’язаний з розвитком міжкультурної свідомості й національної
ідентичності дорослих і має особливе значення для розвитку міжкультурної
свідомості, формуванню глобальної компетентності. Уряди більшості розвинених
європейських країн визначають міжнародний вимір пріоритетним чинником
розвитку освіти дорослих та закладають його як ключовий компонент
цілепокладання у становленні та розвитку національних освітніх інституцій для
дорослого населення.
Виклики ХХІ ст. окреслюють нові завдання для освіти дорослих у Польщі.
З’ясовано, що в новому столітті розвиток системи освіти дорослих цієї країни
визначається ідеями ефективності, яка трактується як співвіднесення результату
певного процесу з вкладеними в нього зусиллями, та доступності як міри,
відповідно до якої індивідууми можуть користуватися можливостями, що надає
система освіти та професійної підготовки у форматах доступу, ставлення і
результатів (Авшенюк, 2012). Ефективність і доступність освіти дорослих у
Польщі досягається інтенсифікацією децентралізації управління освітою і
підвищенням значення для дорослих позашкільної (з початку 2000-х років –
неформальної) освіти.
Соціальні, економічні та політичні зміни, що відбуваються в європейському
полікультурному, соціально-економічному і освітньому просторах, впливають і на
розвиток освіти дорослих у Польщі. Порушується питання освіти впродовж життя
у зв’язку з тенденцією у активізацію демографічних процесів, зокрема зі
збереженням у європейських країнах стабільно високої частки населення
середнього і старшого віку. Розглянуті у першому розділі європейські освітні
особливості мають проектуватися на національне підґрунтя освіти дорослих у
Польщі у сучасних соціокультурних умовах, що свідчить про міжнародну
значущість освіти дорослих як важливого чинника розвитку країни.
Аналіз напрямів та сутності трансформацій змісту освіти дорослих
європейських країн уможливило визначити загальноєвропейські тенденції, які
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також зумовлюють розвиток системи освіти дорослих у Польщі окресленого
періоду: 1) орієнтація в 50–80-х роках ХХ ст. організації навчання дорослих у
Польщі на систему професійного навчання дорослих у Радянському Союзі, а в 90–
2000-х роках – орієнтації на стандарти навчання дорослих в Європейському
Союзі; 2) ідеологічна заангажованість змісту освіти дорослих у 50–80-х роках
ХХ ст. і деполітизація і набуття змістом освіти національного характеру в кінці
90-х років ХХ ст.; 3) трансформація освітніх послуг для дорослих з орієнтацією у
1990–2009 рр. на спільний з країнами Європейського Союзу ринок праці.
Охарактеризуємо означені тенденції. Так, тенденції у 50–80-х років ХХ ст.
організації навчання дорослих у Польщі з орієнтацією на систему професійного
навчання дорослих у Радянському Союзі та ідеологічна заангажованість змісту
освіти дорослих були відзеркаленням політичного стану і соціальної політики
Польщі у той час. Тенденції орієнтації на стандарти навчання дорослих в ЄС і
деполітизація і набуття змістом освіти національного характеру нами визначено у
зв’язку з тим, що освіта дорослих виконує насамперед стабілізаційну та
адаптаційну ролі у суспільстві, через репродукцію наявних суспільних ролей. Від
системи освіти дорослих осіб очікується, що не лише буде вона мати
компенсаційний характер до цілої освітньої або суспільної системи, але
виконуватиме щодо його комплементарну роль. Освіту дорослих, як зазначають
Б. Мілерський і Б. Сліверський (Milerski, Śliwerski, 2000), слід трактувати як силу
динаміки різних суспільних процесів. Отже, визначені загальноєвропейські
тенденції характеризують систему освіти дорослих у Польщі як таку, що
відкриває у певних політичних умовах доступ дорослим до участі в громадських,
культурних і політичних процесах.
Така тенденція як трансформація освітніх послуг для дорослих у зв’язку з
умовами європейського ринку праці зумовлена тим, що ринкова система охопила
більшість європейських країн у 1990–2009-х роках. Ринок праці висував вимоги
до визначення мети, завдань, змісту, форм і методів навчання різних категорій
дорослого населення, впровадження новітніх технологій навчання з економічної
освіти, маркетингу, інформації, інтелектуальної власності, тих дисциплін
професійної освіти, що формують високий рівень професійних компетенцій, які
необхідні

конкурентоспроможному фахівцю. Досвід ЄС з опрацювання та
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упровадження європейського виміру в освіту дорослих може слугувати для
Польщі джерелом поєднання ідеї європейського виміру з національними
освітніми пріоритетами.
До національних тенденцій розвитку освіти дорослих у Польщі у другій
половині ХХ – на початку ХХІ ст., необхідно віднести такі: 1) загальноосвітня і
вузькопрофесійна спрямованість освіти дорослих (у 50–80-х роках ХХ ст.) і
посилення

андрагогічного

підходу

до

структурування

змісту

шкільної

(формальної) і позашкільної (неформальної) освіти дорослих в кінці 90-х років
ХХ ст. (андрагогічна модель навчання); 3) відхід від інтегрованих курсів у
навчанні дорослих (у 50–80-х роках ХХ ст.) та надання переваги викладанню
окремих навчальних модулів (курсів за потребами різних категорій дорослих)
професійного, міжкультурного, світоглядного та практичного орієнтування у 90-х
роках ХХ ст. та на початку ХХІ ст.
Вищезазначені тенденції, на нашу думку, пов’язані з оновленням на початку
ХХ ст. освіти дорослих. Еволюція концептуальних засад змісту освіти дорослих
на початку ХХІ ст. у Польщі відбулася в напрямі збагачення його сутності ідеями
поєднання соціального запиту й особистісних потреб дорослого; конкретизації
процесуальної частини змісту; уведення особистісно-значущого компонента, який
визначається об’єктом засвоєння мотиваційно-ціннісні якості й життєвим
досвідом дорослих; включення умов соціального середовища до компонентів
змісту. Відбувається переосмислення змісту з позиції системного підходу, що
передбачає розвиток рефлексивно-оцінної діяльності дорослих у процесі
навчання. Зміст освіти є педагогічно адаптованою моделлю культурного досвіду
суспільства, тому його розроблення та впровадження зумовлене широким
залученням усіх соціальних партнерів.
Окремо зупинимося на тому, що важливі зміни в межах перетворень освіти
для дорослих у Польщі відбувалися в 1990–2009 рр. Використовуючи
класифікацію тенденцій освіти дорослих залежно від контексту О. Огієнко (2008),
можна виокремити такі узагальнені тенденції розвитку системи освіти дорослих у
Польщі у визначений період:
1. Тенденції європейського виміру, зумовлені специфікою системи освіти
дорослих у Польщі відповідно до європейської освітньої політики.
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2.

Тенденції

соціокультурного

виміру,

що

поєднують

тенденції

демократизації освіти дорослих.
3. Тенденції соціально-економічного виміру, що відображають тісний
зв’язок освіти дорослих із соціально-економічними процесами, які відбуваються у
країні (Огієнко, 2008, с. 35).
Аналізуючи першу групу тенденцій, варто зазначити, що суттєвим чинником,
який, безумовно, впливав на розбудову системи освіти дорослих у Польщі у кінці
90-х років, була освітньо-культурна політика ЄС. У контексті європейської
інтеграції з особливою значущістю постають питання, пов'язані з формуванням
нових компетенцій та прискореною адаптаційністю, гнучкістю та мобільністю
дорослих, що відповідно підвищує вимоги до системи освіти дорослих.
До тенденцій європейського виміру нами віднесено: європеїзацію освіти
дорослих у Польщі; багатовимірність освіти дорослих; значні зміни в освіті та умовах
праці, що викликають нагальну потребу у дорослих до навчання впродовж життя.
Тенденція європеїзації освіти дорослих у Польщі сформувалася під впливом
інтеграційних

процесів

у

європейських

країнах

у

80-х роках

ХХ ст.

Концептуальними засадами європеїзації освіти дорослих у країні, на нашу думку,
є детермінованість освітньої політики країни загальноєвропейськими освітніми
стратегіями. Так, у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. в освіті дорослих
Польщі відбувалися суттєві трансформації, зростала увага педагогів до
самоосвітньої діяльності дорослих і мобільності фахівців у європейському
професійному просторі (Лук’янова, 2012). Проте, як зазначають дослідники,
освіта дорослих у Польщі в означений період ще не зовсім була готова до
цивілізаційних змін у європейському вимірі, оскільки дуже повільно реагувала на
ці зміни, концертуючи увагу на задоволенні традиційних освітніх потреб
дорослого населення. Але тенденція європеїзації стає пріоритетною для системи
освіти дорослих у країні.
Така тенденція як багатовимірність освіти дорослих у Польщі пов’язана з
постійним прагненням людини до розвитку, збагачення власної індивідуальності;
належною підготовкою до виконання професійної діяльності; систематичним
зростанням технічних засобів праці; активною участю кожної людини в
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національній культурі; уможливленням для дорослих осіб перекваліфікації,
перепідготовки з метою професійного зростання.
Багатовимірність освіти забезпечена потребами, прагненням і бажанням
дорослого до розвитку, до перебудови власного життя у всіх площинах, до набуття
нових компетенцій (Muszyński, 1991). Ця тенденція характеризує освіту дорослих як
необхідну передумову покращення соціального стану, формування громадянської
позиції, особистісної і професійної реалізації та обґрунтовує підвищення
можливостей зайнятості дорослого населення. Багатовимірність наголошує на
необхідності розвитку індивідуальних здібностей і потенціалу дорослих навчитися.
Тенденція значних змін в освіті та умовах праці, що викликають нагальну
потребу у дорослих до навчання впродовж життя, зумовлена динамічним розвитком
професійного навчання фахівців і безробітних, рівнем розвитку виробництва та
соціальної

сфери,

вимогами

ринку

праці,

роботодавців,

інформаційно-

технологічного суспільства. Визначена тенденція також акцентує увагу на такій
особливості – навчання за фаховими, спеціальними навчальними планами поступово
переростає в індивідуальний самоорганізований процес дорослої людини.
Зазначені тенденції дають змогу оптимально гармонізувати глобальні та
національні

потреби

країн

для

забезпечення

конкурентоспроможності

національної економіки та освіти дорослих.
Друга група тенденцій соціокультурного виміру пов’язана з провідною
роллю польських освітніх організацій, державних структур та їхніх соціальних
партнерів. До цієї групи необхідно віднести тенденції соціальної спрямованості,
розвитку соціального партнерства в освіті, рівного та справедливого доступу до
освіти, а також тенденцію акцентування на особистісному розвитку дорослої
людини і активному громадянстві (Огієнко, 2008) і світоглядну складову навчання
дорослих. Відповідно до визначених тенденцій доросла людина є активним
учасником освітнього процесу та самостійно вибирає освітню траєкторію, місце й
час навчання. Суспільство повинно враховувати потреби кожної категорії
дорослих громадян та відповідно забезпечувати їх всім необхідним, що включає і
громадську участь у суспільних процесах.
Урахування тенденцій соціокультурного виміру в освітній політиці країни
дає можливість збереження соціальних взаємодій різних категорій дорослого
населення та гарантує їм участь в активному суспільному житті.
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Польському суспільству варто усвідомити, що демографічна ситуація, яка
характеризується значним приростом частки населення літнього та похилого віку
властива Польщі, як і більшості країн світу на початку ХХІ ст. На наше
переконання, що необхідна розробка нових підходів до організації соціального
партнерства, розвитку освіти і дозвілля дорослих, профілактики геронтофобії і
зміцнення міжгенераційної взаємодії.
Європейський досвід дає підстави стверджувати, що система освіти
дорослих у Польщі повинна ґрунтуватися на суб’єкт-суб’єктних взаєминах, на
основі яких кожний дорослий має рівний та справедливий доступ до отримання
додаткової освіти в умовах шкільної і позашкільної освіти. Відзначимо, що в
закладах і установах позашкільної (неформальної) освіти дорослих у Польщі
гостро постають питання пошуку шляхів забезпечення світоглядної складової
освіти, бо є необхідність поступового подолання технократизму в процесі
додаткової підготовки дорослих. У польському освітньому середовищі історично
сформувалися тенденція до панування технократичного стилю мислення.
Х. Квятковська доводить, що саме технократизм виявився одним із чинників
уповільнення динаміки соціально-економічного розвитку країни у другій
половині ХХ ст. (Kwiatkowska, 2008, с. 54).
Аналіз опрацьованих друкованих, електронних польськомовних джерел дає
підстави стверджувати, що саме тенденції соціокультурного виміру зумовлюють
усвідомлення суспільством цінностей освіти впродовж життя.
Узагальнення результатів наукового пошуку дозволило виокремити третю
групу тенденцій – тенденції соціально-економічного виміру: тенденція інноваційності
навчання дорослих, тенденція масовості та тенденція національної спрямованості
освіти дорослих. Ці тенденції, на нашу думку, визначили особливості діяльності
інституцій освіти дорослих у Польщі у 90-ті роки ХХ ст. і на початку ХХІ ст.
Слушною є думка 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 потреб як
окремої особистості,

так

і суспільства

загалом

(Лук’янова,

2011).

Така

трансформація характеризується впровадженням інноваційних формам навчання
дорослих в умовах формальної і неформальної освіти (доучування, перекваліфікація,
загальне і професійне вдосконалення працюючих, самоосвіта).
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Так, доучування в освіті дорослих, на думку А. Мушанського розуміється як
підвищення формальних кваліфікацій у відповідних школах, зокрема, процес
теоретичного доповнення кваліфікацій фахівців, який закінчується отриманням
відповідного свідоцтва, диплома або сертифікату: «Перекваліфікація – освітній або
юридичний процес, який призводить до зміни професії чи спеціальності і тим самим
до зміни професійних кваліфікацій і компетенцій працівника за провідної ролі
центрів працевлаштування. Самоосвіта – своєрідний вид навчання протягом усього
життя; це процес продовженого і поширеного навчання, який веде до збагачення
інтелекту та розвитку особистості в цілому відповідно до її ідейних, соціальних,
професійних та індивідуальних потреб. Самоосвіта часто підтримується системою
консультацій та інформаційної роботи у різного виду наукових, популярно-наукових
і культурно-просвітницьких закладах та організаціях. Удосконалення – процес
систематичної актуалізації, удосконалення та поглиблення знань й умінь, загальних і
професійних навичок» (Мушинський, 2004, с. 6).
Тенденції масовості та національної спрямованості освіти дорослих у Польщі
у 90-х роках ХХ – на початку 2000-х років зумовлені таким соціальним явищем, як
зростання кількості дорослих, яким необхідно перенавчатися, отримувати
додаткову спеціальність, адаптуватися до іншомовного соціального середовища,
пристосовуватися до змін на ринку праці. Найбільш переконливими причинами
масовості освіти дорослих можна назвати демографічну кризу в країні (зниження
народжуваності, старіння населення), приїзд великої кількості мігрантів, зниження
кількості робочих місць у виробничому секторі польської економіки. З огляду на це
розвиток системи освіти дорослих у Польщі повинен здійснюватися у напрямі
ефективного використання освітнього потенціалу суспільства і держави в цілому і
в інтересах кожного дорослого громадянина країни, зокрема.
Завдяки широкому спектру тенденцій соціально-економічного виміру, вони
визначають напрями розвитку освітнього середовища для дорослих у Польщі та
сприяють зростанню соціально-економічного потенціалу регіонів країни.
Визначені групи тенденцій, на нашу думку, підтверджуються тим, що зміст
освіти дорослих у Польщі в реформаторський та євроінтеграційний періоди розвитку
системи освіти дорослих у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. сформований
під впливом глобалізаційних чинників, що є спільними для всіх європейських країн,
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тому напрями та сутність його модернізації має визначатися з урахуванням
загальноєвропейських тенденцій розвитку змісту, які виявляються в межах ЄС.
Узагальнимо результати наукового пошуку відповідно до предмету нашого
дослідження у табл. 2.3.2.
Таблиця 2.3.2
Періодизація, особливості і тенденції розвитку системи освіти дорослих у Польщі
другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
Періоди
І період –
ідеологічний
(1951–1989 рр.)

Особливості
1) організована
система
загальноосвітніх шкільних форм
навчання дорослих;
2) професійно
орієнтована
спрямованість позашкільних форм
навчання дорослих;
3) орієнтація
організаційного
і
змістового забезпечення освіти
дорослих на систему професійного
навчання населення в Радянському
Союзі.
ІІ період –
1) виникнення приватних інституціїй
реформаторський
для освіти дорослих;
(1990–1999 рр.)
2) можливості фінансування закладів
освіти дорослих із державного
бюджету,
так
і
узаконення
позабюджетних надходжень (від
юридичних,
громадських,
конфесійних організацій і приватних
осіб);
3) орієнтація
організаційного
і
змістового забезпечення освіти
дорослих на стандарти навчання
дорослих в Європейському Союзі.
ІІІ період –
1) розвиток мережі закладів і установ
євроінтеграційний
неформальної освіти дорослих;
(2000–2009 рр.)
2) орієнтація на громадянську освіту
населення у позашкільних закладах
освіти дорослих;
3) професійна мобільність дорослого
населення
Польщі
на
європейському ринку праці.

Тенденції
1) централізація
управління
освітою;
2) ідеологізація і політизація
змісту освіти;
3) чітка
організація
професійної
освіти
дорослих.

1) децентралізація
освітньої
сфери;
2) зростання
безробіття,
очікування
громадянами
якісних змін у діяльності
навчальних
закладів
і
центрів зайнятості;
3) впровадження
андрагогічної
моделі
навчання у професійну
освіту дорослих.
1) європеїзація
освіти
дорослих у Польщі;
2) багатовимірність
освіти
дорослих;
3) розвиток
громадянської
освіти дорослих і поява
національних
організацій
неформальної
освіти
дорослих;
4) трансформація
освітніх
послуг для дорослих з
орієнтацією на спільний з
країнами
Європейського
Союзу ринок праці.
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Виокремимо з визначених тенденцій розвитку системи освіти дорослих у
Польщі довгострокові і короткострокові. Довгострокові тенденції, як зазначає
Н. Авшенюк, орієнтуються на тривалі докорінні трансформації системи освіти
дорослих в

цілому

в

межах

зміни

парадигми

і

вирішення

складних

концептуальних проблем (Авшенюк, 2012, с. 356). До таких тенденцій відносимо:
тенденції соціокультурного виміру, зокрема тенденцію світоглядної складової
навчання дорослих, що визначає гуманноцентричну сутність освіти дорослих у її
акцентуванні на забезпечення рівного і справедливого доступу до отримання
освітніх послуг відповідно до потреб дорослої людини і тенденцію соціальної
спрямованості, що відображає максимальну адаптацію системи освіти дорослих
до освітніх потреб кожного дорослого. До цих тенденцій належить тенденція
європеїзації освіти дорослих у Польщі, тенденція національної спрямованості
освіти дорослих, які потребують трансформації системи освіти дорослих в цілому
в межах зміни парадигми.
Короткострокові тенденції розвитку системи освіти дорослих у Польщі
«характеризуються нетривалим періодом існування і швидким завершенням з
переходом у закономірності або зникненням» (Авшенюк, 2012, с. 356). На нашу
думку, до таких тенденцій можна віднести тенденції соціально-економічного виміру,
тенденції багатовимірності освіти дорослих та значних змін в освіті та умовах праці,
що викликають нагальну потребу у дорослих до навчання впродовж життя.
Аналіз визначених та обґрунтованих тенденцій і змін розвитку системи
освіти дорослих у Польщі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. дає оцінку
існуючому стану та визначає чіткі напрями майбутнього розвитку системи освіти
дорослих у Польщі; насамперед поєднання ідеї європейського виміру освіти
дорослого населення з національними цінностями.
Таким чином, система освіти дорослих у Польщі другої половини ХХ –
початку ХХІ ст. потребує урахування суспільно-політичних, економічних
чинників у контексті загальносвітових, загальноєвропейських і національних
процесів.

На

наше

переконання,

ефективна

система

освіти

дорослих

характеризується високим ступенем релевантності. У зв’язку з цим система освіти
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дорослих у Польщі повинна враховувати низку чинників: соціальне замовлення;
динаміку його розвитку; освітні можливості й потреби особистості дорослого;
вимоги ринку праці; демографічні особливості населення.
У наступному розділі проаналізуємо прогностичні аспекти розвитку
основних ланок освіти дорослих в Україні і окреслимо перспективи творчого
використання прогресивних надбань системи освіти дорослих у Польщі другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. в українській освітній практиці.

Висновки до другого розділу
На підставі студіювання архівних джерел, наукової літератури, нормативноправових документів і державних звітів доведено, що розвиток системи
навчальних закладів для освіти дорослих у Польщі другої половини ХХ – початку
ХХІ ст. зумовлені світовими і європейськими соціальними процесами.
Узагальнений аналіз стану освіти дорослих у Польщі (1951–1989 рр.)
упродовж ідеологічного періоду розвитку системи освіти дорослих уможливив
висновок про домінування ідеологічної парадигми освіти. Встановлено, що
діяльність закладів шкільної і позашкільної підсистем освіти дорослих ґрунтувалася
на ідеологічному змісті і мала спрямованість суто на професійну діяльність.
Аналіз наукових джерел і статистичних звітів за 1990–1999-ті роки дав
змогу встановити, що в 90-х роках ХХ ст. (реформаторський період розвитку
системи освіти дорослих у Польщі) ситуація була серйозно ускладнена.
Загальмованість

початку

політичної

трансформації

країни

призвела

до

маргіналізації освітніх проблем, включаючи освіту дорослих. Встановлено, що в
цей період зміни в Польщі почалися з деідеологізації, тобто відмови від
ідеологічного і партійного контролю за системою освіти. Характерним був
стихійно розвинений ринок освітніх послуг для дорослих та організована система
навчання безробітних.
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З’ясовано, що в євроінтеграційний період розвитку системи освіти дорослих
у Польщі було створено достатньо розгалужену мережу інституцій позашкільної
освіти (університетів третього віку, центрів освіти дорослих).
Обгрунтовано, що в означений період у Польщі, окрім шкільної підсистеми
освіти дорослих (загальноосвітні початкові школи для дорослих, загальноосвітні
середні школи, гімназії, ліцеї, повні середні школи, поліцеальні школи, середні
професійні школи для дорослих і курси при центрах зайнятості), існували заклади
і установи позашкільної підсистеми освіти дорослих: центри неперервного
навчання, центри практичного навчання, центри підвищення кваліфікації, народні
університети (центри освіти дорослих), університети третього віку, Товариство
загальних знань, Польське економічне товариство, Наукове товариство організації
і управління і Спілка польського ремесла.
У межах освітніх перетворень, що відбувалися в Польщі у другій половині
ХХ – на початку ХХІ ст., нами виявлено такі тенденції розвитку системи освіти
дорослих у Польщі в окреслений період: 1) централізації управління освітою,
ідеологізації і політизації змісту освіти, чіткої організації професійної освіти
дорослих (ідеологічний період); 2) децентралізації освітньої сфери, зростання
безробіття, очікування громадянами якісних змін у діяльності навчальних
закладів і центрів зайнятості, впровадження андрагогічної моделі навчання у
професійну

освіту

дорослих

(реформаторський

період);

3) європеїзації

і

багатовимірності освіти дорослих з метою динамічного розвитку професійного
навчання фахівців і безробітних та їхньої адаптації до соціально-економічних змін
у країні і світі, старіння населення, розвитку громадянської освіти дорослих і
появи національних організацій неформальної освіти дорослих, трансформації
освітніх послуг для дорослих з орієнтацією на спільний з країнами Європейського
Союзу ринок праці (євроінтеграційний період).
Матеріали розділу висвітлено у таких публікаціях автора: Пастушок, 2016g;
Пастушок, Волярська, 2017b; Pastuchok, 2016.

152

РОЗДІЛ 3. ПРОГНОСТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ПРОГРЕСИВНИХ ІДЕЙ
ДОСВІДУ ПОЛЬЩІ
У розділі висвітлено сучасний стан і перспективи розвитку освіти дорослих
в Україні; розроблено рекомендації щодо використання прогресивних ідей
досвіду Польщі для розвитку освіти дорослих в Україні.

3.1. Сучасний стан і перспективи розвитку освіти дорослих в Україні
Результати дослідження розвитку освіти дорослих у Польщі у другій половині
ХХ – на початку ХХІ ст., безсумнівно, є актуальними для становлення і розвитку
освіти дорослого населення в Україні. Проте детального вивчення вимагають її
перспективні напрями. Спочатку схарактеризуємо існуючі у нашій країні форми
освіти дорослих, а потім визначимо перспективні напрями її розвитку.
Узагальнення результатів наукового пошуку дало змогу виявити, що в
Україні на початку ХХІ ст. існували три основні форми освіти дорослих:
формальна освіта (післядипломна освіта – аспірантура й докторантура,
підвищення кваліфікації й перепідготовка фахівців; факультети і курси
підвищення кваліфікації й професійної перепідготовки); неформальна освіта
(професійно спрямовані й загальнокультурні курси навчання у лекторіях
товариства «Знання», різні курси інтенсивного навчання); інформальна освіта
(індивідуальна самоосвітня діяльність, що супроводжує повсякденне життя
дорослого та реалізується шляхом власної самоосвіти, відвідування установ
культури, тренінгів тощо).
Формальна освіта дорослого населення в Україні розглядалася як додаткова
професійна освіта (найчастіше – як післядипломна освіта), що сприяє
формуванню

професійної

компетентності

фахівців

різного

професійного

спрямування (Аніщенко, Лук'янова, Сігаєва, Зінченко, Баніт, & Дорошенко, 2013).
Отже, проаналізуємо сутність і зміст післядипломної освіти як складової
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формальної освіти дорослих. Так, у Законі України «Про вищу освіту» (2014) у ст.
10 післядипломну освіту визначено як «спеціалізоване вдосконалення освіти та
професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її
професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі
здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду».
Варто відзначити, що цей вид освіти створює умови для неперервності і
наступності освіти дорослих. За зазначеним вище законом післядипломна освіта
включає перепідготовку, спеціалізацію, розширення профілю (підвищення
кваліфікації) та стажування.
Неформальна освіта протягом життя, як зазначають О. Аніщенко (2015а),
О. Василенко (2013), С. Зінченко (2011), забезпечує різноманітним групам
населення можливість адаптуватися до мінливих умов життя. Вона передбачає
освіту, спрямовану на адаптацію й реабілітацію соціальних і професійних груп, не
здатних самостійно пристосуватися до швидкозмінного соціально-економічного
середовища. Вітчизняна неформальна освіта дорослих– доводять науковці–
забезпечує соціальну інтеграцію різних категорій дорослого населення до
розв’язання соціально-економічних проблем суспільства, сприяє підвищенню
статусу громадянина в суспільстві, його конкурентоспроможності на ринку праці.
В Україні неформальну освіту дорослих необхідно розглядати як провідний
фактор соціального й економічного розвитку країни, спрямований на задоволення
освітніх потреб різних категорій громадян зокрема і зростання освітнього
потенціалу суспільства загалом.
Інформальна освіта дорослих забезпечує задоволення різноманітних
індивідуальних освітніх потреб

громадян,

наприклад,

мовну підготовку,

отримання психологічних, культурологічних та інших знань, комунікативних
навичок та умінь (Огієнко, 2008). В Україні ця освіта почала реалізовуватися
через засоби масової комунікації, спілкування і обмін цікавою інформацією для
дорослих, відвідування культурних установ, через самоосвіту. Особливість такої
освіти полягає в тому, що вона ніколи не завершується, але створює умови для
саморозвитку особистості дорослої людини.
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Підсумовуючи, зазначимо, що вищезазначені форми освіти дорослих в Україні
на початку ХХІ ст. призвели до значних змін у вітчизняній освіті та до появи нових
методів, форм і технологій навчання дорослих у контексті глобалізаційних процесів.
Науковці в галузі освіти дорослих в Україні наголошують на важливості
узгодженого розвитку вітчизняної освіти дорослих в європейському просторі, на
подальшій інтеграції освітніх структур, розробці відповідних стратегій модернізації
освіти дорослих, які були б спрямовані на збереження інтелектуального та
культурного потенціалу країни, її цивілізованої ідентичності.
Вагомим здобутком української педагогічної науки є розроблення й
імплементація Концепції освіти дорослих (автор Л. Лук’янова), у якій висвітлено
основні поняття, мету, завдання, принципи освіти дорослих та напрями її
реалізації в Україні. Концепція передбачає створення належного нормативноправового, науково-методичного, організаційного забезпечення освіти дорослих в
Україні; розробку та введення спеціальності «Андрагогіка» у Класифікатор
спеціальностей вищої професійної школи; визнання на законодавчому рівні
результатів неформальної та інформальної освіти дорослих як невід’ємної
складової системи освіти України (Лук’янова, 2011а, c. 8–10).
Вважаємо, що впровадження Концепції освіти дорослих в Україні
сприятиме визначенню перспективної освітньої політики в Україні, що
уможливить задоволення пожиттєвих освітніх потреб різних категорій дорослого
населення держави.
Обґрунтовуючи методологію дослідження, ми виходили з принципу
об’єктивності, що передбачає всебічне врахування чинників (історичних,
економічних, політичних, культурних, освітніх), які впливають на розвиток освіти
дорослих у нашій країні; принципів єдності історичного та логічного, цілісності,
наступності,

соціальної

зумовленості,

культуровідповідності;

з

розуміння

дорослого як суб'єкта історичного прогресу і процесу саморозвитку: із системного
бачення проблем освіти дорослих. У зв’язку з цим розвиток української системи
освіти

дорослих

ми

пропонуємо

напрямах:1) удосконалення

розглянути

в

трьох

перспективних

післядипломної освіти працівників

і фахівців;
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2) розширення закладів для освіти людей третього віку; 3) створення мережі
центрів

освіти

дорослих.

Окремо

відзначимо

необхідність

підготовки

педагогічного персоналу для системи освіти дорослих в Україні.
Проаналізуємо спочатку особливості розвиток післядипломної освіти різних
категорій

працюючого

і

безробітного

дорослого

населення

країни

у

досліджуваний період.
Теоретико-методологічний аналіз проблем післядипломної освіти дорослих
здійснено

І. Зязюном

(2005),

А. Кузьмінським

(2002),

Н. Ничкало

(2002),

Н. Протасовою (1999). Аспекти педагогічної майстерності у професійному розвитку
педагогів вивчали О. Дубасенюк (2005), О. Лавріненко (2009), С. Сисоєва (2011).
Науковцями

запроваджено

системний

підхід

до

структурування

змісту

післядипломної освіти і визначення її компонентів, здійснено аналіз інноваційних
процесів щодо організації професійної підготовки дорослих.
Л. Лук’янова відзначає, що у змісті післядипломної освіти необхідно
виокремити три основні змістові характеристики, які пов’язані з навчанням
дорослої людини: навчання грамотності в

широкому сенсі, включаючи

комп'ютерну, функціональну, соціальну, інноваційну тощо; професійне навчання,
що передбачає професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації;
загальнокультурну додаткову освіту, яка не пов'язана з трудовою діяльністю
(Аніщенко,

Лук'янова,

Сігаєва,

Зінченко,

Баніт,

&

Дорошенко,

2013).

Показниками післядипломної освіти дорослих, на думку вченої, є грамотність,
професійна компетентність, загальна культура особистості.
Н. Ничкало (2002) на основі аналізу принципів неперервної професійної
освіти довела, що розвиток післядипломної освіти повинен відбуватися у
напрямах гуманізації, динамічного співвідношення теоретичного і практичного
навчання, підвищення інформаційної насиченості змісту освіти, андрагогізації
процесу навчання. Отже, розвиток вітчизняної післядипломної освіти закономірно
зумовлений тенденціями суспільного розвитку країни.
Важливим для нашого наукового пошуку є те, що післядипломна освіта
дорослого населення відрізняється від професійної освіти специфікою змісту,
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концептуальними підходами та механізмами їх вирішення, але при цьому
опирається на спільні методологічні засади.
У дослідженнях А. Кузьмінського (2002), Н. Протасової (1999) визначено,
що післядипломна освіта є другою фазою (перша фаза – це отримання освіти у
вищій школі) двофазного процесу формування, розвитку та збагачення сукупної
культури фахівця, що визначає її місце в системі неперервної професійної освіти.
Післядипломна освіта (спеціалізація, стажування, підвищення кваліфікації,
перепідготовка) є складно організованою, багатофункціональною, відкритою,
нелінійною і нестабільною системою.
Необхідно зауважити, що в Україні найбільш поширеною формою
післядипломної освіти дорослих у форматі формальної освіти є стажування як
набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної професійної
діяльності або галузі знань. Стажування можна розглядати як різновид підвищення
кваліфікації працівників, яке проводиться на базі установ, підприємств, навчальних
закладів. Результатом стажування є удосконалення й оновлення набутих раніше
професійних знань, умінь і навичок (Кузьмінський, 2002).
Нині в нашій країні достатньо розвиненою є післядипломна освіта фахівців
підприємств, організацій, установ, яка спрямована на вирішення завдань, що стоять
перед підприємством, організацією чи установою в короткостроковій і довгостроковій
перспективі. Вимогою для отримання додаткової освіти у межах післядипломної є
своєчасне оновлення знань фахівців, підтримка високого рівня їхньої професійної
компетентності. У зв’язку з цим виникає проблема зайнятості дорослого населення.
Поширення у 90-х роках

ХХ ст. концепції людського розвитку суттєво

змінило розуміння сутності зайнятості у сучасних реаліях соціально-економічного
розвитку держави. Ця концепція поєднує два взаємопов’язані процеси: формування
людських можливостей та їхнє використання на практиці. Зайнятість відповідно до
концептуальних положень розглядається у площині різноманітних видів діяльності
(праця в секторах економіки, діяльність домогосподарств, освіта тощо), де
створюються економічне підґрунтя для розвитку людини (Павлачик, 2010, с. 10).
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Ретроспективний аналіз розвитку теорій зайнятості в економічній науці дає
підстави стверджувати, що в Україні за часів її державної незалежності (кінець
ХХ – початок ХХІ ст.) не відбулося суттєвих змін у структурі зайнятості
дорослого населення: у більшості випадків методи і механізми для вирішення
проблем у цій сфери не відповідають їх актуальним потребам та не працюють
повною мірою. Наявні механізми забезпечення зайнятості дорослого населення
здебільшого спрямовані на адаптацію вітчизняного ринку праці до існуючих
реалій соціально-економічного розвитку, а питання забезпечення ефективної і
продуктивної зайнятості дорослих вони не вирішують достатньо ефективно. Це
пояснюється складністю процесів, що відбуваються в сучасній світовій та
вітчизняній економіці, неперервними змінами на світовому і регіональних ринках
праці, зростання їх залежності від низки політичних, соціально-економічних,
правових та інституційних чинників.
Важливим чинником, на нашу думку, є освітній рівень працездатного
населення. Ми поділяємо точку зору Н. Ничкало (2002) щодо важливості
взаємодії закладів і установ формальної і неформальної освіти щодо реалізації
активної політики на ринку праці у процесі імплементації освітнього механізму
забезпечення зайнятості населення в Україні.
Організацію професійного навчання безробітних в Україні на законодавчому
рівні закріплено в Законах України «Про зайнятість населення» (1996), «Про
професійну технічну освіту (1998). Водночас сучасні реалії ринку праці зумовлюють
посилення контролю за якісним наданням освітніх послуг щодо професійного
навчання безробітних, унормування напрямів розвитку соціального партнерства як
механізму урегулювання інтересів суб’єктів професійного навчання з підготовки,
перепідготовки

та

підвищення

кваліфікації;

законодавчого

стимулювання

роботодавців, які готують кадри з робітничих професій; уточнення повноважень і
вирішення проблем зайнятості населення на рівні обласних державних адміністрацій
та органів місцевого самоврядування.
В Україні з початку ХХІ ст. функціонують Центри професійно-технічної
освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ). Ці заклади є державними
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навчальним закладами третього атестаційного рівня, підпорядкованим Державній
службі зайнятості Міністерства соціальної політики України. Вони пропонують
професійно-технічне навчання, перепідготовку і підвищення кваліфікації за
ліцензованими професіями та за напрямами курсів цільового призначення на
замовлення роботодавців. Нині діють 10 регіональних ЦПТО ДСЗ, у яких
проходить навчання доросле населення і зареєстровані безробітні з досвідом
професійної діяльності (Волярська, 2015).
Так,

процес

професійного

навчання

зареєстрованих

безробітних

вирізняється такими особливостями: суб’єктами навчальної діяльності є дорослі
особи з професійним і життєвим досвідом, які залучені у професійну сферу (саме
це зумовлює певну специфіку контингенту безробітних); своєрідністю установ,
які надають освітні послуги безробітним; змістом навчання, особливостями
технологій роботи з суб’єктами професійного навчання (використання переважно
інтерактивних методів і технік навчання).
Необхідно зауважити, що одним із напрямів діяльності державної служби
зайнятості є професійне навчання безробітних за професіями і спеціальностями,
що сприяють підвищенню конкурентоспроможності особистості і користуються
попитом на регіональних ринках праці. Безробітним, які звертаються до центрів
служби зайнятості, надається допомога щодо направлення на професійну
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації згідно з потребами
роботодавців. Зазначимо, що професійне навчання безробітних проводиться з
урахуванням вимог ринку праці, перспектив розвитку регіону в професійнотехнічних і вищих навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях та
установах незалежно від форм власності чи відомчого підпорядкування за
наявності в них ліцензій на надання освітніх послуг.
У контексті нашого

дослідження,

становлять

інтерес

обґрунтовані

положення О. Волярської щодо перспективних напрямів розвитку системи
професійного навчання безробітних в Україні, а саме: необхідність розроблення
та

впровадження

дидактичних

умов

комплексу
професійної

соціально-педагогічних,
підготовки;

розробка

психологічних

і

концептуальних

159

організаційно-педагогічних засад формування системи професійної підготовки та
перепідготовки незайнятого населення; випереджувальний розвиток професійного
навчання безробітних (Волярська, 2014).
Л. Тимчук відзначає, що різноманіття форм і типів закладів для дорослих в
Україні було «спрямоване на задоволення освітніх потреб працюючої молоді й
дорослих без відриву від виробництва. Пошук і впровадження в практику більш
досконалих форм освіти дорослих зумовлювався необхідністю врахуванням
специфіки їх роботи, сімейних та інших обставин» (Тимчук, 2015, с.132).
Таким чином, в умовах сучасного ринку праці окреслюються тенденції до
змін у сфері професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки
працездатних і безробітних дорослих. Підготовка цих категорій дорослого
населення, які здатні до впровадження інновацій у високотехнологічних і
наукомістких виробництвах є основним результатом післядипломної освіти
сучасного фахівця. Провідною функцією має стати розвивальна, оскільки освіта
дорослих орієнтується на визнання дорослого як активного та самостійного
суб'єкта. Водночас результативність післядипломної освіти як складової освіти
впродовж життя простежується на теоретичному, психолого-педагогічному та
предметно-практичному

рівнях

з

урахуванням

чинників,

що

сприяють

професійній підготовці дорослого працездатного населення. Тому вважаємо, що
освіта дорослих повинна не лише адекватно відповідати соціально-економічним,
політичним і культурним змінам в Україні, а й розвиватися відповідно до
результатів

короткотермінового

і

довгострокового

прогнозування

та

з

урахуванням європейських економічних, соціокультурних та освітніх тенденцій.
На нашу думку, концептуальними ідеями розвитку післядипломної освіти
дорослого населення в Україні є: забезпечення вільного доступу дорослих до
професійної освіти, підвищення кваліфікації і перепідготовки, відкритість
професійного навчання, його гнучкість і динамічність, забезпечення кваліфікації
відповідного рівня, конкурентоспроможності дорослих в умовах ринку праці.
Аналіз стану післядипломної освіти працюючого і безробітного дорослого
населення дозволив констатувати, що цей різновид освіти ґрунтується на потребі
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особистості у професійному розвитку, є засобом досягнення стратегічних цілей
сучасних підприємств, організацій, установ. Післядипломну освіту працездатного
і безробітного дорослого населення у процесі її розвитку варто розглядати як
соціально-педагогічну діяльність, що спрямована на формування професійноціннісних орієнтирів з метою розвитку особистісних і професійних якостей,
підвищення

професійної

компетентності

і

постійного

професійного

самовдосконалення дорослих. Наступним кроком є аналіз розвитку вітчизняної
освіти людей третього віку.
З огляду на демографічну ситуацію в країні важливим для України є
вирішення проблеми залучення людей старшого дорослого віку до освітнього
процесу. Це зумовлено зміною форм соціального життя, швидкою застарілістю
інформації, труднощами міжгенераційної взаємодії, потребою інтеграції людей
поважного віку в сучасне суспільство, що насамперед зумовлює неперервність
освіти, її вихід за вікові межі та забезпечує природне входження людей третього
віку в новий етап життя та адаптацію до нього.
Освіта людей старшого дорослого віку представлена в Україні такими
закладами та установами, які пропонують різні види формальної та неформальної
освіти, а саме: громадянську освіту (громадські організації, жіночі центри та
об’єднання, сімейні клуби, об’єднання людей третього віку); професійною освітою
(курси іноземних мов, комп’ютерні курси); об’єднання за інтересами (гуртки,
клуби, центри культури); центри освіти дорослих, організовані при державних
закладах (філармоніях, бібліотеках, музеях, будинках культури, центрах медичної
просвіти) (Сагун, 2010). Проте таке розмаїття освітньої діяльності для старшого
дорослого віку в Україні, на жаль, не може бути схарактеризоване як цілісна
система освіти людей третього віку, що має закономірно пов’язані між собою
елементи, оскільки всі заклади та установи існують розрізнено та об’єднані лише в
рамках проектної діяльності на тимчасовій основі.
Як зазначено в дослідженнях О. Баніт (2015), І. Сагун (2010), в Україні
державні соціальні структури вже розпочали роботу щодо впровадження
Мадридського міжнародного плану дій з проблем старіння населення. І. Сагун
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(2010) визначено, що влітку 2008 р. Міністерство праці та соціальної політики
України спільно з фондом народонаселення представництва ООН (ФН ООН) в
Україні долучилися до втілення проекту «Університети третього віку». Було
визначено основні завдання інноваційної для України програми «Університети
третього віку», що полягають у сприянні психічній, соціальній, інтелектуальній і
фізичній активізації осіб старшої вікової групи, а саме: всебічний розвиток людини
пенсійного віку; популяризація освітянських ініціатив; допомога людям пенсійного
віку в адаптації до сучасних умов життя шляхом оволодіння новими сучасними
знаннями; реінтеграція населення похилого віку в активне життя суспільства;
формування принципів здорового способу життя в похилому віці.
Окрім цього, враховувалися положення Декларації з проблем старіння щодо
необхідності консолідації зусиль органів місцевої, державної влади, наукової
громадськості та засобів масової комунікації реагувати на проблему старіння крізь
призму всіх існуючих сфер життя (Деклaрация по проблемам старения, 1992).
На початку ХХІ ст. в Україні відкрито Університети третього віку (УТВ). Так,
першим університетом в рамках пілотного проекту у 2008 р. в Україні став УТВ у
м. Ковель. Відзначимо, що ідея створення університету була запозичена у польському
місті Хелм. Ковельський університет третього віку створений на базі Територіального
центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних
громадян м. Ковеля. В університеті існує п’ять факультетів (мистецький, соціальноправовий, основ медицини, фізичної реабілітації, нетрадиційної альтернативної
медицини), де здобувають освіту більше ста студентів.
Нині Університети третього віку функціонують у багатьох містах України:
м. Ковель (2005 р.), м. Кременчуг (2009 р.), м. Київ (2009 р.), м. Прилуки (2009 р.),
м. Харків (2009 р.), м. Євпаторія (2009 р.), м. Краматорськ (2009 р.), м. Запоріжжя
(2009 р.), м. Вінниця (2010 р.), м. Дніпропетровськ (2011 р.), м. Львів (2011 р.).
Функціонуючі в Україні Університети третього віку – це інноваційні
соціально-освітні проекти для окремої категорії дорослих, що мають на меті
впровадження та практичну реалізацію принципу освіти впродовж усього життя.
Вони діють на основі принципів взаємодопомоги і призначені для людей
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похилого віку, які є соціально активними. Ці заклади, що існують в Україні,
створено на базі соціально-територіальних центрів обслуговування пенсіонерів,
при будинках культури, бібліотеках або як структурний підрозділ вищого
навчального закладу.
Університети, які надають освіту людям похилого віку, ставлять за мету
такі завдання: надавати студентам третього віку можливість брати участь в
дискусіях про нові наукові досягнення, розкривати, тестувати та розвивати їхні
особисті здібності, поглиблювати знання та висловлювати своє ставлення до
проблем сучасності шляхом участь в академічних дискусіях; 2) підтримувати
готовність до навчання старшого покоління і, таким чином сприяти їхньої
соціальної активності; 3) сприяти розробленню нових навчальних планів та
змістових дидактичних модулів, які б поєднували академічні знання, методи та
життєвий досвід дорослого.
Таким чином, враховуючи зазначене, необхідно на державному рівні визнати
суспільну користь освіти людей третього віку тареалізувати масштабні і
цілеспрямовані заходи, що забезпечать розбудову національної системи освіти
дорослих в Україні й закріплять гарантії її розвитку шляхом створення Закону
України «Про освіту дорослих». Проте місцеві органи управління в рамках чинного
законодавства та програмного забезпечення разом із громадськими організаціями
можуть уже сьогодні створювати структурні об'єднання з метою організації
навчання різних категорій дорослого населення – центри освіти дорослих (ЦОД).
Науковцями відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих

НАПН

України

у

співавторстві

з

С. Приймою

на

основі

міждисциплінарного підходу здійснено системний аналіз проблеми проектування
і функціонування центрів освіти дорослих в Україні, обґрунтовано теоретичні,
методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти
дорослих як складників освіти впродовж життя (Прийма, 2016). Відзначимо, що
на початку ХХІ ст. в Україні центри освіти дорослих функціонували або як
самостійні культурно-просвітницькі інституції, або як структурні підрозділи
навчальних закладів, установ.
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Аналіз наукових джерел і наш педагогічний досвід свідчать про те, що
центри освіти дорослих в нашій країні є провайдерами освітньої діяльності в
окремих регіонах. У дослідженні С. Прийми визначено, що «регіон, що
навчається,

тлумачиться

як

соціокультурне

поняття,

самоорганізована

й

саморозвивальна система, презентована ментальною спільнотою, яка розробляє й
реалізує стратегію особистісного зростання та соціальної єдності для більш
повного розкриття потенціалу людського капіталу регіону» (Прийма, 2015,
с. 357). Науковцем було розроблено й апробовано Концепцію регіону, що
навчається, яка слугувала підґрунтям просвітницької діяльності Науковометодичного центру освіти дорослих Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького. Діяльність центу спрямована на
поширення ідей освіти впродовж життя для різних категорій дорослого населення.
Відзначимо, що діяльність центрів освіти дорослих як сучасних соціальноосвітніх установ спрямовуватиметься на здійснення широкого спектру освітніх
послуг, які відповідатимуть запитам певних категорій дорослого населення.
Центри освіти дорослих сприятимуть проектуванню та реалізації освітньої й
науково-дослідної діяльності. Проте, наявне нормативно-правове забезпечення не
повною мірою регулює діяльність центрів освіти дорослих, що зумовлює певні
проблеми розвитку мережі таких центрів в Україні.
Позитивно оцінюючи досвід країн Центральної Європи загалом і Польщі
зокрема в розбудові мережі центрів освіти дорослих, зазначимо, що українським
реаліям (у зв’язку з наявною нормативною базою) більш відповідає така модель,
як центр освіти дорослих, що створений на базі громадської організації. Центр
освіти дорослих на основі громадської організації насамперед спрямований на три
аспекти освіти впродовж життя:
1) відновлювальне навчання – задля поновлення втрачених минулих знань;
наприклад, шкільної програми, загальної та професійної освіти, іноземних мов;
2) розвиток та закріплення наявних навичок та компетенцій, таких як, медіа
та мовні навички, комунікабельність та здатність до навчання, соціальні навички;
3) подолання особистих викликів, професійних та соціально-життєвих ситуацій.
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До пріоритетних напрямів діяльності центрів освіти дорослих на базі
громадської організації належать: організаційно-технологічне

забезпечення

супроводу освіти й навчання різних категорій дорослого населення; розроблення
короткотермінових програм для освіти різних категорій дорослих у контексті
неперервної освіти; організація і проведення заходів щодо моніторингу потреб
дорослих в освітніх послугах; реалізація спільних соціально-спрямованих
проектів з організації соціалізації різних груп дорослого населення.
Серед завдань діяльності центрів освіти дорослих на базі громадської
організації необхідно виокремити: аналіз сучасних тенденцій розвитку освіти
дорослих, узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду з досліджуваної
проблеми; поширення одержаної інформації; вивчення культурно-освітніх потреб
різних категорій дорослого населення для подальшої розробки відповідного
організаційно-навчального
інноваційних

освітніх

забезпечення

технологій,

освітнього

спрямованих на

процесу;

впровадження

підвищення

якості

та

ефективності навчання дорослих у неформальній освіті; висвітлення результатів
соціалізації різних груп дорослого населення шляхом організації та проведення в
громаді семінарів, форумів, круглих столів тощо; взаємодія з регіональними
органами Державної служби зайнятості України, територіальними центрами
соціального обслуговування громадян, підприємствами, установами, організаціями
щодо організації додаткової освіти для різних категорій дорослого населення.
За результатами проведеного дослідження і вивчення у 2015 р. досвіду ЦОД
у м. Плоцьк Центральної Польщі нами створено центр освіти дорослих на базі
громадської організації у м. Нікополь Дніпропетровської області. З Нікополем
пов’язані важливі події в історії державотворення України, а саме – початок
національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст., обрання
Богдана Хмельницького гетьманом Війська Запорозького. м. Нікополь внесено до
Списку історичних населених місць України. Цей статус зобов’язує дотримання
певних правил та вимог, визначених законодавством України.
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Пріоритетного значення набуває забезпечення для дорослого населення
вільного доступу щодо освіти впродовж життя, що стає можливим лише за умови
докорінної зміни практики освіти дорослих.
Чи готові нікопольчани вчитися впродовж життя? Чи потрібен їм
особистісне зростання? Чи може місто стати економічно-розвиненим, а люди
щасливі? Що для цього потрібно? На ці та інші питання ми змогли отримати
відповідь, провівши анкетування серед нікопольчан віком від 21 до 64 років.
Спочатку було проаналізовано загальні відомості про респондентів (стать,
освітньо-кваліфікаційний рівень, розподіл за соціальним статусом тощо), а потім
проведено

анкетування.

Пропонована

анкета

розроблена

науковими

співробітниками Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
спільно з представниками Громадянської спілки «Українська Асоціація освіти
дорослих» з визначення освітніх потреб дорослих (додаток Д. 1). Метою
анкетування було вивчення освітніх потреб різних категорій дорослого населення
м. Нікополя. Результатом анкетування стало отримання відомостей щодо
необхідності впровадження у регіоні освіти впродовж життя.
Детальніший аналіз отриманих відповідей респондентів відображено в
авторській статті «Нікополь, місто що навчається, крізь віки» (Пастушок, 2016с) та
узагальнено в тезах міжнародної і всеукраїнської науково-практичних конференцій.
Проаналізуємо окремі результати анкетування, що стосуються мети нашого
дослідження.
Загальна кількість респондентів, що брали участь в анкетуванні склала 280
осіб: із них 165 (58,93 %) жінок та 115 (41,07 %) чоловіків. Розподіл респондентів
за віком такий: 21–30 роки – 45 (16,07 %); 31–40 років – 75 (26,79 %)
респондентів; 41–50 років – 63 (22,50 %) осіб; 51–60 років – 75 (26,79 %); понад
60 років – 22 (7,86 %) (рис. 3.1.1).
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Рис.3.1.1. Віковий розподіл учасників експерименту
Розподіл учасників анкетування за соціальним статусом

і професійною

спрямованістю такий: студентів – 21 (7,50 %) особи; робітників – 87 (31,07 %)
респондентів; службовців – 12 (4,28 %) осіб; військовослужбовців – 11 (3,93 %)
респондентів; підприємців – 45(16,07 %) осіб; домогосподарок – 27 (9,64 %) осіб;
непрацюючих пенсіонерів – 23 (8,21 %) респонденти; працюючих пенсіонерів –
15 (5,35 %) респондентів; тимчасово непрацюючих – 24 (8,57 %) особи;
переселенців – 15 (5,36 %) осіб (рис. 3.1.2).

Рис.3.1.2. Розподіл респондентів за соціальним статусом і професійною
спрямованістю
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Розподіл респондентів за отриманим освітньо-кваліфікаційним рівнем та
наявністю наукового ступеня: респонденти, що мають середню освіту, – 55 (19,64 %)
осіб; середню спеціальну – 97 (34,64 %) осіб; вищу: бакалавр, спеціаліст та магістр –
125 (44,64 %) респондентів; науковий ступень визначено у 3 (1,08 %) респондентів.
Проаналізуємо відповіді на запитання, важливі для нашого дослідження із
запропонованої анкети. Ці відповіді зумовили створення у місті громадської
організації «Центр освіти дорослих м. Нікополя». Так, на запитання «Чи
задоволені Ви своїм професійно-кваліфікаційним рівнем?» із 280 респондентів
«цілком задоволені» – лише 25 (8,93 %) осіб; «частково задоволені» – 78 (27,86 %)
осіб; відповідь «складно сказати, задоволений чи ні» надало 41 (14,64 %)
респондент; проте «цілком незадоволених» визначено 120 (42,86 %) осіб, а
«частково незадоволених» – тільки 16 (5,71 %) респондентів. Заслуговує на увагу
те, що більшість опитаних незадоволені своїм професійно-кваліфікаційним
рівнем. На нашу думку, це свідчить проте, що насправді нікопольчани готові
підвищувати та змінювати свою кваліфікацію заради професійного зростання та
соціальної адаптованості у суспільстві.
На запитання «Чи підвищували Ви професійну кваліфікацію впродовж
життя?» більшість респондентів (187 (66,79 %)) відповіли, що один раз
обов’язково підвищували кваліфікацію; 42 (15,00 %) особи два рази, а 14 (5,00 %)
респондентів три рази брали участь у підвищенні професійної кваліфікації
впродовж життя; решта – 37 (13,21 %) ніколи не підвищували професійну
кваліфікацію. Отримані результати дозволяють стверджувати, що більшість
дорослого населення м. Нікополь має уявлення про підвищення кваліфікації у
системі післядипломної освіти.
На наступне запитання «Чи маєте Ви потребу у неперервній освіті?»
відповідь «так» надало 186 (66,43 %) респондентів; «частково» – 55 (19,64 %) осіб;
«ні» – 39 (3,93 %) осіб. Отримані результати визначили необхідність доповнити ці
відповіді щодо визначення пріоритетних вікових категорій респондентів, яким
потрібна неперервна освіта. У ході вибіркової обробки даних за віковими
категоріями встановлено, що для 76,07 % респондентів 31–60 років. з їхньої
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кількості вважають, що їм потрібна неперервна освіта. Проте 16,07 % із вікової
категорії 21–30 років. респондентів вважають, що освіту отримують одну на все
життя. Можемо констатувати, що дорослі люди віком від 31 до 60 років. мають
певні потреби і розуміють необхідність у неперервній освіті у будь-якому віці.
На запитання «Як Ви оцінюєте власну здатність до самоосвіти?» отримано
такі відповіді: «із задоволенням засвоюю нові знання» – 104 (37,14 %)
респондентів; «час від часу можу щось почитати, трохи позайматися, але мені
потрібен наставник» – 52 (18,57 %); «зовсім не можу самостійно вчитися, мені
важко сконцентруватися» – 124 (44,29 %). Отримані результати наштовхнули на
думку, що ми спізнились як мінімум на кілька років у створенні організації з
надання освітніх послуг дорослим.
Цікавими для нашого дослідження є відповіді на запитання «Чи брали Ви
участь у заходах, організованих поза межами навчальних закладів (неформальна
освіта)? Якщо так, то в яких?». Так, у тренінгах особистісного зростання брало
участь 8 (2,86 %) респондентів; бізнес-тренінги відвідували 21 (7,50 %) дорослий;
стажування проходили 42 (15,00 %) респондента; курси за інтересами – 23
(8,21 %) респондента; заходи, пов’язані з професійною діяльністю, відвідували 55
(19,64 %) осіб; інші види заходів, організованих поза межами навчальних закладів
(наприклад, фестивалі польської мови, історичні квести тощо) відвідували 11
(3,93 %) осіб; не брали участь – 120 (42,86 %) осіб. Аналіз отриманих результатів
відповідей на це запитання свідчить про те що, у нікопольчан немає часу та
можливостей навчатися, виїжджаючи за межі міста, а відсутність таких закладів у
місті не сприяє професійному та особистісному зростанню дорослих.
Наступне запитання, відповіді на яке нас приємно вразили, – «В оволодінні
якими знаннями, уміннями, навичками для особистісного та професійного розвитку
Ви відчуваєте найбільшу потребу?». Необхідно відзначити, що на це питання
дорослі могли вибрати декілька варіантів відповідей. Отже, поранжуємо отримані
відповіді за кількістю: вивчення іноземної мови – 189 відповідей (1 ранг); виховання
дітей – 152 відповідей (2 ранг); збереження здоров’я – 110 відповідей (3 ранг);
навички самоорганізації, керування своїм часом, планування життя – 55 відповідей
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(4 ранг); комунікаційні навички (вміння спілкуватися, переконувати, вести дискусію,
презентувати себе, свою точку зору та ін.) – 48 відповідей (5 ранг); навички роботи у
команді, налагодження співробітництва, взаємодії – 44 відповідей (6 ранг);
конструктивне вирішення конфліктних ситуацій – 43 відповідей (7 ранг); навички
формування впевненості у собі – 36 відповідей (8 ранг).
Окремо зупинимося на відповідях респондентів різних вікових категорій. Так,
для дорослих віком від 21 до 30 років. важливо вдосконалювати свої комунікативні
навички і вивчати іноземну мову. Для респондентів віком від 31 до 40 років.
важливою є комп`ютерна грамотність та навички користування Інтернетом (76
відповідей із загальної кількості респондентів цієї вікової категорії), підвищення рівня
професійної компетентності (66 відповідей) та виховання дітей (41 відповідь).
Респонденти віком 41–50 років відзначили як важливе поєднання професійної
діяльності з сімейним життям (56 відповідей із загальної кількості респондентів цієї
вікової категорії). Здійснений аналіз результатів свідчить проте, що у нікопольчан є
потреба в різноманітному навчанні впродовж життя.
На запитання «Чи вважаєте Ви для себе можливим набуття необхідних
знань, умінь і навичок у закладах неформальної освіти?» розподіл відповідей
такий: «так» – 201 (71,79 %) респондент; «ні» – 25 (8,93 %); решта – 54 (19,28 %)
респондентів « складно сказати» (рис. 3.1.3). Необхідно констатувати, що
більшість (71,79 %) дорослих готова до набуття необхідних знань, умінь і навичок
у закладах неформальної освіти.
Відзначимо, що отримані при анкетуванні відповіді респондентів різних вікових
категорій на такі запитання, як «Що може мотивувати Вас до включення в освітній
процес упродовж життя?», «Який напрям неформальної освіти є цікавим для Вас?»,
«Яка тематика тренінгів, курсів, що перераховані нижче й спрямовані на розвиток
особистісних і професійних компетентностей, є для Вас цікавими?», «Які теми
тренінгів, семінарів, курсів з підвищення громадянських компетентностей є для Вас
цікавими?» дали можливість визначити зміст і напрями діяльності громадської
організації «Центр освіти дорослих ум. Нікополі» (далі – ЦОД).
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Рис. 3.1.3. Розподіл респондентів щодо готовності здобування необхідних
знань, умінь і навичок у закладах неформальної освіти.
Мета створення і функціонування ЦОД – сприяти освіті дорослих,
поширювати інформацію та сприяти набуттю знань, умінь і навичок, необхідних
нікопольчанам для професійного і особистісного зростання.
Основні напрями діяльності ЦОД у м. Нікополі:
-

проведення психологічних семінарів (підвищення впевненості у собі,

способи ефективного спілкування, вирішення конфліктів, виховання дітей, лідерство);
-

організація і проведення тренінгів, які дають можливість підвищити свій

професійний та особистісний рівень або підвищити конкурентоспроможність
дорослого на ринку праці;
-

організація роботи курсів або клубів за інтересами (мистецтво, історія і

культура, народна творчість, музика, спорт, мода і стиль, лікарські рослини, кулінарія);
-

робота навчальних курсів з формування нових навичок (комп’ютерні, мовні,

бізнес-курси, ландшафтний дизайн, флористика, здоровий спосіб життя тощо);
-

проведення семінарів, круглих столів на замовлення окремих категорій

дорослого населення;
-

поширення інформації у суспільстві та державних структурах щодо ЦОД

як інноваційної інституції, що втілює принцип освіти дорослих на практиці;
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-

допомога

органам

місцевого

самоврядування,

всім

зацікавленим

організаціям у прийнятті спільних виважених рішень і рекомендацій щодо
розвитку освіти дорослих у м. Нікополі.
Реалізація цих важливих напрямів, на нашу думку, стане найголовнішим
аспектом соціального розвитку громади. Порядок створення та реєстрації Центру
освіти дорослих на базі громадської організації нами визначено в додатку Д. 2.
Характерною особливістю ЦОД є його діяльність у таких напрямах:
1) компенсаторне» навчання, яке передбачає поновлення знань, що були втрачені
у процесі життя чи професійної діяльності дорослої людини (наприклад, знання
іноземних мов); 2) розвиток і закріплення наявних у дорослих навичок, таких, як
мовні навички, комунікабельність, здатність до навчання, особистісні й соціальні
навички тощо; 3) подолання особистих викликів, професійних проблем
(комп’ютеризація та інформатизація, гнучкість роботи й мінливість умов праці,
реформа системи соціального забезпечення, індивідуалізація та її наслідки для
соціальної згуртованості).
Кожен із перелічених напрямів діяльності вимагає від фахівців ГО «ЦОД у
м. Нікополі» звертати увагу на створення своєрідних зв’язків у циклі пожиттєвого
навчання. Тому, щоб задовольнити потреби своїх відвідувачів, фахівці Центру
освіти дорослих пропонують ефективне поєднання професійного та особистісного
зростання для окремих категорій дорослих.
Приклади діяльності ЦОД :
І. Освіта у сфері культури, спорту: гурток живопису і малюнку; художньоремісничі гуртки, фото/кіно / відеокурси, театральні студії; музичні і танцювальні
гуртки; гурток розвиток туризму (екскурсії та туристично-краєзнавчі огляди);
відвідування виставок, театру і концертів; спортивні гуртки (змагання) за
інтересами «Спорт для всіх»;
ІІ. Освіта у сфері вдосконалення професійної діяльності: мовні курси; курси
підвищення рівня правової обізнаності громадськості; курси навчання комп’ютерної
грамоти, інформаційних технологій; навчальні курси відповідального батьківства;
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курси, програми перекваліфікації для безробітних; програми професійного навчання
для жінок; тренінги для людей із обмеженими можливостями.
Зазначимо, що теоретичне обґрунтування та практична реалізація відкриття
і функціонування ЦОД дозволяє без наявності Закону України «Про освіту
дорослих» уже сьогодні у межах чинного законодавства створювати в Україні
громадські організації з освіти впродовж життя та спільно із органами місцевого
самоврядування реалізувати освітні потреби дорослих. Нами зокрема розроблено
й апробовано структуру співпраці відділів, управлінь міської ради та громадських
організацій щодо розвитку освіти дорослих.
Спільну діяльність Центру освіти дорослих на базі громадської організації
під керівництвом органів місцевого самоврядування спрямовано на проведення
фундаментальних і прикладних досліджень з проблем освіти різних категорій
дорослого населення, а також на надання різноманітних додаткових освітніх
послуг, що відображено на рис. Д.1 Додатку Д.
На наше переконання, у контексті розвитку освіти впродовж життя
важливого значення набуває підготовка педагогічного персоналу центрів освіти
дорослих. Істотне прискорення темпів науково-технічного прогресу вимагають не
тільки регулярного перегляду змісту професійної підготовки, а й підвищення
освітнього рівня різних категорій дорослого населення. Як зазначає О. Аніщенко,
проблема забезпечення якості освіти різних категорій дорослого населення
«актуалізує

нагальність

підготовки

досвідченого

висококваліфікованого

педагогічного персоналу, який має відповідну професійну підготовку у галузі
освіти дорослих» (Аніщенко, 2015b, с. 158). Особливого значення сьогодні
набуває активна підготовка персоналу мережі закладів та установ освіти
дорослих, яка ґрунтується на єдності світоглядних, андрагогічних і психологопедагогічних компетентностей і забезпечує розвиток загальної та педагогічної
культури фахівців з освіти дорослих.
Аналіз досвіду Польщі свідчить, що підготовка педагогічного персоналу для
освіти дорослих є окремим напрямом підготовки фахівців. У структурі більшості
польських вищих навчальних закладів функціонують кафедри освіти дорослих,
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співробітники яких здійснюють андрагогічні наукові дослідження та підготовку
андрагогів.
У законодавчих та освітніх документах нашої держави (Законах «Про освіту»
(2017), «Про вищу освіту» (2014), Національній доктрині розвитку освіти (2002)
та ін.) декларуються принципи багатоетнічності та полікультурності, ставляться
завдання, спрямовані на підготовку фахівців з освіти дорослих на основі засвоєння
цінностей освіти впродовж життя, а також сприйняття неперервності освітнього
процесу дорослої людини.
На нашу думку, запропонований нами спецкурс за вибором студентів
«Педагог-андрагог в системі освіти дорослих», який подано у методичних
рекомендаціях «Підготовка педагогічного персоналу для роботи в системі освіти
дорослих» (Пастушок, 2016 е), посідає важливе місце у системі підготовки студентів
вищих навчальних закладів. У представлених методичних рекомендаціях визначено
змістові модулі дисципліни, чітко сформульовано мету кожного семінарського
заняття,

враховані

засоби

діагностики

успішності

навчання

студентів.

Рекомендована література містить навчальні посібники та спеціалізовану літературу
відомих вітчизняних із арубіжних фахівців у галузі освіти дорослих.
Упровадження спецкурсу «Педагог-андрагог в системі освіти дорослих»
сприятиме розширенню загальнопедагогічного кругозору студентів, поглибленню
знань з проблематики розвитку і функціонування мережі закладів з освіти
дорослих, сучасних педагогічних концепцій, засвоєнню науково-термінологічного
апарату вітчизняної та польської педагогічної науки.
Відзначимо, що тематика, зміст спецкурсу зорієнтовані на оволодіння
студентами знаннями про основні етапи розбудови освіти дорослих, з’ясування
специфіки функціонування закладів освіти різного типу для окремих категорій
дорослого населення та їх навчально-методичного забезпечення, практичної
діяльності освітніх інституцій з підготовки педагогічних кадрів для роботи з
дорослими. Також особливу увагу приділено вивченню та опрацюванню робіт
відомих польських учених, законодавчо-нормативних джерел, мемуарної літератури.
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Програма вивчення спецкурсу за вибором «Педагог-андрагог в системі освіти
дорослих» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
магістра за напрямом 01 Освіта на основі Галузевого стандарту вищої освіти
(Пастушок, 2016е).
Значення спецкурсу «Педагог-андрагог в системі освіти дорослих» полягає
в розробці і втіленні педагогічних технологій для навчальної моделі у якій
особистісно-творче навчання розглядається як безперервний творчий пошук і
розвивальна взаємодія у новому соціокультурному просторі освіти впродовж
життя. Спецкурс «Педагог-андрагог в системі освіти дорослих» тісно пов'язаний з
курсами психолого-педагогічного блоку: «Педагогіка», «Психологія», «Методика
виховної роботи», «Соціальна робота».
Мета спецкурсу полягає в ознайомленні майбутніх педагогів-андрагогів із
особливостями надання освітніх послуг різним категоріям дорослих в умовах
сучасного суспільства та уміння орієнтуватися у широкому спектрі сучасних
інноваційних технологій, напрямів і використовувати їх у практичній діяльності у
сфері освіти дорослих.
Основними завданнями вивчення спецкурсу «Педагог-андрагог в системі
освіти дорослих» є: окреслення предмету і завдання андрагогіки; поглиблення,
розширення, інтеграція знань з педагогіки, педагогічної майстерності, навчальновиховних технологій; визначення поняття «освіта дорослих»; обґрунтування
складових неперервної освіти; виокремлення особливостей дорослої людини як
суб’єкта освіти і навчання; характеристика чинників, які впливають на самоосвіту
дорослих; практична підготовка майбутніх педагогів-андрагогів до інноваційної
діяльності в галузі освіти дорослих.
Згідно з вимогами студенти повинні знати види освіти дорослих; технології
навчання дорослих; особистісно орієнтовані форми і методи освіти дорослих;
прийоми організації взаємодії на заняттях з дорослими учнями. До основних умінь,
які будуть сформовані у студентів під час вивчення пропонованої дисципліни,
віднесено такі: застосовувати технології навчання на заняттях з урахуванням
індивідуальних особливостей дорослих учнів; оцінювати власну діяльність
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відповідно до науково-теоретичних та педагогічних положень освіти дорослих;
будувати план власної професійної діяльності з дорослими учнями; застосовувати
оптимальні організаційні форми та методи навчання дорослих; володіти сучасними
методиками організації взаємодії з різними категоріями дорослих.
Зауважимо, що спецкурс «Педагог-андрагог в системі освіти дорослих»
побудований і структурований на основі сучасних досягнень педагогічної науки.
Він має теоретичну та практичну частини і передбачає лекційні заняття, участь у
семінарських заняттях, самостійну роботу, індивідуальні завдання. Опорні
(короткі) конспекти лекцій пропонуються в електронному (формат Power Point) і
паперовому варіантах.
Для опанування матеріалу дисципліни, окрім аудиторної роботи, значну увагу
необхідно приділяти самостійній роботі. Відзначимо, що виконання самостійної
роботи студентами має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які
студенти одержують у процесі навчання, а також вміння застосовувати знання на
практиці. До основних видів самостійної роботи студентів нами віднесено вивчення
додаткової літератури, роботу з довідковими матеріалами, визначення фактів і тез,
що не розглядались у лекційному курсі, зокрема доповнень та узагальнень, які
викладач здійснює під час заняття, підготовку до практичних занять, підготовку до
поточного й підсумкового контролю.
У процесі розробки спецкурсу ми вважали за необхідне забезпечити студентам
активну дієву позицію в освітньому процесі, стимулювати їх проектну, наукову і
творчу діяльність. Загальний обсяг навчального часу, передбаченого на вивчення
спецкурсу, складає 32 години, з яких 8 годин відведено на самостійну роботу, а 24 –
на аудиторні заняття (12 годин лекційних і 12 годин семінарських занять). Форма
підсумкового контролю – залік. На залік виносяться ключові питання, типові та
комплексні завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати
отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.
Зміст спецкурсу побудовано таким чином, щоб репрезентувати студентам
передумови, етапи розвитку освіти дорослих у другій половині ХХ – на початку
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ХХІ ст. Спецкурс складається з двох змістових модулів та включає шість тем
(див. табл. 3.1.1) і (додаток Д 3).
Для науково-методичного забезпечення спецкурсу нами підготовлено
завдання та методичні рекомендації до семінарських занять і виконання
індивідуальної роботи, складені на допомогу студентам.
Таблиця 3.1.1

Тема 1
Тема 2
Тема 3

Тема 4

Модуль І. Теоретичні основи технологій навчання дорослих
Освіта дорослих. Андрагогіка: сутність та вихідні
4
2
положення.
Педагогічні технології на основі особистісної
орієнтації педагогічного процесу. Вимоги до
педагога-андрагога
Педагогічні технології на основі активізації і
інтенсифікації діяльності дорослих учнів. Форми і
методи навчання дорослих.
Педагогічні технології на основі ефективності
управління і організації освітнього процесу Методи
стимулювання дорослих учнів.

СР

Семінарські

Аудиторні
заняття
практичні

Назва модулю

лекційні

№
П/П

Всього годин

Тематичний план дисципліни

2

4

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

Разом за змістовим модулем
20 8
8
Модуль ІІ. Моделювання і конструювання навчально-виховного процесу в освіті
дорослих
Тема 1
Критерії ефективності інтерактивних технологій
6
2
2
навчання.
Тема 2
Інноваційні підходи до застосування інтерактивних
6
2
2
технологій навчання дорослих.
Разом за змістовим модулем
12 4
4
Усього годин
32 12
12

4

2
2
4
8

Завдання та методичні рекомендації до семінарських занять розроблені
відповідно до нормативів вищої школи з дотриманням принципів науковості,
послідовності, системності, наступності у вивченні навчального матеріалу за
витриманою відповідно до вимог оформлення структурою. У списку використаної
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і рекомендованої літератури запропоновані найменування джерел на електронних
і паперових носіях. На нашу думку, методичні рекомендації зі спецкурсу
«Педагог-андрагог в системі освіти дорослих» сприятимуть комплексному
вивченню проблем становлення, організації та розвитку освіти дорослих у другій
половині ХХ – на початку ХХІ ст. як за кордоном, так і в Україні.
Отже, підготовка

педагогів-андрагогів має реалізуватися

на основі

особистісно-орієнтованого навчання, характерними особливостями якої є:
варіативність і гнучкий характер змісту тем з орієнтацією на вимоги практики;
використання

в

освітньому

процесі

інноваційних

технологій

навчання.

Структурування змісту підготовки педагогів-андрагогів здійснювалося на основі
використання андрагогічного підходу, принципів пріоритету самостійного
навчання

і

спільної

діяльності,

досвіді,

індивідуалізації,

системності,

контактності, інноваційності, усвідомленого ставлення до навчання.
Таким чином, для нашої країни актуальним є розроблення нових і
вдосконалення наявних навчальних програм за спеціальністю «Андрагогіка», їх
навчально-методичного забезпечення для підготовки просвітників дорослих у
форматі формальної, неформальної освіти, а також програм спецкурсів для
навчальних закладів. Розвиток освіти дорослих в Україні зумовлюється
життєдіяльністю дорослої особи, коли поєднуються базова підготовка (формальна
освіта),

додаткове

навчання

та

самоосвітня

діяльність

(неформальна

й

інформальна освіта). Необхідно відзначити, що в умовах сьогодення, розвиток
вітчизняної освіти дорослих може здійснюватися і на формальному рівні, і на
неформальному чи інформальному рівнях. Стратегічний напрям розвитку освіти
дорослих в Україні – це інтегрування в європейський освітній простір на засадах
концептуального переосмислення і організації підготовки педагогів-андрагогів.
Установлено, що розвиток освіти дорослих в Україні на початку ХХІ ст.
призвів до значних змін у вітчизняній освіті та до появи нових форм і видів
навчання, до практичних і теоретичних трансформацій у підходах до організації
навчання дорослих у контексті глобалізаційних процесів.
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Доведено, що для нашої країни актуальним є розроблення навчальнометодичного забезпечення для підготовки просвітників дорослих у форматі
формальної, неформальної освіти, а також розроблення програм магістерської
підготовки фахівців з освіти дорослих з гуманітарного фаху у закладах вищої
освіти.

У

наступному розділі надамо рекомендації щодо використання

прогресивних ідей досвіду Польщі для розвитку освіти дорослих в Україні.

3.2. Рекомендації щодо використання прогресивних ідей досвіду Польщі
для розвитку освіті дорослих в Україні
Становлення

в

Україні демократичної держави

та

громадянського

суспільства, соціальної орієнтованості, формування відповідного нормативноправового поля, виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань, а відтак –
входження країни як рівноправної до світового та європейського співтовариства
вимагає концептуального визначення та оновлення освітньої практики як основи
формування освітньої культури, розвитку соціальної активності дорослих,
адаптації їх до світових умов освіти впродовж життя.
Зазначимо, що вивчення й узагальнення досвіду освіти дорослих у Польщі у
другій половини ХХ – на початку ХХІ ст. не знайшли належного висвітлення у
вітчизняній педагогіці. Досвід Польщі у проведенні реформування, у просуванні
до євроінтеграційних структур є переконливим джерелом стратегій, тактик і
реалізованих освітніх практик для України. Польща змогла швидко адаптуватися
до нових викликів та реалій на межі ХХ – ХХІ ст. і оперативно реалізувати
реформи в галузі освіти дорослих. Стратегічно виправданим для України був і
залишається пріоритет поглиблення співробітництва із Польщею в галузі освіти
дорослих у напрямі наближення нашої країни до об’єднаної Європи.
Українсько-польське освітнє і наукове співробітництво відбувається як у
рамках загальнодержавних угод та договорів, так і на основі окремих угод,
укладених між освітніми закладами, науковим установами. Серед найважливіших
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документів, що регулюють двостороннє співробітництво в освітній сфері,
необхідно відзначити ряд нормативно-правових актів між Україною та
Республікою Польща, які сьогодні складають основу міждержавної взаємодії у
сфері науки та освіти.
Базовим документом українсько-польських взаємовідносин став Договір
між Республікою Польща і Україною про добросусідство, дружні відносини і
співробітництво від 18 травня 1992 р. Перспективи розвитку міждержавної
співпраці у науковій та освітній галузях визначає ст. 14 Договору, окреслюючи
контакти між школами, науковими установами, навчальними закладами, зокрема
в галузі обміну науковими працівниками, викладачами, студентами, аспірантами,
а також у здійсненні спільних науково-дослідницьких робіт. Договором
закріплено

можливість

укладення

відповідних

договорів

між

окремими

міністерствами, відомствами, науковими та навчальними установами (Договір
між Республікою Польща, 1992).
Наступним кроком на шляху налагодження співпраці стало підписання у
квітні 1994 р. Протоколу про наукове співробітництво між Національною
академією України та Комітетом наукових досліджень Польщі, а у вересні 1995 р.
було підписано нову Угоду про співробітництво між Міністерствами освіти
Польщі і України (1995). Наслідком реалізації положень даних документів стало
те, що уже станом на кінець 1995 р. діяло 87 прямих угод з питань проведення
спільних досліджень, у яких взяли участь 39 українських інститутів та 62
організації Польської академії наук і мистецтв (Стрільчук, 2015).
Відзначимо, що упродовж 1995–2011 рр. Міністерство освіти, науки, молоді та
спорту України на основі міжнародних документів з питань демократії, гуманізації в
галузі освіти, зокрема Загальної декларації прав людини (ст. 26), Міжнародного
пакту про економічні, соціальні і культурні права (ст. 13), Протоколу до Конвенції
про захист прав і основних свобод людини 1950 р., реалізовувало ряд заходів щодо
створення

нової

нормативно-правової

бази

національної

освіти

України.

Імплементовані в Україні документи пройшли апробацію на міжнародному рівні і
сьогодні складають основу освітньої політики нашої держави.
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З метою адаптації української освіти до стандартів Євросоюзу 21 лютого
2005 р. було підписано «План дій: ЄС – Україна». Відповідно до положень цього
документа Євросоюз розпочав надавати підтримку нашій державі у напрямі
реформування та вдосконалення системи освіти та наближення її до стандартів
ЄС. Польща на цей час уже мала позитивний досвід реформування вищої освіти,
оскільки це було однією із умов Ради Європи щодо її вступу в ЄС. Тому досвід
Польщі широко використовувався в Україні, і сьогодні ми можемо стверджувати,
що у справі реформування освіти дорослих України до стандартів ЄС зроблено
чимало (Коваленко, 2006).
Підсумовуючи досвід освітнього, наукового, культурного співробітництва
Польщі та України, можна стверджувати, що українська держава з кожним роком
все більше утверджується в загальному контексті європейської інтеграції з
орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури: парламентаризм,
права людини, права національних меншин, лібералізація, свобода пересування,
свобода отримання освіти будь-якого типу для будь-якої вікової категорії
дорослого населення. Саме тому доцільно і надалі розвивати інформаційні,
культурні та наукові польсько-українські зв’язки і враховувати польський досвід
організації та функціонування системи освіти дорослих.
Інтеграція української освіти дорослих у європейський освітній простір
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності фахівців. Для цього необхідно
ліквідувати відмінності, які існують у вітчизняній освіті дорослих стосовно країн
ЄС, модернізувати її інфраструктуру. Польський взірець організації освіти дорослих
може бути запозичений та адаптований на українському ґрунті, а освітнє
співробітництво є зв’язуючою ланкою у цьому процесі.
Здійснений аналіз польських наукових джерел (Kaczor, Sarleja, 2011; Kargul,
2005; Kopciewicz, 2004; Kupisiewicz, 1978; Kwiatkowski, 2002; Wereszczyński, 2004;
Wiatrowski, 2016) дозволив стверджувати, що у Польщі існує потужна законодавчонормативна база щодо врегулювання 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
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схеми фінансування. Узагальнення результатів наукового пошуку довело, що
польські фахівці отримують та вдосконалюють професійні знання, уміння та
навички відповідно до стандарту професії, тобто відповідно до набору особистісних
якостей і професійних компетенцій, яким надається особливе значення при
організації професійного навчання.
Відзначимо, що для України та Польщі ефективність розвитку освіти
дорослих в умовах євроінтеграції залежатиме від повноти реалізації всіх її
складових. До конкретних шляхів досягнення окресленої мети можна віднести:
корегування й узгодження змісту освіти дорослих, навчальних планів та програм
освітньої підготовки фахівців (андрагогів) з освіти дорослих, методичних
посібників, підручників, методичних матеріалів обох країн; розробка міжнародних
науково-дослідницьких програм з проблематики освіти різних категорій дорослих;
проведення науково-практичних конференцій, семінарів, методичних нарад з
актуальних проблем освіти дорослих України та Польщі; використання засобів
масової інформації з метою висвітлення кращого педагогічного досвіду з освіти
дорослих;

налагодження

контактів

з

європейськими

організаціями

щодо

проведення спільних міжнародних заходів та проектів; ефективне застосування
інноваційних технологій навчання дорослих тощо.
Аналіз вітчизняної практики засвідчив, що освіта дорослих ефективна, якщо
ґрунтується на розробці та реалізації індивідуальних програм освіти, взаємодії з
ринком праці, замовниками та споживачами професійних кадрів, створенні
систем управління якістю освіти. На нашу думку, урахування цих особливостей
дозволяє вирішувати проблеми зайнятості під керованим контролем держави на
регіональному рівні.
Водночас, варто зазначити, що належна увага в системі професійної
підготовки Польщі акцентується на індивідуалізації навчання і самостійній роботі,
а також на реалізації діяльнісного підходу у підготовці кадрів (Kwiatkowska, 2008).
Так, у Польщі сьогодні приділяється увага ефективній організації індивідуальної
самостійної роботи слухачів, при якій враховуються їх індивідуально-творчі й
особистісні особливості, здійснюється робота з їхнього цілеспрямованого розвитку.
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Отже, розуміння дорослим своїх можливостей відбувається через формування в
них умінь використовувати їх у професійній діяльності (Лук’янова, 2012).
Необхідність реалізації діяльнісного підходу в систему освіти дорослих
України зумовлюється, на нашу думку, низкою факторів. По-перше, освіта
впродовж життя нами розглядається як інструмент для досягнення більш широких
завдань посилення конкурентоспроможності дорослого населення. Ця освіта
проголошує важливість співпраці у сфері європейського освітнього простору для
розвитку

і

зміцнення

демократичних

суспільств

та

покликана

сприяти

перетворенню країни в конкурентоздатнішу. Відтак, необхідність приєднання
нашої держави до означеного відзначається у значній кількості документів
Міністерства освіти і науки України (Наказ № 466, 2013; Наказ № 500/861, 2006;
Наказ № 318/655, 2013), а також у дослідженнях українських педагогів
(Медведчук (2004), Прийма (2016), Тимчук (2015)).
По-друге, необхідність реалізації діяльнісного підходу у системі освіти
дорослих,

її

перетворення,

що

відбувається

упродовж

останніх

років,

визначаються зміною освітньої парадигми. Так, аналітичні дослідження в галузі
підготовки фахівців відзначають, що «в умовах глобалізації світової економіки
зміщуються акценти з принципу адаптивності на принцип компетентності
випускників освітніх закладів» (Чорний, Лашко, & Коваль, 2013, с. 45). Отже,
зміна принципу, на наше переконання, означає і зміну підходу.
По-третє, необхідність включення діяльнісного підходу в освіту дорослих в
Україні зумовлюється нормативними настановами. Як бачимо, діяльнісний підхід
щодо розвитку освіти дорослих в Україні дозволяє: перейти в професійній і
післядипломній освіті від її орієнтації на відтворення знань до застосування знань,
удосконалення вмінь і навичок; покласти в основу стратегію підвищення
професійної гнучкості, мобільності на користь розширення можливостей
працевлаштування дорослих, а також інтегровані вимоги до результату навчання
різних категорій дорослого населення; орієнтувати діяльність дорослого на
нескінченну розмаїтість професійних і життєвих ситуацій.
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Аналіз вимог до підготовки фахівців, вивчення досвіду освіти Польщі у
контексті діяльнісного підходу свідчать, що освіта дорослих на сучасному етапі
визначається не лише високим рівнем професійних знань, але й розвитком таких
загальних (особистісних) компетенцій, як: розуміння сутності професії, обов’язку
служити суспільству, усвідомлення відповідальності за результати професійної
діяльності; здатність ефективно працювати індивідуально і у команди; вміння
застосовувати різноманітні методи ефективної комунікації у професійному
середовищі; володіння іноземними мовами з метою професійного спілкування в
іншомовному соціумі;

творчий пошук

у межах професії,

усвідомлення

необхідності самоосвіти впродовж усього життя.
Слушною є думка Н. Ничкало щодо необхідності розробляти життєво
перспективні моделі з урахуванням андрагогічних засад професійної освіти і
підготовки громадян до трудової діяльності в інформаційному суспільстві
(Ничкало, 2009).
На практиці спостерігаємо неузгодженість мети і засобів навчання саме
дорослого населення. Це призводить до того, що у існуючій післядипломній
професійній освіті спеціальні (технічні) дисципліни перетворюються на головні з
поданням їм ролі найбільшого сприяння. У результаті діалектична єдність
загальнокультурного та професійного деформується в бік технократизму, і стратегічна
мета освіти (розвиток особистості) підміняється найближчою, хоча і прагматичною
метою – навчання професії, удосконалення професійних знань, навичок, компетенцій.
Суть цієї реалії – зміна парадигми освіти дорослих: від людини як об'єкта освіти
(пасивного приймача інформації) перейти до людини-суб'єкту освіти, здатної до
професійної самоосвіти і особистісного самовдосконалення.
Здійснивши аналіз досвіду освіти дорослих у Польщі, не проаналізувати
зовнішні чинники, що мають безпосереднє значення на культуротворчий процес
розвитку системи освіти дорослих в Україні. Майбутнє вітчизняної освіти
впродовж життя обов’язково повинно враховувати нові стосунки дорослих з
навколишнім середовищем, суспільством. Ця освіта повинна бути оновленою,
тому що в ХХІ ст., очевидно, зберігатиметься тенденція до синергії біології й
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техніки, живого й неживого, духовного і матеріального (Войдила, 2015), свідчить
про те, що освітня діяльність з різними категоріями дорослого населення у
закладах та установах як формальної, так і неформальної освіти в основному
повинна будуватися на принципах міждисциплінарності, розвитку творчості,
мобільності тих, хто навчається. Проте освіта взагалі й освіта дорослих зокрема
повинні насамперед, стати інноваційними, розвиваючими, випереджаючими
професійний і особистісний розвиток дорослої людини. Це змістовна сторона
реформ освіти дорослих у нашій державі.
Зауважимо, що не всі ідеї досвіду Польщі щодо розвитку освіти дорослих
доцільно впроваджувати в нашій країні, оскільки в польському освітньому просторі
більшість стратегічних напрямів уже реалізувалася, водночас для України вони не
набули першочергового значення через різні соціальні, економічні, освітні реалії та
національні традиції. Ретельного осмислення також потребують прогнозовані
наслідки, оскільки у багатьох випадках не існує достатньої емпіричної й теоретичної
дослідницької бази для успішного впровадження розроблених заходів. Проте, як
свідчить аналіз фактологічного матеріалу, Польщі притаманні загальні напрями
розвитку освіти дорослих у контексті глобалізації та інтеграції, зокрема щодо
розроблення загальної стратегії та

її поступової оптимізації, розширення

зовнішнього обсягу пропозиції освітніх послуг для дорослих.
На нашу думку, дуже важливо, що освіта дорослих у процесі реформування
орієнтується не лише на традиційні, але й на нові сфери людської і суспільної
діяльності, такі, які раніше не знаходилися в полі зору фахівців у сфері освіти, що
стало очевидним на початку ХХІ ст. Сьогодні основна увага вчених, педагогів
різних країн приділяється проблемам гуманітаризації, гуманізації освіти.
Слід

наголосити,

що

гуманізація

здійснюється

не

лише

під

час

безпосередньо освітньо-професійної діяльності. Культурно-освітнє середовище
закладів та установ формальної і неформальної освіти дорослих повинно бути
спрямоване на виконання зазначеної вище мети. Оскільки таке культурно-освітнє
середовище як цілісність включає три взаємопов’язані компоненти: освітній,
мовний і міжособистісний, то й відповідно освітній процес повинен визначатися
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не

тільки

безпосередньо

впровадженням

відповідних

соціогуманітарних

дисциплін, а зміною культурно-освітнього середовища на гуманізоване.
Стратегічною ж метою освіти дорослих в Україні, на нашу думку, є її
гуманізація, поворот до проблематики людського буття, культурних цінностей не
лише шляхом викладання обов'язкових або факультативних гуманітарних
предметів, наприклад, на курсах підвищення кваліфікації, але і за рахунок
використання гуманітарної складової в загальнонаукових і загальнотехнічних
дисциплін постдипломного навчання фахівців. Введення загальнокультурних і
соціокультурних компонентів у зміст навчальних курсів у формальній і
неформальній освіті дорослих, надання соціально-гуманітарних знань сприяє
гармонійному розвитку й соціальній зрілості дорослої людини, змінює
соціокультурну поведінку сучасного фахівця та надає йому можливість ефективно
вирішувати соціальні завдання з професійного удосконалення. Безумовно,
гуманізація освіти дорослих є синтезом загальнонаукових і соціальних дисциплін,
поєднання спеціальних знань із загальносвітовими цінностями, знаннями про
людину і сенс її буття.
Одним із найважливіших компонентів розвитку та удосконалення освіти
дорослих з огляду на зміну освітньої парадигми стає андрагогічна та психологопедагогічна підготовка персоналу закладів та установ, що надають освітні послуги
різним категоріям дорослих. Існуючі реалії людського буття підтверджують, що
педагогічні знання потрібні не тільки кваліфікованим педагогам, але й
управлінцям, керівникам, державним службовцям та працівникам ряду інших
професійних галузей, які у своїй практичній діяльності мають періодично
виступати в ролі педагога. Наприклад, як стверджує Я. Войдила, «закони розвитку
технологічного бізнесу в умовах тотальної глобалізації диктують вимоги до
сучасних інженерних фахівців: в обов’язковому порядку володіти не лише
спеціалізованими технічними знаннями, але й бути творчими особистостями з
високим культурним рівнем, а також з глибоким чуттям відповідальності за свою
діяльність» (Войдила, 2017, c. 41–42). Це зумовлює необхідність структурування
гуманітарних знань відповідно до навчальних цілей післядипломного навчання
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фахівців інженерного профілю. Таке структурування, на нашу думку, виконує
виключно

або

структурування

розвивальні,
змісту

або

освітні

гуманітарної

функції.

підготовки

у

Отже,

специфічність

напрямі

збагачення

розвивального компонента може впливати на розвиток творчого професійного
потенціалу сучасного інженера.
Розвиток освіти дорослих в Україні передбачає поступовий перехід від
репродуктивної

авторитарної

освіти

до

освіти

дорослих

інноваційного,

гуманітарного типу. Гуманітаризацією освіти дорослих є формування культури
мислення, творчих здібностей на основі глибокого розуміння історії культури й
цивілізації, усієї культурної спадщини людства. Заклади і установи, що надають
освітні послуги дорослому населенню, покликані сприяти розвитку готовності
дорослого до постійного самовдосконалення і самоосвіти, що сприятиме
активності у професійній діяльності.
За даними Державної служби зайнятості України (Надання соціальних послуг
ДСЗУ, 2014) і Наказом Міністерства соціальної політики та Міністерства освіти і
науки України від 27 грудня 2006 р. (Наказ № 500/861, 2006) встановлено, що зараз
гостро постає питання про необхідність орієнтування професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації у напрямі формування творчої
особистості фахівця. Реалізація вищезазначеного можлива шляхом упровадження
нових підходів до планування, організації та проведення освітнього процесу в
закладах та установах формальної і неформальної освіти дорослих.
З урахуванням цього українська освіта дорослих повинна бути спрямована
на розвиток у слухачів соціально-особистісних компетенції, базуючись на: а)
оновленні змісту навчальних дисциплін у форматі формальної і неформальної
освіти дорослих з урахуванням сучасних вимог до професійної діяльності
відповідного контингенту дорослих і структури сформованих у них компетенцій;
б) опановані дорослими змісту додаткової освіти через блочно-модульну систему,
проектно-дослідницькі технології, активні форми й методи навчання на основі
комплексного навчально-методичного й інформаційного забезпечення освітнього
процесу; в) розширенні самоосвітньої діяльності дорослих (формат інформальної
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освіти), що має бути забезпечена відповідним навчально-методичним та
інформаційним супроводом.
У процесі розвитку системи освіти дорослих в Україні доцільно творчо
використати позитивний досвід Польщі, а саме: орієнтація нової парадигми освіти
дорослих на неперервність освітньої діяльності у контексті визнаних на
міжнародному рівні концепцій «освіти впродовж життя» та «суспільства, що
навчається»; докорінна реорганізація структури формальної освіти дорослих із
метою надання їй більшої варіативності і гнучкості, що дозволить поетапно
здобувати бажану спеціальність; визначення професійного післядипломного
навчання як обов’язкового невід’ємного компоненту професійної зростання
громадян і забезпечення гарантованих державою умов для такого навчання;
створення і функціонування неформальних закладів і установ, які дозволять
чергувати і доповнювати формальну та неформальну освітню діяльність і таким
чином задовольняти різні (соціальні, економічні, культурні, громадянські тощо)
потреби дорослого; відхід від крайніх форм централізації в управлінні системою
освіти дорослих, адміністративна свобода у процесі ухвалення рішень на
місцевому та регіональному рівнях; перегляд системи фінансування освіти
дорослих: збільшення обсягів державного (місцевого) інвестування з метою
створення

ефективного

механізму

фінансового

стимулювання;

широке

використання дистанційних форм навчання дорослих на основі активного
звернення до сучасних інформаційних технологій.
Адаптуючи досвід Польщі, маємо усвідомлювати, що освіта дорослих
знаходиться в нашій країні на стадії інституціоналізації, а не еволюції, тому
виходитимемо з двох основних складових освіти дорослих, які, є універсальними
для суспільств з різним соціально-економічним рівнем розвитку.
По-перше, це розуміння людьми дорослою людиною того, яке значення має
для них освіта та наскільки вони готові до систематичної чи епізодичної
навчальної діяльності. По-друге, це усвідомлення суспільством того, яке значення
має для нього дорослий і яка соціальна роль йому відведена. Зауважимо, що
забезпечити належну успішність організації освіти дорослих в державі сьогодні
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можна лише шляхом реалізації Концепції освіти дорослих в Україні, яка має на
меті розширення доступності різних форм освіти, освітніх послуг та інших
освітніх програм для різних груп населення (Лук’янова, 2011а).
На основі аналізу позитивних зрушень в освіті дорослих Польщі, нами
складено таблицю, де здійснено порівняння досвіду системи освіти дорослих у
Польщі з реаліями України на концептуальному, організаційно-педагогічному і
адміністративно-управлінському рівнях (Додаток Е).
Представимо кожний з них більш детально.
На концептуальному рівні в Україні необхідно враховувати системний
підхід до розвитку освіти різних категорій дорослого населення, об’єднати
зусилля держави, громадськості для розробки концептуальних засад освіти
дорослих

на

основі

прогресивних

ідей

неперервності,

відкритості,

партисипативності та децентралізації.
На організаційно-педагогічному рівні рекомендуємо запровадити формальну
і неформальну освіту різних категорій дорослих упродовж життя; створювати
міждисциплінарні освітні установи для дорослих; впроваджувати сучасні
технології навчання дорослих на основі партнерства; освітні послуги з
дистанційного

навчання

дорослих;

розробляти

освітні

онлайн-платформи;

організовувати навчання дорослого населення на основі андрагогічного та
особистісно орієнтованого підходів; забезпечувати заклади і установи освіти
дорослих висококваліфікованим педагогічним персоналом; створювати умови для
підготовки персоналу, відкриття в педагогічних університетах кафедр андрагогіки.
На адміністративно-управлінському рівні рекомендуємо за підтримки
державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, громадських
організацій створити в Україні мережу центрів освіти дорослих; розробити
механізми

спільного

фінансування

розвитку

освіти

дорослих

органами

державного, регіонального, місцевого самоврядування. Відзначимо, що провідна
роль у координації стратегії розвитку освіти дорослих належить громадським
організаціям (за відсутності Закону України «Про освіту дорослих»).
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Беручи за основу Концепцію розвитку освіти дорослих в Україні
(Лук’янова, 2011а), яка широко обговорювалася в українському суспільстві, а
також матеріали «Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в
Україні»

(2016),

вважаємо

за

доцільне

рекомендувати

використання

конструктивних ідей польського досвіду з метою оптимізації можливостей
розвитку освіти дорослих на державному, інституційному й регіональному рівнях
за

напрямами:

законодавчий,

організаційно-управлінський,

фінансовий,

навчально-методичний.
На державному рівні пропонуємо визначити необхідність комплексного
розвитку системи освіти дорослих як міждисциплінарної проблеми у контексті
міжнародного партнерства, конкурентоспроможності і професійної мобільності
фахівців на глобальному ринку освітніх послуг. Розвиток освіти дорослих в Україні
зумовлений

соціокультурними,

політичними,

економічними

чинниками

трансформації суспільства і потребує регулювання податкової політики у напрямі
стимулювання діяльності освітніх закладів і установ для дорослих.
Зокрема виникла необхідність надавати на державному рівні різнобічну
підтримку бюджетним соціальним структурам, органам місцевої влади та
недержавним громадським та спонсорським організаціям, які вже розпочали
роботу щодо впровадження Мадридського міжнародного плану дій з проблем
старіння населення (2008 р.) разом з Міністерством соціальної політики та
втілення спільно з фондом народонаселення представництва ООН в Україні
проекту «Університети третього віку».
На інституційному рівні важливим є реалізація концептуального підходу
щодо

функціонування

української

системи

освіти

дорослих

як

конкурентоспроможного партнера на глобальному ринку освітніх послуг з
урахуванням національно-культурних особливостей, інноваційних змін до
економічного зростання, глобальної стратегії сталого розвитку. Розроблення
концептуальних засад розвитку системи освіти дорослих повинно здійснюватися
на основі принципів відкритості й гнучкості, багатофункціональності, соціальної
й національної зорієнтованості, економічної доцільності, системної єдності. На
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інституційному рівні необхідно розробити інституційні стратегії розвитку освіти
дорослих з метою досягнення результатів, заявлених у «Стратегії інноваційного
розвитку України на 2012–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» і
«Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки».
Регіональний рівень має забезпечити усвідомлення вільного вибору напрямів
неперервного професійного зростання дорослих впродовж життя в межах
регіональної освітньої політики та з урахуванням децентралізації, а також
відповідальності дорослого населення за формування громадянського суспільства в
окремому регіоні. Для підвищення ефективності освіти різних категорій дорослих
на регіональному рівні необхідно підтримувати взаємодію центрів освіти дорослих
із громадськими організаціями і соціальними партнерами щодо інформаційного
забезпечення попиту на освітні послуги для дорослих у майбутньому. На цьому
рівні необхідно розвивати систему неформальної освіти дорослих, які проживають
в сільській місцевості чи малих містах, зокрема сприяти розвитку громад
(створювати громадські об’єднання, локально засновувати товариства, групи за
інтересами, групи допомоги і взаємодопомоги тощо).
На державному рівні передбачається удосконалення нормативно-правової
бази вітчизняної освіти дорослих з метою: запровадження системи забезпечення
якості; регламентації взаємовідносин із зарубіжними суб’єктами партнерства щодо
повноправної участі українських закладів і установ освіти дорослих на
міжнародному ринку освітніх послуг для дорослого населення. З огляду на
динаміку старіння населення у країні рекомендуємо створити нормативнозаконодавчу базу з

підготовки педагогів-андрагогів як власне

основний

професійний профіль, так і в межах підготовки дипломованих соціальних педагогів
(психологів) або дипломованих соціальних працівників, які б орієнтували людей
дорослого віку в освітньому просторі і надавали б допомогу в навчанні. На
регіональному рівні рекомендуємо узаконити створення міждисциплінарних
освітніх установ для дорослих. Наприклад, на базі територіальних центрів для
надання соціальних послуг населенню можна створити університет третього віку, а
на базі бібліотеки чи музею – центр освіти дорослих.
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Фінансовий напрям на державному рівні передбачає розроблення й
затвердження цільової національної програми розширення надання освітніх
послуг на пріоритетних освітніх ринках на найближчу, середню та довгострокову
перспективу з частковим державним фінансуванням на підставі усвідомлення
освіти дорослих як важливої галузі економіки, що забезпечує потреби ринку праці
України у висококваліфікованих фахівцях і стимулює зайнятість дорослого
працездатного

населення.

На

інституційному рівні необхідно

розробити

механізми спільного фінансування розвитку освіти дорослих державною,
регіональною, місцевою владою. На регіональному рівні необхідно надавати
відповідну грантову підтримку закладам та установам освіти дорослих.
Відповідно до організаційно-управлінського напряму на державному рівні
варто створити спеціальний виконавчий орган з представників різних освітніх
сфер для забезпечення ефективної координації дій усіх груп зацікавлених
інституцій і осіб щодо розвитку освіти дорослих. На інституційному рівні варто
заохочувати навчальні заклади, бібліотеки, культурні установи тощо до
впровадження ідей освіти дорослих в Україні шляхом запровадження додаткових
фінансових стимулів. На регіональному рівні бажано було б організувати
систематичне громадське втручання для коригування діяльності закладів чи
установ освіти дорослих у регіоні. Вбачаємо за необхідне впроваджувати та
розвивати міжгенераційне навчання. Таке навчання передбачає включення освіти
людей дорослого віку в мережу, де вона має можливість бути пов’язаною з
позашкільною освітою молоді та розвитком навчально-освітніх моделей, в яких
компетенції старших з огляду на набутий професійний і життєвий досвід, можуть
бути передані молодшим поколінням.
З метою зближення української системи освіти дорослих з європейською
згідно з навчально-методичним напрямом розвитку освіти дорослих на державному
рівні вважаємо необхідним забезпечити стандартизацію результатів навчання при
проектуванні освітньо-професійних програм у форматі формальної і неформальної
освіти, зокрема розробку та опис чітко сформульованих і логічно пов’язаних вимог
до компетенцій дорослого, що уможливлять його конкурентоспроможність на
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ринку праці. На інституційному рівні навчально-методичний напрям передбачає
забезпечення різнорівневих умов для диверсифікації постачальників освітніх
послуг для різних категорій дорослого населення і створення нових способів їх
надання шляхом створення мережі центрів освіти дорослих. На регіональному рівні
пропонуємо розроблення додаткових (за потребами регіону) освітніх програми для
закладів формальної і неформальної освіти дорослих. Зауважимо, що нині почали
створюватися і функціонувати онлайн-платформи з неформальної освіти дорослих,
в межах яких дорослі люди можуть реалізувати свій освітній потенціал з користю
для себе та суспільства.
Важливо акцентувати увагу на тому, що необхідна консолідація зусиль
органів державної та місцевої влади, громадськості та засобів масової інформації,
рекламних, маркетінгових агентств, інтернет-центрів з метою реагування на
проблему розвитку освіти дорослого населення. У зв’язку з цим пропонуємо для
наукових установ в нашій країні здійснити розробку спеціалізованих освітніх
програм, спрямованих на створення умов для інтеграції дорослих українців в
міжнародні культурні, освітні, наукові спільноти.
Удосконалення розвитку освіти дорослих в Україні також передбачає
прогнозування за такими параметрами: аналіз інформаційної та правової
інфраструктури в регіоні щодо надання освітніх послуг дорослим; аналіз
прогностичних компонентів вітчизняної політики зайнятості; прогнозування
кількості людей похилого віку; прогностичні оцінки показників зайнятості
населення як в країні, так і в окремих регіонах; вивчення регіональних потреб у
фахівцях відповідної спеціальності і кваліфікації.
Таким чином, освіта дорослих повинна розглядатися як одна із пріоритетів
державної політики, оскільки вона безпосередньо пов’язана з перспективами
економічного розвитку та соціальної стабільності країни. Інтеграційні процеси у
європейському освітньому просторі зумовлюють необхідність урахування
діалектики

національно-культурних

цілей

та

цінностей,

актуалізують

взаємозв’язок між освітніми системами через збагачення і поповнення власного
досвіду ідеями розвинутих європейських країн. Саме тому узагальнення
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польського досвіду з проблем розвитку освіти дорослих, виявлення його
прогресивних ідей та їх творче використання може позитивно вплинути на
функціонування системи освіти дорослих в Україні в період її реформування та
інтеграції в європейський освітньо-професійний простір.

Висновки до третього розділу
Багатоаспектність функцій і завдань освіти дорослих, що реалізуються
відповідними освітніми закладами і установами в Україні, актуалізують
необхідність визначення концептуальних основ неперервної освіти дорослих,
постійного оновлення напрямів, змісту і форм навчання відповідно до потреб
економічного та соціального розвитку держави.
З’ясовано, що питання розвитку освіти дорослих стає предметом розгляду
багатьох вітчизняних вчених лише на початку ХХІ ст. в Україні. Свідченням
цьому є розробка у 2011 р. Концепції освіти дорослих, підготовленої відділом
андрагогіки Інституту педагогічної освіти дорослих НАПН України під
керівництвом Л. Лук’янової. У цій концепції висвітлено основні поняття, мету,
завдання, принципи освіти дорослих та напрями їх реалізації. Нині розвиток
освіти дорослих в Україні передбачає поступовий перехід від репродуктивної
авторитарної освіти до освіти дорослих інноваційного типу.
Доведено, що водночас освіта дорослих як система зможе бути ефективною
лише за умов, коли вона буде оперативно і максимально повно забезпечувати
потреби як суспільства в цілому, так і окремих громадян зокрема. Розвиток освіти
дорослих в Україні має базуватися на ініціативності самих дорослих, соціальній
активності громадських організацій, фінансовій активності органів державної
влади та місцевого самоврядування.
Розроблено спецкурс «Педагог-андрагог в системі освіти дорослих» та
методичні рекомендації до нього для студентів вищих навчальних закладів з
метою підготовки вітчизняних фахівців для освіти дорослого населення.

194

Обґрунтовано, що розвиток освіти дорослих в Україні має враховувати
перспективи творчого використання прогресивних надбань системи освіти
дорослих у Польщі і функціонувати на основі вдосконаленої нормативно-правової
бази на державному, інституційному й регіональному рівнях за законодавчим,
організаційно-управлінським, фінансовим і навчально-методичним напрямами.
З’ясовано, що вдосконалення розвитку освіти дорослих в Україні
передбачає прогнозування за такими параметрами: аналіз інформаційної та
правової інфраструктури в регіоні щодо надання освітніх послуг дорослим; аналіз
прогностичних компонентів вітчизняної політики зайнятості; прогнозування
кількості людей похилого віку; прогностичні оцінки показників зайнятості
населення як в країні, так і в окремих регіонах; вивчення перспективних потреб
окремого регіону у фахівцях відповідної спеціальності і кваліфікації.
Визначено, що в Україні основними прогнозованими напрямами розвитку
освіти дорослих є проектування, організація і функціонування регіонів, що
навчаються, онлай-платформи для надання освітніх послуг різним категоріям
дорослого населення, а також підготовка педагогів-андрагогів для закладів і
установ освіти дорослих. Водночас, вітчизняна освіта дорослих у процесі
євроінтеграції є основним інструментом, що сприяє адаптації дорослого до життя
у безперервно мінливому світі. Тому освітня політика України повинна старанно і
конструктивно запроваджувати зміни, що сприятимуть наближенню української
освіти дорослих до стандартів інших країн, зокрема Польщі, а також до запитів
соціуму і потреб особистості.
Результати науково-дослідницького пошуку з проблем прогностичного
розвитку освіти дорослих в Україні відображено в публікаціях автора: Пастушок,
2016 с; Пастушок, 2016 e; Пастушок, Волярська 2016b; Пастушок, Волярська
2017а.
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ВИСНОВКИ

Узагальнення результатів дослідження розвитку системи освіти дорослих у
Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст., обґрунтування можливостей
творчого використання прогресивних ідей польського досвіду в системі
неперервної освіти України свідчить про досягнення мети і вирішення завдань
дослідження та дає підстави до таких висновків:
1. На основі історико-педагогічного аналізу джерельної бази було
охарактеризовано ступінь дослідженості проблеми та основні напрями її
вивчення. Джерельні ресурси дослідження розподілено: за хронологією – на
видання радянських і пострадянських часів, які визначалися недостатньою
науковою обґрунтованістю, що пояснюється відповідними суспільно-політичними
чинниками; за ступенем дотичності до джерела порушеної проблеми – праці з
історії педагогіки та педагогічної думки Польщі; джерела, які складають історикопедагогічні розвідки українських науковців і дослідників; праці польських
науковців, у яких розглядалися

проблеми освіти дорослих в окреслений

хронологічний період, і праці міждисциплінарного характеру українських і
польських учених.
Вивчення стану дослідженості проблеми у вітчизняній і зарубіжній
педагогічній та андрагогічній літературі, аналіз джерельної бази дослідження дали
змогу стверджувати, що питання освіти дорослих у Польщі розглядалися
науковцями

фрагментарно.

Виявлено

фактичну

відсутність

системних

історіографічних праць, у яких би досліджувалася еволюція розвитку системи
освіти дорослих у Польщі.
На основі аналізу польськомовних наукових джерел доведено, що
основоположні поняття, які окреслюють систему освіти дорослих Польщі,
зокрема, «дорослий», «освіта дорослих», «система освіти дорослих», «тенденції»
є багатоаспектними, розкривають її динамічність та відповідність стандартам
нормативно-правової бази педагогічної освіти.
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2. Розроблено авторську періодизацію розвитку системи освіти дорослих у
Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. на основі нормативного,
історичного, організаційного і змістового критеріїв. Періодизація включає такі
періоди: ідеологічний (1951–1989 рр.), реформаторський (1990–1999 рр.),
євроінтеграційний

(2000–2009

рр.).

Ідеологічний

період

характеризується

поширенням політичних знань і пропаганди серед населення, спрямованістю
освіти дорослих на підготовку фахівців для різноманітних галузей народного
господарства, культури та мистецтва. Реформаторський період визначається
реформуванням системи освіти у контексті ідей європеїзації внаслідок зміни
державного устрою, прийняттям низки нормативних актів щодо євроінтеграції.
Євроінтеграційний

період передбачає реалізацію законів, нормативних актів

щодо євроінтеграції освіти дорослих у Польщі, розширення мережі закладів для
освіти людей похилого віку, розвиток громадянської освіти дорослого населення,
створення та оновлення навчальних програм, запровадження інтегрованих курсів
професійного навчання для різних категорій дорослого населення.
3. Визначено, що освіта дорослих у Польщі другої половини ХХ – початку
ХХІ ст. здійснювалася у закладах і установах державного та приватного
підпорядкування, виступала складовою загальної системи неперервної освіти
дорослого населення, до якої входили загальноосвітні початкові школи для
дорослих, загальноосвітні середні школи для дорослих, гімназії для дорослих,
середні професійні і середні спеціальні школи для дорослих, поліцеальні школи,
ліцеї, вищі навчальні заклади; курси при центрах занятості (шкільна підсистема
освіти дорослих); центри неперервного навчання, центри практичного навчання,
центри перепідготовки і професійного удосконалення, центри підвищення
кваліфікації, університети третього віку, народні університети (центри освіти
дорослих), Товариство загальних знань, Польське економічне товариство, Спілка
польського ремесла, Наукове товариство з організації та управління (позашкільна
підсистема освіти дорослих).
З’ясовано, що у Польщі освіта дорослих на початку 2000-х років почала
реалізовуватися у контексті спілкування й обміну цікавою інформацією для
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дорослих, відвідування культурних установ, через самоосвіту і проходження
дистанційних навчальних курсів. Освіта розвивалася за потребами дорослої
людини та задовольняла ці потреби. Необхідно акцентувати увагу на суспільній
корисності для країни цілісної системи освіти дорослих.
4. Виявлено тенденції розвитку системи освіти дорослих у Польщі у другій
половини ХХ – на початку ХХІ ст. відповідно до періодизації: 1) для
ідеологічного періоду характерними є централізація управління освітою,
ідеологізація і політизація змісту освіти, чітка організація професійної освіти
дорослих; 2) у реформаторському періоді виокремлено децентралізацію освітньої
сфери, зростання безробіття, очікування громадянами якісних змін у діяльності
навчальних закладів і центрів зайнятості, впровадження андрагогічної моделі
навчання в професійну освіту дорослих; 3) для євроінтеграційного періоду
характерними є європеїзація і багатовимірність освіти дорослих з метою
динамічного розвитку професійного навчання фахівців і безробітних та їхньої
адаптації до соціально-економічних змін у країні і світі, старіння населення,
розвиток громадянської освіти дорослих і поява національних організацій
неформальної освіти дорослих, трансформація освітніх послуг для дорослих з
орієнтацією на спільний з країнами Європейського Союзу ринок праці.
5. Визначено перспективи творчого використання прогресивних ідей
досвіду Польщі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. у процесі реформування
вітчизняної освіти дорослих: організація стандартизації результатів навчання при
проектуванні освітньо-професійних програм

для

закладів формальної та

неформальної освіти, зокрема розроблення та опис логічно пов’язаних вимог до
компетенцій дорослого, що уможливлять його конкурентоспроможність на ринку
праці; забезпечення різнорівневих умов для диверсифікації постачальників
освітніх послуг для різних категорій дорослого населення та оновлення способів
їх надання шляхом створення мережі центрів освіти дорослих; розроблення
додаткових освітніх програм для закладів формальної та неформальної освіти
дорослих відповідно до потреб регіону.
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Виявлення й узагальнення досвіду Польщі з проблем освіти дорослих, а
також творчого використання його прогресивних ідей, може позитивно вплинути
на функціонування освіти дорослих в Україні у період її реформування та
інтеграції в європейський освітньо-професійний простір.
Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів означеної проблеми. До
подальших проблем наукового пошуку варто віднести: обґрунтування напрямів
удосконалення неформальної освіти різних категорій дорослого населення;
сприяння оновленню змісту, форм і методів навчання дорослих з урахуванням
вимог міжнародних стандартів підготовки конкурентоспроможних фахівців для
ринку праці; здійснення компаративістського аналізу прогресивних тенденцій
розвитку освіти дорослих у зарубіжних країнах.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Додаток А.1
Поняття та нормативно-правове забезпечення освіти дорослих у Польщі
(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
Таблиця А.1.
Визначення поняття «система освіти дорослих» науковцями Польщі
(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
Автор
Закон Польщі «Про
освіту» 1991р.
Мілерський Б. і
Сліверський Б.

Корзан Д.

Купісієвіч С.,
Купісієвіч М.
Полтуржицький Ж.

Скібінська Є.
Осєцька-Хойнацька Ж.

Визначення
Система освіти дорослих передбачає- реалізацію права кожного
громадянина Республіки Польща на освіту
Система освіти дорослих у Польщі реалізує права громадян на
здобуття освіти, задоволення їх культурних, освітніх, духовних,
інтелектуальних потреб, сприяння підвищенню якості та рівня
життя.
Система освіти впродовж життя включає в себе інтеграцію всіх
освітніх, формальних та неформальних впливів, вивчення
програм та самоосвіти.
Система освіти дорослих – це серія окремих процесів та дій, які
в кінцевому рахунку призводять до цілісного розвитку людини.
Система освіти дорослих характеризує систему освітніх заходів
у різних формах і масштабах для дорослих будь-якого віку,
професії та навколишнього середовища
Система освіти дорослих впливає на зростання та розвиток
країни. Навчання дорослих адаптує їх до ринку праці.
Постійне навчання протягом усього життя означає стан
навчання, який триває від народження людини до кінця його
існування і є динамічним і неперервним процесом.
Організаторами системи освіти дорослих є державні органи,
місцева влада, соціальні об'єднання, фонди, фонди, особи та
інші.

Джерело: складено автором
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Таблиця А.2
Хронологічна таблиця документів й основних подій з історії розвитку
системи освіти дорослих у Польщі (1951–2009 рр.)
№
п/п

Назва документу,
події

1

2

1.

Про систему
професійної освіти

2.

Про ліквідацію
безграмотності
Конституція
Польської Народної
республіки
Про статут асоціації
вищої комунальної
власності

3.

4.

5.
6.

7.

Про права і
обов’язки вчителів
Про розвиток
системи освіти і
виховання
Про наукові ступені
та наукові назви

Тип документу

Дата прийняття
документу,
здійснення події

Джерело

3
4
5
І період (1951 – 1989 рр.)
Постанова
Ради 23 червня 1951 р. Uchwała Rady Ministrów
Міністрів
w sprawie systemu
kształcenia
zawodowego23 czerwca
1951 r.
Оголошення Уряду 29 грудня 1951 р. Оголошенні Уряду від
29 грудня 1951 р.
Подія
22 липня 1952 р. Konstytucja
Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej
1952 r.
Розпорядження Ради 04 грудня 1959 р. Rozporządzenie
Rady
Міністрів
Ministrów z dnia 4
grudnia 1959 r. w sprawie
nadania
statutu
stowarzyszeniu wyższej
użyteczności
Закон
27 квітня 1956 р. Dziennik Ustaw 1956 Nr
12 роz. 63
Закон
15 липня 1961 р. Dziennik Ustaw 1961 Nr
32
Закон

8.

Про заснування
Закон
посади міністра
освіти і вищої освіти

9.

Про обов’язкове
Постанова
професійне навчання Міністрів
молоді до 18 років

10. Відкриття у Варшаві Подія
Інституту
професійної освіти
11. Про права та
Статут
обов'язки вчителя

31 березня 1965 р Ustawa z dnia 31 marca
1965 r. o stopniach
naukowych i tytułach
11
листопада Ustawa
z
dnia
11
1966 р
listopada 1966 r. o
utworzeniu
urzędu
Ministra
Ради 1968 р.
W sprawie
obowiązkowego szkolenia
zawodowego dla młodych
ludzi poniżej 18 roku
życia.
1972 р.
Otwarcie
Instytutu
Kształcenia Zawodowego
w Warszawie1972 r.
27 квітня 1972. р Ustawa z dnia 27 kwietnia
1972 r. Karta praw i
obowiązków nauczyciela.
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1
2
3
12. Про заробітну плату Постанова
вчителів
Міністрів

4
Ради 27 квітня 1972 р.

13. Про стан освіти в
Доповідь
ради
Народній Республіці Міністрів
Польщі
14. Про працю
Кодекс Законів про
працю
15. Відкриття у м.
Подія
Варшава першого
Університету
третього віку
16. Про підготовку
План Міністерства
фахівців з педагогіки науки, вищої школи
праці
та техніки Польщі
17. Про статут Вчителя Закон

1973 р.

18. Про громадські
об’єднання

1989 р.

Закон

19. Про стан та напрями Доповідь
розвитку
Міністрів
національної освіти в
Польській Народній
Республіці.
20. Про освіту
Закон
21. Про зайнятість

Закон

22. Про стан та напрями
розвитку
національної освіти в
Польській Народній
Республіці.
23. Про вище
шкільництво.
24. Реформа
Децентралізації
освіти

Доповідь
Міністрів

25. Про зайнятість і
безробітницттво
26. Просистему освіти

Закон
Подія

5
Rozporządzenie
Rady
Ministrów z dnia 27
kwietnia 1972 r
Raport o stanie oświaty w
PRL

26 червня 1974 р. Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy
1975 р.
Вікіпедія
https://pl.wikipedia.org/wiki
/Edukacja_doros%C5%82y
ch
1980 р.
Вlazejowski Н.
26 січня 1982 р.

ради 1989 р.

1989 р.
29 грудня 1989р.
ради 1989 р.

Ustawa z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela
Ustawa o
stowarzyszeniach
publicznych1989 r.
Edukacja
narodowym
priorytetem

Edukacja
narodowym
priorytetem
Ustawa zdnia29 grudnia
1989 r. o zatrudnieniu
Edukacja
narodowym
priorytetem

12 вересня 1990 р. Ustawa о szkole średniej z
12 września 1990 r.
1990р.
Reforma decentralizacji
edukacji1990 r.

ІІ період (1990 – 1999 рр.)
Закон
16 жовтня 1991 р. Ustawa
z
dnia
16
października 1991 r. o
zatrudnieniu i bezrobociu
Закон
7 вересня 1991 р. Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświat.
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1
2
27. Про правила та умови
підвищення
професійної
кваліфікації та
загальної освіти
дорослих.

3
4
Розпорядження
12 жовтня 1993 р.
Міністра освіти і
Міністра праці та
соціальної політики

28. Заснування
Подія
Загальнопольського
наукового
щоквартальника
«Неперервна освіта
дорослих».
29. Створення Польської Подія
асоціації
позашкільної освіти
30. Створено Академічне Подія
товариство
андрагогів у м. Лодзь
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

1993 р.

1993 р.

5
Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej oraz
Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 12
października 1993 r. w
sprawie zasad i warunków
podnoszenia kwalifikacji
zawodowych
i
wykształcenia ogólnego
dorosłych
Założenie
ogólnopolskiego
kwartalnika naukowego
"Ciągła
edukacja
dorosłych" 1993 r.

Utworzenie
Polskiego
Stowarzyszenia Edukacji
Pozaszkolnej 1993 r.
1993 р.
UtworzenieAkademickie
Towarzystwo
Andragańskie w Łodzi
1993 r.
Про зайнятість і
Закон
14 грудня 1994 р. Ustawa z dnia 14 grudnia
боротьбу з
1994 r. o zatrudnieniu i
безробіттям
przeciwdziałaniu
bezrobociu
Про професію лікаря Закон
5 грудня 1996 р. Ustawaz dnia 5 grudnia
1996 r.o zawodach lekarza
i lekarza dentysty
Про зміни до Закону Закон
5 грудня 1996 р. Ustawa z dnia 6 grudnia
про зайнятість і
1996 r. o zmianie Ustawy
боротьбу з
o
zatrudnieniu
i
безробіттям
przeciwdziałaniu
bezrobociu
Про Польщу в XXI
Доповідь Комітету 1997 р.
Komitetprognoz
столітті.
прогнозів
"PolskawXXIwieku",
1997
Про податкове
Закон
29 серпня 1997 р. Ustawazdnia 29 sierpnia
законодавство
1997
r.
Ordynacja
podatkowa
Про вищі професійні Закон
26 червня 1997 р. Ustawa z dnia 26 czerwca
школи
1997r.
Оwyszychszkolachzawod
owych
Конституція Польщі Подія
2 квітня 1997 р.
Konstytucja o prawie do
edukacji 2 kwietnia 1997
r.
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38. Про Національну
стратегію зростання
зайнятості та
розвитку людських
ресурсів на 2000–
2006 роки
39. Про зміни до закону
про статус вчителя, а
також про зміну
деяких інших законів

40. Про освіту

Документ
4 січня 2000 р.
затверджений радою
Міністрів

Narodowa
Strategia
Wzrostu Zatrudnienia i
Rozwoju
Zasobów
Ludzkich w latach 2000–
2006. Dokument przyjęty
przez Radę Ministrów
4.01.2000
Закон
18 лютого 2000 р. [stawa "O poprawkach do
ustawy
o
statusie
nauczyciela, a także o
zmianie niektórych innych
ustaw" z 18 lutego 2000 r.
ІІІ період (2000–2009 рр.)
Документ
3 серпня 2000 р
Rozporządzenie Ministra
схвалено
Edukacji Narodowej z
Міністром
dnia 3 sierpnia 2000 r.
національної
освіти
Закон
23 серпня 2001 р.
Ustawa "O poprawkach
do ustawy" o systemie
oświaty ", ustawy o
reformie systemu oświaty,
a także inne ustawy" z 23
sierpnia 2001 r.

41. Про внесення змін до
Закону «Про систему
освіти», законів
щодо реформи
системи освіти, а
також деяких інших
законів»
42. Стратегію розвитку Документ
неперервної освіти
схвалено
до 2010 року у
Міністрів
Польщі
43. Про сприяння
зайнятості та
установи ринку
праці
44. Національний план
розвитку на 2004–
2006 рр.

8 липня 2003 р.
радою

Закон

2004 р.

План

2004 р.

45. Розвиток людських Програма
ресурсів
46. Підприємництво –
Програма
розвиток – праця
47. Про зміну статусу
Закон
вчителя, а також про
зміни до деяких
інших законів»

Strategia
rozwoju
kształcenia ustawicznego
do roku 2010. Dokument
przyjęty
przez
Radę
Ministrów w dniu 8 lipca
2003 r.
Ustawa z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy
Narodowy plan rozwoju
na lata 2004–2006

2004 р.

Rozwój zasobów ludzkich

2004 р.

Przedsiębiorczość
–
rozwój – praca
Ustawa о zmianie statusu
nauczyciela,
a
także
zmiany niektórych innych
praw z 15 lipca 2004 r.

15 липня 2004 р.
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48. Про сприяння
отриманню
вчителями ступенів

Розпорядження
1 грудня 2004 р.
Міністра освіти і
спорту

49. Про початок
членства Польщі в
ЄС.
50. Національний план
розвитку на 2007–
2013 роки

Подія

1 травня 2004 р.

План

11 січня 2005 р.

51. Національна
Стратегія
стратегію зайнятості
на 2007–2013 роки»

2005 р.

52. Про вищу освіту,
Закон
оновлений
53. Про розвиток освіти Стратегія
на 2007–2013 рр.

27 липня 2005 р.

54. Про створення
Подія
Національної
асоціації
неформальної освіти
у Польщі
55. Про інтелектуальний Рапорт
капітал Польщі

Жовтень 2006 р.

56. Про професійну
Постанова
підготовку дорослих Міністра праці і
соціальної
політики

7 квітня 2009 р.

Джерело: самостійна розробка автора

Серпень 2006 р.

2008 р.

Rozporządzenie Ministra
Edukacji
Narodoweji
sportz dnia1 grudnia 2004
r.
Początek
członkostwa
Polski w UEz dnia1 maja
2004 r.
Wstępny
projekt
Narodowego
Planu
Rozwoju
2007–2013.
Dokument przyjęty przez
Radę
Ministrów
11.01.2005.
Krajowa
Strategia
Zatrudnienia na lata 2007
–2013.
Dokument
zaakceptowany
przez
Radę Ministrów w dniu 6
września 2005 r.
Ustawa О szkolnictwie
wyższym27 lipca 2005 r.
Strategia
Rozwoju
Edukacji na lata 20072013 prygotowana pzrez
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej і Sportu w
01sierpie 2005 r.
Utworzenie
Krajowego
Stowarzyszenia Edukacji
Nieformalnej
w
Polsceрaździernik 2006
Raport
o
kapitale
intelektualnym Polski /
redakcja P. Bochniarz. –
Warszawa: Centr. Obsługi
Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, 2008. – 154 s]
UchwałaMinistraPracyiPo
litykiSpołecznejOprofesjo
nalnymszkoleniudorosłyc
h7 kwietnia 2009 r.
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Таблиця А.3
Найменування Міністерства освіти Польщі
у другій половині ХХ – початку ХХІ століття
Період існування

Назва

31 грудня 1944 р. – 16 листопада 1966 р.

Міністерство освіти

12 травня 1950 р. – 31 грудня 1951 р.

Міністерство вищої освіти та науки

31 грудня 1951 р. – 16 листопада 1966 р.

Міністерство вищої освіти

16 листопада 1966 р. – 29 березня 1972 р.

Міністерство освіти і вищої освіти

29 березня 1972 р. – 1 січня 1985 р.

Міністерство науки, вища освіта та
технології

29 березня 1972 р. – 24 жовтня 1987 р.

Міністерство освіти і підготовки

1 січня 1985 р. – 24 жовтня 1987 р.

Міністерство науки і вищої освіти

24 жовтня 1987 р. – 23 жовтня 2001 р.

Міністерство національної освіти

з 2006 р. – дотепер

Міністерство національної освіти

Джерело: самостійна розробка автора
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Таблиця А.4
Календар децентралізації управління освітою в Польщі у 1990 – 1999 рр.
Рік
1990

Завдання
Управління
дитсадками

Кому передано
Самоврядування
громад –обов’язково

1993

Управління
початковими
школам
Управління
початковими
школами

Самоврядування
громад –
добровільно
Самоврядування
громад –обов’язково

Управління
школами вищого від
початкового рівня
Управління
гімназіями

Самоврядування
великих
міст – добровільна
пілотна программа
Самоврядування
громад –обов’язково

Управління
школами вищого
рівня від гімназій
Управління
регіональними
освітніми

Самоврядування
повітів –
обов’язково
Самоврядування
воєводства –
обов’язково

1996

1999

Джерело: Гербст, Герчинський, 2015.

Паралельні реформи
Відновлення територіального
самоврядування,
перші вибори до самоврядування
Відсутні
Запровадження двоступеневої
системи фінансування освіти.
Утворення частини освітньої
субвенції у рамках загальної
субвенції, яка передається урядом
самоврядуванню
Пілотні проекти щодо інших
майбутніх завдань повітів
(охорона здоров’я та ін.)
Впровадження гімназії як нового
рівня
освіти. Впровадження
профільного ліцею як нової
професійної школи
Утворення нового рівня
територіальногосамоврядування –
повітів
Утворення самоврядування у
воєводствах і передача йому
вибраних завдань регіонального
характеру
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Додаток А.2
Деякі передумови становлення освіти дорослих у Польщі
у другій половині ХХ століття: історичний аспект
Характерною ознакою Польщі є багатовіковий досвід освіти дорослих, який
ґрунтується на таких постулатах філософії освіти дорослих:1) освіта – це життя, а
не просто підготовка до невідомого майбутнього існування; 2) освіта – це
неперервний процес, що базується на неформальних ідеалах; 3) освіта дорослих
починається там, де професійна освіта завершується, а її мета наповнюється
сенсом протягом усього життя; 4) в основі розвитку освіти дорослих лежать певні
ситуації, а не предмети (Kołakowski, 1961;Szlosek, Wiatrowski, &Ciżkowicz, 2007).
Як зазначає А. Вихрущ (2014), що підчас II світової війни у період
гітлерівської окупації освіта дорослих у Польщі залишається в центрі уваги. З
перших

днів

панування

німецької

адміністрації

на

території

Генерал-

Губернаторства і приєднаних до Рейху польських землях починаючи з 1939 р.
ліквідовувалися всі культурно-освітні установи, середні та вищі навчальні
заклади, розпочалися перманентні акції зі знищення польської інтелігенції.
Т. Александер (Aleksander, 2002) також визначає, що лекції, зустрічі з
представниками інтелігенції, огляд підпільних видань, підготовка інформаційних
бюлетенів, поширення інформації зарубіжних радіопередач, нелегальні концерти,
вечори поезії, організація курсів, діяльність Відділу освіти дорослих, робота двох
підпільних народних університетів, патріотичні дискусії, створювали відповідне
духовне наповнення, забезпечувало ідейну і духовну підтримку польського
населення. Навіть в умовах концентраційних таборів проводилось ознайомлення
полонених з питаннями історії та літератури, з допомогою міжнародних організацій
вдалося провести декілька конкурсів з питань права, педагогіки, а також живопису.
Польський дослідник М. Бублік (Bybluk, 2004) зазначає, що у період
окупації в підпільних структурах було започатковано діяльність загальних
університетів: Вільного польського університету, Інституту освіти дорослих, який
прийняв назву Народного інституту освіти і культури, а також самоосвітню
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діяльність дорослих (c. 26). Після закінчення окупації розпочали свою діяльність
Товариство робочого університету, Товариство народних університетів, Народний
інститут освіти і культури дорослих, загальні університети. Товариство робочого
університету діяло як незалежне товариство, а потім у 1948 р. приєдналося до
Товариства народних університетів і виникло Товариство робочих і народних
університетів (TURiL).
У повоєнні роки увага науковців до проблеми освіти дорослих не
зменшується. У 1947 р. у Польщі виходить друком праця Т. Новацького (Nowacki,
2004) «Професійна освіта в новій Польщі» (Szkolnictwo zawodowe w nowej
Polsce), у якій автор обґрунтував програму освіти в широкому розумінні і
визначив роль професійної освіти для дорослого населення. Важливо відзначити,
що на початку існування комуністичних урядів розвиток польської освіти для
дорослих був значно загальмований.
Джерело: складено за публікаціями Aleksander, 2002, Bybluk,2004,
Nowacki,2004,Szlosek, Wiatrowski, &Ciżkowicz, 2007, Kołakowski, 1961.

Вихрущ,2014,
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Додаток Б.
Додаток Б.1
Нормативно-правове, кількісне і змістове забезпечення складових освіти
дорослих у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
Таблиця Б.1
Нормативно-правове забезпечення діяльності закладів професійної освіти
дорослих
Назва закладу

Нормативно-правове забезпечення
І період (1951 – 1989 рр.)
ПрофесійноЗакон
«Про
заплановане
працевлаштування
випускників
технічні
школи загальноосвітніх професійних училищ та коледжів» від 7 березня
(училища)
1950 р.;
Постанова Ради Міністрів № 448 «Про систему професійної освіти»
від 23 червня 1951 р.;
Наказ Прем'єр-міністра № 136 «Про типовий договір між школою та
робочим місцем для практичного навчання професії» від 18 серпня
1951 р.;
Наказ Президента Державної комісії з економічного планування
«Про продовження дії Указу від 12 грудня 1951 р. Про винагороду
працівників, які навчають працівників на робочих місцях,
підпорядкованих певним
міністрам,
до
робочих місць,
підпорядкованих Міністерству корисних копалин та промислів,
Міністру з питань купівлі та продажу Президент Центрального
видавництва, графічної промисловості та книговидання» від 10
липня 1954 р.;
Закон «Про професійне навчання, учнівство щодо конкретної
зайнятості та умови залучення молоді на робочі місця та початкове
працевлаштування» від 2 липня 1958 р.;
Закони «Про розвиток системи освіти і навчання» (1961);
Постанова Міністра освіти
«Про
адаптацію організації
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів до
змін, що випливають із Закону про розвиток системи освіти» від 25
вересня 1965 р.
ІІ Період (1990 –1999 рр.)
Поліцеальні школи Закон «Про систему освіти» від 7 вересня 1991 р.
Професійнотехнічні
школи
(училища)
ІІІ період (2000 – 2009 рр.)
Поліцеальні школи Постанова Міністра національної освіти і спорту «Про класифікацію
Професійнопрофесій професійної освіти» від 8 травня 2004 р.
технічні школи
(училища)
Джерело: самостійна розробка автора
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Таблиця Б.2.
Нормативно-правове забезпечення створення і функціонування
Товариства загальних знань у Польщі (друга половина ХХ– початок ХХІ ст.)
Рік
1950

1959

1994

Документ
Сутність
Місце розташування
Товариство загальних знань (1950 р. – дотепер)
Розпорядження Ради Міністрів Визнання Товариства загальних
м. Варшава
«Про визнання Товариства
знань як асоціації вищої
загальних знань» від 5 травня комунальної власності, яка
1950 р.
впроваджує освітні та культурні
Rozporządzenie Rady Ministrów заходи серед дорослих, дітей та
z dnia 5 maja 1950 r. o uznaniu молоді та розвиває практичні
«Towarzystwa Wiedzy
навички серед дорослого населення
Powszechnej – (TWP)» za
переважно через державні
stowarzyszenie wyższej
університети, читання, виставки та
użyteczności.
клуби.
Розпорядження Ради Міністрів Створення Товариства загальних
«Про статуту асоціації вищої знань у кожному воєводстві як
комунальної власності» від 4 організаційної структури,
грудня 1959 р.
пов’язаної з адміністративним
Rozporządzenie Rady Ministrów розподілом країни
z dnia 4 grudnia 1959 r. w
sprawie nadania statutu
stowarzyszeniu wyższej
użyteczności «Towarzystwo
Wiedzy Powszechnej (TWP)».
ХІ Національний конгрес
Остаточно санкціоновано
делегатів
незалежність всіх регіональних
відділень Товариства загальних
знань.

Джерело: самостійна розробка автора

Воєводства:
Великопольське,
Західнопоморське,
Подляське,
Куявсько-поморське
Мазовецьке,
Малопольське,
Ніжнеселеське,
Люблінське,
Вармінсько-Мазурське,
Свентокшинске.
Білосток, Бигдощ,
Варшава, Вроцлав,
Вишков, Краків,
Косчан, Люблін,
Легніца, Ломжа,
Ольштин,
Остроленка, Плоцк,
Познань, Радом,
Седльце, Згожелець
Щецін.
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Таблиця Б.3
Кількість учнів у школах для дорослих у Польщі у 1990–1999 рр.
Рівень
школи

1990/
1991

1991/
1992

1992/
1993

1993/
1994

1994/
1995

1995/
1996

1996/
1997

1997/
1998

1998/
1999

Базова
середня
школа

13934

12487

11274

9868

9235

8716

8470

8921

9040

Гімназія

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Загальн
оосвітні
ліцеї

48607

48991

52322

51134

64329

73026

85027

97527

97527

Повні
середні
школи

3943

2229

2067

3181

5630

8026

11361

11870

11870

Середні
професі
йні
школи

158417

146753

147729

153686

172669

173965

190778

190861

190861

Разом

224901

210560

212392

223869

251863

263733

281640

296088

309298

Джерело: Kwiatkowski, 2002.
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Продовження додатку Б.1.
Приклади змістового забезпечення навчального процесу
у школах для дорослих 1998–1999 рр.
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Рис. Б.1.Навчальне навантаження (у год.) / роки 1990–1999рр.
Приклади змістового забезпечення навчального процесу
у школах для дорослих 2008–2009 рр
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Рис. Б.2.Навчальне навантаження (у год.) / роки 2000–2009рр.
Джерело: The system of education, 2014
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Таблиця Б.4
Основне нормативно-правове забезпечення організації післядипломної
освіти працівників і фахівців у Польщі (1951 – 2009 рр.)
№
Назва документу
1

Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania.

2 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3

ZmianywymienionejustawyzostałyogłoszonewDz.U. z 1997 r. poz. 840, z 1999 r. poz. 729 i 931,
z 2000 r. poz. 548, 1027i 1216, z 2001 r. poz. 1071, z 2003 r. poz. 1061, 1142, 1750, 1935 i 2255,
z 2004 r. poz. 219, 626, 889 i 2426, z 2005 r. poz.732, 757, 1109, 1363, 1479 i 1493, z 2006 r.
poz. 1409, 1592 i 1648, z 2007 r. poz. 589, 850, 859 i 1378, z 2008 r. poz. 560, 782, 1056, 1080 i
1344, z 2009 r. poz. 504, 533, 1317, 1323, 1474, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 46, 227, 229, 625,
626, 842, 857,
4 Rozporządzeni a Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 13 czerwca 2003r.w sprawie ramowych
statutów publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i
doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. z 2003r.
Nr132, poz. 1226
5 Ustawazdnia 2 lipca 2004 r. oswobodziedziałalnościgospodarczej.Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807.
6 RozporządzeniuMinistraEdukacjiNarodowejiSportuzdnia 8 maja 2004 r.
wsprawieklasyfikacjizawodówszkolnictwazawodowego (Dz.U. Nr 114, poz. 1195 zdnia 19 maja
2004 r.)
7 Niniejszaustawadokonujewzakresieswojejregulacjiwdrożeniadyrektywy2005/36/WEParlamentuE
uropejskiegoiRadyz dnia 7 września 2005 r. wsprawieuznawaniakwalifikacjizawodowych
(Dz.Urz. UEL 255 z 30.09.2005, str. 22, zpóźn. zm.).
8 ZmianytekstujednolitegowymienionejustawyzostałyogłoszonewDz.U. z 2006 r. poz. 1043, z 2007
r. poz. 125, z 2008 r. poz. 416, 1056, 1198 i 1414, z 2009 r. poz. 120, 306, 595 i 1777, z 2010 r.
poz. 1593, z 2011 r. poz. 1195, z 2012 r. poz. 161,921 i 1407 orazz 2013 r. poz. 1650.
9 ZmianytekstujednolitegowymienionejustawyzostałyogłoszonewDz.U. z 2008 r. poz. 1505 i 1570,
z 2009 r. poz. 97, 206,
10 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia
2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 61, poz. 502).
Джерело: самостійна розробка автора

Поліцеальні школи у Польщі

Рис. Б.3. Розташування поліцеальних шкіл «GoWork» у Польщі
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Додаток Б.2
Опис професії «Медичний рятівник»
(приклад навчання у поліціальних школах)
Професія «Медичний рятівник» з’явилася в Польщі в 90-ті рр. ХХ ст. як
відповідь на потребу професійної підготовки медичного персоналу для надання
екстреної медичної допомоги та виконання завдань в організаційних одиницях
створеної в Польщі системи державного медичного рятівництва. У 90-х рр. ХХ ст.
почалося опрацювання системи професійної підготовки медичних рятувальників.
Польське товариство екстреної медичної допомоги, яке тоді було переконаним
прихильником змін у національній системі охорони здоров’я, неодноразово
вказувало на необхідність підготовки кадрів спеціалістів – медичних рятувальників,
які зможуть виконати завдання системи охорони здоров’я населення.
У дослідженні науковців Вищої школи стратегічного планування та
міжнародного

приватного

права

Сілезького

університету

в

Катовіцах

Б. Адамкєвіч-Герод і Я. Мадовіч виокремлено, що в ухваленій у 90-х роках ХХ ст.
концепції рішень у сфері медичного рятівництва йшлося про покладення на
новостворену професійну групу дуже відповідальних завдань, виходячи з
історичної ролі фельдшера як помічника лікаря та довіряючи медичним
рятувальникам компетенції на вживання багатьох заходів, які досі могли бути
вживані тільки лікарем. Перші заходи, пов’язані зі створенням програми навчання
медичних рятувальників, були проведені у Познані під керівництвом професора,
доктора медичних наук Вітольда Юрчика. У результаті, як зазначили дослідники,
було розроблено авторську програму навчання, яка згідно з рішенням міністра
охорони здоров’я та соціального захисту після консультації з міністром освіти
була скерована до пробного впровадження (Мадовіч, Адамкєвіч-Герод, 2010).
Перший набір в поліцеальну школу за фахом «медичний рятувальник»
відбувся в Польщі у вересні 1992 р., а через два роки на ринку праці з’явилися
перші професійні медичні рятувальники. У той же час тодішній державний
секретар Міністерства охорони здоров’я, відповідальний за медичне рятівництво,
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звернувся до ректора Медичного університету в Катовіце з проханням
запровадити спеціальність «медичне рятівництво» на лікарському факультеті в
Забжу, і в 1999–2000 рр. у Сілезькому університеті було розроблено авторську
програму навчання за спеціальністю «медичне рятівництво».
У 2000 р. відбувся перший у Польщі набір кандидатів на трирічне навчання до
Сілезької медичної академії за фахом «медичне рятівництво» на лікарьскому
факультеті в Забжу. Незабаром на зразок Сілезької академії інші вищі медичні
школи розпочали навчання майбутніх спеціалістів з медичного рятівництва.
Цікавим є те, що коли перші студенти почали навчання у ВНЗ, виникла ситуація
дуалістичної системи професійної освіти медичних рятувальників: існувало два
альтернативні шляхи здобуття професійної освіти: навчання у поліцеальній школі
(2 роки) – рівень середньої школи; навчання у вищому навчальному закладі (3
роки) – університетський рівень.
Особливу увагу у контексті нашого дослідження привертає те, що навчання
медичних рятувальників у Польщі не завершувалося з отриманням диплома.
Згідно з польським законодавством медичний рятувальник має обов’язок
неперервного навчання протягом усього періоду трудової діяльності. До форм
удосконалювання кваліфікацій медичних рятувальників відносять такі: курс;
cемінар; самонавчання.
Курс у післядипломному навчанні може бути реалізований тільки згідно з
програмою навчання, схваленою Міністром охорони здоров’я. Після успішного
складання іспиту слухач отримує запис у карту вдосконалювання кваліфікацій
120 кредитів та сертифікат про закінчення курсу. Курс складається з п’яти
основних тематичних модулів: правові питання; медична допомога дорослим
постраждалим; медична допомога постраждалим дітям; медична допомога при
травмуванні; заходи у випадках катастроф.
Семінар

проводиться

згідно

з

програмою

навчання,

розробленою

організатором навчання та затвердженою регіональним консультантом у сфері
екстреної медичної допомоги. Семінар не може тривати менше 5 годин та
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повинен бути реалізований згідно з програмою навчання, яка враховує знання та
вміння у сфері екстреної медичної допомоги.
Самонавчання може бути реалізоване, наприклад, через: участь у конгресах,
з’їздах, конференціях або симпозіумах; участь у навчальних семінарах та інших
формах навчання, пропонованих роботодавцями; участь в освітніх програмах
через інтернет; наукових публікацій (як автор або співавтор) книжок, статей,
переклад наукової або науково-популярної літератури.
Процес професійного вдосконалювання повинен бути задокументований в
карті, яка є свідченням позитивного закінчення повного навчального періоду. Ця
карта разом

з

виписами

надається

працедавцю. Уніфіковане

навчальне

забезпечення підготовки за фахом «медичний рятувальник» надано у нижче.
Стандарти навчання медичних рятівників у Польщі.
У червні 2004 р. була створена група експертів з питань розробки
уніфікованих системних передумов навчання у сфері медичного рятівництва. У
результаті були розроблені та впроваджені на території всієї Польщі уніфіковані
стандарти

навчання

із

спеціальності

«медичне

рятівництво»

(«медична

рятувальна служба»).
Загальні вимоги для спеціальності «медичне рятівництво» наступні.
Тривалість навчання за програмою першого ступеню не менше 6 семестрів,
кількість годин занять – не менше 3800, кількість балів ECTS (European
Credit Transfer System) – не менше 180.
Випускник повинен володіти загальними знаннями із соціальних наук, а
також спеціальними знаннями та вміннями у сфері медичних наук – особливо
медичних рятувальних дій, які виконуються у ситуаціях раптової загрози для
здоров’я дорослих і дітей незалежно від їхньої причини.
У рамках стандартів навчання для спеціальності «медичне рятівництво» було
виділено дві групи: основного змісту та програмного змісту.
Професійна практика. Професійна практика повинна тривати не менше 10
тижнів. Її мета – удосконалення здобутих знань та практичних навичок. Практика
повинна надавати можливість здобути основний професійний досвід, необхідний
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у подальшій роботі медичного рятівника. Про порядок та форму проведення
практики вирішує навчальний заклад, де відбувається навчання.
Професійна практика у шпитальному рятувальному відділенні передбачає:
 вивчення правил функціонування та ведення документації;
 вивчення обладнання та ліків, що використовуються у шпитальному
рятувальному відділенні;
 участь у рятувальних процедурах хворих у ситуаціях раптової загрози для
здоров’я людини;
 вивчення правил функціонування всіх зон шпитального рятувального
відділення;
 участь у медичних процедурах, які виконуються в усіх зонах шпитального
рятувального відділення.
Професійна практика у центрі рятувальної служби:
 вивчення правил функціонування i ведення документації медичного
диспонента у команді медичного рятівництва;
 вивчення

рятувального

обладнання

та

ліків,

якими

користуються автомобілі швидкої допомоги;
 участь у викликах автомобілів швидкої допомоги;
 участь у проведенні медичних рятувальних заходів осіб у ситуації раптової
загрози для здоров’я;
 вивчення порядку роботи медичного диспетчера і прийом викликів під
наглядом медичного диспетчера.
Практика Державної пожежної служби (PSP):
 вивчення організації та функціонування рятувально-пожежної частини;
 вивчення

правил

розпорядження

місцевими

частинами

Державної

пожежної служби у рятувально-пожежних заходах;
 вивчення технічного обладнання Державної пожежної служби, тактики
пожежних підрозділів, організації рятувальних заходів, евакуації, рятівництва та
деконтамінації;
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 вивчення безпеки рятувальних дій, рятувального оснащення Державної
пожежної служби та засобів зв’язку.
Рятувальний

табір.

Стандарти

навчання

за

спеціальністю

«медичне

рятівництво» передбачають обов’язкову участь (з отриманням заліку) протягом
строку навчання у таборі, за програмою якого студенти вивчають техніку
спеціального рятівництва.
Програма

табору

включає:

водне

рятівництво;

гірське

рятівництво;

рятівництво на висоті; зимове рятівництво; біг місцевістю; скелелазіння;
судноплавство. Стандарти навчання за іншим програмним змістом (год.): фізичне
виховання (60); іноземні мови (120); інформаційні техніки (30); гуманістичні
предмети (60).
Медичний рятувальник – це медична професія, визначення якої наведено в
Законі про медичне рятівництво від 8 вересня 2006 р. Медичний рятувальник має
право на вживання медичних рятувальних заходів.
Відзначимо, що загальні вимоги для спеціальності «медичне рятівництво» такі:
тривалість навчання за програмою першого ступеню не менше 6 семестрів, кількість
годин занять – не менше 3800, кількість балів ECTS (European Credit Transfer System)
– не менше 180. Випускник повинен володіти загальними знаннями із соціальних
наук, а також спеціальними знаннями та вміннями у сфері медичних наук – особливо
медичних рятувальних дій, які виконуються у ситуаціях раптової загрози для
здоров’я дорослих і дітей незалежно від їхньої причини.
Джерело: Мадовіч, Адамкєвіч-Герод, 2010.
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Додаток В
Система освіти дорослих у Польщі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
Таблиця В.1
Розвиток системи освіти дорослих у Польщі
(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
Періоди
1
І період
(1951–1989 рр.)
ідеологічний

Шкільна освіта
2
Початкові школи і
гімназій для працюючих
дорослих (мета –
ліквідація безграмотності
дорослих, отримання
професійних навичок).
Середні школи для
дорослих, ліцеї (мета –
отримання працівниками
загальної і професійної
освіти)
Інститут професійної
освіти (мета –дослідження
специфіки професійної
підготовки фахівців в
умовах виробництва;
введення спеціальності
«педагогіка праці»).
Поліцеальні школи (мета
– задоволення
професійно-освітніх
потреб працівників).

Позашкільна освіта
3
Товариства загальних
знань, Товариства
робочих і народних
Університетів, Вечірні
університети
марксизму-ленінізму
(мета – забезпечення
поширення
політичних знань і
пропаганди серед
різних груп і
категорій дорослих)
Спілка польського
ремесла (ZRP) (мета –
позашкільна освіта
дорослих по
замовленню центрів
зайнятості і
роботодавців)
Польське економічне
товариство (РТЕ)
(мета – підвищення
кваліфікації
економістів).
Наукове товариство з
організації та
управління (мета –
підвищення
кваліфікації
управлінських кадрів)
1975 р – поява
першого Університету
третього віку (мета –
організація навчання
людей похилого віку)

Вищі школи (мета –
отримання вищої
професійної освіти)
Післядипломна освіта:
Центри неперервного
навчання, Центри
практичного навчання,
Центри перепідготовки і
професійного
удосконалення (мета –
стажування,
перепідготовка,
підвищення професійної
кваліфікації дорослих);
професійні кваліфікаційні
курси, курси професійної
майстерності (мета –
підвищення професійних
навичок і кваліфікацій)
Особливість І періоду – ідеологічна спрямованість
освіти дорослих

Самоосвіта
4
Активізація освіти
дорослих
через
радіо
та
телебачення
в
провінційних
містах і селищах
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Продовження таблиці В.1
1
ІІ період
(1990–1999 рр.)
Реформаторський

2
3
4
Початкові школи і
Спілка польського
Навчальні радіо – і
гімназій для працюючих
ремесла (ZRP) (мета – телепрограми
дорослих (мета –
позашкільна освіта
(мета – сприяння
ліквідація безграмотності дорослих по
самоосвіті
дорослих, отримання
замовленню центрів
дорослих)
професійних навичок).
зайнятості і
Середні школи для
роботодавців)
дорослих, ліцеї (мета –
Польське економічне
отримання працівниками
товариство (РТЕ)
загальної і професійної
(мета – підвищення
освіти)
кваліфікації
Поліцеальні школи (мета
економістів).
– задоволення
Наукове товариство з
професійних і
організації та
особистісних освітніх
управління (мета –
потреб дорослих).
підвищення
Вищі школи (мета –
кваліфікації
отримання вищої
управлінських кадрів)
професійної освіти)
Центри освіти
Курси у центрах занятості дорослих (мета –
( мета – сприяння
розвиток
зниженню безробіття і
громадянської освіти
працевлаштування
дорослого населення)
Університети третього
дорослих).
віку (мета –
Післядипломна освіта
організація навчання
Центри неперервного
і дозвілля людей
навчання, Центри
похилого віку)
практичного навчання,
курси іноземних мов
Центри перепідготовки і
(мета – підвищення
професійного
іншомовної
удосконалення, (мета –
компетентності
стажування,
дорослих).
перепідготовка,
підвищення професійної
кваліфікації дорослих).
Особливість ІІ періоду – децентралізація у сфері управління і фінансування освітою
і створення недержавного сектору навчання
ІІІ період
Початкові школи і
Центри освіти
Розгалужена
(2000–2009 рр.)
гімназій для працюючих
дорослих (мета –
Інтернет-мережа з
євроінтеграційний дорослих (мета –
розвиток
навчальними
ліквідація безграмотності громадянської освіти
платформами (мета
дорослих, отримання
дорослого населення) – активна
Університети третього
професійних навичок).
самоосвітня
віку (мета –
Середні школи для
діяльність
організація навчання
дорослих, ліцеї (мета –
дорослих в умовах
і
дозвілля
людей
отримання працівниками
інформаційнопохилого віку)
загальної і професійної
комунікативних
освіти)
технологій
навчання)
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Продовження таблиці В.1
1

2
3
4
Вищі школи (мета –
отримання вищої
професійної освіти)
Курси у центрах занятості
(мета – сприяння
зниженню безробіття і
працевлаштування
дорослих).
Післядипломна освіта
(мета – стажування,
перепідготовка,
підвищення професійної
кваліфікації дорослих).
Особливість ІІІ періоду – модернізація системи освіти дорослих
до стандартів ЄС
Прогнозовані
Рівність доступу до освіти Розширення мережі
Розробка освітніх
перспективи
різних категорій
закладів
онлайн-платформ;
дорослих; упровадження
неформальної освіти; упровадження
інноваційних технологій
зростання кількості
дистанційного
навчання дорослих
Університетів
навчання
третього віку
Джерело: самостійне розробка автора
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Таблиця В.2
Система освіти дорослих у Польщі
у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
Заклади і
установи

Забезпечення
Нормативноправове
2

Організаційно- Фінансове
Змістове
управлінське
1
3
4
5
Шкільна підсистема освіти дорослих
(загальноосвітні і професійні інституції з освіти дорослих)
Загальноо Закон «Про
Централізоване Кошти з
Підпорядкусвітні
розвиток
(до 1989);
державного
вання
початкові системи освіти і Децентралізова бюджету
Міністерству
школи для навчання» (1961) не, автономне
національної
дорослих
Закон «Про
(з 1990)
освіти Польщі
(до 1999)
систему освіти»
(1991).
Загальноо Закон «Про
Централізоване Кошти з
Підпорядкусвітні
розвиток
(до 1989);
державного
вання
середні
системи освіти і Децентралізова бюджету
Міністерству
школи для навчання» (1961) не, автономне
національної
дорослих
Закон «Про
(з 1990)
освіти Польщі
систему освіти»
(1991).
Середні
Закон «Про
Централізоване Кошти з
Підпорядкупрофесійн заплановане
(до 1989);
державного
вання
і школи
працевлаштуван Децентралізобюджету
Міністерству
ня випускників
ване,
національної
загальноосвітніх автономне
освіти Польщі
професійних
(з 1990)
училищ та
коледжів» (1950)
Закон «Про
розвиток
системи освіти і
навчання» (1961)
Закон «Про
систему освіти»
(1991).
Гімназії
Закон «Про
Децентралізова Кошти з
Підпорядкудля
систему освіти» не, автономне
державновання
дорослих
(1991).
(з 1990)
го бюджету
Міністерству
(з 1999)
національної
освіти Польщі

Навчальнометодичне
6
За
стандартами
Міністерства
національної
освіти
Польщі
За
стандартами
Міністерства
національної
освіти
Польщі
За
стандартами
Міністерства
національної
освіти
Польщі

За
стандартами
Міністерства
національної
освіти
Польщі

250

Продовження таблиці В.2.
1
Поліцеаль
ні школи

2
Закон «Про
заплановане
працевлаштуван
ня випускників
загальноосвітніх
професійних
училищ та
коледжів» (1950)

Ліцеї для
дорослих

Закон «Про
Централізоване Кошти з
ПідпорядкуЗа
розвиток
(до 1989);
державновання
стандартами
системи освіти і Децентралізова го бюджету
Міністерству
Міністерства
навчання» (1961) -не, автономне
національної
національної
Закон «Про
(1990)
освіти Польщі освіти
систему освіти»
Польщі
(1991).
Закон «Про
Централізоване Кошти з
ПідпорядкуЗа
розвиток
(до 1989);
державновання
стандартами
системи освіти і Децентралізого
Міністерству
Міністерства
навчання» (1961) ване,
бюджетудо
національної
національної
Закон «Про
автономне
1999, з 1990
освіти Польщі освіти
систему освіти» (з 1990)
р. кошти з
Польщі
(1991).
державноЗакон «Про
го бюджету
вищу освіту»
та приватні
(2005)
надходження
Закон
Цетралізоване
Кошти з
ПідпорядкоЗа потребами
«Про
Фонду по
вані
роботодавців
зайнятість»
безробіттю
Міністерству
(1989).
праці і
Закон
соціальної
«Про зайнятість
політики
і безробіття»
(1991).
Закон «Про
зайнятість і
боротьбу з
безробіттям»
(1994).
Позашкільна підсистема освіти дорослих
(інституції післядипломної і неформальної (з 2003 р.) освіти дорослих)

ВНЗ

Курси при
центрах
зайнятості

3
Централізоване
(до 1989);
Децентралізова
не, автономне
(1990)

4
Кошти з
державного бюджету

5
Підпорядкування
Міністерству
національної
освіти Польщі

6
За
стандартами
Міністерства
національної
освіти
Польщі
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Продовження таблиці В.2.
1
Центри
неперервного навчання

2
Постанова
Ради Міністрів
Про систему
професійної
освіти (1951).
Закон «Про
розвиток
системи освіти
і навчання»
(1961)
Закон «Про
систему
освіти» (1991).
Кодекс Законів
«Про працю»
(1974)
Центри
Постанова
практичного Ради Міністрів
навчання
Про систему
професійної
освіти (1951).
Закон «Про
розвиток
системи освіти
і навчання»
(1961)
Закон «Про
систему
освіти» (1991).
Кодекс Законів
«Про працю»
(1974)
Центри
Постанова
підвищення Ради Міністрів
кваліфікації Про систему
професійної
освіти (1951).
Закон «Про
розвиток
системи освіти
і навчання»
(1961)
Закон «Про
систему
освіти» (1991).
Кодекс Законів
«Про працю»
(1974)

3
Територіальноадміністративне

4
Кошти з
державного бюджету і
позабюджетні
кошти

5
Підпорядкування
Міністерству
національної
освіти Польщі
і іншими
галузевим
Міністерствам

6
Регіональна
специфіка і
потреби в
місцевих
роботодавці
в в окремих
фахівцях

Територіально
адміністративне

Кошти з
державного бюджету
(місцевих) і
позабюджетн
их коштів

Підпорядкування
Міністерству
національної
освіти Польщі
і іншим
галузевим
Міністерствам

Регіональна
специфіка
ринку праці
і потреби
місцевих
роботодавці
в в окремих
фахівцях

Територіальноадміністративне

Кошти з
державного бюджету
(місцевих) і
позабюджетн
их коштів

Підпорядкування
Міністерству
національної
освіти Польщі
і іншим
галузевим
Міністерствам

Регіональна
специфіка
Ринку праці
та потреби
роботодавці
в в окремих
фахівцях
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Продовження таблиці В.2.
1
Центри на
виробництві

Товариство
загальних
знань

2
Закон «Про
заплановане
працевлаштува
ння
випускників
загальноосвітні
х професійних
училищ та
коледжів»
(1950)
Постанова
Ради Міністрів
Про систему
професійної
освіти (1951).
Закон «Про
розвиток
системи освіти
і навчання»
(1961)
Закон «Про
систему
освіти» (1991).
Розпорядження
Ради Міністрів
«Про
Товариство
загальних
знань» (1950).
Розпорядження
Ради Міністрів
«Про статут
асоціації вищої
комунальної
власності»
(1959).
Закон «Про
розвиток
системи освіти
і навчання»
(1961)
Закон «Про
систему
освіти» (1991).

3
Територіально
адміністративне

4
Кошти
підприємств,
установ і
позабюджетн
их коштів

5
Підпорядкування
іншим
галузевим
Міністерствам

6
Регіональна
специфіка і
потреби
місцевих
роботодавці
в

Територіально адміністративне

Кошти з
державного бюджету і
позабюджетн
их коштів

Підпорядкування
Міністерству
національної
освіти Польщі

За
стандартами
Міністерств
а
національної
освіти
Польщі
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Продовження таблиці В.2.
1
Польське
економічне
товариство

2
Закон «Про
розвиток
системи освіти
і навчання»
(1961)
Закон «Про
систему
освіти» (1991).
Закон «Про
громадські
об’єднання»
(1989)
Наукове
Закон «Про
товариство з розвиток
організації і системи освіти
управління
і навчання»
(1961)
Закон «Про
систему
освіти» (1991).
Закон «Про
громадські
об’єднання»
(1989)
Союз
Постанова
польського
Ради Міністрів
ремесла
Про систему
професійної
освіти (1951).
Закон «Про
розвиток
системи освіти
і навчання»
(1961)
Закон «Про
систему
освіти» (1991).
Народні
Закон «Про
університет- громадські
ти - центри
об’єднання»
освіти
(1989).
дорослих

3
Територіально адміністративне

4
Кошти з
державного бюджету і
позабюджетн
их коштів

5
Підпорядкування
Міністерству
національної
освіти Польщі
і іншим
галузевим
Міністерствам

6

Територіально адміністративне

Кошти з
державного бюджету і
позабюджетні
кошти

ПідпорядЗа
кування
потребами
Міністерству слухачів
національної
освіти Польщі
і іншим
галузевим
Міністерствам

Громада,
повіти

Фінансування з
членських
внесків,
грантів,
добровільних
пожертвувань,
приватних
коштів та
інших

Органам
місцевого
самоврядування

За
потребами
слухачів

Громада,
повіти

Фінансування з
членських
внесків,
грантів,
добровільних
пожертвувань,
приватних
надходжень
та інших
джерел
фінансування

Органам
місцевого
самоврядування

За
потребами
слухачів

За
потребами
роботодавці
в фахівцях
економічног
о профілю
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Продовження таблиці В.2.
1
Університети третього
віку

2
Закон «Про
громадські
об’єднання»
(1989)

3
Громада,
повіти

Джерело: самостійно складено автором

4
Фінансування з
членських
внесків,
грантів,
добровільних
пожертвувань,
приватних
надходжень
та інших
джерел
фінансування

5
Органам
місцевого
самоврядуван
ня

6
За
потребами
слухачів
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Додаток Д
Додаток Д.1
АНКЕТА
Шановний(а) пане(і)!
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України спільно з ГС «Українська
Асоціація освіти дорослих» запрошують Вас до участі в опитуванні з визначення освітніх
потреб дорослих. Ваші відповіді сприятимуть розвитку в Україні освіти впродовж життя.
Інструкція щодо заповнення анкети
Будь-ласка, уважно прочитайте питання анкети та позначте ті відповіді, які найбільше
співпадають з Вашою думкою, чи допишіть свій варіант. Ті запитання, де можна вибрати
декілька варіантів відповідей, позначені *.
Вам не потрібно підписувати анкету, але наприкінці просимо надати інформацію щодо
віку, статі, соціального статусу, професійного стажу.
Заздалегідь вдячні!
1.Чи задоволені Ви своїм професійно-кваліфікаційним рівнем?
 1.1. Цілком задоволений.
 1.2. Частково задоволений.
 1.3. Важко сказати, задоволений чи ні.
 1.4. Цілком незадоволений.
 1.5. Частково незадоволений.
2.Чи підвищували Ви професійну кваліфікацію впродовж життя?
 2.1. Ні.
 2.2. Один раз.
 2.3. Два рази.
 2.4. Три рази.
 2.5. Інше (вкажіть скільки разів).
3.Чи маєте Ви потребу у неперервній освіті?
 3.1. Так.
 3.2. Частково.
 3.3. Ні.
4.Як Ви оцінюєте власну здатність до самоосвіти?
 4.1. Із задоволенням засвоюю нові знання.
 4.2. Час від часу можу щось почитати, трохи позайматися, але мені потрібен наставник.
 4.3. Зовсім не можу самостійно вчитися, мені важко сконцентруватися.
 4.4. Інше ______________________
5.В оволодінні якими знаннями, уміннями, навичками для особистісного та професійного
розвитку Ви відчуваєте найбільшу потребу? *
 5.1. Комунікаційні навички (вміння спілкуватися, переконувати, вести дискусію,
презентувати себе, свою точку зору та ін.).
 5.2. Навички роботи у команді, налагодження співробітництва, взаємодії.
 5.3. Комп`ютерна грамотність та навички користування Інтернетом.
 5.4. Навички формування впевненості у собі.
 5.5. Навички самоорганізації, керування своїм часом, планування життя.
 5.6. Навички критичного мислення.
 5.7. Підвищення рівня професійної компетентності.
 5.8. Вивчення іноземної мови (якої) ____________________________
 5.9. Конструктивне вирішення конфліктних ситуацій.
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 5.10. Виховання дітей.
 5.11. Поєднання професійної діяльності з сімейним життям.
 5.12. Збереження здоров’я.
 5.13. Як бути щасливим / Що треба для щастя.
 5.14. Інше ________________________
6. Які Ви маєте очікування від навчання? *
 6.1. Підвищення рівня професійних компетентностей.
 6.2. Кар’єрне зростання.
 6.3. Особистісне зростання.
 6.4. Навчитися розуміти себе.
 6.5. Отримання свідоцтва, диплома, сертифікату, іншого документу.
 6.6. Інше _________________________
7. Виберіть особливості, які, на Ваш погляд, характерні для навчання дорослої людини *
 7.1. Спрямованість освітніх програм на вирішення практичних завдань.
 7.2. Можливість врахування індивідуальних особливостей дорослого учня.
 7.3. Гнучкість навчання (зручний режим без відриву від роботи).
 7.4. Налагодження зв’язків, обмін практичним досвідом з колегами.
 7.5. Наявність практичного досвіду у викладачів.
 7.6. Інноваційні методи навчання.
 7.7. Високий професійний рівень викладацького складу.
 7.8. Можливість спілкування з цікавими людьми.
 7.9. Інше_________________________
8. Чи маєте Ви доступ до інформації про заклади, організації, що надають освітні послуги
дорослому населенню?
 8.1. Так.
 8.2. Ні.
9. Чи вважаєте Ви для себе можливим набуття необхідних знань, умінь і навичок у
закладах неформальної освіти?
 9.1. Так.
 9.2. Ні.
 9.3. Важко сказати.
10.Чи брали Ви участь у заходах, організованих поза межами навчальних закладів
(неформальна освіта)? Якщо так, то в яких? *
 10.1. Тренінги особистісного зростання.
 10.2. Бізнес-тренінги.
 10.3. Стажування.
 10.4. Курси за інтересами.
 10.5. Заходи пов’язані з професійною діяльністю.
 10.6. Інші ________________________
 10.7. Не брав.
11. Що Вам заважає брати участь у заходах, організованих поза межами навчальних
закладів (неформальна освіта): тренінгах, семінарах, курсах, клубах за інтересами тощо? *
 11.1. Немає інформації.
 11.2. Немає часу.
 11.3. Дорого коштують.
 11.4. Мені це нецікаво.
 11.5. Перевагу надаю державним закладам освіти.
 11.6. Інше _______________________
12. В якому випадку Ви скоріше б відгукнулися на запрошення відвідати освітній захід? *
 12.1. Прочитав оголошення у газеті.
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 12.2. Побачив/почув рекламу.
 12.3. Отримав інформацію в Інтернеті.
 12.4. Отримав запрошення поштою.
 12.5. Отримав запрошення електронною поштою.
 12.6. Став учасником презентації освітнього заходу.
 12.7. Рекомендація знайомого, який вже брав участь у цьому освітньому заході.
 12.8. Випадково побачив оголошення, проблематика якого зацікавила.
 12.9. Інше _______________________
13. Якому виду навчання Ви б надали перевагу? *
 13.1. Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації.
 13.2. Короткотермінові курси, семінари.
 13.3. Класичне університетське навчання (лекції, семінари тощо).
 13.4. Навчання на робочому місці.
 13.5. Бізнес-навчання (тренінги, кейси тощо).
 13.6. Дистанційне навчання, онлайн-курси.
 13.7. Індивідуальне навчання з урахуванням особистих потреб дорослого учня.
 13.8.Самостійне навчання (самоосвіта)
 13.9. Інше ________________________
14. Які форми і методи навчальних занять для Вас найбільш прийнятні? *
 14.1. Лекція.
 14.2. Круглий стіл.
 14.3. Ділова гра.
 14.4. Семінарське заняття.
 14.5. Майстер-клас.
 14.6. Тренінг.
 14.7. Дискусія.
 14.8. Відеолекторії.
 14.9. Інші _______________________
15. Що може мотивувати Вас до включення в освітній процес упродовж життя? *
 15.1. Потреба у працевлаштуванні.
 15.2. Вимоги з боку роботодавця.
 15.3. Можливість кар’єрного зростання.
 15.4. Професійна зацікавленість.
 15.5. Необхідність отримання нових знань, умінь, навичок.
 15.6. Можливість задоволення особистих інтересів (хобі).
 15.7. Можливість розширення світогляду.
 15.8. Можливості розвитку творчого потенціалу.
 15.9. Можливість подолання «професійного вигорання».
 15.10. Нова, цікава для мене проблема.
 15.11. Можливість еміграції.
 15.12. Інше ______________________
16. Який напрям неформальної освіти є цікавим для Вас? *
 16.1. Спортивно-оздоровчий.
 16.2. Художньо-естетичний .
 16.3. Професійно-ремісничий, у т. ч. і народні промисли, ремесла.
 16.4. Патріотично-громадянський.
 16.5. Історико-культурний.
 16.6. Родинного виховання.
 16.7. Психологічний.
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 16.8. Мовний.
 16.9. Мода і стиль.
 16.10. Кулінарія.
 16.11.Інший _____________________
17. Яка тематика тренінгів, курсів, що перераховані нижче й спрямовані на розвиток
особистісних і професійних компетентностей, є для Вас цікавими? *
 17.1. Ефективна самопрезентація. Як влаштуватися на роботу.
 17.2. Успішний спосіб життя – здоровий спосіб життя!
 17.3. Ефективне спілкування.
 17.4. Стосунки жінки та чоловіка.
 17.5. Щаслива родина.
 17.6. Від впевненості – до гармонії (особистісне зростання).
 17.7. Ефективне управління часом (тайм-менеджмент).
 17.8. Робота в команді.
 17.9. Лідерство.
 17.10. Не цікавлять.
 17.11. Інші ______________________
18. Які теми психологічних семінарів і тренінгів є для Вас цікавими? *
 18.1. Особистісного зростання.
 18.2. Професійного зростання.
 18.3. Психокорекційний тренінг.
 18.4. Формування позитивної життєвої позиції.
 18.5. Тренінг комунікативної компетентності.
 18.6. Тренінг сімейної терапії.
 18.7. Тренінг підвищення ефективності батьківсько-дитячих стосунків.
 18.8. Подолання стресу.
 18.9. Інші _______________________
 18.10. Не цікавить.
19. Які теми тренінгів, семінарів, курсів з підвищення громадянських компетентностей є
для Вас цікавими? *
 19.1. Захист прав споживача.
 19.2. Права людини.
 19.3. Демократія.
 19.4. Екологія.
 19.5. Волонтерство.
 19.6. Соціально відповідальний бізнес.
 19.7. Інші _______________________
 19.8. Не цікавить.
20. Чи є цікавою для Вас тематика семінарів на духовну тематику? *
 20.1. Життєві смисли особистості.
 20.2. Ціннісне самовизначення.
 20.3. Життєва позиція людини.
 20.4. Медитація.
 20.5. Астрологія.
 20.6. Релігія.
 20.7. Інші _______________________
21.Чи хотіли би Ви відвідувати програми/курси з формування нових навичок? *
 21.1. Комп’ютерні курси.
 21.2. Курси водіїв.
 21.3. Мовні курси.
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 21.4. Ландшафтний дизайн.
 21.5. Флористика.
 21.6. Бізнес-курси.
 21.7. Інші _______________________
 21.8. Не цікавить.
22. Скільки годин на тиждень Ви готові витрачати на навчання?
 22.1. Витрачаю 1-2 години.
 22.2. Витрачаю 2-4 години.
 22.3. Витрачаю 4-6 годин.
 22.4. Свій варіант ________________
23.Будь ласка, у таблиці позначте цифрою «1» освітні заходи, за участь у яких Ви
погодилися би платити; цифрою «2» заходи, які б Ви погодилися відвідувати
безкоштовно; цифрою «3» - заходи які би Ви взагалі не стали відвідувати
Освітні програми (курси)
Поставте цифру
23.1. Психологічні семінари (підвищення впевненості у собі,
способи ефективного спілкування, вирішення конфліктів, виховання
дітей, лідерство
23.2. Тренінги, які дають можливість підвищити свій професійний
рівень або підвищити конкурентоспроможність на ринку праці (як
пройти співбесіду, провести перемови тощо)
23.3. Тренінги особистісного зростання
23.4. Тренінги з підвищення громадянських компетентностей
(захист прав споживача, права людини, демократія, екологія тощо)
23.5. Курси або клуби за інтересами (мистецтво, історія і культура,
народна творчість, музика, спорт, мода і стиль, лікарські рослини,
кулінарія тощо)
23.6. Курси з формування нових навичок (комп’ютерні, мовні,
бізнес-курси, курси водіїв, ландшафтний дизайн, флористика,
здоровий спосіб життя тощо)
23.7. Стажування за кордоном з метою обміну досвідом
23.8. Релігійні семінари
23.9. Інші (вкажіть які) ___________________________

Просимо додати таку інформацію:
24.Ваша стать:
 24.1. Жіноча.
 24.2. Чоловіча.
25.Ваш вік:
 25.1. До 20 років.
 25.2. Вік 21-30 років.
 25.3. Вік 31-40 років.
 25.4. Вік 41-50 роки.
 25.5. Вік 51-60 років.
 25.6. Понад 60 років.
26. Ваш сімейний стан:
 26.1. Неодружений / незаміжня.
 26.2. Одружений / заміжня.
 26.3. Розлучений / розлучена.
27.Ви проживаєте у:
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 27.1. Києві.
 27.2. Іншому місті з населенням понад 1 млн. осіб.
 27.3. Місті з населенням більше від 100 тисяч до 1 млн. осіб.
 27.4. Місті з населенням до 100 тисяч
 27.5. Селі чи смт.
28.Яку Ви маєте освіту:
 28.1. Середню.
 28.2. Середню спеціальну.
 28.3. Вищу: бакалавр, магістр
 28.4. Науковий ступень.
29. Профіль Вашої освіти:
 29.1. Технічний.
 29.2. Педагогічний.
 29.3. Економічний.
 29.4. Соціогуманітарний.
 29.5. Природничо-математичний.
 29.6. Юридичний.
 29.7. Інший __________________
30.Ваш соціальний статус:
 30.1. Студент.
 30.2. Робітник.
 30.3. Службовець.
 30.4. Військовослужбовець.
 30.5. Підприємець.
 30.6. Домогосподарка.
 30.7. Непрацюючий пенсіонер.
 30.8. Працюючий пенсіонер.
 30.9. Тимчасово непрацюючий.
 30.10. Переселенець .
31.Який Ви маєте загальний стаж роботи:
 31.1. До 10 років.
 31.2. Від 10 до 20 років.
 31.3. Від 20 до 30 років.
 31.4. Понад 30 рок
Дякуємо за участь в опитуванні!
Джерело: Пастушок, 2016 c.
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Додаток Д.2
Порядок створення та реєстрації центру освіти дорослих
на базі громадської організації
Згідно статті 1 Закону України «Про громадські об'єднання».
Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на
основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.
Об'єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка
тощо) відповідно до цього Закону визнається політичною партією або
громадською організацією. Для створення громадської організації необхідним є
проведення ряду заходів.
Перший крок: Створення організації. Для створення організації необхідно
перш за все зібрати свою команду у кількості не менш трьох осіб, яким потрібно
приміщення, щоб зібратись і провести установчі збори та скласти їх протокол.
При цьому обов’язково до порядку денного цих зборів включаються такі питання:
 про заснування громадської організації та затвердження її назви;
 про затвердження статуту громадської організації;
 про обрання керiвних органiв громадської організації;
Протокол, пiдписується головуючим на зборах та секретарем, і має мiстити:
 чiтко викладене рiшення зборiв про створення громадської організації та
затвердження її назви
 про затвердження статуту громадської організації,
 про обрання керiвних органiв громадської організації вiдповiдно до
статуту.
Зібрати вiдомостi про засновникiв. (Прiзвище, iм'я, по-батьковi особи, рiк
народження, мiсце постiйного проживання, iдентифiкацiйнi коди кожного iз
засновникiв, ксерокопії паспортів).
Після проведення загальних зборів треба визначитися зі шляхом легалізації
організації: або через повiдомлення, або шляхом реєстрацiї.
Другий крок: Легалізація організації.
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Перший варіант: легалізація громадської організації шляхом повідомлення.
Це самий простий та зручний спосіб. Для цього потрібно зробить дуже не багато:
Подати заяву, підписану не менш як трьома засновниками громадської
організації або її уповноваженими представниками. В заяві вказується прізвище, ім’я,
по батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників,
рік народження, місце постійного проживання, назва організації i місцезнаходження
центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації.
Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому законом порядку (пiдписи
повиннi бути нотарiально посвiдченi, заяву найкраще взяти з собою до нотаріуса в
електронному вигляді, адже друкуватись вона буде на його бланку).
Наведений спосіб легалізації досить простий, але має суттєві недоліки, і
перш за все той, що органiзацiя не одержує статусу юридичної особи i не може
бути суб'єктом цивiльно-правових вiдносин.
Другий варіант: легалiзацiя громадської організації шляхом реєстрації.
Для реєстрації потрібно подати до реєстраційного органу такі документи:
1. Заява до реєструючого органу (знову таки пiдписи повиннi бути
нотарiально посвiдченi, а заяву краще взяти з собою до нотаріуса в електронному
вигляді, бо друкуватись вона буде на його бланку).
2. Статут в двох примiрниках;
3. Протокол загальних зборiв, якi прийняли статут;
4. Відомостi про склад керiвництва центральних статутних органiв (iз
зазначенням прiзвища, iм'я, по-батьковi, року народження, мiсця постiйного
проживання, посади, місця роботи)
5. Данi про наявнiсть або відсутність мiсцевих осередкiв, пiдтвердженi
протоколами конференцiй (зборiв);
6. Документ про сплату реєстрацiйного збору (в залежностi вiд статусу
громадської організації сума збору буде рiзною: молодіжні та дитячі організації
від сплати звільняються, організації з місцевим статусом повинні сплатити 2,5
неоподаткованих мінімума, що дорівнює 42,50 грн, а з обласним – 5
неоподаткованих мінімумів, що становить суму 85 грн.);
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7. Вiдомостi про засновникiв об'єднання громадян або спiлок об'єднань
громадян (для громадян – iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi, року
народження, мiсця постiйного проживання; для спiлок об'єднань громадян - назви
об'єднання, мiсцезнаходження вищих статутних органiв, з доданням копiї
документа про легалiзацiю організації);
8. Документ, який підтверджує місцезнаходження громадської організації,
наприклад, довідка з житлово-експлуатаційного органу за місцем проживання
засновника (якщо там проживає сім'я, то потрібно надати заяви від інших членів
родини, що вони не заперечують проти розміщення організації за їх адресою) або
договір оренди (найму) приміщення під розміщення організації.
Орган державної реєстрації після надання вищезазначеного переліку
документів зообовязане протягом трьох робочих днів видати свiдоцтво про
державну реєстрацiю організації та завірену копію статуту
Третій крок: Управління статистики.
Перелік документів, які необхідно надати до Управління статистики:
1) нотарiально посвiдчену копiю статуту;
2) нотарiально посвiдчену копiю свiдоцтва про реєстрацiю;
3) сплатити реєстрацiйний збiр
4) облікову картку (Видається і заповнюється безпосередньо в управлінні
статистики).
5) квитанцію про внесення плати за видачу довідки та відповідної кількості
її завірених копій (оплатити можна безпосередньо в управлінні статистики суму в
розмірі: 15 гривень 56 копійок (при оформленні довідки протягом 3 днів) або 20
гривень 23 копійки (при оформленні – протягом 2 днів) або 31 гривня 13 копійок
(при оформленні – протягом 1 дня). Додатково за видачу кожної окремої копії
довідки – 1 гривня 55 копійок)
Доцільним є окрім оригіналу довідки замовити виготовлення і її завірених
копій (2–3 екземпляри). Завірена копія має силу нотаріально посвідченої, але її
оформлення є дешевшим в три рази.
Четвертий крок: Державна податкова адмiнiстрацiя.
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Перед вiдвiданням цього поважного органу ви повиннi призначити чи
обрати (відповідно до положень статуту організації) виконавчого керiвника
громадської організації i бухгалтера.
Перелік документів необхідних для взяття на облік:
1. Заява на iм'я начальника районної (мiської) податкової адмiнiстрацiї про
взяття вашої громадської організації на облiк;
2. Нотарiально посвiдчена копiя статуту громадської організації;
3. Нотарiально посвiдчена копiя свiдоцтва про реєстрацiю громадської
організації;
4. Довiдка про взяття організації на облiк вiд управлiння статистики;
5. Протокол установчих зборiв громадської організації;
6. Відомостi про засновникiв громадської організації;
7. Наказ (рiшення, протокол) про призначення (обрання) виконавчого
керiвника та наказ про призначення головного бухгалтера громадської організації;
Пiсля взяття організації на облік в державній податковiй інспекції, на
оригiналi статуту громадської організації ставиться вiдповiдний штамп i вам
видається довiдка про постановку вашої органiзацiї на облiк в органі державної
податкової служби.
П’ятий крок: Одержання дозволу на виготовлення печатки.
Для отримання дозволу до органу дозвільної системи надаються наступні
документи:
 заява про дозвіл на виготовлення печатки та штампів на iм'я начальника
дозвiльної системи з ескiзами по 2 примiрники на кожну печатку або штамп;
 нотарiально посвідчена копiя свiдоцтва про реєстрацiю громадської
організації;
 виписка iз статуту громадської організації (тобто тоє його частини, що
стосується права організації мати печатку або штампи) завірену пiдписом
керiвника громадської організації;
 оригiнали статуту та свiдоцтва про реєстрацiю громадської організації;
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 квитанцiю про сплату збору за надання дозволу в розмірі 51 грн.
Звичайно дозвiл на виготовлення печатки надається через тиждень пiсля
надання дозвільному органу вказаних документiв.
На оригiналi свiдоцтва про реєстрацiю громадської організації органом
дозвільної системи ставиться вiдповiдний штамп про надання дозволу i
повертаються по одному примiрнику ескiзiв печатки i штампiв з вiдмiткою про
дозвiл на їх виготовлення.
Шостий крок: Виготовлення печатки.
Замовити виготовлення печатки i штампiв можна у рiзних фiрмах та
організаціях за наявностi дозволу. Термiн виготовлення складає як правило вiд 1
години до 1 дня, а вартість виготовлення печатки залежить від фантазії з якою ви
малювали ескізи печатки.
Сьомий крок: Пенсiйний фонд України.
Перелік документів необхідних для надання до Фонду:
1) копiя статуту громадської організації;
2) копiя свiдоцтва про реєстрацiю громадської організації;
3) копiя довiдки з управлiння статистики про взяття на облiк громадської
організації;
4) Заява про реєстрацiю (оформляється у самому фондi).
Восьмий крок. Фонди соцiального страхування.
Зареєструватись у вказаних фондах необхідно у випадку використання
вашою організацією найманої праці
Необхідні документи :
1) копії статуту громадської організації;
2) копії свiдоцтва про реєстрацiю громадської організації
Дев’ятий крок. Вiдкриття банкiвського рахунку
Якщо ви вважаєте необхідним відкрити рахунок вашої організації в
банківській установі, то перш за все вам необхідно вибрати банк.
Добре також з’ясувати у вашого бухгалтера чи зручно йому працювати з
вибраним банком?
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Ну а коли ви вибрали банківську установу, то для відкриття рахунку
потрібно надати до неї такi документи:
1. Заява на iм`я керуючого банком чи його вiддiлення про вiдкриття рахунку
для вашої організації;
2. Протокол установчих зборiв організації;
3. Вiдомостi про засновникiв громадської організації;
4. Наказ (рiшення, протокол) про призначення (обрання) виконавчого
керiвника громадської організації;
5. Наказ про призначення головного бухгалтера організації;
6. Нотарiально посвiдчена копiя статуту громадської організації;
7. Нотарiально посвiдчена копiя свiдоцтва про реєстрацiю громадської
організації;
8. Довiдка про взяття на облiк вiд управлiння статистики;
9. Довiдка про взяття на облiк в податковій інспекції;
10. Картка iз зразками пiдписiв керiвника та головного бухгалтера, яким
надано право пiдпису фiнансових документiв.
Після надання вказаних документів банк укладе з вашою організацією
договiр про обслуговування банком вашої громадської організації, а ви сплачуєте
збiр за вiдкриття рахунку.
Як бачимо, шлях реєстрації та створення громадської організації є не дуже
складним, але займає деякій час. Якщо ви вже морально підготувалися до цього
шляху і можете зробити ці декілька кроків ,то потрібні лише невелика сума
грошей, вільний час та ця коротенька інструкція.
Ну а якщо ви вже зробили ці кроки і:
1) на оригiналi статуту вашої організації стоять штампи державної
податкової адмiнiстрацiї,

пенсiйного

фонду України,

фонду соцiального

страхування;
2) на оригiналi свiдоцтва про реєстрацiю громадської організації стоїть
штамп дозвiльної системи УМВС;
3) у вашiй папцi докуметiв громадської організації пiдшитi:
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 протокол установчих зборiв про утворення громадської органнізації,
 вiдомостi про засновникiв громадської організації,
 накази про призначення керiвника i головного бухгалтера організації,
 копiї документiв, одержаних в управлiннi статистики, банку, фондах
пенсiйному та соцiального страхування;
4) у вас є кругла печатка організації;
5) ваша громадська організація має постiйний розрахунковий рахунок, а
керiвник та головний бухгалтер мають перепустки до банку, де обслуговується
ваша організація; то можете сміливо сповістити про створення нової ГО та
провести її святкову презентацію «Дня народження».

СПІВПРАЦЯ ВІДДІЛІВ, УПРАВЛІНЬ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙМ. НІКОПОЛЬ
Відділ освіти та науки
Спільна робота
здійснюється
відповідно до
спільних програм
відділів та
управлінь
Нікопольської
міської ради та
Громадських
організацій міста

Відділ з питань культури

Відділ спорту
Відділ з питань сім’ї та молоді

Спілки: художників; фотохудожників
майстрів народноприкладногомистецтва тощо
Громадські організації

Рис. Д.1. Структура співпраці відділів, управлінь міської ради та
громадських організацій з освіти дорослих.
Джерело: авторська розробка за Законом України «Про громадські об'єднання».
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Додаток Д. 3
Зміст спецкурсу «Педагог-андрагог в системі освіти дорослих»

Семінар
ські
(год.)

Практич
ні (год.)

Самостійна
студентів (год.)

32

12

12

-

8

Екзамен (семестр)

Лекції
(год.)

ІV

Залік (семестр)

Всього годин

2

ауд.

семестр

Ден
на

курс

Форма навчання

Аудиторні

Контрольні
роботи
(семестр)

дом.

робота

1. Опис навчальної дисципліни за вибором студентів

ІV

-

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час
проведення аудиторних занять: лекційних, семінарських. Низку питань винесено
на розгляд і обговорення під час проведення семінарських занять. Також велике
значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота студентів.
Програма вивчення навчальної дисципліни за вибором «Педагог – андрагог
в системі освіти дорослих» складена відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки спеціаліста за напрямом 01 Освіта на основі Галузевого
стандарту вищої освіти.
Значення спецкурсу «Педагог-андрагог в системі освіти дорослих» полягає в
розробці і втіленні педагогічних технологій для навчальної моделі, яка розглядає
особистісно-творче навчання як безперервний творчий пошук і розвивальну
взаємодію у новому соціокультурному просторі освіти впродовж життя.
Міждисциплінарні зв’язки. Спецкурсурс «Педагог-андрагог в системі освіти
дорослих»

тісно

пов'язаний

з

курсами

психолого-педагогічного

блоку:

«Педагогіка», «Психологія», «Методика виховної роботи», «Соціальна робота».
2. Мета і завдання спецкурсу, його місце в навчальному плані.
2.1. Мета викладання спецкурсу.
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Мета спецкурсу: знайомство майбутніх фахівців з особливостями надання
освітніх послуг різним категоріям дорослих в умовах сучасного суспільства та
уміння орієнтуватися у широкому спектрі сучасних інноваційних технологій ідей,
напрямків і використовувати їх у практичній діяльності у сфері освіти дорослих.
2.2.Завдання вивчення дисципліни.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Педагог-андрагог
в системі освіти дорослих» є: окреслення предмету і завдання андрагогіки;
поглиблення,

розширення,

інтеграція

знань

з

педагогіки,

педагогічної

майстерності, навчально-виховних технологій; практична підготовка майбутніх
вчителів-андрагогів до інноваційної діяльності в галузі освіти дорослих;
визначення поняття «освіта дорослих»; обґрунтування складових неперервної
освіти; виокремлення особливостей дорослої людини як суб’єкта освіти і
навчання; характеристика факторів, які впливають на самоосвіту дорослих в
системі їх неперервної освіти.
Згідно з вимогами студенти повинні
знати:
- види освіти дорослих;
- технології навчання дорослих;
- особистісно орієнтовані форми і методи освіти дорослих;
- прийоми організації співробітництва на заняттях з дорослими учнями;
вміти:
-

застосовувати

технології

навчання

на

заняттях

з

урахуванням

індивідуальних особливостей дорослих учнів;
- оцінювати власну діяльність відповідно до науково-теоретичних та
педагогічних положень з освіти дорослих;
- будувати план власної професійної діяльності з дорослими учнями;
- застосовувати оптимальні організаційні форми та методи навчання з
дорослими учнями;
- володіти сучасною методикою навчальних занять з різними категоріями
дорослих.
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2.3. Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки
фахівця.
Набуття студентами компетентності з курсу можливе за актуалізації їхніх
знань з курсів «Психологія», «Педагогіка», «Методика виховної роботи»,
«Соціальна робота».
3. Зміст навчальної дисципліни.
3.1. Зміст тем дисципліни.
Розділ І. Теоретичні основи педагогічних технологій.
Тема. Освіта дорослих. Андрагогіка: сутність та вихідні положення.
Визначення освіти дорослих. Види освіти дорослих. Філософські основи;
теорії освіти дорослих українських філософів В. Андрущенка, І. Зязюна, В.
Кременя, В. Кудіна, В. Лутая. Сутність та дефініції андрагогіки, андрагогічна
модель інтарективного навчання, психологічні особливості навчання дорослих.
Тема.

Педагогічні

технології

на

основі

особистісної

орієнтації

педагогічного процесу освіти впродовж життя. Вимоги до викладача-андрагога.
Поняття педагогічної технології. Основні якості сучасних педагогічних
технологій. Структура педагогічної технології. Педагогіка співробітництва.
Особливості

змісту

і

методики

в

педагогіці

співробітництва:

гуманно-

особистісний підхід до дорослого учня; дидактично активізуючий і розвиваючий
комплекс; концепція виховання; педагогізація навколишнього середовища.
Вимоги до педагога-андрагога, структуру навчання викладача-андрагога його
професійна компетентність.
Тема. Педагогічні технології на основі активізації і інтенсифікації
діяльності дорослих учнів. Форми і методи навчання дорослих.
Ознайомити із активними методами і формами навчання дорослих. Знати і вміти
ефективно використовувати різноманітні методи навчання при навчанні дорослих.
Тема. Педагогічні технології на основі ефективності управління і
організації навчального процесу. Методи стимулювання дорослих учнів.
Технологія

індивідуального

навчання:

індивідуальне

навчання,

індивідуальний підхід, індивідуалізація навчання. Технологія програмованого
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навчання: метод проектів, метод «Дельфі», метод «Мозкової атаки». Колективний
спосіб навчання. Навчання у співробітнийцтві ( малі групи). Групові технології.
Технологічний процес групової роботи. Формування мотивів творчої діяльності і
підвищення наявного рівня творчої активності у дорослих учнів на занятті.
Розділ ІІ. Моделювання і конструювання навчально-виховного процесу
освіти дорослих.
Тема. Кретерії ефективності інтерактивних технологій.
Загальні основи інтерактивної технології. Система інтерактивного навчання.
Технологія інтерактивного навчання. Методи стимулювання творчої активності.
Творчі ситуації, навчально-творчі задачі.
Тема. Інноваційні підходи до застосування інтерактивних технологій.
Технологія інтерактивного застосування, етапи розробки інтерактивної
технології, методи розробки і застосування інтерактивної технології в освіті
дорослих. Метод дискусії, метод проектів, метод «мозкової атаки», метод
дискусії, навчально творчі-задачі, навчальний тренінг тощо.
3.2. Плани лекційних занять.
Лекція 1. Андрагогіка: сутність та вихідні положення.
План лекції.
1. Поняття освіти дорослих.
2. Основні види освіти дорослих.
3. Вихідні положення андрагогіки.
4. Сутність андрагога, його професіоналізм.
Завдання для самостійної роботи студентам:
Підготуватися до обговорення головних теоретичних положень на підставі
аналізу рекомендованої літератури. Проаналізувати і визначити таксономію цілей
вивчення предмету за своєю спеціальністю на основі нових навчальних програм.
Підготувати огляд періодичної преси;
- законспектувати і прорецензувати статті Лук’янова Л.Б. Соціокультурна

функція освіти дорослих у сучасному суспільстві. Вісник Черкаського
національного університету. Серія: Педагогічні науки;
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Індивідуально-самостійне завдання.
Підготувати реферат на тему за вибором:
1. Виклики і специфіка навчання дорослих в Україні.
2. Соціально-психологічні аспекти освіти дорослих в Україні.
Методи активізації навчальної діяльності студентів:
- постановка проблеми перед початком вивчення курсу;
- використання мультимедійної презентації;
- використання структурно-логічної схеми «Види освіти дорослих».

Лекція 2. Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації
педагогічного процесу освіти впродовж життя. Вимоги до викладача-андрагога.
План лекції.
1. Базові характеристики освітнього процесу.
2. Наукові основи педагогічних технологій.
3. Класифікація педагогічних технологій.
Завдання для самостійної роботи студентам:
1. Опрацювати конспект лекцій, вказану літературу.
2. Підготуватися до проведення круглого столу на тему: «Роль і місце педагогіки
співробітництва у сучасному суспільстві при проведенні занять з дорослими».
Практичне завдання.
Провести круглий стіл: «Роль і місце педагогіки співробітництва у
сучасному суспільстві при проведенні занять з дорослими» (підготовити тези
доповідей із зазначеної теми).
Індивідуально-самостійне завдання.
Підготувати реферат на тему за вибором:
1. Специфіка технологій навчання дорослих в Україні.
2. Соціально-психологічні аспекти технологій навчання дорослих в Україні.
Методи активізації навчальної діяльності студентів:
- проблемна лекція (проблемний виклад);
- використання мультимедійної презентації.
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Лекція 3. Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації
діяльності дорослих. Форми і методи навчання дорослих.
План лекції.
1. Структура, цілі та психологічні особливості навчання дорослої людини.
2. Проблемне навчання.
3. Форми і методи навчання дорослих.
Завдання для самостійної роботи студентам.
1. Опрацювати конспект лекцій, вказану літературу.
2.

Підготуватися до відповідей на теоретичні запитання.

3. Підготуватися до проведення методичного об’єднання на тему: «Формальна,
неформальна й інформальна освіта дорослих, її роль та місце у сьогоденні».
Індивідуально-самостійне завдання.
Підготувати реферат на тему:
1. Психолого-педагогічні основи освіти дорослих.
2. Використання ігрових методів при навчанні дорослих.
3. Корпоративна освіта дорослих як умова соціальної адаптації, професійного
самовдосконалення і духовного розвитку особистості.
Методи активізації навчальної діяльності студентів:
- методологічна лекція;
- використання мультимедійної презентації.
Лекція 4. Педагогічні технології на основі ефективності управління і
організації навчального процесу. Методи стимулювання дорослих учнів.
План лекції.
1. Технологія індивідуального навчання.
2. Колективний спосіб навчання.
3. Навчання у співробітництві (навчання у малих групах).
4. Метод проектів.
5. Методи стимулювання творчої активності дорослих учнів.
Завдання для самостійної роботи студентам:
1. Опрацювати конспект лекцій, вказану літературу.
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2. Підготуватися до відповідей на теоретичні запитання.
3. Підготуватися до проведення круглого столу «Роль і місце ігрового методу
навчання у сучасній освіті дорослих».
Індивідуально-самостійне завдання.
Підготувати реферат на тему:
1. Педагогічні умови використання групових технологій у освіті дорослих.
2. Освіта як фактор соціалізації дорослих.
3. Андрагогіка - наука про теорію, процес і технології освіти дорослих
Методи активізації навчальної діяльності студентів:
- лекція з елементами дискусії;
-

використання мультимедійної презентації.
Лекція 5. Елементи інтерактивної технології.
План лекції.

1. Загальні основи інтерактивної технології.
2. Система інтерактивної технології.
3. Інтерактивні технології при навчанні дорослих.
Завдання для самостійної роботи студентам.
1. Опрацювати конспект лекцій, вказану літературу.
2. Підготуватися до відповіді на теоретичні запитання.
3. Підготуватися до проведення круглого столу «Досвід освіти дорослих в
зарубіжних країнах (Польща, Німеччина, Франція, Данія, США, Англія) (країна
на вибір)».
Практичні завдання.
Провести круглий стіл «Досвід освіти дорослих в зарубіжних країнах (Польща,
Німеччина, Франція, Данія, США, Англія) (За вибором)».
Індивідуально-самостійні завдання.
Прорецензувати і законспектувати статті:
1. Аніщенко, О. В. 2014. «Смисложиттєві орієнтації у професійній діяльності
педагога».
2. Вершловский, С. Г. 2002. «От педагогики к андрагогике».
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3. Лук’янова, Л.Б. 2014. Освіта дорослих у сучасному українському науковому
дискурсі.
Методи активізації навчальної діяльності студентів:
- лекція з елементами дискусії;
-

використання мультимедійної презентації.
Лекція 6. Критерії ефективності інтерактивних технологій.
План лекції.

1. Етапи розробки інтерактивної технології.
2. Елементи інтерактивної технології: активні форми і методи навчання.
2. Технологія удосконалення загально навчальних умінь.
3. Педагогічні технології на основі системи ефективних уроків навчання
дорослих.
Завдання для самостійної роботи студентам.
1. Опрацювати конспект лекцій, вказану літературу.
2. Підготуватися до відповідей на теоретичні запитання.
3. Підготуватися до проведення пресконференції «Освіта дорослих: нові
можливості».
Практичні завдання.
1. Провести пресконференцію «Освіта дорослих: нові можливості».
Підготувати реферати на тему.
1. Філософські проблеми андрагогіки.
2. Організація навчального процесу дорослих в Україні.
Методи активізації навчальної діяльності студентів:
- постановка проблеми перед початком вивчення теми;
- використання мультимедійної презентації.
3.3. Плани семінарських (практичних) занять.
Для опанування матеріалу дисципліни окрім аудиторної роботи, значну
увагу необхідно приділяти самостійній роботі.
Основними видами самостійної роботи студента є вивчення додаткової
літератури, робота з довідковими матеріалами, занотовування фактів і тез, що не
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розглядались у лекційному курсі, зокрема й доповнень та узагальнень, які
викладач здійснює під час заняття чи підведенні підсумків, підготовка до
практичних занять, підготовка до поточного й підсумкового контролю виконання
самостійного завдання.
Виконання самостійної роботи студентами має на меті поглиблення,
узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а
також вміння застосовувати знання на практиці.
Оцінювання самостійної роботи:
Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі
здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному
занятті.
Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до
тем аудиторних навчальних занять, контролюється як при поточному контролі так
і підсумковому контролі.
Самостійна робота для студентів

№
з/п
1.
2.

Тема
Підготовка до семінарських занять.
Опрацювання практичних навичок

Кількість
годин
Д
8

Вид
контролю
Поточний
контроль

-

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять
Методологічні засади дослідження проблеми
освіти дорослих у системі неперервної освіти.
Теоретичні основи освіти соціально незахищених
категорій дорослих.
Соціологічні основи андрагогіки.

2

-

2

-

2

-

Умови формування іміджу андрагога.

2

-

Підготовка до семестрового контролю засвоєння
6
курсу.

-

Залік

277

3.6. Завдання для індивідуальної роботи
Найменування тем

Зміст індивідуальної
роботи

Методи контролю

Освіта дорослих: нові можливості.

Підготувати проект.

Презентація
і
захист
проекту,
аналіз
і
обговорення
виступів
студентів.

Досвід
освіти
дорослих
в
зарубіжних
країнах
(Польща,
Німеччина, Франція, Данія, США,
Англія).

Збір
інформації
та Групове
ознайомлення
із питань.
світовим
досвідом
(cкласти тези).

обговорення

Неперервна освіта як фактор Розробка плану та його Обговорення складених
розвитку дорослої людини.
презентація.
планів, їх удосконалення
Соціологічні
дослідження
презентація
наукового
андрагогіки.
дослідження.

4. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів.
Критерії оцінювання. Форми та методи контролю.
Дисципліна «Підготовка педагогів-андрагогів для роботи в системі освіти
дорослих» поєднує роботу на лекціях, практичних заняттях, консультаціях та
самостійну роботу студента.
На отримання балів за роботу з теоретичним матеріалом впливають такі
вимоги до роботи студентів: своєчасність виконання завдань; повнота їх
виконання; якість їх виконання; самостійність виконання; вірність виконання;
творчість у виконанні; ініціативність студентів у роботі; систематичнісгь та
активність роботи на семінарських заняттях; виконання завдань для самостійного
опрацювання.
При контролі системності та активності роботи на семінарських заняттях
оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях та виступах;
активність при обговоренні питань; результати виконання та презентації
практичних завдань.
Проведення практичних занять потребує від студентів самостійної
попередньої підготовки. При контролі виконання завдань для самостійного
опрацювання оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання тем та окремих
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питань, самостійне виконання практичних завдань. Студент має можливість
отримати високу оцінку лише за умов його постійної, якісної роботи; активної та
творчої поведінки; наполегливості в отриманні необхідних знань та навичок.
Критерії оцінювання знань студентів
В основу системи оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни
закладені наступні критерії:
- повнота знань – вичерпна достатність у відтворенні інформації щодо
змісту навчальної дисципліни;
-

адекватність

знань

–

їх

правильність,

відповідність

теоретико-

методологічним засадам;
- усвідомленість (осмисленість) знань – розуміння змісту інформації
навчальної дисципліни та вміння його вербалізувати.
Форми та засоби поточного та підсумкового контролю
Дисципліна вивчається протягом двох семестрів. Поточний контроль знань
та умінь студентів з дисципліни проводиться у двох напрямках:
1. Контроль систематичності та активності роботи студента на
семінарських заняттях; передбачає оцінку рівня знань, умінь та навичок
студентів під час захисту результатів виконаних завдань.
2. Контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання;
передбачає оцінку виконання завдань, які винесені на самостійне опрацювання.
Форма підсумкового контролю– залік.
Питання до заліку
На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, ситуації,
завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання
і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.
1. Дайте визначення та охарактеризуйте науку андрагогіку.
2. Роль і місце Центрів освіти дорослих в Європейських країнах.
3. Визначте філософські проблеми андрагогіки.
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4. Запропонуйте класифікацію педагогічних нововведень в освіті
дорослих.
5. Визначте

вимоги

до

особистості

педагога-андрагога

у

нових

інформаційних технологіях навчання.
6. Доведіть, що неперервна освіта як фактор розвитку дорослої людини.
7. Розкрийте сутність педагогіки співробітництва в системі освіти
дорослих.
8. Визначте історичні аспекти андрагогіки.
9. Розкрийте положення корпоративної освіти для дорослих.
10. Розкрийте вимоги до особистості педагога-андрагога у сучасному
інноваційному просторі.
11. Поясніть, у чому полягає зміст технології програмованого навчання
дорослих.
12. Розкрийте технологічний процес групової роботи з дорослими.
13. Дайте визначення: формальна, неформальна і інформальна освіта її роль
і місце у сьогоденні.
14. Розкрийте значення неформальної освіти як фактору соціалізації
дорослих.
15. Як ви розумієте: освіта дорослих: нові можливості.
16. Проаналізуйте сучасні технології освіти дорослих.
17. Розкрийте потреби дорослих в освітніх послугах.
18. Проаналізуйте психолого-педагогічні основи освіти дорослих.
19. Розкрийте особливості навчання дорослих учнів.
20. Проаналізуйте, самоосвіту дорослих як умову соціальної адаптації,
професійного самовдосконалення і духовного розвитку особистості.
21. Роль і місце центрів освіти дорослих в системі неперервної освіти в
Україні.
22. Розкрийте сучасні умови формування іміджу андрагога.
Джерело: самостійне розроблення автора
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Додаток Е
Рекомендації щодо використання прогресивних ідей досвіду системи освіти
дорослих у Польщі
Таблиця Е.1
Рівні
1
Концептуальний

Організаційнопедагогічний

Польша
2
Система освіти дорослих у Польщі
є організаційною структурою, що
створена державою і забезпечує,
зокрема, реалізацію права на
освіту через освіту та підтримку.
Визначається багатопрофільністю,
навчально-адаптивною
структурою,
яка
охоплює
взаємопов’язані
і
взаємодоповнюючі системотвірні
складові, що забезпечують її
неперервний розвиток.
Необхідна умова професійного та
особистісного
зростання
дорослого впродовж життя.
Основними принципами освіти
дорослих є відкритість,
доступність, неперервність,
партисипативність.
Характеризується гнучкістю
навчання дорослих, яке активно
реагує на зміни у виробничій і
соціальній сферах країни.
Інтенсифікація процесу навчання
на основі інтеграції навчальних
курсів, поєднання теоретичного і
практичного навчання у складі
навчальних курсів у напрямі
забезпечення їхнього
професійного спрямовання,
комп’ютеризація навчального
процесу, диференціації форм і
методів навчання дорослих.
Впровадження в навчальний
процес інтерактивних технологій
для дорослих.
Організована система
професійного навчання
безробітного населення.
Достатній рівень кадрового
забезпечення закладів освіти

Україна
3
Формування
концептуальнопрограмного підходу до розвитку
системи освіти різних категорій
дорослого населення, об’єднання
зусиль держави, громадськості
для розробки концептуальних
засад системи освіти дорослих на
основі
прогресивних
ідей
неперервності,
відкритості,
партисипативності,
та
децентралізації.

Запровадження формальної і
неформальної освіти
різних
категорій дорослих упродовж
життя;
створення
міждисциплінарних
освітніх
установ
для
дорослих;
впровадження
сучасних
технологій навчання дорослих на
основі
партнерства;
упровадження освітніх послуг з
дистанційного
навчання
дорослих, розробка освітніх
онлайн-платформ;
організація
навчання дорослого населення на
основі
андрагогічного
та
особистісно
орієнтованого
підходів; забезпечення закладів і
установ
освіти
дорослих
висококваліфікованим
педагогічним
персоналом;
створення умов для підготовки
персоналу,
відкриття
в
педагогічних
університетах
кафедр андрагогіки.
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дорослих

Продовження таблиці Е.1.
1
2
Адміністративно- Децентралізація
управління
і
Управлінський
фінансового забезпечення освіти
дорослих.
Успішна співпраця з органами
державного управління, місцевого
і територіального самоврядування
та недержавними структурами і
громадськими організаціями з
питань нормативно-правового та
фінансового забезпечення освіти
дорослих;
децентралізація
в
управлінні; висока зацікавленість
та участь в управлінні системою
освіти дорослих усіх учасників
соціального партнерства. Провідна
роль у координації стратегій
розвитку системи освіти дорослих
належить державі.

3
За
підтримки
державних
адміністрацій, органів місцевого
самоврядування,
громадських
організацій створити в Україні
мережу центрів освіти дорослих.
Розробити механізми спільного
фінансування розвитку освіти
дорослих органами державного,
регіонального,
місцевого
самоврядування.
Провідна роль у координації
стратегії
розвитку
освіти
дорослих
належить
громадським організаціям (за
відсутності Закону України «Про
освіту дорослих»).

Джерело: авторська розробка з урахуванням (Бідюк,2012; Огієнко, 2009)
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Додаток Ж
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА
Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації
1. Пастушок, О. (2016). Особливості становлення освіти дорослих у Польщі.
Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні
науки, LXXII, 1, 40–45.
2. Пастушок, О., Волярська, О. (2016). Особливості розвитку освіти дорослих
у Європейських країнах. ScienceRise. Pedagogical Education, 7, 51–54.
3. Пастушок, О. (2016). Ретроспективний аналіз системи освіти і дорослих у
Польщі: минуле і майбутнє. Збірник наукових праць Херсонського державного
університету. Педагогічні науки, LXX, 1, 17–21.
4. Пастушок, О. (2016). Специфіка розвитку освіти дорослих у Польщі. Освіта
дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1. (12), 87–93.
5. Pastushok, O. (2016). Andragogs’ training in Poland. Social Educational Project
of Improving Knowledgein Economics.Journal L´Association 1901 “SEPIKE”. Ausgabe
7 Osthofen, Deutschland Poitiers, France Los Angeles; USA, 15, 18–20.
6. Пастушок, О. (2016). Підготовка педагогів-андрагогів в системі освіти
дорослих: методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів.
Запоріжжя: Кругозір.
Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації
7.Пастушок, О. (2016). Актуальні проблеми освіти дорослих. В кол. ред.,
Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології: Міжнародна
науково-практична конференція, Львів, 25–26 листопада (с. 11–120). Львів:
Львівська педагогічна спільнота.
8. Пастушок, О. (2016). Доцільність розвитку освіти дорослих у Польщі. В кол.
ред., Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: Міжнародна науковопрактична конференція, Київ, 2–3 грудня (с. 22–25). Київ: Київська наукова
організація педагогіки та психології.
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9. Пастушок, О., Волярська, О. (2016). Організаційно педагогічні умови
вдосконалення професійного розвитку педагогів в умовах неформальної освіти. В
Л. І. Міщик та ін. (Ред.), Соціальні проблеми сучасної молоді: Український та
світовий

досвід

вирішення:

Міжнародна

науково-практична

інтернет-

конференція, Глухів, 12–13 травня (c. 227–229). Глухів : НПУ ім. О. Довженка
10. Пастушок, О. (2016). Роль андрогічного підходу в професійному навчанні
дорослих. В. В. Я. Ястрєбова та ін. (Ред.), Неперервна освіта нового сторіччя:
Досягнення та перспективи: ІІ Міжнародна науково-практична конференція,
Запоріжжя, 18–25 квітня. URL: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip24.
11. Пастушок, О., Волярська, О. (2017). Розвиток освіти дорослих в Україні:
принципи і напрями. В В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень (Ред.),
Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія,
технології: ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція, Київ, 28 квітня (с. 36–37).
Київ: ЦІППО.
12. Пастушок, О. (2017). Роль освіти дорослих у міжнародному освітньому
просторі. В кол. ред., Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика:
Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 20–21 січня (с. 76–79).
Одеса: Південна фундація педагогіки.
13. Пастушок, О., Волярська, О. (2017). Тенденції розвитку освіти дорослих в
Україні. В кол. ред., Освіта дорослих – регіональний розвиток: досвід виклики,
стратегії: Форум до Міжнародних днів освіти дорослих у Запорізькій області,
Запоріжжя, 6 жовтня (с. 25–28).Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького.
Наукові праці, що додатково відображають наукові результати дисертації
14. Пастушок, О. (2016). Нікополь, місто що навчається крізь віки. В
Л. Б. Лук’янова та ін. (Ред.), Територія успіху: практико орієнтований додаток до
збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», 1 (2), 11–15.
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Додаток З
Відомості про апробацію результатів дисертації
Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня:
1. Міжнародна

науково-практична

конференція

«Особистість,

сім’я

і

суспільство: питання педагогіки та психології», м. Львів, 25–26 листопада
2016 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Актуальні проблеми освіти
дорослих.
2. Міжнародна науково-практична конференція «Наукова дискусія: питання
педагогіки та психології», м. Київ, 2–3 грудня 2016 р., заочна форма участі.
Тема доповіді: Доцільність розвитку освіти дорослих у Польщі.
3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціальні проблеми
сучасної молоді: Український та світовий досвід вирішення», м. Глухів, 12–
13 травня 2016 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Організаційно
педагогічні умови вдосконалення професійного розвитку педагогів в умовах
неформальної освіти.
4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового
сторіччя: Досягнення та перспективи», м. Запоріжжя, 18–25 квітня 2016 р.,
заочна форма участі. Тема доповіді: Роль андрогічного підходу в
професійному навчанні дорослих.
5. Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження різних напрямів
розвитку психології та педагогіки», м. Одеса, 18–19 листопада 2016 р. Тема
доповіді: Освіта дорослих Польщі в міжнародному освітньому просторі.
6. ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у
системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», м. Київ, 28 квітня2017 р.
Тема доповіді: Розвиток освіти дорослих в Україні: принципи і напрями.
7. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія
сьогодення: теорія та практика», м. Одеса, 20–21 січня 2017 р., заочна
форма участі. Тема доповіді: Роль освіти дорослих у міжнародному
освітньому просторі.
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8. Форум до Міжнародних днів освіти дорослих «Тенденції розвитку освіти
дорослих в Україні», м. Запоріжжя, 6 жовтня 2017 р., очна форма участі. Тема
доповіді: Освіта дорослих – регіональний розвиток: досвід виклики, стратегії.
Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня
9. ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у
системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», м. Київ, 28 квітня
2017 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Розвиток освіти дорослих в
Україні: принципи і напрями.
10. VІІ Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті видатного вченого-педагога
Олени Степанівни Дубинчук «Освіта впродовж життя: вимоги часу»,
м. Київ – с. Тарасівка, 19 травня 2016р. Тема доповіді: Роль і функції освіти
дорослих у сучасному суспільстві Польщі.
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Додаток И
Довідки про впровадження результатів дисертації
Додаток И.1.
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