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АНОТАЦІЯ 

Теренко О. О. Тенденції розвитку освіти дорослих у США і Канаді (друга 

половина XX – початок XXI століття). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Київ, 2020. 

У дисертації здійснено цілісний аналіз проблеми розвитку освіти дорослих у 

Сполучених Штатах Америки і Канаді в другій половині XX – на початку XXI 

століття; визначено можливості освіти дорослих у подоланні цивілізаційних 

викликів сучасності; здійснено бібліографічний аналіз досліджуваної проблеми, 

який дозволив на основі проблемно-тематичного критерія систематизувати 

джерельну базу за такими вимірами: історико-педагогічним, соціально-

економічним, теоретико-методологічним, психологічним, організаційно-

андрагогічним, професійно-андрагогічним; виявити міждисциплінарний характер 

досліджень проблеми освіти дорослих. З’ясовано особливості розвитку 

компаративних досліджень у сфері освіти дорослих. 

Наголошено на доцільності комплексного використання 

взаємодоповнюючих методологічних підходів, які було систематизовано у групи: 

філософсько-визначальні (діалектичний, гуманістичний, еволюційний), базові 

(системно-синергетичний, цивілізаційний, антропологічний, міждисциплінарний), 

концептуально-визначальні (культурологічно-аксіологічний, акмеологічний, 

особистісно-діяльнісний), процесуально-орієнтовані (андрагогічний, 

середовищний, компетентнісно-контекстний). Подано структурно-концептуальну 

модель компаративного дослідження освіти дорослих у США і Канаді. 

Сформовано та схарактеризовано понятійно-термінологічний апарат 

дослідження, що уможливило довести його міждисциплінарність і 

багатоаспектність, спрямованість на оновлення змісту понять відповідно до змін у 

суспільстві і науці; визначити освіту дорослих як: суспільного, освітнього та 

культурного феномену, імперативу розвитку суспільства знань, знаннєвої 

економіки, громадянського суспільства; підсистеми освіти впродовж життя, 

системоутворюючим фактором якої є освітні потреби; соціального інституту, що 

забезпечує рівний доступ до навчання, професійну і соціальну адаптацію дорослої 
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людини в умовах швидкоплинних суспільних змін; освітній процес, що 

забезпечує розвиток та формування професійних і соціальних компетентностей 

упродовж життя.  

Обґрунтовано теоретичні засади освіти дорослих у США і Канаді, які 

вирізняються поліконцептуальністю, міждисциплінарним синтезом філософських 

ідей, низки концепцій та теорій, які стали підґрунтям розвитку і функціонування 

освіти дорослих США і Канади на основі принципів демократизації, гуманізації, 

соціальної спрямованості, ринкової зорієнтованості, відкритості, 

випереджального розвитку. 

Здійснення ретроспективного аналізу ґенези освіти дорослих у США і 

Канаді дало змогу встановити спільність історичних (колонізація, імміграційні 

процеси, федералізація), соціально-економічних (індустріалізація, урбанізація, 

імміграція), соціокультурних (мультикультурність, багатомовність, 

полірелігійність) витоків та тенденцій розвитку освіти дорослих, що уможливило 

виокремлення феномену північноамериканської освіти дорослих та розроблення й 

обґрунтування авторської періодизації її розвитку у другій половині XX – початку 

XXI століття, критеріями стали конкретно-історичні події, політичні, соціально-

економічні, соціокультурні, інституційні та освітні зміни у США і Канаді, а також 

динаміка формування законодавчо-правової бази стосовно освіти дорослих, 

трансформація її структури, цілей, функцій, змісту, форм і методів навчання. 

Розвиток північноамериканської освіти дорослих у другій половині XX – початку 

XXI століття відбувався упродовж трьох періодів, які деталізовано в етапах задля 

визначення відмінностей часових інтервалів кожного періоду  

Динаміка структурно-функціональних змін в освіті дорослих США і Канади 

зумовлюється трансформацією її мети під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. 

Мета освіти дорослих змінювалася від її ліберальної спрямованості, непрофесійного 

характеру, акцентованості на особистісному розвитку, соціальному призначенні до 

більш широкого змістового наповнення – професійної зорієнтованості, гармонійного 

поєднання професійного та особистісного розвитку, розвитку суспільства через 

активну участь громадян. Розроблене дерево цілей північноамериканської освіти 

дорослих дозволило визначити підпорядкованість та взаємозв’язок стратегічних, 

тактичних, конструктивних та операційних цілей, їх зумовленість потребами 
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суспільства, держави, особистості. Осмислення функцій північноамериканської 

освіти дорослих довело її багатофункціональність, що знайшло відображення у 

диверсифікованості структури освіти дорослих США і Канади, яка підтримується 

завдяки децентралізації управління освітою, зумовлюючи її регіональні особливості 

на рівні штатів (США), провінцій / територій (Канада). Виокремлено тенденції: до 

зближення та комплементарності формальної, неформальної та інформальної освіти; 

зміщення акцентів до неформальної освіти дорослих; впровадження механізмів 

визнання і підтвердження результатів навчання, одержаних в умовах неформального 

та інформального навчання; тенденцію до розуміння інформальної освіти дорослих 

як важливої складової освіти впродовж життя, яка в умовах глобалізації та 

цифровізації суспільства перетворюється на стиль життя дорослої людини, що 

прагне до максимальної самореалізації й саморозвитку. Доведено, що 

диверсифікація структури північноамериканської освіти дорослих зумовила 

розгалуженість мережі провайдерів освітніх послуг у галузі освіти дорослих, які за 

організаційно-правовим критерієм ми об’єднали у декілька груп: локальні, 

громадські, некомерційні, прибуткові, волонтерські. 

Розкрито змістово-процесуальні засади північноамериканської освіти 

дорослих, які вирізняються гуманістичною спрямованістю; орієнтованістю на 

задоволення освітніх потреб дорослих; організацією процесу навчання на основі 

гармонійного поєднання андрагогічного, компетентнісного та особистісно-

орієнтованого підходів; застосуванням моделей андрагогічного, самоспрямованого, 

емпіричного, трансформаційного навчання; диверсифікацією курикулумів освітніх 

закладів освіти дорослих, яка виявляється у багатоаспектності, гнучкості навчальних 

програм для дорослих, спрямованості на реалізації потреб та інтересів особистості й 

суспільства в процесі навчання; посиленням значимості програм базової освіти, 

активного громадянства, оволодіння іншомовною комунікацією соціальної і 

професійної адаптації, змішаних програм навчання; пріоритетністю інноваційних 

технологій та методів навчання, які базуються на активній суб’єктній діяльності 

дорослого учня. 

Окреслено тенденції розвитку північноамериканської освіти дорослих, подано 

їх класифікацію, критеріями якої обрано параметр дії, що враховує географічне 

поширення та функціональні зміни в освіті дорослих північноамериканських країн із 
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урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників. До тенденцій за критерієм 

поширеності відносимо: глобальні (глобалізації, інтеграції, інтернаціоналізації, 

цифровізація, мультикультурності, демографічного старіння); регіональні 

(конвергенції, глокалізації, локалізації, переходу від культурної асиміляції до 

культурної гібридизації); національні (формування освітньої політики, розроблення 

стратегій розвитку). Тенденції розвитку північноамериканської освіти дорослих за 

функціональним критерієм об’єднано у три групи: концептуально-визначальні, 

організаційно-управлінські, змістово-процесуальні. Окреслені тенденції 

взаємопов’язані та взаємозумовлені, характеризують основні напрями розвитку 

сучасної північноамериканської освіти дорослих. 

Узагальнення північноамериканського досвіду розвитку освіти дорослих, 

уможливило розробку рекомендацій щодо творчого використання його 

конструктивних ідей в розбудові освіти дорослих в Україні в умовах інтеграції до 

світового освітнього простору на рівнях держави, громади, провайдерів за 

стратегічно-концептуальним, законодавчим, фінансовим, організаційно-

управлінським, організаційно-андрагогічним напрямами: 

Наукова новизна й теоретичне значення дослідження полягають в тому, що: 

вперше у вітчизняній педагогічній науці системно досліджено становлення та 

розвиток освіти дорослих у північноамериканських країнах в межах якого виявлено 

й схарактеризовано тенденції та сутнісні характеристики розвитку освіти дорослих у 

США і Канади в другій половині XX – на початку XXI століття з урахуванням 

історичних, політичних, соціально-економічних, соціокультурних, педагогічних 

факторів; обґрунтовано теоретико-методологічні засади розвитку освіти дорослих, 

які вирізняються міждисциплінарністю, поліконцептуальністю, інтегративністю, 

взаємодоповненістю; визначено історичні передумови становлення й розроблено 

періодизацію генези північноамериканської освіти дорослих, в якій виокремлено  

період реформування (50-ті – 70-ті рр. XX ст.), що містить розвивально-пошуковий 

(1950–1965) та законодавчо-концептуальний (1966–1979) етапи; період 

інституалізації (80-ті – 90-ті рр. XX ст.), що складається з етапу розвитку 

функціональної грамотності дорослих (1980 – 1990) та конструктивного етапу 

(1991–1999); період модернізації (2000 – 10-ті роки XXI ст.), який об’єднує ринково-

зорієнтований (2000–2008 рр.) та трансформаційний (2009 – нині) етапи; виявлено 
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взаємоузгоджений вплив зовнішніх (глобалізація, інтеграції, цифровізація, криза 

компетентності, старіння населення, суспільство знань, знаннєва економіка) та 

внутрішніх (законодавчі, персоналізовані, аксіологічні, організаційні, змістові тощо) 

чинників; визначено характер змін нормативних (оновлення, удосконалення, 

розгалуженість), організаційних (трансформація цілей і функцій, гнучкість, 

адаптивність, диверсифікованість структури і провайдерів), управлінських 

(децентралізація управління, модель «знизу вгору», соціальне партнерство, 

багаторівневе фінансування), змістових (інтегративний характер навчальних 

програм та змісту освіти, їх диверсифікованість, практикоорієнтованість, 

клієнтоорієнтованість), процесуальних (андрагогічність, гуманістичність, 

інтерактивність, суб’єктноорієнтованість форм і методів навчання) засад розвитку 

освіти дорослих; виявлено тенденції розвитку північноамериканської освіти 

дорослих, що класифіковані за критеріями поширеності (глобальні, регіональні, 

національні) та функціональності (концептуально-визначальні, організаційно-

управлінські, змістово-процесуальні); окреслено можливості використання 

конструктивних ідей північноамериканського досвіду в реформуванні освіти 

дорослих в Україні на державному рівні й рівнях громади і провайдерів; 

удосконалено положення щодо компаративних досліджень у сфері освіти дорослих; 

ролі міжнародних та національних організацій у визначенні стратегії розвитку освіти 

дорослих; можливостей та механізмів соціального партнерства; визначення цілей та 

функцій освіти дорослих; подальшого розвитку набули тлумачення змісту основних 

дефініцій (освіта дорослих, формальна освіта дорослих, неформальна освіта 

дорослих, дорослий учень, андрагогічний підхід, самоспрямоване навчання, 

трансформаційне навчання тощо); принципи навчання дорослих; систематизація 

досліджень з проблеми освіти дорослих; виявлення особливостей діяльності 

провайдерів освіти дорослих; застосування андрагогічної моделі навчання; до 

наукового обігу введено маловідомі північноамериканські наукові джерела, нові 

факти, документи у сфері освіти дорослих США і Канади.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у тому, що 

узагальнений досвід розвитку освіти дорослих у США і Канаді, виокремлені його 

конструктивні ідеї уможливили надання рекомендацій, які можуть бути використані 

у процесі реформування освіти дорослих в Україні. Основні положення, 
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фактологічний матеріал, джерельна база, підготовлена монографія «Тенденції 

розвитку освіти дорослих у США і Канаді» та методичні рекомендації «Становлення 

та розвиток освіти дорослих у США і Канаді: досвід для України» можуть 

використовуватися під час розроблення програм курсів «Історія педагогіки», 

«Порівняльна педагогіка», «Андрагогіка», «Соціальна педагогіка», «Педагогічний 

менеджмент», спецкурсів із проблем розвитку освіти дорослих у зарубіжжі, у 

процесі вдосконалення змісту підготовки аспірантів і магістрів, а також у діяльності 

закладів післядипломної освіти, центрів освіти дорослих, корпоративних 

університетів тощо.  

Дослідження має прогностичний потенціал, зумовлений можливістю 

здійснення на його основі подальших наукових розвідок у сфері освіти дорослих. 

До перспективних напрямів подальших досліджень ми відносимо: теорію та 

практику визнання результатів неформальної та інформальної освіти дорослих у 

розвинутих країнах світу; концептуальні засади навчання різних категорій 

населення, зокрема іммігрантів, людей «третього віку», корінного населення, жінок 

та ін.; дослідження впливу освіти дорослих на розбудову громадянського 

суспільства, теоретичні та методичні засади компаративістики у галузі освіти 

дорослих. 

Ключові слова: освіта дорослих, формальна освіта, неформальна освіта, 

міждисциплінарність, розвиток, доросла людина, андрагогічний підхід, США, 

Канада, тенденції.  
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ABSTRACT 

Terenko O.O. Trends in the development of adult education in the United States of 

America and Canada (the second half of the XX – beginning of the XXI century). – 

Manuscript. 

Dissertation on completion of scientific degree of doctor of pedagogical sciences in 

specialty 13.00.01 – general pedagogics and history of pedagogics. Ivan Zyazyun Institute 

of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of 

Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation provides a holistic analysis of the problem of adult education in the 

United States of America and Canada in the second half of the XX – beginning of the XXI 

century; opportunities of adult education in overcoming the challenges of modern 

civilization are identified; a bibliographic analysis of the researched problem is provided, 

which allowed to systematize the source base taking into account problem-thematic 

criterion according to the following dimensions: historical-pedagogical, socio-economic, 

theoretical-methodological, psychological, organizational-andragogical, professional-

andragogical; the interdisciplinary nature of research on adult education is identified. 

Peculiarities of the development of comparative research in the field of adult education are 

clarified. 

Emphasis is placed on the expediency of complex use of complementary 

methodological approaches, which were classified into the following groups: 

philosophical-defining (dialectical, humanistic, evolutionary), basic (system-synergetic, 

civilizational, anthropological, interdisciplinary), conceptual-defining (acciological, 

culturological-culturological), process-oriented (andragogical, environmental, competence-

context). A structural-conceptual model of a comparative study of adult education in the 

United States of America and Canada is presented. 

Conceptual and terminological apparatus of the research was formed and 

characterized, and it made possible to prove its interdisciplinarity and multifaceted nature, 

aiming at updating the concepts in accordance with changes in society and science; adult 

education is defined as: a social, educational and cultural phenomenon, an imperative for 

the development of knowledge society, knowledge economy, civil society;  a subsystem of 

lifelong learning, a system-forming factor of the educational needs; social institution that 

provides equal access to education, professional and social adaptation of an adult taking 
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into account fleeting social change; educational process that ensures development and 

formation of professional and social competencies throughout life. 

Theoretical principles of adult education in the USA and Canada are a 

polyconceptual, interdisciplinary synthesis of philosophical ideas, a number of concepts 

and theories that became the basis for the development and functioning of adult education 

taking into account  democratization, humanization, social orientation,  market orientation 

and advanced development. 

A retrospective analysis of adult education genesis in the United States of America  

and Canada made it possible to establish commonality of historical (colonization, 

immigration, federalization), socio-economic (industrialization, urbanization, immigration), 

sociocultural (multiculturalism, multilingualism, polyreligious development) 

background,which made it possible to single out phenomenon of the  Northern American 

adult education and develop and substantiate the author's periodization of its development 

in the second half of the XX – beginning of the XXI century, the criteria of which were 

specific historical events, political, socio-economic, sociocultural, institutional and 

educational changes in the USA and Canada, dynamics of formation of the legal 

framework in relation to adult education, transformation of its structure, goals, functions, 

content, forms and methods of teaching. The development of the Northern American adult 

education in the second half of the XX – beginning of the XXI century took place during 

three periods, which are detailed in stages to determine the differences in time intervals of 

each period. 

The dynamics of structural and functional changes of adult education in the United 

States of America and Canada is under the influence of external and internal factors due to 

the transformation of its purpose. The aim of adult education has changed from its liberal 

orientation, non-professional nature, emphasis on personal development, social purpose to 

a broader content - professional orientation, harmonious combination of professional and 

personal development, society development through active participation of citizens. The 

developed goals tree of the Northern American adult education allowed to determine the 

subordination and relationship of strategic, tactical, constructive and operational goals, their 

conditionality to the needs of society, state, and individual. Understanding the functions of 

the Northern American adult education has proven its versatility, which is reflected in the 

diversification of adult education in the United States of America and Canada, that is 
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supported by decentralization of education management, determining its regional 

characteristics at the state (USA), provinces / territories (Canada). The following trends  are 

highlighted: convergence and complementarity of formal, non-formal and informal 

education; shifting of the emphasis to non-formal adult education; introduction of 

mechanisms for recognition and confirmation of learning outcomes that are obtained in 

non-formal and informal learning; the tendency of understanding informal adult education 

as an important component of lifelong learning, which in the context of globalization and 

digitalization of society becomes a lifestyle of an adult who strives for maximum self-

fulfillment and self-development. It is proved that diversification of the structure of the 

Northern American adult education has led to an extensive network of providers of 

educational services in the field of adult education, that  we have divided into several 

groups according to organizational and legal criteria: local, public, nonprofit, income, 

volunteer. 

Procedural principles of the Northern American adult education, which are 

characterized by humanistic orientation, are revealed: focus on meeting the educational 

needs of adults; organization of the learning process on the basis of a harmonious 

combination of andragogic, competence and personality-oriented approaches; application 

of models of andragogic, self-directed, empirical, transformational learning; diversification 

of curricula of educational institutions of adult education, which is manifested in the 

multifaceted nature, flexibility of educational programs for adults, focus on the 

implementation of the needs and interests of the individual and society in the learning 

process; strengthening the importance of basic education programs, active citizenship, 

mastering foreign language communication of social and professional adaptation, mixed 

education programs; priority of innovation technologies and teaching methods that are 

based on the active subject activity of an adult student. 

Trends in the development of the Northern American adult education are outlined, 

their classification is given on the basis of the following criteria parameter of action that 

takes into account geographical distribution and functional changes in adult education in 

the Northern American countries, taking into account external and internal factors. Trends 

in terms of prevalence include: global (globalization, integration, internationalization, 

digitalization, multiculturalism, demographic aging); regional (convergence, glocalization, 

localization, transition from cultural assimilation to cultural hybridization); national 
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(formation of educational policy, development strategies). Trends in the development of 

the North American adult education in accordance with functional criteria are divided into 

three groups: conceptual-defining, organizational-managerial, content-procedural. These 

trends are interrelated and interdependent, characterizing the main directions of 

development of modern Northern American adult education. 

Generalization of the Northern American experience of adult education, allowed to 

develop recommendations for the creative usage of its constructive ideas in the 

development of adult education in Ukraine in terms of integration into the global 

educational space at the state, community, providers of strategic, legislative, financial, 

organizational, organizational, organizational-andragogical directions. 

The scientific novelty and theoretical significance of the study lie in the fact that: for 

the first time the formation and development of adult education in the Northern American 

countries was systematically studied and trends and essential characteristics of adult 

education in the USA and Canada the beginning of the XXI century taking into account 

historical, political, socio-economic, socio-cultural, pedagogical factors were 

systematically studied in domestic pedagogical science; theoretical and methodological 

bases of development of adult education which differ in interdisciplinarity, 

polyconceptuality, integrativity, complementarity is  substantiated; the historical 

preconditions are defined and periodization of the genesis of the Northern American adult 

education is developed, in which the following periods are singled out: period of reform 

(50s - 70s of the XX century), which contains developmental-search (1950–1965) and 

legislative-conceptual (1966–1979) stages; period of institutionalization (80s – 90s of the 

XX century), which consists of the stage of development of functional literacy of adults 

(1980 - 1990) and the constructive stage (1991–1999); the period of modernization (2000 – 

10 years of the XXI century), which combines market-oriented (2000–2008) and 

transformational (2009 – present) stages; influence of external (globalization, integration, 

digitalization, crisis of competence, aging population, knowledge society, knowledge 

economy) and internal (legislative, personalized, axiological, organizational, semantic, etc.) 

factors is traсed; the nature of changes in normative (updating, improvement, branching), 

organizational (transformation of goals and functions, flexibility, adaptability, 

diversification of structure and providers), managerial (decentralization of management, 

bottom-up model, social partnership, multilevel financing), content (integrative) the nature 
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of educational programs and content of education, their diversification, practice-orientation, 

customer-orientation), procedural (andragogy, humanism, interactivity, subject-oriented 

forms and methods of teaching) principles of adult education development are singled out; 

trends in the development of the Northern American adult education are identified and  

classified according to the criteria of prevalence (global, regional, national) and 

functionality (conceptual-defining, organizational-managerial, content-procedural); the 

possibilities of using constructive ideas of the Northern American experience in reforming 

adult education in Ukraine at the state level and at the levels of the community and 

providers are outlined; regulations on comparative research in the field of adult education  

are improved; the role of international and national organizations in determining the 

strategy for the development of adult education is proved; opportunities and mechanisms of 

social partnership is proved; the goals and functions of adult education are defined. content 

of the basic definitions (adult education, formal adult education, non-formal adult 

education, adult student, andragogical approach, self-directed learning, transformational 

learning, etc.) is interpreted; research on the problem of adult education is systematized. 

Further development presupposes that peculiarities of the activities of adult education 

providers are identified; application of the andragogical model of learning is substantiated; 

little-known Northern American scientific sources, new facts, and documents in the field of 

adult education of the United States of America and Canada are introduced into scientific 

circulation. 

Practical significance of the obtained results of research is that the generalized 

experience of adult education development in the USA and Canada, its isolated 

constructive ideas made it possible to provide recommendations that can be used in the 

process of reforming adult education in Ukraine. The main provisions, factual material, 

source base, monograph "Trends of Adult Education in the USA and Canada" and manual 

"Formation and Development of Adult Education in the USA and Canada: experience for 

Ukraine" can be used in developing courses "History of Pedagogy", "Comparative 

Pedagogy", "Andragogy", "Social Pedagogy", "Pedagogical Management", special courses 

on the development of adult education abroad, in the process of improving the content of 

graduate and master's training, as well as in the activities of postgraduate education, adult 

education centers, corporate universities, etc. 
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The study has a prognostic potential due to the possibility of further scientific 

research in the field of adult education. 

The promising areas of further research include: theory and practice of recognition 

of the results of non-formal and informal adult education in developed countries; 

conceptual principles of education of various categories of the population, in particular 

immigrants, people of the "third age", indigenous people, women, etc .; research of the 

influence of adult education on the development of civil society, theoretical and 

methodological principles of comparative studies in the field of adult education. 

Key words: adult education, formal education, non-formal education, 

interdisciplinarity, development, adult, andragogic approach, USA, Canada, trends. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. В умовах трансформацій сучасного 

суспільства, впливу глобалізації, інтеграції, цифровізації, переходу до суспільства 

знань та знаннєвої економіки, старіння населення, освіта дорослих визнається 

важливим стратегічним ресурсом держави, детермінантою її 

конкурентоспроможності та економічного розвитку; рушійною силою 

технологічного прогресу; засобом вирішення широкого спектру соціально-

економічних, соціально-культурних проблем; інструментом подолання бідності, 

покращення добробуту; основою саморозвитку та самореалізації дорослої людини; 

механізмом розбудови демократичного громадянського суспільства.  

Саме залученість дорослих у неперервну освіту є важливим індикатором 

розвитку людського капіталу. За результатами досліджень, у країнах – членах ОЕСР 

в середньому 40% дорослих беруть участь у програмах освіти дорослих, тоді як в 

Україні згідно з Національною доповіддю «Цілі сталого розвитку: Україна» (2017) 

лише 9% дорослих охоплено різними видами навчання. З огляду на це проблема 

освіти дорослих набуває особливої актуальності, зумовлюючи пошук нових підходів 

та шляхів її вирішення.  

Актуальність зазначеної проблеми знайшла висвітлення у міжнародних 

документах (Белемські рамки дій: «Життя і навчання впродовж життя для успішного 

майбутнього – сила навчання дорослих» (UNESCO, CONFITEA VI, 2009), 

«Кваліфікована робоча сила – основа інтенсивного, стійкого та збалансованого 

зростання. Група двадцяти: стратегія в галузі професійної підготовки кадрів» (МОП, 

2011), «Освіта впродовж життя: політика і стратегія» (UNESCO, 2014), Інчхонська 

декларація «Освіта 2030: на шляху до інклюзивної та справедливої якісної освіти та 

навчання впродовж усього життя» (World Education Forum, 2015), Рекомендації 

щодо навчання та освіти дорослих (UNESCO, 2016), Глобальний звіт стосовно 

навчання та освіти дорослих «Не залишати нікого позаду: участь, рівність, інклюзія» 

(UNESCO, 2019), «Отримання необхідних навичок: готовність системи освіти 

дорослих до майбутнього» (OECD, 2019), а також у державних законодавчих та 

нормативно-правових документах, насамперед у Законах України «Про професійний 

розвиток працівників» (2012), «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), «Про 

повну загальну середню освіту» (2020) тощо, Стратегії інноваційного розвитку на 
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2010 –2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів (2009), Національній стратегії 

розвитку освіти України на період до 2021 року» (2013), Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020» (2015) та ін. Важливим кроком у вирішенні проблеми освіти 

дорослих в Україні є підготовка проєкту Закону «Про освіту дорослих» (2018), 

внесення професії «андрагог» до Національного класифікатора ДК 003:2010 

«Класифікатор професій».  

Проте аналіз освітньої практики засвідчує, що реформування освіти дорослих 

в Україні відбувається досить повільно і недостатньо ефективно, не повною мірою 

відповідає сучасним, швидко змінюваним запитам з боку особистості та суспільства, 

потребам економіки та ринку праці, світовим тенденціям. Водночас в умовах 

інтеграції України до світового освітнього простору вивчення досвіду розвинених 

країн, зокрема Сполучених Штатів Америки і Канади, може стати важливим 

джерелом для осмислення та творчого використання їх конструктивних ідей у 

реформуванні системи освіти дорослих в Україні, що забезпечується їх високими 

освітніми та макроекономічними показниками розвитку, лідерством у глобальній 

економіці, наявністю давніх традицій, позитивного досвіду й ефективної освітньої 

політики у сфері освіти дорослих, суттєвими інвестиціями у людські ресурси, 

світовим визнанням та використанням на практиці досягнень американських та 

канадських учених-андрагогів, високим рівнем участі дорослих у навчанні, що 

наближається до 60%.  

У контексті наукового пошуку інтерес викликають дослідження українських 

науковців, в яких представлено результати ретроспективного аналізу освіти 

дорослих у зарубіжних країнах (Е. Богів, І. Сагун (Німеччина), С. Коваленко (Велика 

Британія), О. Комар (Франція), Т. Десятов, О. Самойленко, А. Боярська-Хоменко 

(країни Центральної та Східної Європи), О. Огієнко (Скандинавські країни), 

Н. Пазюра (Японія, Південна Корея), О. Ситник (Ірландія), О. Сергеєва, Н. Махиня 

(країни ЕС), О. Баніт, О. Пастушок (Польща) та ін. 

Важливе значення для дослідження мають наукові праці з проблем освіти 

дорослих у США і Канаді як українських (Н. Бідюк, С. Бабушко, М. Борисова, 

І. Литовченко, О. Огієнко, Н. Терьохіна, Н. Чаграк, О. Чугай та ін.), так і зарубіжних 

(Дж. Адамс (J. Adams), М. Андерсон (M. Anderson), Е. Ліндеман (E. Lindeman), 

К. Баркер (K. Barker), М. Кертрайт (M. Cartwright), В. Кук (W. Cook), Т. Фенвік 
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(T. Fenwick), Е. Грейс (A. Grace), Ф. Джонсон (F. Johnson), Дж. Кідд (J. Kidd), 

Г. Селмен (G. Selman), М. Ноулз (M. Knowles), Т. Лідел  (T. Liddell), Д. Лівінгстоун 

(D. Livingstone), Т. Несбіт (T. Nesbit), Г. Ретсой (G. Ratsoy), Р. Сейболт (R. Seybolt), 

Х. Стаблфілд (H. Stubblefield), Д. Вайшгейдл (D. Weisghadle) вчених. 

Фундаментальною основою дослідження слугують праці науковців, в яких 

обґрунтовано історико-педагогічні (Л. Вовк, Л. Сігаєва, Л. Тимчук) та теоретико-

методологічні засади освіти дорослих (Л. Горбунова, С. Вершловський, 

А. Кузьмінський, Л. Лук’янова, М. Кларін, Н. Ничкало, В. Онушкін, Х. Бхола 

(H. Bhola), Р. Бойд (R. Boyd), Дж. Епс (J. Apps), Р. Брокет (R. Broсkett), Р. Хіемстра 

(R. Hіemstra), Б. Кларк (B. Clark), Е. Кроплі (F. Cropley), Г. Даркенвальд 

(G. Darkenwald), С. Меріем (S. Merrіam), Г. Фолі (G. Foley), П. Джарвіс (P. Jarvіs), 

М. Ноулз (M. Knowles), Дж. Кідд (J. Kidd), К. Тітмус (C. Titmus)), визначено 

психологічні особливості навчання дорослих (Т. Гальцева, Ю. Кулюткін, В. Рибалка, 

Е. Помиткін, Дж. Біррен (J. Birren), Д. Брумлі (D. Bromley), Е. Торндайк 

(E. Thorndike)), проаналізовано теорії навчання дорослих (С. Сисоєва, Ш. Мерріем 

(Sh. Merriam), Дж. Кідд (J. Kidd), М. Ноулз (M. Knowles)), схарактеризовано 

андрагогічні засади освіти дорослих (О. Аніщенко, С. Змейов, І. Колесникова, 

О. Марон, О. Огієнко, Н. Протасова, Т. Сорочан, С. Брукфілд (S. Brookfield), 

Дж. Девенпорт (J. Davenport), Р. Гросс (R. Gross), К. Хоуле (C. Houle), Е. Келлі 

(A. Kelly), М. Ноулз (M. Knowles), А. Роджерс (A. Rogers), М. Сміт (M. Smith)) та ін.  

Водночас незважаючи на поліаспектність наукових пошуків, дослідження 

освіти дорослих у США і Канаді як цілісної системи у динамічному та 

багатогранному її розвитку у другій половині XX – на початку XXI століття не було 

предметом системного вивчення.  

Науковий аналіз досліджуваної проблеми уможливив виявлення низки 

суперечностей між: 

 потенційними можливостями освіти дорослих як фундаментальної основи 

освіти впродовж життя в умовах суспільства знань і знаннєвої економіки та 

недостатньою розробленістю її теоретико-методологічних та методичних засад;   

 об’єктивною потребою сучасного суспільства, ринку праці у неперервному 

професійному та особистісному розвитку дорослої людини та відсутністю науково 

обґрунтованої, регульованої на законодавчому рівні системи освіти дорослих;  
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 соціальним замовленням суспільства на кардинальне реформування системи 

освіти дорослих відповідно до динамічних суспільних змін, інтеграційних 

устремлінь України до світового освітнього простору та недостатнім рівнем 

вивчення досвіду та здобутків високорозвинених країн світу, зокрема США і 

Канади. 

 визнанням освіти дорослих рушійною силою розвитку людських ресурсів, 

механізмом сприяння саморозвитку і самоактуалізації дорослої людини впродовж 

життя і відсутністю стратегії розвитку освіти дорослих в Україні з урахуванням 

північноамериканського досвіду та світових тенденцій. 

З огляду на необхідність вирішення окреслених суперечностей, актуальність, 

соціальну значущість освіти дорослих для України, відсутність системного вивчення 

та наукового осмислення північноамериканського досвіду з означеної проблеми 

нами обрано тему дисертаційного дослідження «Тенденції розвитку освіти 

дорослих у США і Канаді (друга половина XX – початок XXI століття)».   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України в межах 

комплексних досліджень «Тенденції  розвитку освіти дорослих у розвинених країнах 

світу» (РК №0117U001070). Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (протокол 

№ 3 від 11 березня 2016 р.). 

Об’єкт дослідження: освіта дорослих у США і Канаді. 

Предмет дослідження: тенденції розвитку та сутнісні особливості освіти 

дорослих у Сполучених Штатах Америки і Канаді у другій половині XX – на 

початку XXI століття. 

Мета дослідження: виявити тенденції розвитку та сутнісні особливості освіти 

дорослих у Сполучених Штатах Америки і Канаді у другій половині XX – на 

початку XXI століття, з’ясувати можливості творчого використання конструктивних 

ідей північноамериканського досвіду в розбудові вітчизняної системи освіти 

дорослих в умовах інтеграції до світового освітнього простору.  

Відповідно до об’єкта, предмета, мети визначено основні завдання 

дослідження:  
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1. Здійснити бібліографічний аналіз проблеми освіти дорослих й розкрити 

перспективність компаративних досліджень у цій сфері. 

2. Обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження освіти 

дорослих у США і Канаді.  

3. Здійснити ретроспективний аналіз й розробити періодизацію розвитку 

освіти дорослих у досліджуваних країнах у другій половині XX – на початку XXI 

століття. 

4. Проаналізувати динаміку структурно-функціональних змін в освіті 

дорослих США і Канади у другій половині XX – на початку XXI століття. 

5. З’ясувати особливості децентралізації управління освітою дорослих у 

північноамериканських країнах у другій половині XX – на початку XXI століття. 

6. Розкрити змістово-процесуальні аспекти освіти дорослих у США і Канаді в  

другій половині XX – на початку XXI століття. 

7. Окреслити тенденції розвитку північноамериканської освіти дорослих у 

другій половині XX – на початку XXI століття. 

8. Визначити можливості творчого використання конструктивних ідей 

північноамериканського досвіду в розбудові освіти дорослих в Україні в умовах 

інтеграції до світового освітнього простору.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину XX – початок 

XXI століття. Нижня хронологічна межа (50-ті роки XX століття) визначає початок 

інтенсивного поступу освіти дорослих в післявоєнні роки, який був зумовлений 

стрімким розвитком науки, технологій і виробництва, зрослими вимогами до 

професійних та особистісних компетентностей дорослої людини; прийняттям 

Публічного закону про федеральну підтримку програм професійного спрямування 

(США, 1950) та підписанням Федерального договору про професійну підготовку 

(Канада, 1950). Верхня хронологічна межа (10-ті роки ХХІ століття) датована 

початком модернізації освіти дорослих у контексті швидкоплинних змін сучасного 

суспільства (прийняття Закону про інвестиції у професійні навички та Закону про 

компетентнісно-орієнтовану освіту дорослих (США, 2018), втілення у життя 

Політики освітнього успіху та Цифрового плану дій з питань освіти (Канада, 2018).  
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Територіальні межі дослідження охоплюють північноамериканські країни – 

США і Канаду, що мають  подібні історичні витоки, спільний кордон, економічні, 

культурні й освітні зв’язки. 

Концепція дослідження ґрунтується на основних філософських, історичних, 

психологічних та педагогічних положеннях щодо сутності освіти дорослих, що тісно 

взаємопов’язані та взаємозумовлені, уможливлюючи багатовимірність наукового 

пошуку, забезпечуючи здійснення міждисциплінарного аналізу освіти дорослих у 

США і Канаді в історичному поступі з урахуванням суспільно-політичних, 

соціально-економічних, соціально-культурних і психолого-педагогічних чинників. 

Водночас компаративний характер дослідження зумовив його здійснення на основі 

трьох взаємопов’язаних концептів. 

Аналітичний концепт передбачає здійснення історичної ретроспективи щодо 

обґрунтування теоретико-методологічних засад освіти дорослих, визначення 

особливостей законодавчої бази, структури, управління, змісту, форм та методів 

навчання дорослих у США і Канаді, що сприяє відтворенню специфіки становлення 

освіти дорослих у діахронічному вимірі; виокремленню періодів її розвитку. 

Критичний концепт відображає динаміку функціонування та розвитку освіти 

дорослих у США і Канаді, аналіз структурних, організаційних, управлінських, 

змістових і процесуальних змін в освіті дорослих, що уможливлює окреслення 

тенденцій її розвитку.  

Прогностичний концепт пов’язаний з виокремленням конструктивних ідей 

північноамериканського досвіду щодо розвитку освіти дорослих та визначенням  

можливостей їх екстраполяції у вітчизняному освітньому просторі. 

Провідною ідеєю дослідження стало виявлення сучасних напрямів та 

особливостей розвитку освіти дорослих у США і Канаді, що формуються під 

впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, зумовлюючи спільні та відмінні 

тенденції розвитку, а також дозволяють спроектувати перспективи творчого 

використання конструктивних ідей північноамериканського досвіду в розбудові 

освіти дорослих в Україні. Цю концептуальну позицію конкретизовано у 

положеннях щодо освіти дорослих, яка є: багатофункціональним соціально-

економічним, соціокультурним й освітнім феноменом, що сприяє професійному та 

особистісному розвитку дорослої людини впродовж життя; важливою підсистемою 
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неперервної освіти, яка вирізняється багатовимірністю, гармонійним інтегруванням 

та взаємозбагаченням таких видів освіти дорослих, як формальна, неформальна та 

інформальна, гнучкістю та адаптивністю відповідно до змін та потреб особистості, 

ринку праці, суспільства; соціокультурним інститутом, що сприяє розвитку 

людського капіталу, соціальної мобільності дорослих, їх соціалізації; засобом 

розбудови демократичного громадянського суспільства. 

Цілісність розгляду феномену освіти дорослих у США і Канаді досягається 

через генезу освіти дорослих у єдності з розвитком суспільства, системи освіти, 

педагогічної думки, через аналіз теоретико-методологічних, організаційно-

управлінських та змістово-процесуальних засад, а також завдяки розробленню 

періодизації, яка сприяє увиразненню особливостей та тенденцій розвитку освіти 

дорослих у межах обраного періоду. Водночас подібність історичних, соціально-

економічних, політичних, соціокультурних та педагогічних детермінант у розвитку 

розвинених північноамериканських країн, їх культури та традицій, систем освіти 

слугує передумовою формування спільних підходів до функціонування систем 

освіти дорослих у США і Канаді, суголосних тенденцій їх розвитку. 

Інтеграція України до світового освітнього простору зумовлює необхідність 

вивчення та узагальнення північноамериканського досвіду розвитку освіти 

дорослих, а його науково-історична рефлексія стає основою прогностичної 

екстраполяції в українській освітній практиці.  

Методологічну основу дослідження становлять загальнофілософські закони 

діалектики; філософські ідеї гуманізації, розуміння людини як абсолютної цінності й 

самоцілі суспільного прогресу; методологія системного аналізу; положення теорії 

синергетики про відкритий характер соціальних систем, теорії людського та 

соціального капіталу; теорії про розвиток та саморозвиток людини у процесі 

діяльності; ідеї педагогічної компаративістики щодо діахронічного і синхронічного 

аналізу досліджуваних явищ; ідеї прогностики щодо розвитку освіти дорослих; 

принципи об’єктивності та детермінізму, що передбачають цілісне врахування 

зовнішніх та внутрішніх чинників; принципи цілісності, соціальної зумовленості; 

сукупність методологічних підходів, які об’єднано у групи відповідно до рівнів 

методології:  
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 філософсько-визначальні підходи (діалектичний, гуманістичний, 

еволюційний), що уможливили розгляд освіти дорослих північноамериканських 

країн в історичному поступі з урахуванням впливу різних чинників;  

 базові (системно-синергетичний, цивілізаційний, антропологічний, 

міждисциплінарний підходи), що дали змогу розглянути освіту дорослих 

досліджуваних країн як синергетичну систему, якій притаманні ознаки систем: 

структурованість, цілісність та інтегративність, проаналізувати соціокультурну 

своєрідність американського та канадського суспільства як цілісності, дослідити 

педагогічні явища і факти у широкому контекстному полі;  

 концептуально-визначальні (культурологічно-аксіологічний, акмеологічний, 

особистісно-діяльнісний), що забезпечили аналіз освіти дорослих у контексті явищ 

культури, опанування і трансляції культурних цінностей як процес цілісного 

розвитку та саморозвитку дорослої людини у єдності індивідуалізації та соціалізації, 

як механізм діяльнісного засвоєння дорослою людиною соціального досвіду;  

 процесуально-орієнтовані (андрагогічний, середовищний, компетентнісно-

контекстний), що зумовили урахування особливостей дорослого учня, 

взаємозумовленості та взаємовпливу контексту та формування компетентностей 

особистості та середовища. 

Теоретичну основу дослідження становлять: 

 фундаментальні положення філософії людиноцентризму (В. Андрущенко, 

Б. Гершунський, І. Зязюн, С. Клепко, В. Кремень, Д. Аспін (D. Aspin), Х. Бедер 

(H. Beder), Д. Лосон (D. Lawson), Л. Зінн (L. Zinn) та ін.);  

 теорії освітніх систем та їх розвитку (В. Биков, С. Гончаренко, С. Сисоєва, 

В. Луговий, М. Сміт (M. Smіth) та ін.);   

 теоретичні положення педагогічної компаративістики (Н. Авшенюк, 

С. Бабушко, Н. Бідюк, О. Заболотна, О. Локшина, О. Матвієнко, Н. Мукан, 

О. Огієнко, Н. Пазюра, Л. Пуховська, А. Сбруєва, І. Тагунова, Д. Бередей 

(G. Bereday), Дж. Кідд (J. Kidd), Г. Ноа (H. Noah), Б. Холмс (B. Holmes) та ін.); 

 концептуальні ідеї компаративістики у галузі освіти дорослих (О. Огієнко, 

Е. Чартерс (A. Charters), Дж. Філд (J. Field.), Г. Фолі (G. Foley), Дж. Кідд (J. Kidd), 

Дж. Кнол (J. Knoll), К. Оні (C. Oni), Дж. Райшман (J. Reischmann), Дж. Брон 

(Jr. Bron), Д. Савісевік (D. Savicevic), М. Слоуі (M. Slowey) та ін.); 
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 концепції освіти впродовж життя (О. Дубасенюк, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, 

Д. Аспін (D. Aspin), Р. Дейв (R. Dave), Дж. Делорс (J. Delors), П. Джарвіс (P. Jarvis), 

Б. Єкслі (B. Yeaxlee) П. Ленгранд (P. Lengrand), Е. Фор (E. Faure), та ін.); 

 інноваційні ідеї вчених щодо розвитку освіти дорослих (О. Аніщенко, 

І. Андрощук, Н. Ничкало, Т. Сорочан, М. Ноулз (M. Knowles), Д. Кідд (J. Kidd), 

Е. Ліндеман (E. Lindeman), Ш. Мерріам (S. Merriam) та ін.);  

 концептуальні основи психології освіти дорослих (Ю. Кулюткін, К. Роджерс 

(C. Rogers), Д. Брунер (J. Bruner), О. Коваленко, В. Кулюткін, А. Маслоу 

(A. Maslow), Р. Ноу (R. Noe), В. Рибалка, Е. Торндайк (E. Thorndike), М. Хау 

(M. Howe) та ін.);  

 теорії управління й розвитку людських ресурсів (Г. Бекер (G. Becker), 

Р. Гаррісон (R. Harrison), П. Друкер (P. Drucker), М. Фулен (M. Fullan) ін.; 

 дослідження північноамериканських учених з проблем філософії освіти 

дорослих (П. Бергевін (Р. Bergevin), Д. Еліас (J. Elias), Д. Еппс (J. Apps)), історії 

розвитку освіти дорослих (Дж. Адамс (J. Adams), Г. Стабблфілд (H. Stublfield), 

К. Баркер (K. Barker), В. Кук (W. Cook), Т. Лідел (T. Liddell), Ф. Джонсон 

(F. Johnson)); реалізації освітньої політики (М. Мілана (M. Milana), Т. Грін (T. Green), 

Е. Еріксон (E. Ericson), Т. Несбіт (T. Nesbit)); децентралізації управління освітою 

дорослих (К. Дайєр (C. Dyer), А. Роуз (A. Rose), А. Вілсон (A. Wilson)); 

концептуальних засад її становлення (П. Джарвіс (P. Jarvis), Е. Ліндеман 

(E. Lindeman), М. Ноулз (M. Knowles)); застосування андрагогічної моделі навчання 

(Р. Брокетт (R. Brocket), Д. Джоблін (D. Joblin), Д. Еліас (J. Elias), Д. Колб (D. Kolb), 

М. Ноулз (M. Knowles), Д. Претт (D. Pratt), Д. Хеншке (J. Henschke)); подолання 

неграмотності (Дж. Хаутекоуер (J. Hautecoeur), І. Хейс (E. Hayes), Дж. Вайт 

(J. White), С. Ходінотт (S. Hoddinott)), функціонування освітніх інституцій з 

навчання дорослих (Т. Морісон (Th. Morrison), Г. Ретсой (G. Ratsoy), Р. Сіболт 

(R. Seybolt), Р. Свіндел (R. Swindell), Дж. Томпсон (J. Thompson)) та ін.    

Єдність методологічних підходів, обґрунтованість теоретичних засад сприяли 

адекватному вирішенню завдань і досягненню мети дослідження. 

Методи дослідження. Для реалізації поставленої мети та вирішення завдань 

дослідження використано комплекс взаємопов’язаних методів, що на різних його 

етапах доповнювали один одного, а саме: теоретичні: загальнонаукові – аналіз, 
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синтез, індукція, дедукція, порівняння, узагальнення та систематизація, які 

застосовувалися для опрацювання джерельної бази з досліджуваної проблеми, 

формулювання висновків; конкретно-наукові: пошуково-бібліографічний метод, який 

використовувався для з᾿ясування стану розроблення досліджуваної проблеми; метод 

теоретичного моделювання – забезпечив розроблення структурно-концептуальної 

моделі дослідження; термінологічний метод, що дозволив виявити й уточнити 

семантики основоположних понять дослідження, виокремити сутнісні ознаки; 

історико-генетичний, ретроспективний, хронологічний, діахронний методи, які 

сприяли визначенню передумов, з’ясуванню чинників змін, виокремленню періодів 

й етапів становлення і розвитку освіти дорослих у США і Канаді; системно-

структурний, системно-функціональний та системно-логічний методи, що дозволили 

простежити трансформації організаційно-управлінських та змістово-процесуальних 

особливостей освіти дорослих у північноамериканських країнах й визначити 

тенденцій розвитку;  порівняльно-зіставний метод, що дав змогу визначити спільне 

та відмінне в системах освіти дорослих досліджуваних країн; метод наукової 

екстраполяції, який застосовувався з метою виявлення можливостей використання 

конструктивних ідей північноамериканського досвіду освіти дорослих у 

реформуванні освіти дорослих в Україні; емпіричні методи: електронне листування, 

контент-аналіз законодавчих актів, стратегій, національних доповідей та інших 

документів щодо стану освіти дорослих;  бесіди та дискусії з науковцями  

Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку було 

використано 1118 джерел, зокрема 746 англомовних, з-поміж яких:  

 42 офіційних документа, інформаційно-аналітичні матеріали міжнародних 

та національних інституцій (доповіді, резолюції, рекомендації) з питань освіти 

дорослих, зокрема: ЮНЕСКО, OECD, CEDEFOP, ILO), Міжнародної ради з 

компаративних досліджень у сфері освіти дорослих (ISCAE), Європейської асоціації 

досліджень в освіті (EERA), Північно-Американського альянсу загальної освіти та 

освіти дорослих (NAAPAE) та ін.; 39 документів, звітів національних неурядових 

організацій освіти дорослих Канадської асоціації освіти дорослих, Американської 

асоціації освіти дорослих, Канадської асоціації університетів неперервної освіти, 

Національної асоціації грамотності та ін.); Американської ради з питань освіти та ін;  
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 36 законів, урядових постанов, що стосуються питань розвитку освіти 

дорослих, зокрема: федерального уряду США та урядів штатів: Солдатський Білль 

про права (1944), Закон про інвестиції у робочі ресурси (1962), Закон про освіту 

дорослих (1966), Закон про загальну зайнятість та професійну підготовку (1973), 

Закон про неперервну освіту (1976), Закон про консолідацію та покращення в освіті 

(1981), Закон про партнерство в галузі професійної освіти (1983), Національний 

закон про грамотність (1991), Закон про інвестування в трудові ресурси (1998), Закон 

про освіту дорослих та сімейну грамотність (1998), Закон про освіту для демократії 

(2001), Закон про освіту дорослих і економічне зростання (2009), Закон про освіту 

дорослих і грамотність корінних жителів (2014) та ін.; федерального уряду Канади та 

урядів провінцій й територій, зокрема: Закон про освіту (1944), Закон про 

професійне навчання дорослих (1976), Канадська програма підготовки кадрів (1982), 

Нормативне положення про базову загальну освіту дорослих провінції Квебек 

(2003), Національна стратегія розвитку освіти Канади «Освічена Канада 2020» 

(2008), Закон про грамотність дорослого населення провінції Манітоба (2009), Закон 

про навчання дорослих провінції Нова Скотія (2010) та ін.;  

 наукові праці американських дослідників (Дж. Адамс (J. Adams), 

М. Андерсон (M. Anderson), Дж. Епс (J. Apps), С. Брукфілд (S. Brookfield), Р. Брокет 

(R. Brocket), Д. Еліас (J. Elias), Д. Кідд (J. Kidd), К. Кросс (K. Cross), Е. Ліндеман 

(E. Lindeman), Ш. Мерріам (S. Merriam), М. Ноулз (M. Knowles), Д. Претт (D. Pratt), 

С. Хоул (C. Houle), Г. Стабблфілд (H. Stubblefield), Д. Хеншке (J. Henschke), 

К. Гріффін (К. Гріфін), Р. Батс  (R. Butts), Л. Кремінь (L. Cremin), Р. Хіемстра 

(R. Hiemstra), К. Кінг (K. King), Х. Лонг (H. Long), С. Меріем (S. Merriam), 

Дж. Мезіров (J. Mezіrow), Т. Штіхт (T. Stіcht), Х. Стаблфілд (H. Stubblefield)); 

канадських учених (К. Баркер (K. Barker), Дж. Куліх (J. Kulich), Дж. Кеірнс 

(J. Cairns), П. Кенді  (P. Candy), Е. Корбет (E. Corbett), Т. Фенвік (T. Fenwick), 

Т. Несбіт (T. Nesbit), Б. Спенсер (B. Spencer), А. Фітцпатрік (A. Fitzpatrick), 

М. Фуллан (M. Fullan), Ч. Гефілд (Ch. Gaffield), Е. Грейс (A. Grace), Ф. Хокінс 

(F. Hawkins), Дж. Хеншке (J. Henschke), Г. Хенсон (G. Henson), Ф. Джонсон 

(F. Johnson), Дж. Кідд (J. Kidd), Д. Лівінгстоун (D. Livingstone), К. Майерс (К. Myers), 

К. Рубенсон (K. Rubenson), Дж. Селман (G. Selman.), Б. Спенсер (B. Spencer)) з 

досліджуваної проблеми; 
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 матеріали вітчизняних і зарубіжних науково-педагогічних періодичних 

видань, зокрема: «Порівняльно-педагогічні студії», «Порівняльна професійна 

педагогіка», «Освіта», «International Journal of Lifelong Education», «Adult education», 

«International Review of Education», «Adult Education Quarterly», «Educational 

Horizons», «International Journal of Lifelong Education», «Journal of Educational 

Research», «Review of Adult Learning and Literacy», «Canadian Journal of University 

Continuing Education», «Educational Administration Quarterly», «Adult Learning», 

«Cambridge Journal of Education», «Canadian Journal of Higher Education», «Lifelong 

Learning», «Comparative Education», «The Social Studies», «Studies in Continuing 

Education», «Journal for the Study of Adult Education», «New Directions for Adult and 

Continuing Education», «Canadian Journal of Education», «Higher Education Research 

and Development», «Canadian Journal of Educational Administration and Policy», «New 

Directions for Adult and Continuing Education», «Journal of Transformative Education», 

«Journal of American Indian Education», Adult Basic Education» та ін.; енциклопедії та 

реферативні видання; документи й матеріали з фондів Бібліотеки Конгресу США, 

Американської бібліотеки імені Віктора Китастого, Бібліотеки університету 

Вінніпеґу (Канада), Національної наукової бібліотеки України імені 

В. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, Державної 

науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського тощо; матеріали 

національних і міжнародних конференцій, інформаційні ресурси (енциклопедії, 

словники, інформація з мережі Інтернет та ін.), Інформаційного ресурсного центру з 

питань освіти (ERIC). 

Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався упродовж 2014–

2019 рр. і охоплював три етапи. 

На першому етапі (2014–2015 рр.) теоретично осмислювалася проблема 

дослідження; розроблявся науковий апарат; обґрунтовувалася концепція, 

розроблялася програма і методика дослідницького пошуку; формувалася джерельна 

база з проблем освіти дорослих; формувався понятійно-термінологічний апарат; 

здійснювалося первинне узагальнення дослідницьких матеріалів. 

На другому етапі (2014–2017 рр.) поглиблено вивчалася та розширювалася 

джерельна база дослідження; обґрунтовувалися теоретико-методологічні засади 

освіти дорослих північноамериканських країн; здійснювався ретроспективний та 
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порівняльний аналіз розвитку освіти дорослих у досліджуваних країнах; 

розроблялася періодизація розвитку освіти дорослих у США і Канаді у другій 

половині XX – на початку XXI століття; систематизувався фактологічний матеріал з 

метою визначення законодавчо-нормативних, організаційно-управлінських, 

змістово-процесуальних особливостей освіти дорослих.  

На третьому етапі (2018–2019 рр.) здійснювалося узагальнення результатів 

наукових пошуків; окреслювалися тенденції розвитку освіти дорослих у Сполучених 

Штатах Америки і Канаді у другій половині XX – на початку XXI століття; 

виявлялися особливості розвитку освіти дорослих в Україні; розроблялися 

рекомендації щодо використання конструктивних ідей північноамериканського 

досвіду щодо розвитку освіти дорослих в освітньому просторі України; 

здійснювалася підготовка та видання монографії, методичних рекомендацій; 

відбувалося впровадження результатів дослідження в освітню практику; 

завершувалося оформлення рукопису дисертації та автореферату.  

Наукова новизна й теоретичне значення дослідження полягають в тому, що: 

вперше у вітчизняній педагогічній науці системно досліджено становлення та 

розвиток освіти дорослих у північноамериканських країнах в межах якого виявлено 

й схарактеризовано тенденції та сутнісні характеристики розвитку освіти дорослих у 

США і Канаді в другій половині XX – на початку XXI століття з урахуванням 

історичних, політичних, соціально-економічних, соціокультурних, педагогічних 

факторів; обґрунтовано теоретико-методологічні засади розвитку освіти дорослих, 

які вирізняються міждисциплінарністю, поліконцептуальністю, інтегративністю, 

взаємодоповненістю; визначено історичні передумови становлення й розроблено 

періодизацію генези північноамериканської освіти дорослих, в якій виокремлено  

період реформування (50-ті – 70-ті рр. XX ст.), що містить розвивально-пошуковий 

(1950–1965) та законодавчо-концептуальний (1966–1979) етапи; період 

інституалізації (80-ті – 90-ті рр. XX ст.), що складається з етапу розвитку 

функціональної грамотності дорослих (1980 – 1990) та конструктивного етапу 

(1991–1999); період модернізації (2000 – 10-ті роки XXI ст.), який об’єднує ринково-

зорієнтований (2000–2008 рр.) та трансформаційний (2009 – нині) етапи; виявлено 

взаємоузгоджений вплив зовнішніх (глобалізація, інтеграції, цифровізація, криза 

компетентності, старіння населення, суспільство знань, знаннєва економіка) та 
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внутрішніх (законодавчі, персоналізовані, аксіологічні, організаційні, змістові тощо) 

чинників; визначено характер змін нормативних (оновлення, удосконалення, 

розгалуженість), організаційних (трансформація цілей і функцій, гнучкість, 

адаптивність, диверсифікованість структури і провайдерів), управлінських 

(децентралізація управління, модель «знизу вгору», соціальне партнерство, 

багаторівневе фінансування), змістових (інтегративний характер навчальних 

програм та змісту освіти, їх диверсифікованість, практикоорієнтованість, 

клієнтоорієнтованість), процесуальних (андрагогічність, гуманістичність, 

інтерактивність, суб’єктноорієнтованість форм і методів навчання) засад розвитку 

освіти дорослих; виявлено тенденції розвитку північноамериканської освіти 

дорослих, що класифіковані за критеріями поширеності (глобальні, регіональні, 

національні) та функціональності (концептуально-визначальні, організаційно-

управлінські, змістово-процесуальні); окреслено можливості використання 

конструктивних ідей північноамериканського досвіду в реформуванні освіти 

дорослих в Україні на державному рівні й рівнях громади і провайдерів; 

– удосконалено положення щодо компаративних досліджень у сфері освіти 

дорослих; ролі міжнародних та національних організацій у визначенні стратегії 

розвитку освіти дорослих; можливостей та механізмів соціального партнерства; 

визначення цілей та функцій освіти дорослих; 

– подальшого розвитку набули тлумачення змісту основних дефініцій (освіта 

дорослих, формальна освіта дорослих, неформальна освіта дорослих, дорослий 

учень, андрагогічний підхід, самоспрямоване навчання, трансформаційне навчання 

тощо); принципи навчання дорослих; систематизація досліджень з проблеми освіти 

дорослих; виявлення особливостей діяльності провайдерів освіти дорослих; 

застосування андрагогічної моделі навчання;   

– до наукового обігу введено маловідомі північноамериканські наукові 

джерела, нові факти, документи у сфері освіти дорослих США і Канади.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у тому, 

що узагальнений досвід розвитку освіти дорослих у США і Канаді, виокремлені його 

конструктивні ідеї уможливили надання рекомендацій, які можуть бути використані 

у процесі реформування освіти дорослих в Україні. Основні положення, 

фактологічний матеріал, джерельна база, підготовлена монографія «Тенденції 
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розвитку освіти дорослих у США і Канаді» та методичні рекомендації «Становлення 

та розвиток освіти дорослих у США і Канаді: досвід для України» можуть 

використовуватися під час розроблення програм курсів «Історія педагогіки», 

«Порівняльна педагогіка», «Андрагогіка», «Соціальна педагогіка», «Педагогічний 

менеджмент», спецкурсів із проблем розвитку освіти дорослих у зарубіжжі, у 

процесі вдосконалення змісту підготовки аспірантів і магістрів, а також у діяльності 

закладів післядипломної освіти, центрів освіти дорослих, корпоративних 

університетів тощо.  

Дослідження має прогностичний потенціал, зумовлений можливістю 

здійснення на його основі подальших наукових розвідок у сфері освіти дорослих. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайло Коцюбинського (довідка 

№ 06/41 від 13.03.2020 р.), Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини (довідка № 746/01 від 13.04.2020 р.), Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка (довідка № 592 від 

13.0.3.2020 р.), Мукачівського державного університету (довідка № 439 від 

10.03.2020 р.), Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка 

№ 286/02-13 від 14.05.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. У монографії (Теренко, & Огієнко, 2019а) 

внесок дисертантки полягає у визначенні особливостей навчальних програм 

професійної підготовки андрагогів у США; у статті (Terenko, Chugai, & Ogienko, 

2017) здобувачем обґрунтовано підходи до вибору методів навчання; у статті 

(Теренко, & Огієнко, 2019) простежено генезу становлення та розвитку 

компаративістики у сфері освіти дорослих; у статті (Terenko, & Ogienko, 2020) 

схарактеризовано застосування дистанційних технологій в процесі навчання; у статті 

(Terenko, Lytovchenko, & Ogienko, 2017) розкрито сутність проблемо-орієнтованого 

навчання дорослих в корпоративних університетах США і Канади; у статті 

(Terenko, & Ogienko, 2018а) визначено сутнісні характеристики неформальної освіти 

дорослих та перспективні напрями розвитку; у тезах (Terenko, & Ogienko, 2018) 

розкрито особливості організації процесу навчання в університеті третього віку в 

Канаді. 
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Апробація результатів дослідження здійснювалася під час науково-

практичних заходів різного рівня, зокрема: на міжнародних конференціях «Освіта і 

формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції» (Мукачево, 

2017), «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті 

Європейської інтеграції» (Суми, 2017), «Вища освіта України у контексті інтеграції 

до Європейського освітнього простору» (Київ, 2017), «Професійне становлення 

особистості: проблеми і перспективи» (Хмельницький, 2017), «Edukacja-Technika-

Informatyka» (Rzeszow, 2017), «Science, research, development» (Лондон, 2018), 

«Science, research, development» (Берлін, 2018), «Strategiczne pytania swiatowej nauki» 

(Пржемишль, 2018), «Бьдещите изследвания» (Софія, 2018), «Творча спадщина 

А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» (Суми, 

2018),  «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» (Умань, 2019), 

«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний 

виміри змін» (Суми, 2019), «Розвиток професіоналізму сучасного педагога в 

постнекласичній парадигмі» (Черкаси, 2019), «Наукова спадщина академіка Івана 

Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього» (Чернігів, 2019), «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» (Суми, 2017, 2018), «Актуальні проблеми вищої 

професійної освіти» (2019), «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта» 

(Київ, 2019), «Освіта XXI століття: виклики, проблеми, перспективи» (Суми, 2019),  

«Dynamics of the Development of World Science» (Ванкувер, 2020), «Наукова школа 

Івана Зязюна у працях його соратників та учнів» (Харків, 2020), «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін» 

(Суми, 2020); на всеукраїнських заходах: науково-практичній конференції 

«Пріоритети у змісті й структурі сучасної початкової освіти в умовах 

трансформаційних змін» (Черкаси, 2017); методологічних семінарах «Концептуальні 

засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи» 

(Київ, 2018) «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті 

глобалізаційних та інтеграційних процесів (Київ-Хмельницький, 2018, 2019, 2020), 

педагогічних читаннях «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і 

перспективи: присвячених пам’яті академіка Семена Устимовича Гончаренка (Київ, 

2020); «Пам’яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук» (Київ, 

2019); круглому столі «Інноваційні педагогічні технології в підготовці майбутніх 
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учителів» (Суми, 2016); семінарах «Компаративістика в педагогічній освіті і освіті 

дорослих» (Київ, 2018, 2019), звітних науково-практичних конференціях Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, 2018, 

2019, 2020). 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

на тему «Розвиток вищої жіночої освіти у США (друга половина XX – початок 

XXI століття)» за спеціальністю13.00.01 – загальна педагогіка та історії педагогіки 

була захищена в 2013 р., її матеріали в тексті докторської дисертації не 

використовувалися. 

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 57 публікаціях (із них – 50 

одноосібних), з-поміж яких: 2 монографії (з них – 1 одноосібна); 1 методичні 

рекомендації; 25 статей у наукових фахових виданнях України (у тому числі 23 – у 

виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Web of Science, Index 

Copernicus International); 7 статей у зарубіжних наукових періодичних виданнях; 

22 статті у збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій українською, 

англійською мовами, вступу, шістьох розділів, висновків до кожного розділу, 

загальних висновків, переліку використаних джерел (1118 найменувань, із них 746 

англійською мовою) та додатків (43 додатки на 69 сторінках). Загальний обсяг 

дисертації становить 571 сторінку, основний зміст викладено на 407 сторінках. 

Робота містить 13 таблиць, 51 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1. ОСВІТА ДОРОСЛИХ ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КОМПАРАТИВІСТИКИ 

У розділі визначено можливості освіти дорослих у подоланні цивілізаційних 

викликів сучасності; здійснено бібліографічний аналіз досліджуваної проблеми; 

з’ясовано особливості розвитку компаративних досліджень у сфері освіти дорослих; 

обґрунтовано методологічні засади дослідження; подано структурно-концептуальну 

модель компаративного дослідження освіти дорослих у США і Канаді. 

 

1.1. Освіта дорослих в контексті цивілізаційних змін XXI століття  

У другій половині ХХ – на початку ХХІ століття освіті дорослих 

приділяється особлива увага, що пов’язано з її соціально-економічними і 

педагогічними можливостями щодо вирішення актуальних проблем сучасності, 

здатністю адекватно реагувати на трансформаційні зміни та цивілізаційні 

виклики. На VI Міжнародній конференції ЮНЕСКО з освіти дорослих 

наголошувалося на тому, що «навчання та освіта дорослих є ключовим важелем у 

відповідях на ті виклики, з якими ми стикаємося… забезпечуючи умови для 

навчання дорослих, враховуючи їх потреби як активних громадян» (UNESCO, 

2010, с. 3).  

Заактуалізуємо на тому, що поняття «виклик» визначається як «вимога, 

спонукання до будь-яких дій, відносин…» (Бусел, 2005, c. 136). Причому, виклик 

небезпечно ігнорувати, він потребує адекватної відповіді, оскільки є великий 

ризик переростання його у загрозу, тобто виклик містить у собі потенційну 

загрозу, яка може призвести до кризи.  

На думку П. Скотта (Scott, 2000), найпотужнішим викликом із яким 

стикнулося сучасне суспільство за всю історію свого існування є глобалізація, яка 

характеризує «перехід від модернізму до постмодернізму і передбачає як 

радикальну реконфігурацію суспільства, так й радикальну реконструкцію 

концепцій та менталітетів сучасного світу» (с. 3).  

Відтак процес глобалізації відбувається у декількох вимірах: політичному, 

що виражається у появі та розвитку наднаціональних та трансконтинентальних 

політичних організацій; економічному, що пов’язаний з глобальною торгівлею та 

інвестиціями, транснаціональним представленням товарів у країнах; освітньому, 
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що актуалізує створення єдиного глобального освітнього простору; 

інформаційному, що пов’язаний з новітніми інформаційними технологіями; 

лінгвістичному, що виявляється у сприйнятті англійської мови як мови 

міжнаціонального спілкування; культурологічному, що виявляється у 

полікультурній та міжетнічній взаємодії між народами (Синагатуллин, 2003, с. 10). 

Проведений нами аналіз наукових джерел, доводить, що хоча глобалізація є 

предметом міждисциплінарних досліджень, проте вчені не прийшли до єдиного 

чіткого та повного визначення поняття «глобалізація», але «без сумніву 

глобалізація є найбільш вживаним ….. і найменш зрозумілим… словом і 

залишиться таким на невизначений час (Beck, 1999, с. 40).  

Результати наших досліджень засвідчують, що з позицій економіки 

глобалізація розглядається як інституалізація світового ринку (Wallerstein, 2004); з 

позицій політики – як експансія транснаціональних організацій та мереж (Gilpin, 

1987, c. 85); з позицій екології – як фактор виникнення глобального суспільства 

ризику, який забезпечить усвідомлення проблем глобальних наслідків 

цивілізаційних процесів (Beck, 1999); з позицій культури – як соціальний процес, 

у якому зникають перешкоди у культурному і соціальному просторі (Waters, 

1995); з позицій освіти – як процес реформування освітніх систем з метою їх 

конвергенції. 

На багатовимірність і складність поняття «глобалізація» вказує видатний 

вітчизняний компаративіст А. Сбруєва (2013), аргументуючи це наявністю до 

його визначення декількох підходів: монокаузальних, які вказують на домінуючу 

каузальність (економічну, політичну, екологічну чи культурну); полікаузальних, 

що акцентують на рівноцінному впливі багатьох аспектів життєдіяльності 

суспільства (с. 67). 

Так, Ульріх Бек (Beck, 1999) вважав, що співіснують та взаємодіють між 

собою різні аспекти глобалізації: екологічний, екологічний, культурний, 

політичний, суспільно-громадянський, які неможливо об’єднати, але, які є 

взаємозалежними, тісно взаємодіють між собою (с. 28). 

Отже, глобалізація – це об'єктивний процес транснаціональної економічної, 

політичної, культурної, освітньої, релігійної інтеграції та уніфікації, що базується 
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на взаємозв’язках і взаємозалежностях  національних соціально-політичних, 

культурних, екологічних систем. 

Особливий вплив глобалізація має на освіту. Наші розвідки засвідчують, що 

у XX столітті США вважалися «найпотужнішою державою з часів Римської 

Імперії» (Zakaria, 2008), визнавалися світовим лідером у галузі освіти, і як 

наслідок – мали найбільшу кількість висококваліфікованих працівників. Саме це 

допомогло Сполученим Штатам Америки зайняти домінуючі позиції у світовій 

економіці та використовувати переваги глобалізації й розширення ринків. Проте 

сьогодні США втрачає свої позиції й це добре розуміють державні діячі, 

зазначаючи, що рівень життя у країні буде знижуватися без здійснення 

радикальних реформ, що спрямовані на підвищення ефективності освіти й 

інновацій.  

У роботах Н. Бурбуліс, С. Торрес (Burbules, & Torres, 2000), А. Грін (Green, 

1999), Д. Келлнер (Kellner, 1998), М. Еппл, Дж. Кенвей, М. Сінг (Apple, Kenway, 

& Singh, 2005), Г. Фолей (Foley, 2004), Г. Лаудер, П. Браун, A. Г. Халсей (Lauder, 

Brown, Dillabough, & Halsey), Д. Хелд, Д. Голдблетт (Held, McGrew, Goldblatt, & 

Perraton, 1999), Р. Д. Лайкес, П. А. Картер (Lakes, & Carter, 2004), Т. Монеген 

(Monahan, 2005) та інших аналізується три основні аспекти впливу глобалізації на 

освіту: економічний, політичний та культурний. Оскільки освіта дорослих є 

важливою складовою системи освіти, то зазначені впливи глобалізації мають 

безпосереднє відношення до функціонування системи освіти дорослих.  

Політичний аспект впливу глобалізації на систему освіти пов’язаний з 

ідеями неолібералізму в освітній політиці, основними принципами якої, є: 

впровадження ринкових механізмів в систему освіти, приватизація освітніх 

послуг, перетворення освітніх закладів на бізнесові структури, маркетизація 

освіти (людина розглядається як споживач, а не як громадянин), децентралізація 

управління освітньою системою, перехід до контролю результатів, ефективності, 

якості освіти тощо (Сбруєва, 2013; Peters, 2017). Зазначені принципи склали 

основу глобального освітньо-політичного консенсусу, що призвело, на думку 

А. Сбруєвої (2004а), до глобалізації освіти – як «процесу реформаційних 

перетворень національних освітніх систем, що мають наслідком їх конвергенцію у 

цілому ряді параметрів» (c. 95). Оскільки розвинені країни світу, зокрема, США і 
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Канада, є лідерами  глобалізаційних процесів, то їх досвід реформування освіти, 

взагалі, та освіти дорослих, зокрема, поширюється на інші країни.  

Економічний аспект впливу глобалізації на освіту дорослих пов’язаний з 

висуненням нових вимог до професійної підготовки працівників в умовах 

глобального ринку праці, акцентуванням на сформованості у них 

інтелектуальних, підприємницьких навичок, здатності до неперервної освіти, 

інноваційної діяльності.  

Економічний вимір глобалізації освіти дорослих розкриває розвиток 

транснаціональної освіти, яка розглядається як «система фізичного або 

віртуального поширення та переміщення навчальної інформації, суб’єктів 

освітнього процесу, курикулумів, навчальних засобів, навчальних інституцій з 

однієї країни в іншу крізь національні кордони з метою надання доступу чи 

отримання освітньо-наукових послуг на комерційних і некомерційних (грантових, 

благодійних) засадах, що передбачає підготовку фахівців до активної 

громадянської позиції у взаємозалежному світі, працевлаштування на 

глобальному ринку праці, ефективності управління глобальними процесами» 

(Авшенюк, 2015, с. 148). Особливе значення набувають такі провайдери освіти 

дорослих як віртуальні університети.   

Культурний вимір глобалізації освіти, взагалі, та освіти дорослих, зокрема, 

характеризується зближенням культур різних країн, одночасною гомогенізацією і 

гетерогенізацією культурних контекстів, розвитком мультикультурної освіти. 

Культурній глобалізації освіти відповідає теорія триплізації освіти Ч. Ченга 

(Cheng, 2002), за якою відбуваються зміни в освіті на глобальному та локальному 

рівнях під впливом глобалізації, локалізації та індивідуалізації. Ці зміни 

спонукають до «контекстуалізованого розвитку багатостороннього інтелекту» 

(c. 5), який є багатовимірною конструкцією і складається, за Г. Гарднером 
(Gardner, 1993), з міжособистісного, внутрішньоособистісного, лінгвістичного, 

фізично-кінестетичного, візуально-просторового, музичного інтелектів (с. 174). Це 

дає можливість дорослій людині адекватно відповідати викликам сучасності, 

ставати «інтелектуальними лідерами, відповідальними громадянами, які є не 

тільки професіонально компетентними, а й мають високорозвинений інтелект та 
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творчі здібності, здатність до інноваційної професійної діяльності і саморозвитку» 

(Gardner, 1993, c. 9). 

Отже, в умовах глобалізації, освіта дорослих перетворюється на «ворота до 

нових світових ринків», розширює можливості працевлаштування, стає ключем 

до національної конкурентоспроможності в умовах глобального ринку праці 

(Korsgaard, 1997) 

На думку Ф. Альтбаха (Altbach, 2015), глобалізація сприяла посиленню 

процесів інтернаціоналізації освіти. Зазначимо, що глобалізація та 

інтернаціоналізація тісно пов’язані та взаємозумовлені, проте це не тотожні 

поняття. Якщо глобалізація освіти пов’язана з економічними, технологічним, 

політичними змінами, які мають вплив на освіту і, яких неможливо уникнути, то 

інтернаціоналізація освіти відбувається за допомогою освітньої політики, що 

здійснюється урядами, освітніми програмами, провайдерами освіти. Якщо 

процеси глобалізації та її наслідки не можливо контролювати, то 

інтернаціоналізація розглядається як суспільно-інституційна стратегія, що здатна 

адекватно реагувати на глобалізаційні вимоги до освіти та готувати людей до 

життя у глобалізованому світі.  

Аналіз наукової літератури доводить, що науковці не прийшли до 

загальновизнаного визначення поняття «інтернаціоналізація». Найбільш 

використовуваним є визначення канадського вченого Дж. Найт (Knight, 2003), яка 

інтернаціоналізацію розуміє як «процес інтеграції глобального, міжкультурного, 

міжнародного вимірів стосовно цілей, функцій поствторинної освіти» (c. 2).  

Вивчення наукової літератури з проблем інтернаціоналізації освіти 

свідчить, що проблема інтернаціоналізації освіти дорослих майже не вивчалася. 

На нашу думку, це пов’язано з тим, що освіта дорослих зазвичай спрямована на 

задоволення освітніх потреб конкретної особистості, регіону, країни. Така 

практикоорієнтованість освіти дорослих не сприяє міжнародній діяльності, хоча 

при наявності мотивації та потреби відбувається й академічна мобільність 

дорослих учнів, включення міжнародного виміру у навчальні програми для 

дорослих, поширення програм для дорослих в інші країни. Проте, на думку 

Й. Кнолля (Knoll, 1999), інтернаціоналізація освіти дорослих виявляється 

здебільшого у причетності до певного культурного простору, який виходить за 
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межі держави й пов’язаний з відкритістю світу чи «практичною сучасністю», 

виражається частіше не у договірних відношеннях чи діяльності, а у мисленні. 

Актуальним залишаються виокремлені Ф. Альтбахом (Altbach, Reisberg, & 

Rumbley, 2009) і Дж. Найтом (Knight, 2003) два види інтернаціоналізації освіти: 

внутрішня інтернаціоналізація освіти, яка пов’язана з розробкою стратегій і 

підходів стосовно запровадження міжнародного виміру в організацію навчального 

процесу, внесення глобальних та компаративних складових у зміст навчальних 

програм, залучення зарубіжних студентів, викладачів до процесу навчання;  

зовнішня інтернаціоналізація освіти, що актуалізує представлення навчальних 

закладів на міжнародному ринку освітніх послуг. Її провідною характеристикою є 

академічна (тих, хто навчається) та професійна (тих, хто навчає) мобільність, філії 

за кордоном, інституційне партнерство.  

Відтак, зазначені види інтернаціоналізації проявляються в освіті дорослих у 

контексті розробки та впровадження загальних стратегій розвитку освіти 

дорослих, формування освітньої політики у галузі освіти дорослих, формування 

міжнародного освітнього середовища освіти дорослих.  

Науковець З. Квінг (Qiang, 2003) виокремлює чотири основні підходи в 

інтернаціоналізації освіти зокрема й в освіти дорослих: діяльнісний, який 

враховує міжкультурний вимір організації навчання дорослих, що відображається 

в навчальних планах, програмах, можливості отримувати освіту в інших країнах, 

тощо; компетентнісний, який акцентує на формуванні  та розвитку навичок, 

умінь, знань, що сприяють конкурентоздатності дорослої людини на світовому 

ринку праці; аксіологічний, який підкреслює важливість створення комфортного 

освітнього середовища, яке підтримує міжкультурні цінності; процесний, що 

підкреслює інтеграцію міжнародного та міжкультурного виміру у навчанні. 

Ми погоджуємся з міркуваннями С. Мерріем та ін. (Merriam, Courtenay, & 

Cervero, 2006), що глобалізація є надзвичайно складним процесом, який з одного 

боку розбудовує і зближує країни, але з іншого – негативно впливає на 

національну економіку, культуру, ринок праці. У цьому контексті освіта дорослих 

має суттєвий потенціал для того, щоб підготувати дорослу людину до адекватної 

та достойної відповіді на глобалізаційні виклики, реалізувати міжнародний вимір 

(c. 484). У документах ЮНЕСКО (UNESCO, 2004), акцентується увага на 
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аспектах глобалізації, які мають суттєвий вплив на освіту, а саме: посилення 

значення суспільства знань/економіки; посилення значення ринку та ринкової 

економіки; торгівля освітніми послугами; інновації у галузі ІКТ. 

Актуалізація та інтенсифікація розвитку освіти дорослих безпосередньо 

пов’язана та зумовлена розвитком інформаційного суспільства, в якому саме 

освіта дорослих стає тим дієвим механізмом, який сприяє задоволенню потреби 

суспільства у компетентнісних працівниках. На думку О. Тоффлера (1986), в 

інформаційному суспільстві «основним ресурсом стає не капітал, а інформація та 

технологія» (с. 243). В інформаційному суспільстві конкурентоспроможними 

стають люди, які здатні, прагнуть та вміють навчатися, а це змінює роль освіти 

дорослих у суспільстві, перетворює її на засіб буття дорослої людини. 

Узагальнюючи значення освіти дорослих в інформаційному суспільстві, наведемо 

слова М. Кастельса (2000) про те, що «інформаційне суспільство – це суспільство 

високоосвічених дорослих» (с. 505). інформаційне суспільство відкриває нові 

можливості у розвитку освіти дорослих завдяки поширенню дистанційної освіти, 

появі відкритих університетів тощо.  

На нашу думку, саме освіта дорослих може сприяти усуненню 

інформаційної нерівності. Оскільки, неосвічена доросла людина нездатна до 

включення в освітній інформаційний простір, стає виключеною від набуття 

освіти, а країна, яка ігнорує такі виклики, поступово виводиться з глобальної 

економіки. Саме освіта дорослих може стати тим механізмом, який запобігає 

маргіналізації та криміналізації суспільства, створює умови для розвитку та 

самореалізації дорослої людини. Спостерігається тісний взаємозв’язок та 

взаємозумовленість освіти дорослих і доступу до інформації, яка, в свою чергу, 

відкриває доступ дорослій людині до освіти. Слушним є висновок Н. Ігнатової 

(2005) щодо розуміння ролі і місця освіти дорослих у сучасному суспільстві як 

критерію розподілу людей на «активну еліту, яка здатна до самовизначення і 

конструювання власних цінностей на основі досвіду та маргіналів сучасної 

економіки, які не мають інформації, ресурсів та влади» (с. 102). 

Стрімкий технологічний прогрес, глобальна конкуренція, розвиток 

наукоємних галузей, визнання знань як ресурсу (пріоритетність знання поряд з 

капіталом та працею); знань як продукту (виробництво знань стає визначальним у 
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сучасній економіці); знань як результату розвитку ІКТ, інформаційного 

суспільства сприяло розробці концепції економіки знань (економіки, що базується 

на знаннях). Її засновником вважається Ф. Махлуп, з його працею «Виробництво і 

розповсюдження знань в США» (Machlup, 1966). Рушійною силою економіки 

знань, що рухає вперед економіку країни є інновації, а її джерелом виступають 

знання, наука і освіта. Тому людський капітал, професійна підготовка та 

професійна компетентність є визначальними, тому освіта дорослих 

перетворюється на важливий фактор функціонування економіки знань.  

Водночас, швидкоплинність сучасного світу породжує безліч кризових 

явищ, серед яких, особливо небезпечною є криза компетентності, яка є основною 

перепоною у здатності людини адаптуватися до постійних змін. У 1972 році 

американський вчений С. Дубін (Dubin, 1972) ввів термін «період напіврозпаду 

компетентності», яким позначає строк зниження компетентності спеціаліста на 

50% після завершення його професійної підготовки. Якщо в індустріальному 

суспільстві набуті компетентності були актуальними впродовж 20–30 років, то в 

інформаційному суспільстві, суспільстві знань у зв’язку з інтенсивністю  

соціально-економічних, науково-технологічних процесів, «життєздатність» 

набутих компетентностей обмежується 5–7 роками. На думку експертів, кожен рік 

оновлюється понад 20% професійних знань і 5% – теоретичних. А це означає, що 

«минулий успіх не може гарантувати успіх людині у майбутньому» (Barker, 1993, 

c. 187). Тому актуалізується необхідність неперервного поновлення знань та вмінь 

відповідно до вимог і потреб ринку праці. Звідси важко не погодитися з 

американським футурологом О. Тоффлером (1986), що «неграмотною людиною в 

майбутньому буде вважатися не та, яка не вміє читати чи рахувати, а та, яка не 

вміє навчатися» (с. 126). За таких обставин, на думку М. Ноулза (Kbnowles, 1980), 

необхідно «створення надзвичайних програм доведення компетентностей 

дорослих людей до рівня, який забезпечить їхню діяльність в умовах 

швидкоплинних змін сучасного світу» (c. 86). Це швидко зрозуміли корпорації. 

Тому, ще у 80-ті роки XX століття у США витрачалося на корпоративну 

підготовку понад 60 млрд. дол. Ці витрати розглядалися як капіталовкладення у 
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створення прибутку. У навчанні було задіяно понад 8 млн. працівників 

(Литовченко, 2018). 

Отже, зміни, що пов’язані з розбудовою економіки знань змушують уряди 

та бізнес більше уваги приділяти освіті дорослих, яка здатна забезпечити 

підготовку та перепідготовку кадрів відповідно до вимог ринку праці. 

Проте знання є джерелом не тільки економіки, а й впливають на всі сфери 

життя людини, на що наголошувалося у роботах П. Друкера (Drucker, 1969), 

E. Тоффлера (1984) та ін., які досліджували сутність суспільства знань. 

Заактуалізуємо на тому, що вперше поняття «суспільство знань» було введено 

американцем Р. Лейном (Lane, 1966).  

У Концепції ЮНЕСКО (UNESCO, 2005) суспільство знань було визначено, 

як «інноваційне суспільство, основою якого є загальний доступ до знань, 

концепція освіти впродовж життя»; акцентується увага на відмінностях 

інформаційного суспільства і суспільства знань. Якщо сутнісною 

характеристикою інформаційного суспільства є, перш за все, технологічні 

параметри («технологічні інновації»), то в суспільстві знань велике значення 

мають й соціальні, культурні, економічні та етичні параметри. Тому концепція 

«суспільство знань» краще відображає складність та динамізм змін, що 

відбуваються у сучасному світі.  

Основними характеристиками суспільства знань є: знання як основна 

рушійна сила розвитку суспільства; стрімкий розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій; швидкоплинність, інноваційність процесів; 

неперервна освіта як потреба та необхідність.  

Отже, формування та функціонування суспільства знань неможливо без 

розвитку «багатовимірної неперервної освіти впродовж життя» (Игнатова, 2005, 

с. 102), оскільки джерелом розвитку суспільства знань «є власна багатоманітність 

та власні здібності» (UNESCO, 2005). Звідси, суттєвою характеристикою 

суспільства знань та економіки знань є неперервна освіта, навчання людини 

впродовж всього життя, що розглядається ЮНЕСКО як провідна стратегія у 

реформуванні систем освіти. 
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За визначенням ОЕСР, неперервна освіта (Lifelong learning) – це освіта 

впродовж життя, яка спрямована на постійне підвищення освітнього рівня, 

вдосконалення та набуття знань, умінь, навичок людини з метою підвищення її 

впевненості та розширення професійних та особистісних можливостей завдяки 

створенню рівних освітніх можливостей, використання потенціалу неформальної 

освіти та різноманітних засобів і методів навчання (OECD, 2001). Її «стовпами» за 

Жаком Делором є: навчитися пізнавати (знати) (learning to know) – набуття вмінь 

навчатися, а не засвоювати готові знання, розвиток критичного мислення; 

навчитися діяти (застосовувати знання)  (learning to do) – підготовка людини до 

виконання певної роботи, до впровадження інновацій та адаптації до змін; 

навчитися жити разом та з іншими (learning to live together, and with others) – 

набуття не тільки професійних, а й соціальних компетентностей, повага до 

різноманітності; навчитися бути (жити повноцінним життям) (learning to be) – 

прагнути до гармонійного розвитку особистості (Delor, 1996).  

Цілком зрозуміло, що саме освіта дорослих як важлива складова 

неперервної освіти здатна адекватно реагувати та цей виклик, даючи можливість 

дорослій людині гнучко і швидко адаптуватися до змін, бути 

конкурентоспроможною на ринку праці; як важливий соціальний інститут 

спрямована на вирішення соціально-економічних проблем сучасного суспільства.  

Саме тому, П. Ленгранд (Lengrand, 1970) зазначав, що «майбутнє освіти, 

якщо розглядати її в цілому, її здатність до оновлення залежить від розвитку 

освіти дорослих». Такий висновок знаходить підтвердження у прогнозах 

експертів ОЕСР щодо розвитку освіти дорослих до 2050. Вони впевненні, що 

більш ніж 600 млн. дорослих людей будуть залучені в систему освіти дорослих в 

світі (OECD, 2011). Здійснюється прогноз американського соціолога, футуролога, 

філософа Е. Тоффлера (Toffler, 1984), що у XXI столітті людині необхідно буде 

мати розвинену здатність до навчання, творчого засвоєння знань, критичного 

мислення. Він писав: «Неграмотними у XXI столітті будуть не ті, хто не може 

читати і писати, а ті, хто не може учитися, навчатися і перенавчатися» (с. 376). 

Глобальним викликом, що стоїть перед розвиненими країнами світу, і США 

та Канада не є виключенням, є процес демографічного старіння населення. Так, у 
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Сполучених Штатах Америки з останньої чверті XX століття середня тривалість 

життя збільшилася на 15–20 років і складає 77 років. Як видно з рис.1.1.1., 

упродовж XX–XXI століть відбувається поступове старіння населення та різке 

збільшення тривалості життя.  

 

Рис.1.1.1. Динаміка збільшення кількості людей віком 65+ у США у період 

1900–2030 рр. (кількість у мільйонах)  (Administration for Community Living, 2009) 

Результати дослідження Канадської ради с питань навчання (Canadian 

Council on Learning, 2007) показали, що у 2025 р. у Канаді дефіцит кваліфікованих 

робітників сягне 1,2 млн. Така ситуація спостерігається у всіх розвинених країнах 

світу, що зумовлено: зниженням народжуваності, збільшенням кількості людей 

похилого віку, зростанням тривалості життя (демографічний зсув); підвищенням 

пенсійного забезпечення, розвитком  страхової медицини, проведенням пенсійної 

реформи (соціальні чинники); науково-технічним прогресом, потребою у 

кваліфікованих кадрах (економічний чинник). Зазначимо, що у США і Канаді 

соціальна політика спрямована на забезпечення якості життя людині не залежно 

від її віку, статі. У цьому контексті освіта дорослих створює умови для активного  

довголіття людей похилого віку (у США їх називають старші дорослі), їх 

професійної та соціальної адаптації з метою залучення до активного життя у 

суспільстві.  

Важливим викликом XXI століття у контексті глобалізаційних процесів є 

тенденція міграції населення. Динаміка міграційних процесів залежить від 

багатьох чинників: економічних, політичних, соціальних і може суттєво впливати 
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на розвиток країни. Так, у 2015 р. показник кількості мігрантів в світі сягнув 

позначки 244 млн. (International Organization for Migration, 2015, с. 4).  

Найбільшу кількість іммігрантів має США – 46,6 млн. осіб, Канада займає 

сьоме місце з показником 7,8 млн. осіб, її випереджають Німеччина (12 млн.), 

Росія (11,6 млн.), Саудівська Аравія (10,2 млн.), Велика Британія (8,5 млн.), ОАЕ 

(8,1 млн.). (Migration policy institute, nd; Якубовський, & Горивенко, 2017) 

Зауважимо, що США і Канада є іммігрантськими державами (Додаток Д.6), 

які мають ефективну міграційну політику, в якій суттєве місце відводиться освіті 

дорослих як механізму професійної та соціальної адаптації та інтеграції.   

Отже, освіта дорослих має великі потенційні можливості у подоланні 

глобалізаційних викликів сучасності (рис 1.1.2.).  

 

Рис 1.1.2. Виклики XXI століття і освіта дорослих 

Мотивами для отримання додаткової освіти є: безперервні економічні зміни, 

стрімкий розвиток інформаційних технологій, зросла необхідність в отриманні 

нової кваліфікації, підвищена потреба в набутті нових навичок, бажання 

поліпшити своє положення на мінливому ринку праці. Другою причиною можна 

назвати вплив глобалізації на зайнятість в країні. Мільйони американців 

втрачають робочі місця в результаті переведення виробництв за кордон і 

збільшення масштабів імпорту. Третя причина – тривале зростання доходів 

населення США, збільшення у громадян вільного часу і постійного збільшення 

числа американців середнього віку. Четвертою причиною необхідності подальшої 
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освіти для дорослих є величезний приплив іммігрантів в Сполучені Штати, яким 

необхідно вивчити мову і адаптуватися до нових умов життя (Wilson, 2014; 

Авшенюк, 2018). 

У «Маніфесті про навчання дорослих у XXI столітті: сила та радість від 

навчання» зазначається, що освіта дорослих сприяє сталості на всіх рівнях – 

економічному, соціальному та екологічному і може сприяти досягненню всіх 

цілей сталого розвитку від екологічно безпечного споживання та транспорту до 

енергоефективності, від подолання бідності та безробіття до професійної та 

соціальної мобільності, соціальної інтеграції, активного громадянства, демократії 

(EAEA, 2019). 

Потенційними можливостями освіти дорослих та механізмами у подоланні 

викликів сучасності є: формування активної громадянської позиції, що сприяє 

розвитку активного громадянства; розвиток демократії та участь у житті 

спільноти; формування здатності управляти своїм здоров’ям через навчання, що 

має суттєвий вплив на здоров’я нації в цілому та працездатність конкретної 

людини; розвиток життєвих навичок дорослої людини, які потребують постійного 

оновлення відповідно до швидкоплинних змін у сучасному суспільстві, надають 

нові можливості людині у її житті, підвищують якість життя; розвиток 

взаєморозуміння, соціальної згуртованості та поваги, справедливості та рівності 

різних груп населення, що сприяє соціальній єдності та розбудові громадянського 

демократичного суспільства; набуття та оновлення як професійних, так й 

соціальних, комунікаційних компетентностей, які задовольняють потреби ринку 

праці, сприяють усуненню безробіття, підвищенню рівня освіти 

низкокваліфікованих робітників, забезпеченню зайнятості; набуття базових 

навичок у сфері цифрових технологій, які усувають цифровий розрив, знижають 

маргіналізацію суспільства, сприяють формуванню життєвих навичок відповідно 

до вимог сучасності, рівності у професійному і особистісному житті дорослої 

людини; сприяння інтегруванню іммігрантів та біженців у суспільство через 

навчання, застосування механізмів підтвердження і визнання результатів 

попереднього навчання, забезпечення міжкультурного діалогу; впровадження 

концепції активного старіння, активної участі людей літнього віку у житті 

суспільства, набуття ними життєвих навичок (Рис. 1.1.3.).  
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Рис. 1.1.3. Відповідь освіти дорослих на виклики XXI століття (EAEA, 2019) 

Отже, освіта дорослих у XXI столітті стає функціональною необхідністю та 

економічним імперативом, має великі потенційні можливості у подоланні 

глобалізаційних викликів сучасності; розглядається як: складова освіти впродовж 

життя, що забезпечує задоволення освітніх потреб особистості, потреб 

суспільства та інноваційної економіки; умова сталого розвитку; невід’ємна 

складова економічного зростання держави, її конкурентоздатності; визначальний 

фактор розвитку людського капіталу; чинник у подоланні «кризи 

компетентності»; механізм входження і адаптації дорослої людини у 

високотехнологічному суспільстві; дієвий інструмент впливу на життєдіяльність 

соціуму, розвиток громади; важливий чинник розбудови громадянського 
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демократичного суспільства; механізм саморозвитку, самореалізації, 

самовдосконалення.   

 

1.2. Бібліографічний аналіз проблеми освіти дорослих у вітчизняних і 

зарубіжних наукових та документальних джерелах 

 Важливою умовою досягнення мети порівняльно-педагогічного 

дослідження є ґрунтовний бібліографічний аналіз означеної проблеми у 

вітчизняній та зарубіжній літературі. Відповідно до теми нашого дослідження 

предметом бібліографічного аналізу стали результати наукових досліджень з 

проблеми освіти дорослих, освіти дорослих у США і Канаді, порівняльні 

дослідження стосовно систем освіти дорослих, взагалі, та країн Північної 

Америки, зокрема. 

 Слід зауважити, що відомий компаративіст Б. Холмс вважав необхідним 

ретельний аналіз законодавчих актів, наукових праць, які розкривають сутність 

досліджуваної проблеми, а також соціально-економічні, культурні особливості 

країни, системи освіти (Holmes, 1981). Не менш важливим, на думку науковців, є 

аналіз монографічних праць, статей у наукових журналах, матеріалів 

міжнародних організацій (ЮНЕСКО, ООН, CEDEFOP, Міжнародного бюро 

освіти, Ради Європи та ін.), статистичних даних, навчальних планів тощо 

(Вульфсон, 2002) (Сбруєва, 2013), (Бражник, 2005). 

 На складність, заплутаність і важливість бібліографічного аналізу 

літератури стосовно освіти дорослих наголошував американський вчений С. Хоул 

(Houle, 1992), готуючи свою монографію «Література стосовно освіти дорослих: 

бібліографічні нариси» (с. 321) та канадський історик Г. Сельмен (Selman, 1995) у 

праці «Освіта дорослих у Канаді: історичні нариси». 

Багатовекторність та міждисциплінарний характер проблеми освіти дорослих 

уможливив виокремлення таких напрямів розгляду як історико-педагогічний, 

теоретико-методологічний, соціально-економічний, психологічний, 

організаційно-андрагогічний, соціально-освітній, професійно-андрагогічний 

(рис. 1.2.1.).  
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Рис. 1.2.1. Напрями дослідження проблеми освіти дорослих у США і Канаді 

 Історико-педагогічний напрям розгляду проблеми освіти дорослих 

представлено працями, які стосуються становлення та розвитку освіти дорослих у 

різних країнах світу. У контексті нашого дослідження привертають увагу роботи 

науковців, які здійснювали ретроспективний аналіз освіти дорослих у зарубіжних 

країнах, зокрема, Е. Богів (2015) (Становлення і розвиток народних університетів 

у Німеччині (друга половина ХХ – початок ХХІ століття), Т. Десятов (2006) 

(Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної Європи (друга половина 

ХХ століття), С. Коваленко (2005) (Тенденції розвитку освіти дорослих в Англії 

(остання чверть ХХ – початок ХХІ століття), О. Комар (2015) (Розвиток освіти 

дорослих у Франції), А. Мітіна (2005) (Становление и развитие дополнительного 

образования взрослых за рубежом: концептуальный анализ), О. Онушкіна (2005) 

(Непрерывное профессиональное образование взрослых во Франции), О. Огієнко 

(2009) (Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах (друга 

половина XX століття), Н. Пазюра (2014) (Теорія і практика внутрішньофірмової 

підготовки виробничого персоналу в Японії та Південній Кореї), І. Сагун (2011) 

(Розвиток освіти людей третього віку в Німеччині (друга половина XX – початок 

XXI ст.), О. Сергеєва (2014) (Пріоритетні тенденції розвитку освіти дорослих в 

освітній політиці Європейського Союзу), О. Ситник (2017) (Сучасні тенденції 

розвитку освіти дорослих в Ірландії), Н. Терьохіна (2015) (Організаційно-
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педагогічні засади розвитку неформальної освіти дорослих у США (остання 

чверть XX – початку XXI століття), О. Фучила (2012) (Організація навчання 

функціональної грамотності у системі освіти дорослих Бельгії), Н. Махиня 

(Тенденції розвитку освіти дорослих у країнах Європейського Союзу, 2019) та ін.  

Як засвідчують проаналізовані нами джерела, проблема освіти дорослих 

гостро постала на початку XXI століття, виникла потреба у зверненні до історичного 

досвіду розвитку освіти дорослих у різних країнах, визначені впливу соціально-

економічних, політичних, соціокультурних чинників на її розвиток. Оскільки, як 

зазначає О. Огієнко (2008), «об’єктивне дослідження системи освіти певної країни 

неможливе без урахування концепцій та моделей всесвітнього історико-

педагогічного процесу» (с. 29). Додамо, що в умовах глобалізації та інтеграції, 

особливе значення мають компаративні дослідження, результати яких можуть 

слугувати основою у розробці законодавчого забезпечення системи освіти дорослих. 

 Результати наших досліджень дозволяють стверджувати, що історико-

педагогічний аспект освіти дорослих в Україні розглядався у працях таких 

українських вчених як  Л. Вовк (1995)
 
 (Генезис пріоритетних тенденцій освіти 

дорослих в Україні (ІІ-а половина ХІХ – 20-ті роки ХХ століття), Л. Сігаєва (2010) 

(Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ 

століття), О. Мартіросян (2013) (Організаційно-педагогічні засади розвитку освіти 

дорослих в Україні (20-50-ті рр. XX століття), Л. Тимчук (2016) (Становлення та 

розвиток андрагогіки як теорії і практики освіти дорослих в Україні (кінець XIX–

XX століття), Л. Шинкаренко (2010) (Тенденції розвитку освіти дорослих в 

Україні (1946–2007 рр.)), Є. Поточни (1999) (Розвиток освіти дорослих у Галичині 

(1867–1918 рр.)), І. Воробець (2001) (Освіта дорослих у Галичині (1891–1939 рр.)), 

Л. Тимчук (2005) (Організаційно-педагогічні засади розвитку української освіти 

дорослих на Буковині (1869–1940 рр.)) та ін., в яких висвітлювалися етапи 

розвитку, тенденції та особливості освіти дорослих в Україні.  

Важливими для нашого дослідження стали звернення науковців до 

проблеми розвитку освіти дорослих у США (І. Беюл (1981), Н. Бірюкова (2009), 

Н. Горук (2011), І. Литовченко (2018), Н. Терьохіна (2015а), О. Хахубія (1999)) та 

Канаді (О. Котлякова (1993), М. Борисова (2012)). Так, науковці акцентують на 
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тривалому історичному розвитку освіти дорослих у США і Канаді; на зростанні 

суспільної значущості неформальної освіти дорослих, відповідності 

соціокультурним змінам та потребам дорослої людини (Терьохіна, 2015а, с. 196), 

функціонуванні системи освіти дорослих на ідеях демократизму та неперервності 

(Борисова, 2012, с. 49).  

Заактуалізуємо на періодизації становлення і розвитку неформальної освіти 

дорослих у США, яку розробила Н. Терьохіна (2015а). Дослідниця обґрунтовує 

доцільність виокремлення таких етапів: структурно-організаційного (1924–

1945 рр.), реформістського (1946–1966 рр.), інституціонального (1967 – початок 

1991 р.), конструктивного (кінець 1991–2000), упроваджувального (2001– до 

теперішнього часу) (с. 83). 

Історико-педагогічний напрям розгляду проблеми освіти дорослих  у США 

ґрунтовно представлений у роботах північноамериканських вчених, зокрема, 

Дж. Хадсона (Hudson, 1969), перше видання якої було надруковано у 1851 р., в ній 

обгрунтовувалися результати  ретроспективного аналізу становлення та розвитку 

освіти дорослих у США поданий у роботі і, на думку, С. Хоула (Houle, 1992), саме 

Хадсон був першим, хто використав термін «освіта дорослих»; Е. Ліндемана 

(Lindeman, 1926), праці якого стали першими ґрунтовними роботами у галузі 

освіти дорослих; Дж. Адамса (Adams, 1944), у якій був зроблений акцент на 

впливі освіти дорослих на розвиток демократії; Б. Кларка (Clark, 1968), де 

простежуються динамічні зміни в системі освіти дорослих на прикладі Лос 

Анджелесу та Каліфорнії; Л. Креміна (Cremin, 1970), що присвячена аналізу 

чинників становлення освіти дорослих у 1607–1783 рр.; Р. Сейболта (Seybolt, 

1971) – розкривається становлення та функціонування вечірніх шкіл для дорослих 

у XVII–XVIII столітті; Х. Лонга (Long, 1975), який досліджує розвиток освіти 

дорослих у період колоніальної Америки; М. Картрайта (Cartwright, 1945) – 

визначаються особливості розвитку освіти афроамериканців; В. Кука (Cook, 

1977), що зосереджується на проблемі грамотності дорослого населення; 

М. Ноулза «Історія руху освіти дорослих у Сполучених Штатах» (Knowles, 1977), 

в якій, на думку, С. Хоула
 
(1992) історія освіти дорослих у США подана більш 

ґрунтовно та ретельно; Т. Стічта (Sticht, 2002), в якій розкриваються шляхи 
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становлення та розвитку освіти дорослих у контексті підвищення грамотності 

дорослого населення та ін. 

Наприкінці XX століття виходить монографія «Освіта дорослих в 

американському досвіді: від колоніального періоду дотепер» (1994), авторами 

якої були Г. Стаблфілд і П. Кін (Stubblefield, & Keane, 1994). В ній визначаються і 

аналізуються етапи становлення освіти дорослих у контексті історичних подій та 

соціально-економічних зрушень: громадянські війни, перша та друга Світові 

війни, прагнення до незалежності, поширення грамотності, поява закладів освіти 

для дорослих, освіта корінного населення тощо. Вважаємо, що автори здійснили 

системне узагальнення генези освіти дорослих у США починаючи з XVI століття і 

закінчуючи 80-тими роками XX століття, про що свідчать посилання на дану 

працю практично всіх науковців, які звертаються до аналізу історичного досвіду 

розвитку освіти дорослих у США.  

У контексті наукового осмислення праць історико-педагогічного напряму з 

проблеми освіти дорослих у Канаді особливо цінними є праці Дж. Томпкінса 

(Tompkins, 1921), П. Сендифорда (Sandiford, 1935), М. Коуді (Coady, 1939), 

Е. Корбетт (Corbett, 1947), Р. Кідда (Kidd, 1950), Г. Хенсона (Henson, 1946),  

Г. Селмана (Selman, 1988), А. Томаса (Thomas, 1991), Т. Несбіта (Nesbit, Brigham, 

Taber, & Gibb, 2013), Т. Фенвіка (Fenwick, Nesbit, & Spencer, 2006), К. Рубенсона 

(Rubenson, & Walker, 2006) та ін. У цих працях дослідниками доводиться, що 

освіта дорослих у Канаді має тривалу історію, певні традиції та особливості.  

На думку науковців, в процесі становлення та розвитку освіти дорослих, 

вона набувала нових функцій, але виховна, просвітницька функція залишається 

домінуючою, як й її мета – «робити людей кращими» (Tompkins, 1921, с. 15), 

задовольняти інтереси та потреби особистості та створювати умови для 

повноцінного насиченого життя (Corbett, 1947), готувати до швидкоплинних змін 

у суспільстві (за Коуді) (Welton, 2000).  

Науковий інтерес становлять висновки вчених про те, що пройшовши 

складний шлях розвитку освіта дорослих перетворилася на впливову соціальну 

силу суспільства, майбутня доля якого залежить від підготовленості, освіченості 

дорослих (за Г. Хенсон) (Kolenick, 2015); на механізм розбудови демократичного і 
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шляхетного суспільства та надання рівного доступу чоловікам і жінкам до освіти 

(за В. Макнотон) (Steer, 1979); «соціально-розсудливу» освіту для дорослих, яка 

залучає дорослих до відповідальної участі у житті суспільства (за В. Томсоном) 

(Welton, 1986).  

Отже, бібліографічний аналіз наукових праць, які розкривають історико-

педагогічний вимір проблеми дослідження дозволяє зробити такі висновки: 

українські науковці, ретельно досліджуючи особливості системи освіти США і 

Канади, недостатньо приділяють увагу проблемі розвитку освіти дорослих у цих 

країнах; найбільш ґрунтовні праці американських вчених стосовно генези освіти 

дорослих у США і Канади були надруковані у другій половині XX століття. 

Теоретико-методологічний напрям розгляду проблеми освіти дорослих 

ґрунтовно подається у працях українських вчених; доводиться актуальність, та 

необхідність розвитку освіти дорослих як важливої складової неперервної освіти, 

обґрунтовуються її філософські, концептуальні  (О. Аніщенко, 2009), (Горбунова, 

2015), (Лук’янова, 2018), (Ничкало, 2011), (Огієнко, 2013) та ін.), андрагогічні 

(Тимчук, 2005), (Огієнко, 2010) засади, висвітлюються теоретичні засади 

професійного навчання безробітних у США (Бідюк, 2009), філософсько-

педагогічні засади неформальної освіти жінок у США (Горук, 2011), 

корпоративної освіти як форми неперервної професійної освіти дорослих (Баніт, 

2018), (Курбатов, 2014), (Литовченко, 2017), (Пазюра, 2014) та ін.). Як бачимо, 

дослідження стосовно проблеми теорія та методології освіти дорослих активно 

почали здійснюватися на початку XXI століття. 

Наші розвідки свідчать, що теоретико-методологічні засади розвитку освіти 

дорослих у США і Канаді стали предметом дослідження таких вчених, як 

Б. Спенсер (Spencer, & Lange, 2014), Г. Селман (Selman, & Dampier, 1998), 

Т. Фенвік (Fenwick, Nesbit, & Spencer, 2006), Дж. Кідд (Kidd, 1950), Р. Брокетт 

(Broсkett, & Hіemstra, 2013), С. Брукфілд (Brookfіeld, 1986), Г. Дакенвелд 

(Darkenwald, & Merrіam, 1982), П. Джарвіс (Jarvis, 2004), М. Ноулз (Knowles, 

1980), С. Мерріам (Merrіam, & Bіerema, 2013; Merrіam, & Brockett, 2007), 

Дж. Пітерс (Peters, & Jarvіs, 1991), А. Роджерс (Rogers, 2007), Т. Сімкінс (Sіmkіns, 

1977), М. Тайт (Tіght, 2004) та ін. 
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Науковий інтерес становлять праці, в яких розкриваються філософські 

засади освіти дорослих: П. Бергевін (Bergevin, 1967), Дж. Еліес та Ш. Мерріем 

(Elіas, & Merrіam, 2004), Л. Зінн (Zinn, 1994), C. Скотт (Scott, 1998) та ін. Їх аналіз 

засвідчує, що визначальними у розвитку освіти дорослих є ідеї лібералізму, 

біхевіоризму, прогресивізму, радікалізму і прагматизму. 

У межах висвітлення теоретико-методологічних засад освіти дорослих має 

значення обґрунтування вченими: багатовимірності цілей освіти дорослих: 

забезпечення громадянського виховання; створення умов для навчання тих, хто не 

мав можливості вчитися раніше; задоволення потреб громади, а також дорослої 

людини у професійній освіті та особистісному розвитку; створення умов для 

вільного навчання та ін. (Kidd, 1973, c. 47); базових принципів, зокрема, 

добровільної участі дорослих у навчанні, активної участі дорослих у визначенні 

змісту навчальних програм, різноманітності активних методів та форм навчання 

(Kidd, 1973, c. 50); концепцій освіти дорослих, за якими освіта дорослих 

розглядається як «форма ліберальної освіти, яку обирають ті, хто вважає себе 

дорослими» (Jarvis, 2010, с. 48), як процес, що забезпечує створення сприятливих 

умов для самоспрямованого навчання дорослого (Knowles, Holton, & Swanson, 

2011, с. 25); (Merriam, & Caffarella, 2007, c. 87), як трансформаційна освіти, що 

трансформує дорослу людину у професійному та особистісному вимірах 

(Mezirow, 1991); як систему, що містить три складові: формальну, неформальну й 

інформальну освіту (Sіmkіns, 1977), Darkenwald, & Merrіam, 1982), (Jarvis, 2007). 

Заслуговують на увагу роботи Дж. Банкса (Banks, 2017) стосовно теорії і 

практики громадянської освіти, ефективних шляхиів інтеграції іммігрантів, 

маргінальних верст населення; Д. Кловера (Clover, Butterwick, & Collins, 2016), 

яка розкриває гендерні аспекти освіти дорослих у північноамериканських країнах; 

Т. Фенвіка (Fenwick, 2006), що присвячена проблемі навчання на робочому місці; 

Т. Несбіт і Б. Холл (Nesbit, & Hall, 2011) з акцентуванням на проблемі освіти 

корінного населення.  

Проведений нами аналіз наукових джерел показує, що проблема освіти 

дорослих має міждисциплінарний характер, її дослідження здійснюється на 
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перетині багатьох наук, зокрема, філософії, психології, соціології, економіки, 

освітології.  

Психологічний напрям розгляду проблеми дослідження охоплює наукові 

праці, які пояснюють вікові, психологічні особливості дорослої людини, здібності 

до навчання, мотивацію до навчання тощо. У цьому контексті заактуалізуємо на 

роботах Ж. Біррен (Birren, & Schaie, 2013), В. Бенгтсона, М. Реді, С. Гордона 

(Bengtson, Reedy, & Gordon, 1985) , Д. Бромлей (Bromley, 1977), які досліджують 

історію, концепції, періодизацію та моделі психології дорослих; розглядають 

процеси уваги, пам’яті, мотивації до навчання тощо.  

Закономірності розвитку дорослої людини, чергування періодів стабільності 

та змін у житті дорослого та їх вплив на мотивацію до навчання досліджувалися 

Д. Левінсоном (Levinson, 1990), який вважав, що саме у періодах змін (період 29–

32 років, 40–42 років, після 50 років), доросла людина починає шукати шляхи 

досягнення нових цілей та можливостей у житті, а навчання розглядає як 

ефективний засіб для задоволення своїх особистісних та професійних потреб.  

Особливе значення для розвитку освіти дорослих мала праця американського 

психолога Е. Торндайка та ін. «Психологія навчання дорослих» (Торндайк, 

Бриджмен, Тилтон, & Вудъярд, 1931), розділи якої присвячено виявленню 

здатності до навчання у дорослих, порівнянню здібностей до навчання дорослих та 

молоді, визначенню особливостей успішності навчання дорослих із високим та 

низьким рівнем розумового розвитку тощо. Вчений, на основі досліджень, довів, 

що вік не впливає на успіх чи невдачу у навчанні, доросла людина здатна навчатися 

впродовж всього життя. На думку Б. Ананьєва (1969), здатність дорослих до 

навчання тісно пов’язана з їх психофізіологічними особливостями. 

Представники гуманістичної психології, зокрема, К. Роджерс (Rogers, 1994), 

А. Маслоу (Masloy, 1970), С. Рубінштейн (2016), у своїх роботах доводять, що 

розвиток освіти дорослих зумовлений потребами дорослої людини у 

саморозвитку та самореалізації.  

Заактуалізуємо на працях Ю. Кулюткіна (1985) «Психологія навчання 

дорослих», в якій вчений акцентує на важливості інтелектуальних, вольових 

якостях дорослої людини, що навчається, оскільки їх наявність дозволяє розвинути 
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у неї розумову самостійність – здатність самостійно керувати процесом свого 

навчання; В. Рибалки (2014) «Психологія та педагогіка праці особистості: від 

обдарованості дитини до майстерності дорослого», в якій рефлексивні властивості 

розглядаються як основа самопізнання, самоорганізації, саморегуляції, 

саморозвитку та самореалізації особистості дорослої людини (с. 44–45). 

Заактуалізуємо на дослідженнях Ю. Змєйова (2007) щодо важливості 

здійснення психолого-андрагогічної діагностики, яка є окремим і важливим 

елементом процесу навчання дорослої людини і складається з визначення освітніх 

потреб дорослих учнів, особливостей їх життєвого досвіду та фізіологічних та 

психологічних особливостей.  

У свою чергу, Г. Розенфельд (Rosenfeld, 1973) приділяє особливу увагу 

мотивам дорослої людини, які спонукають її до навчання: навчання як радість (в 

процесі навчання є можливість вирішити певні протиріччя, прийняти участь у 

дискусії, пізнати нове тощо); навчання як можливість досягти кар’єрного 

зростання; навчання як можливість підвищити соціальний статус; залучення до 

навчання під впливом друзів; навчання як результат відповідальності; навчання 

для задоволення життєвих потреб; навчання як засіб досягнення професійного 

зростання та розвитку (с. 111). 

Зауважимо, що зазвичай доросла людина, яка вирішила навчатися, 

керується комплексом мотивів, які дозволяють їй з одного боку, задовольнити 

освітні, життєві, професійні потреби, а з іншого – вирішити внутрішні особистісні 

протиріччя. На думку Т. Гальцева (2017), наявність невирішених протиріч 

породжують психологічні бар'єри, що викликають труднощі у навчанні. До них 

дослідник відносить:  

 життєвий досвід дорослого, який дає можливість цілеспрямовано 

сприймати навчальну інформації, водночас в силу сформованих стереотипів, 

може заважати такому засвоєнню (Кулюткин, 1985, с. 10). Тому, на думку 

Л. Анциферової (2004), необхідно враховувати та коректувати ті бар’єри, які 

заважають відмовитися від застарілої системи засвоєння інформації; вплив 

психологічних настанов на процес навчання, які гальмують процес саморозвитку, 

зокрема, така настанови як «я дорослий, я все знаю, мені вчитися немає потреби»; 
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небажання та страх перед зміною ролі дорослого на роль учня; вплив старої 

педагогічної парадигми. Хоча дорослий й розуміє недоліки старої системи 

навчання, але саме вони стають тим психологічним бар’єром, який перешкоджає 

включенню дорослого у процес навчання; вікові зміни дорослих (зниження уваги, 

погіршення зору, слуху, пам’яті та ін.); відсутність чи наявність низької мотивації 

навчання. Психологічні бар’єри пов’язано з неусвідомленням взаємозалежності 

навчання та професійного зростання, професійної кар’єри, особистісного успіху;  

кризові стани дорослих, які існують у житті кожної людини. Згідно досліджень 

Р. Ахмерова (1994), доцільно виокремлювати кризи: нереалізованості, 

спустошеності (втомленість, відсутність нових досягнень). За Е. Еріксоном (2006), 

кризами розвитку дорослої людини, що спровоковані конфліктом внутрішнього 

«Я» дорослої людини, є: криза ідентифікації 16–23 р.), корекції (28–32 р.), 

середнього віку (37–42 р.), морального змісту (55–60 р.). 

Отже, започаткування досліджень з проблем психології навчання дорослих 

дозволили довести здатність дорослої людини до навчатися; необхідність 

врахування психологічних особливостей дорослих в процесі навчання, що є 

важливою умовою його ефективності. 

Організаційно-андрагогічний напрям представлений широким колом 

досліджень (С. Бабушко (2015), Н. Бідюк (2015), Л. Лук’янова (2017), 

І. Литовченко (2018), Н. Ничкало (2002), О. Огієнко (2020), О. Барабаш, 

М. Бусько, К. Істоміна, Н. Мукан, Ю. Шийка (2018), М. Мілана, Л. Макбейн 

(Milana, & McBain, 2014), T. Несбіт (Milana, & Nesbit, 2015), Г. Ейр (Eyre, 2013), 

Е. Хейс (Hayes, 1999), Дж. Хілл, Е. Дайгл, Л. Грейбіл, У. Уокер, К. Авалон, 

Н. Фаулер, М. Массі (Hill, Daigle, Graybeal, Walker, Avalon, Fowler, & Massey, 

2008), А. Роуз (Rose, 1999), Дж. Телін (Thelin, 2011), А. Вільсон (Wilson, 2009), 

А. Томас (Thomas, 1989) та ін), що стосуються аналізу структури, законодавчої 

бази, діяльності закладів формальної та неформальної освіти. 

На думку М. Мілани (Milana, & Nesbit, 2015), яка є провідним фахівцем у 

галузі освіти дорослих, існує складна політична взаємодія між урядом, освітніми 

закладами, громадськими та професійними організаціями, що забезпечує 

функціонування системи освіти дорослих. Це знайшло підтвердження у роботі Л. 
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Лук’янової (2017) «Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний 

досвід», в якій ретельно проаналізовано законодавча база освіти дорослих 23 

країн, зокрема, США і Канади та зроблено висновок, що попри відмінності 

законодавчого забезпечення освіти дорослих у різних країнах, можна 

стверджувати, що їх основу складають покладено положення щодо визнання 

права людини на освіту впродовж життя, рівний доступ до освіти; визнання освіти 

дорослих важливою складовою системи неперервної освіти; визнання 

неформальної освіти дорослих; рівноправність провайдерів освіти дорослих і їх 

державна підтримка (с. 128). 

Як слушно зауважують американські (Milana, & McBain, 2014; Guthrie, 

2003) та канадські (Nesbit, Brigham, Taber, & Gibb, 2013; Rubenson, 2007; Fenwick, 

Nesbit, & Spencer, 2006) дослідники, освітня політика, фінансування, провайдери, 

навчальні програми суттєво відрізняються у різних штатах (США), провінціях і 

територіях (Канада). На національному рівні політика у галузі освіти дорослих 

різних країн стала предметом досліджень Н. Бідюк (2009), С. Бабушко (2015), 

І. Литовченко (2018), Н. Терьохіної (2015а) (США), М. Борисової (2010), 

Т. Десятого (2006) (країни Східної Європи), С. Коваленко (2005) (Велика 

Британія), Н. Махині (2019) (країни ЄС), О. Огієнко (2009) (скандинавські 

країни), Л. Сігаєвої (2010а) (Україна), І. Сагун (2011) (Німеччина), О. Ситник 

(2017) (Ірландія)  та ін.  

Заслуговують на увагу наукові розвідки М. Борисової (2012), яка виходячи з 

того, що освітня політика у Канаді здійснюється на рівні провінцій та територій, 

ретельно аналізує законодавче забезпечення саме на регіональному рівні. 

Характеризуючи законодавче забезпечення освіти дорослих у США Н. Бідюк 

(2009), С. Бабушко (2015) та H. Терьохіна (2015а) відзначають її складність та 

багатоаспектність. 

На необхідності гармонізації формальної та неформальної освіти дорослих 

наголошують М. Ноулз (Knowles, Holton, & Swanson, 2011), Г. Лонг (Long, 2018), 

Ш Мерріам (Merriam, Courtenay, & Cervero, 2006), К. Рубенсон (Rubenson, 2011) 

та ін., які вважають за необхідне приділяти більше уваги з боку держави і громади 

розвитку неформальної освіти дорослих, відкривати альтернативні заклади освіти 
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дорослих, активно розробляти та впроваджувати механізми валідації результатів 

неформальної та інформальної освіти дорослих.  

Визначенню пріоритетних шляхів розвитку освіти дорослих присвячені 

праці Ч. Гретчена і К. Джакі (Gretchen, & Jackie, 2009), Д. Лівінгтона і М. Райкова 

(Livingstone, & Raykov, 1998), К. Рубенсона (Rubenson, Desjardins, & Yoon, 2007), 

П. Джарвіса (Jarvіs, 2007), Р. Кефарелла (Caffarella, 2007), С. Шмідта (Schmidt, 

2013), Т. Фенвіка і Т Несбіта  (Fenwick, Nesbit, & Spencer, 2006) та ін. На основі 

аналізу напрямків освіти дорослих, змісту та технології навчання дорослої 

людини, вони констатували швидкоплинність та інноваційність у розвитку освіти 

дорослих.  

Соціально-освітній напрям дослідження проблеми освіти дорослих 

розкривається у роботах вітчизняних вчених: Н. Бідюк (2009), яка досліджує 

проблему професійного навчання безробітних в системі освіти дорослих США; 

О. Жижко (2013), предметом дослідження якої стала професійна освіта 

маргінальних груп населення; Н. Бугасової (2013) щодо неперервної освіти 

іммігрантів; І. Сагун (2011) та Н. Чаграк (2019) щодо освіти людей третього віку; 

І. Руснака (2013), який освіту дорослих розглядав як чинник соціальної інтеграції 

іммігрантів у країнах Північної Америки та ін. 

Особливий інтерес для нашого дослідження становлять праці М. Адамуті-

Траче і Р. Світта (Adamuti-Trache, & Sweet, 2010), М. Альфред (Alfred, 2015), 

М. Лі (Lee, 2002), С. Ларотті (Larrotta, 2017) та ін., в яких акцентується увага на 

освіті дорослих іммігрантів, визначають умови та чинники залучення 

американських та канадських іммігрантів до навчання; Д. Мосса і Л. Росс-

Фелдмана (Moss, & Ross-Feldman, 2003), С. Янга і С. Смітта (Young, & Smith, 

2006) та ін., що стосуються вивчення дорослими англійської як другою мови 

(ESL); М. Баттісте (Battiste, 2009), С. Літопоулос (Lithopoulos, 2007) та ін., в яких 

розкриваються підходи до освіти корінного населення. 

Вагомий внесок у визначення місця освіти дорослих у формуванні 

активного громадянства та демократії мають роботи Дж. Дьюї (Dewey, 1916), 

Р. Кідда (Kidd, 1963), К. Мітчелла (2001), К. Мундаля та Д. Шугуренські (Mündel, 

& Schugurensky, 2004), С. Скотта та Б. Спенсера (Scott, & Spencer, 1997) 
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Р. Джонстона (Johnston, 1999) та ін. Так, Н. Хопкінс (Hopkins, 2014; Hopkins, 

2019) у своїх працях, зокрема, «Громадянство і демократія у подальшій освіті і 

освіті дорослих», «Демократичний соціалізм та освіта: нові перспективи для 

політики та практики», акцентував увагу на важливості включення до курикулуму 

навчальних курсів з активного громадянства та демократичної громадянськості, 

відстоював підхід «формування громадянської позиції на практиці». 

Дж. Вайнберг і М. Фліндерс (Weinberg, & Flinders, 2018) пропонували 

використовувати «декларативно-процедурну парадигму» (c. 587), яка базується на 

взаємозв’язку політичних поглядів та законодавства стосовно освіти дорослих та 

формування демократичної громадянськості.  

До вивчення можливостей освіти дорослих у вирішенні проблем соціалізації 

дорослих, зокрема освіти людей третього віку, звертаються М. Формоза (2010), 

Ш. Мерріем та Я. Кі (Merriam, & Kee, 2014), Г. Ретсоу (Ratsoy, 2016), Р. Свіндел i 

Дж. Томпсон (Swindell, & Thompson, 1995), які наголошують на політичному, 

економічному та соціальному аспектах навчання дорослих похилого віку, 

розглядають структурно-функціональні аспекти університетів третього віку, 

особливості процесу навчання, змісту курикулуму, багатоаспектності навчальних 

програм тощо; М. Ноултон (Knowlton, 1977), з концепцією «Еlderhostel», за якою 

гармонійне поєднання мандрівок та навчання, слугує мотивуючим фактором до 

саморозвитку; П. Джарвіс (Jarvіs, 2007), який освіту третього віку вважав 

важливою складовою неформальної освіти дорослих.  

Професійно-андрагогічний напрям розвитку освіти дорослих став 

предметом досліджень багатьох вчених. Так, М. Ноулз (Knowles, 1989) 

обґрунтував важливість та доцільність виокремлення такої професії як андрагог – 

професії, яку очікує «захоплююче майбутнє» (с. 146). Він зазначав, що система 

освіти дорослих потребує андрагогів фахівців широкого профілю, які мають не 

тільки ґрунтовні теоретичні знання, а й практичну підготовку, що дає можливість 

виконувати андрагогу багато ролей: тренера, вчителя, фасилітатора, консультанта, 

психолога тощо. С. Хоул (Houle, 1960) професію андрагога називав 

«інтегруючою» професією, що належить до декількох професій одночасно 

(с. 127). Саме, тому, на думку С. Імел, Р. Брокета, У. Джеймса (Imel, Brockett, & 
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James, 2000) та ін., освіту дорослих необхідно визнавати окремою галуззю і 

готувати майбутніх андрагогів (педагогів для дорослих) за програмами бакалавра, 

магістра та доктора. 

Визначенню підходів до підготовки андрагогів присвячені праці Р. Брокетта 

(Broсkett, & Hіemstra, 1994), С. Брукфіллда (Brookfіeld, 1988), Дж. Мезірова 

(Mezіrow, & Taylor, 2009), Р. Хемстра (Hіemstra, 1994) та ін. Різні аспекти 

курикулуму підготовки педагогів для дорослих, які спрямовані на формування у 

них ключових компетентностей  досліджували, Дж. Mезіров (Mezіrow, & Taylor, 

2009), Д. Прет (Pratt, 1998), Дж. Хеншке (Henschke, 1987) та ін.   

Особлива увага науковцями приділяється проблемі професіоналізації освіти 

дорослих, зокрема, Ш. Мкінтош (Mcintosh, 2008) розглядає шляхи 

професіоналізації педагогів для дорослих у канадському суспільстві, що 

навчається; К. Кінг і П. Лоулер (King, & Lawler, 2003) окреслюють тенденції та 

підходи до професійного розвитку вчителів для дорослих; Дж. Сабатіні (Sabatini, 

Ginsburg, & Russell, 2002) опікується проблемою професіоналізації та сертифікації 

педагогів для базової освіти дорослих; Р. Егетенмеер (Egetenmeyer, Strauch, 2008) 

здійснює порівняння підходів до професіоналізації освіти дорослих у 

міжнародному вимірі. 

Узагальнення наукових праць стосовно виокремлених напрямів їх розгляду 

у нашому дослідженні подано у таблиці 1.2.1. 

Таблиця 1.2.1. 

Узагальнення результатів бібліографічного аналізу 

проблеми освіти дорослих 
Напрям розгляду  Автори та їх наукові праці 
Історико-
педагогічний 

І. Беюл (1981), Н. Бірюкова (2009), Н. Горук (2011), І. Литовченко 
(2018), Н. Терьохіна (2015а), О. Хахубія (1999), О. Котлякова (1993), 
М. Борисова (2012), Дж. Хадсон (Hudson, 1969), С. Хоул (Houle, 1992), 
Е. Ліндеман (Lindeman, 1989), Дж. Адамс (Adams, 1944), Б. Кларк 
(Clark, 1968), Л. Кремін (Cremin, 1970), Р. Сейболт (Seybolt, 1971), 
Х. Лонг (Long, 1975), М. Картрайт (Cartwright, 1945), В. Кук (Cook, 
1977), М. Ноулз (Knowles, 1977), Т. Стічт (Sticht, 2002), Г. Стаблфілд і 
П. Кін (Stubblefield, & Keane, 1994), Дж. Томпкінс (Tompkins, 1921), 
П. Сендіфорд (Sandiford, 1935), М. Коуді (Coady, 1939), Е. Корбетт 
(Corbett, 1947), Р. Кідд (Kidd, 1950), Г. Хенсон (Henson, 1946), 
Г. Селман (Selman, 1988), А. Томас (Thomas, 1991), Т. Несбіт (Nesbit, 
Brigham, Taber, & Gibb, 2013), Т. Фенвік (Fenwick, 2006), К. Рубенсон 
(Rubenson, & Walker, 2006), М. Велтон (Welton, 1986) та ін. 
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Продовження таблиці 1.2.1. 

Теоретико-
методологічний 

О. Аніщенко (2009), Л. Горбунова (2015), Л. Лук’янова (2018), 
Н. Ничкало (2011), О. Огієнко (2013), Л. Тимчук (2016), Н. Горук 
(2011), О. Баніт (2018), С. Курбатов (2014), І. Литовченко (2017), 
Н. Пазюра (2014), Б. Спенсер (Spencer, & Lange, 2014), Г. Селман 
(Selman, & Dampier, 1998), Т. Фенвік (Fenwick, 2006), Дж. Кідд (Kidd, 
1950), Р. Брокетт (Broсkett, & Hіemstra, 1994), С. Брукфілд (Brookfіeld, 
1986), Г. Дакенвелд (Darkenwald, & Merrіam, 1982), П. Джарвіс (Jarvis, 
2007), М. Ноулз (Knowles, 1980), , Дж. Пітерс (Peters, & Jarvіs, 1991), 
А. Роджерс (Rogers, 2007),  Т. Сімкінс (Sіmkіns, 1977), М. Тайт (Tіght, 
2004), П. Бергевін (Bergevin, 1967), Дж. Еліес і Ш. Мерріем (Elіas, & 
Merrіam, 2004), Л. Зінн (Zinn, 1994), Т. Сімкінс (Sіmkіns, 1977), 
П. Джарвіс (Jarvis, 2007), Дж. Банкс (Banks, 2017), Д. Кловер (Clover, 
Butterwick, & Collins, 2016), Т. Несбіт, Б. Холл (Nesbit, 2011) та ін. 

Психологічний Г. Розенфельд (Rosenfeld, 1973), Е. Еріксон (2006), Р. Ахмеров (1994), 

Л. Анциферова (2004), Ю. Кулюткин (1985), Т. Гальцева (2017), 

Ю. Змєйов (2007), В. Рибалка (2014), К. Роджерс (Rogers, 1969), 

А. Маслоу (Masloy, 1970), С. Рубінштейн (2016), Б. Ананьєв (1969), 

Е. Торндайк (Торндайк, Бриджмен, Тилтон, & Вудъярд, 1939), 

Д. Левінсон (1990), Ж. Біррен (Birren, & Schaie, 2013), В. Бенгтсон, 

М. Реді і С. Гордон (Bengtson, Reedy, & Gordon, 1985), Д. Бромлей 

(Bromley, 1977) та ін. 

Організаційно-

андрагогічний 

Ч. Гретчен і К. Джакі (Gretchen, & Jackie, 2009), Д. Лівінгтон, 

М. Райков (Livingstone, & Raykovю, 1998), К. Рубенсон (2011), 

П. Джарвіс (Jarvis, 1990), Р. Кефарелл (Caffarella, 2007), С. Шмідт 

(Schmidt, 2013), Т. Фенвік, Т. Несбіт (Fenwick, Nesbit, & Spencer, 2006), 

С. Бабушко (2015), Н. Бідюк (2009), Л. Лук’янова (2018), І. Литовченко 

(2017), Н. Ничкало (2002), О. Огієнко (2008), О. Барабаш, М. Бусько, 

К. Істоміна, Н. Мукан, Ю. Шийка (2018), Н. Терьохіна (2015а), 

М. Борисова (2012), М. Мілана, Л. Макбейн (Milana, & McBain, 2014), 

T. Несбіт (Milana, & Nesbit, 2015), Г. Ейр (Eyre, 2013), Е. Хейс (Hayes, 

1999), Дж. Хілл, Е. Дайгл, Л. Грейбіл, У. Уокер, К. Авалон, Н. Фаулер, 

М. Массі (Hill, Daigle, Graybeal, Walker, Avalon, Fowler, & Massey, 

2008), А. Роуз (Rose, 1999) та ін. 

Соціально-

освітній 

М. Формоза (Formosa, 2010), Ш. Мерріем і Я. Кі (Merriam, Sh., & Kee, 

2014), Г. Ретсоу (Ratsoy, 2016), Р. Свіндел і Дж. Томпсон (Swindell, & 

Thompson, 1995), М  Ноултон (Knowlton, 1977), П. Джарвіс (Jarvіs, 

2007), Р. Кафагн (Carfagna, 1995), Р. Нг, Г. Шан (Roxana, Ng., & 

Hongxia, 2010), Дж. Андерсона, А. Андерсона, Е. Фрідріча і Дж. Кім 

(Anderson, J., Anderson, A., Friedrich, & Kim, 2010), Дж. Вайнберг і 

М. Фліндерс (Weinberg, & Flinders, 2018), Дж. Дьюї (Dewey, 1916), 

Р. Кідд (Kidd, 1963), К. Мітчелл (Mitchell, 2001), К. Мендаль і 

Д. Шугуренські (Mündel, & Schugurensky, 2004) та ін. 

Професійно-

андрагогічний  

Р. Брокетт (Broсkett, & Hіemstra, 1994 ), С. Брукфіллд (Brookfіeld, 

1986), Дж. Мезіров (Mezіrow, & Taylor, 2009), Р. Хемстра (Hіemstra, 

2013), Р. Егетенмеер (Egetenmeyer, Strauch, 2008), К. Кінг, П. Лоулер 

(King, & Lawler, 2003), Д. Прет (Pratt, 1998) , Дж. Хеншке (Henschke, 

1987), У. Джеймса, С. Імел (Imel, Brockett, & James, 2000), С. Хоул 

(Houle, 1960), М. Ноулз (Knowles, 1989), П. Джарвіс (Jarvіs, 2007), 

Л. Лук’янова (2018), О. Аніщенко (2009), О. Огієнко (2013), Т. Сорочан 

(2018), А. Кукуев (2009) та ін. 
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Таким чином, аналіз наукової літератури засвідчує міждисциплінарність, 

багатоаспектність проблеми дослідження і дозволяє констатувати, що проблема 

освіти дорослих актуалізується у наукових дослідженнях наприкінці XX – 

початку XXI століття, про що свідчить збільшення наукових робіт зарубіжних та 

вітчизняних науковців; широка палітра доробків науковців з проблеми освіти 

дорослих є досить різноплановою, що уможливлює виокремлення основних 

напрямів розгляду досліджуваної проблеми: історико-педагогічного, теоретико-

методологічного, соціально-економічного, психологічного, організаційно-

андрагогічного, соціально-освітнього, професійно-андрагогічного; незважаючи на 

висвітлення науковцями окремих аспектів проблеми освіти дорослих у 

зарубіжних країнах, цілісного і комплексного порівняльно-педагогічного 

дослідження стосовно розвитку освіти дорослих у США і Канаді здійснено не 

було, що підтверджує її актуальність.   

 

1.3. Компаративістика у галузі освіти дорослих: вектори розвитку  

Компаративні дослідження в освіті в умовах глобалізації та інтеграції 

набувають особливого значення. Термін «компаративістика» (comporate) 

перекладається як порівняння. Проте освітня компаративістика використовує 

комплекс різних методів, які дозволяють визначити спільні та відмінні риси 

порівнювальних об’єктів, дослідити їх, визначити ефективність тощо. 

Зауважимо, що виокремлюють мікрокомпаративістику, яка займається 

порівнянням в межах однієї країни чи декількох за конкретним критерієм та 

макрокомпаративістику, яка проводить дослідження на макрорівні на матеріалах 

двох та більше країн за багатьма критеріями. 

На думку відомого компаративіста М. Брейя (Bray, 2003), порівняльні 

дослідження в освіті, перш за все, асоціюються з міжнаціональними 

дослідженнями, які сприяють формуванню перспективного мислення, є реакцією 

на глобалізаційні виклики сучасності (c. 209). Крім того, міжнародні порівняльні 

дослідження дають змогу визначити позитивний досвід, конструктивні ідеї задля 

запозичення, допомагають «подолати етно-центровану сліпоту, краще зрозуміти 

себе та свої проблеми» (Kidd, 1975, c. 7). 
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Порівняльні педагогічні дослідження є досить поширеними, а порівняльна 

педагогіка, хоча й вважається ще молодою наукою (заснована у XIX столітті), 

проте має цікавий історичний досвід становлення та розвитку, свій предмет 

дослідження. В енциклопедії Черберза ми знаходим визначення «порівняльної 

педагогіку» (comparative pedagogis) як науки, що займається систематизацією 

знань про системи освіти в різних країнах світу, виявленням у них подібного і 

відмінного, визначенням впливу на структуру та зміст освіти, форми та методи 

навчання таких факторів як релігія, мова, ідеологія, індустріалізація та ін. 

(Chambers's Encyclopedia, 1970). За Б. Вульфсоном (Вульфсон, 1999) предметом 

порівняльної педагогіки є тенденції та закономірності розвитку освіти у різних 

країнах, геополітичних регіонах та у глобальному масштабі (с. 12). Водночас, 

виходячи з того, що порівняльна педагогіка є міждисциплінарною складовою 

педагогічної науки, то її предметом стає вивчення педагогічних культурних 

контекстів у їх порівнянні за принципами подібності і відмінності в двох чи 

більше регіонах, континентах або ж загалом у світовому вимірі, з метою 

усвідомлення унікальних особливостей власної освітньої системи та встановлення 

загальних чи універсальних законів (фактів) як цінних і корисних для цієї системи 

з метою її вдосконалення»; (Єгоров, & Лавриченко, 1999, с. 20; Локшина, 2010, 

с. 13;  Сбруєва, 2013, с. 30; Daele, 1993, c. 15). 

Зауважимо, що існує декілька термінів, які стосуються порівняльних 

досліджень в освіті. Це – порівняльна педагогіка, педагогічна компаративістика, 

компаративістика у галузі освіти. Якщо в постсоціалістичних країнах, а також в 

Іспанії, Італії, Норвегії та ін. більш поширеним є термін «порівняльна педагогіка», 

то у зарубіжних країнах – «компаративістика у галузі освіти» (comparative 

education).  

Аналіз матеріалів конференцій з порівняльних досліджень у галузі освіти, 

які проводяться починаючи з 1970 року Міжнародною Радою товариств з 

освітньої компаративістики (World Council of Comparative Education Societies – 

WCCES, nd) під егідою ЮНЕСКО, засвідчив, що більшість дослідників 

використовують термін «освітня компаративістика», «компаративістика у галузі 
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освіти» (comparative education), оскільки термін «педагогіка» вважають більш 

вузьким, що відповідає за практику навчання.  

Вважається, що розвиток порівняльної педагогіки як окремої галузі знань 

розпочався на початку XIX століття, з виходом в світ у 1817 р. праці Марка-

Антуана Жюльєна Паризького «Нариси і попередні нотатки до дослідження з 

порівняльної педагогіки» (Esquisse et Vues Preliminaires d’un Ouvrage sur 

l’Education Comparee), якого вважають «батьком» порівняльної педагогіки. І 

сьогодні актуальними є його висновки стосовно того, що педагогічна 

компаративістика є важливим інструментом у розробці єдиної для країн 

педагогічної теорії, яка б сприяла культурному прогресу та об’єднанню народів 

(Mitter, 2009, c. 89).  

На думку A. Чартера (Charter, & Siddiqui, 1989), ідеї  Марка-Антуана 

Жюльєна мали суттєвий вплив на становлення порівняльних досліджень у галузі 

освіти дорослих (Рис.1.3.1.). 

 

Рис. 1.3.1. Витоки компаративістики у галузі освіти дорослих 

Проте, на думку С. Беннетта, Дж. Кідда, Дж. Куліч (Bennett, Kidd, & Kulich, 

1975), такий вплив був опосередкований, оскільки, не дивлячи на появу 

Всесвітньої асоціації освіти дорослих у 20-х роках XX століття, перші порівняльні 

дослідження у галузі освіти дорослих розпочалися у другій половині XX  століття.   

Освіта дорослих Компаративістика 
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освіти дорослих 

ОСВІТА  

соціологія політологія 

філософія 

психологія 

економіка історія 

культура 
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Водночас, процеси глобалізації та інтеграції, перехід до «концепції освіти 

впродовж життя», зумовили інтенсивний розвиток освіти дорослих та посилений 

інтерес наукової спільноти до дослідження тенденцій розвитку теорії і практики 

освіти дорослих у сучасному світі. Це сприяло появі нового напряму 

порівняльних досліджень в освіті – компаративістики у галузі освіти дорослих 

(comparative adult education). На думку Д. Савічевіч (Savicevic, 1999), С. Тітмус 

(Titmus, 1989) та ін. більш влучною назвою цього напряму є порівняльна 

андрагогіка чи андрагогічна компаративістика (comparative andragogy). Зазвичай 

ці поняття використовують як синоніми, проте більш поширеним, все ж таки, 

залишається  назва – компаративістика у галузі освіти дорослих (comparative adult 

education). 

Проведений  нами аналіз наукових джерел (М. Брей (Bray, 2003), 

Дж. З. Ф. Бірідей (Bereday, 1964), Б. Джонстоун (Johnstone, 1999), І. Л. Кендл 

(Kandel, 1961), Дж.П. Келлі (Kelly, 2004), В. Міттер (Mitter, 2009), Г. Ноа (Noah, & 

Eckstein,  1969) та ін.) засвідчив, що компаративні дослідження у галузі освіти 

дорослих тісно пов’язані з порівняльними педагогічними дослідженнями. Цю 

ідею було покладено в основу періодизації становлення та розвитку порівняльних 

досліджень у галузі освіти дорослих німецького вченого О. Анвайлера (Anweiler, 

1999, c. 110), яка ретельно проаналізована в роботі О. Огієнко (Огієнко, 2008, 

с. 36–48). Проте, аналіз наукової літератури довів, що в останні роки 

компаративістика у галузі освіти дорослих досить інтенсивно розвивається, тому 

ми вслід за іншими вченими вважали за потрібне виокремити у розвитку 

компаративістики у галузі освіти дорослих два періоди: емпіричний (донауковий) 

період (друга половина XIX – перша половина XX століття), який, за влучним 

висловом Г. Бірідея (Bereday, 1964), слугує тільки підготовчим періодом, перед 

початком різноманітних трансплантацій (с. 17) та період наукових досліджень 

(друга половина XX – початок XXI століття) (Рис. 1.3.2.). 
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Рис. 1.3.2. Періодизація становлення та розвитку компаративістики у галузі 

освіти дорослих 

Ми виходили з того, що періодизація визначається як поділ на окремі 

періоди, а період – це «проміжок часу, обмежений певними датами, подіями 

тощо; певна стадія, фаза чого-небудь (Бусел, 2005, c. 753). Отже, період 

характеризується певним закінченим процесом, має специфічні особливості; є 

більш широким поняттям ніж етап. Період складається із етапів, які містять 

найбільш виразні події даного періоду, що дозволяють розкрити сутність та 

тенденції кожного періоду.  

Провідним критерієм нашої періодизації ми обрали розмежування 

донаукових та наукових досліджень у галузі освіти дорослих, динаміку їх 

взаємодії та перетворення.  

В емпіричному періоді розвитку компаративістики у галузі освіти дорослих 

вважаємо за доцільне виокремити два етапи: суб’єктивно-імпресіоністський 

(XIX століття) та організаційно-пошуковий (перша половина XX століття). 

На суб’єктивно-імпресіоністський етапі відбувалося накопичення та опис 

фактів про навчання дорослих, які були дуже побічно представлені у звітах 

«педагогічних мандрівників», на що наголошує Д. Сіддікві (Siddiqui, 1993, c. 140). 

Одним із перших таких мандрівників був філософ, професор Сорбони В. Кузен 

(1792–1867), який за дорученням французького уряду вивчав систему освіти 

Пруссії. Привертають увагу ґрунтовна праця професора Мюнхенського 
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університету Ф. Тирша (1774–1860) «Про сучасний стан освіти у західних 

державах Німеччині, Голландії, Франції та Бельгії» (1848), яку він підготував на 

основі своїх спостережень під час поїздок до зарубіжних країн; праці німецьких 

філософів Л. Штейна (1815–1890) «Початкова та професійна освіта у Німеччині, 

Англії, Франції та інших країнах» (1868) та А. Баумейстера «Організації вищої 

освіти у країнах Європи та Північної Америки» (1897); роботи американських 

освітян Х. Манна (1796–1859), який у 1843 р. здійснивши поїздку по країнам 

Європи, підготував рекомендації щодо запозичення зарубіжного досвіду, а у 1838 

створив у США заснував перший педагогічний журнал «Common School Journal» 

та Г. Барнарда, який на основі своїх мандрівок підготував монографію «Системи, 

інституції і статистика народної просвіти у 12-и країнах» (1872), заснував у 

1855 р. «Американський педагогічний журнал (American Journal of Education); 

праці англійських дослідників М. Арнолда, який відомий як автор ґрунтовних 

праць «Народна освіта у Франції» (1861), «Вища освіта Німеччини» (1874) та 

теоретика освіти М. Седлера «Яку практичну цінність може мати ознайомлення із 

зарубіжними системами освіти» (1900).  

Зазначимо, що окремих досліджень стосовно освіти дорослих не 

проводилося, оскільки в світі тільки розпочиналося усвідомлення важливості та 

необхідності освіти дорослих, її концептуального визначення. Проте, саме на 

цьому етапі, завдяки «педагогічним мандрівникам», зокрема, данського філософа 

і педагога Н. Ф. С. Грундтвіга до Англії, німецького дослідника В. Борінскі до 

скандинавських країн, англійського вченого А. Менсбріджа в Австралію та 

Канаду, американського педагога Е. Ліндемана в Німеччину, була розроблена 

філософська концепція освіти дорослих Н. Ф. С. Грундтвіга, почали з’являтися 

перші вищі народні школи (Данія), навчальні гуртки (Швеція), заочні курси 

(Велика Британія) тощо. Отже, у XIX столітті практика освіти дорослих активно 

«експортувалася» в інші країни. Саме тому, Дж. Бірідей вважав, що у XIX столітті 

почали закладатися основи не тільки порівняльних досліджень у галузі шкільної, 

вищої освіти, а й освіти дорослих, що пов’язано з бажанням країн реформувати 

національні системи освіти (Bereday, 1973, c. 34). 

Зауважимо, що цінність суб’єктивних спостережень та описів дещо 

подвійна. Оскільки це досить випадкове та вибіркове спостереження та 
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суб’єктивний опис, їх не завжди можна розглядати як надійне джерело 

інформації. Водночас, саме суб’єктивізм у спостереженнях роблять його 

унікальним. Хоча якість таких досліджень залежить від підготовленості та 

професіоналізму спостерігача.  

Визначальною характеристикою організаційно-пошукового етапу стало 

започаткування міжнародних організацій, що досліджували проблематику освіти 

дорослих. Особливе значення мала Міжнародна асоціація освіти дорослих (World 

Association for Adult Education – WAAE), засновником якої був А. Менсбридж 

(A. Mansbridge) у 1918 р. Її місією було поєднання теорії і практики освіти 

дорослих, визначення спільних і відмінних рис. З цією метою, починаючи з 

1919 р. WAAE випускала Бюлетень, у якому подавалися монографічні 

узагальнення розвитку освіти дорослих в окремих країнах, що сприяло 

формуванню предмету компаративних досліджень у галузі освіти дорослих. 

Водночас, під егідою WAAE були проведені дві міжнародні конференції. Перша 

конференція відбулася у Лондоні у 1922 р., а друга – у Кембриджі в 1929 р. Їх 

порівнюють з конференціями з освіти дорослих, які проводить ЮНЕСКО, що 

свідчить про їх значення для розвитку освіти дорослих, взагалі, та 

компаративістики у галузі освіти дорослих, зокрема (Knoll, 1989, c. 141). У 

висновках конференції наголошувалося на тому, що головне кредо освіти 

дорослих засновано на інтерпретації демократичного плюралізму: освіта 

дорослих спрямована на забезпечення мирного співіснування людей, гармонізації 

їх інтересів, відношень, вирішенню конфліктів (Field, Künzel, & Schemmann, 2016, 

c. 119). Не менш важливим і прогностичним виявилися слова А. Менсбриджа 

щодо недопустимості сліпого копіювання моделей освіти дорослих інших країн, 

«оскільки коли одна країна знайомиться із досягненнями іншої, вона повинна 

чинити опір спокусі сліпого її наслідування, повинна знайти свій власний шлях, 

враховуючи традиції, особливості середовища, культури своєї країни» (Field, 

Künzel, & Schemmann, 2016, c. 115). 

Наші розвідки доводять, що організаційно-пошуковий етап у розвитку 

компаративістики у галузі освіти дорослих сприяв формуванню усвідомлення 

важливості та необхідності проведення компаративних досліджень; накопиченню 

матеріалів різного значення та спрямованості, зокрема: річні звіти WAAE 
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стосовно розвитку освіти дорослих в різних країнах; «портрети» освіти дорослих 

в різних країнах: було підготовлено 23 національних звіти, які містили 

статистичні дані, опис та теоретичні висновки, показували динаміку створення та 

впливу різноманітних рухів тощо; крос-національна рефлексія на існуючі 

проблеми освіти дорослих, яка була результатом міжнародних зустрічей стосовно 

обговорення актуальних питань, наприклад, «Освіта дорослих і робочий на 

виробництві», «Методи освіти дорослих», «Місце радіо в освіті дорослих» тощо; 

звіти та «подорожуюче» комюніке, що готувалися на основі висновків та 

узагальнень  «подорожуючих тьюторів» (travelling tutors), яких відправляли 

закордон з метою отримання власних вражень від організації системи освіти 

дорослих (Field, Künzel, & Schemmann, 2016, c. 117).   

Якщо провідною тенденцією суб’єктивно-імпресіоністському етапу було 

накопичення та опис практичних знахідок в освіті дорослих різних країнах підчас 

«педагогічних мандрівок», то тенденцією організаційно-пошукового етапу 

розвитку компаративних досліджень у галузі освіти дорослих стало прагнення 

поєднання практики і теорії на основі використання методів порівняння та 

узагальнення.  

Таким чином, у емпіричному (ненауковому) періоді були закладені основи 

для розвитку наукових компаративних досліджень у галузі освіти дорослих. 

Цьому сприяло накопичення фактологічного матеріалу, початок інституалізації 

освіти дорослих (поява міжнародних і національних організацій, які займалися 

збором, систематизацією фактів, спостереженням тощо), початок концептуалізації 

освіти дорослих: визначення поняття «освіта дорослих» Е. Ліндеманом у 1926 р., 

за яким «усе життя – це навчання, яке пролонгується впродовж життя і не може 

закінчуватися» (Lindeman, 1989, с. 18); окреслення принципів освіти дорослих 

(освіта – це пожиттєвий процес, освіта дорослих це непрофесійна освіта, освіта 

дорослих повинна орієнтуватися на ситуації, а не предмети, основою навчання 

дорослих є опора на їх досвід) (Lindeman, 1989, с. 7); поява ґрунтовних праць, 

зокрема, «батька освіти дорослих» Е. Ліндемана «Значення освіти дорослих» 

(Lindeman, 1926), «Міжнародний аспект освіти дорослих» (Lindeman, 1932), Дж. 

Дьюї «Свобода та культура» (1939) та ін. 
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Отже, в емпіричному періоді було створено передумови для наступного 

періоду в розвитку компаративістики у галузі освіти дорослих – періоду наукових 

досліджень (друга половина XX – початку XXI століття), який охоплював три 

етапи: концептуалізаційний (50-ті – 60-ті рр. XX століття), інституалізаційний 

(70-ті – 80-ті рр. XX століття), трансформаційний (90-ті роки XX – початок 

XXI століття).  

На думку багатьох дослідників провідною характеристикою даного періоду 

є концептуалізація компаративістики у галузі освіти дорослих, яку пов’язують із 

проведенням Всесвітніх конференцій з освіти дорослих під егідою ЮНЕСКО у 

1949 р. в Ельсінорі  (Данія) та у 1960 р. у Монреалі (Канада). Вони закцентували 

на важливості порівняльних досліджень у галузі освіти дорослих, необхідності 

розвитку цього напрямку. Відповідно до рішень цих конференцій, у 1966 р. було 

проведено першу міжнародну конференцію з проблем компаративістики у галузі 

освіти дорослих у Ексетерському університеті (США). Фінальний документ 

конференції було підготовлено А. Ліврайтом та Н. Хайгудом (Liveright, & 

Haygood, 1968), в якому наголошувалося на необхідності розробки 

концептуальної моделі таких досліджень з метою визначення спільних і відмінних 

рис, підходів у системах освіти дорослих. У моделі необхідно  представити теорії, 

концепції, інституції, законодавчу та фінансову підтримку, особливості змісту 

освіти, технологій навчання, досягнення і проблеми (c. 37). Окрім того, 

Ексетерська конференція зосереджувалася на міжкультурному порівнянні, з 

метою «запропонувати важливі гіпотези щодо розвитку освіти дорослих та 

посилити ефективність планів та програм дій в різних країнах» (Liveright, & 

Haygood, 1968, c. 11). 

Серед інших заходів, які мали вплив на здійснення порівняльних і 

міжнародних досліджень у галузі освіти дорослих відзначимо конференції 

міжнародного Конгресу університетів освіти дорослих (Монреаль, 1970; Аккра, 

1976), міжнаціональну конференцію з порівняльних студій у галузі освіти 

дорослих (Вашингтон, 1975) та міжнародну конференцію з порівняльних 

досліджень у галузі освіти дорослих (Пагуош, Канада, 1970), яка була 

організована Дж. Кіддом – канадським вченим-педагогом, одним із перших 

дослідників-компаративістів у галузі освіти дорослих. За Дж. Кіддом (Kidd, 1975), 
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порівняльні дослідження у галузі освіти дорослих найбільшу вагу мають при 

реформуванні системи освіти, тому повинні вивчати міжнародний досвід з 

проблемних питань, серед яких, на думку А. Регінса (Ragins, 1989), провідними є 

порівняння освітніх потреб, законодавчого та фінансового забезпечення.  

Заактуалізуємо на роботі Дж. Кідда (Kidd, 1975) «Компаративістика у галузі 

освіти дорослих: перша декада», в якій вчений формулює цілі порівняльних 

досліджень: бути краще інформованим про освітню систему інших країн, її 

соціальні функції, зв’язок із культурою, історичними коріннями; краще розуміти 

себе, свою систему освіти, взаємозв’язок із культурою та історією. 

Наступною визначальною подією другого періоду стала Нордборзька 

конференція  (Нордборг, Данія, 1972), на якій виступив з промовою відомий 

компаративіст Дж. З. Ф. Бірідей (Bereday, 1973). Він наголосив на тому, що існує 

тісний взаємозв’язок між педагогічною компаративістикою і компаративістикою 

у галузі освіти дорослих, тому рекомендував використовувати інструментарій 

порівняльної педагогіки, але підходити до його використання вдумливо (с. 35). 

Глобальний підхід, на думку Дж. Бірідея, має великі потенційні можливості, 

проте необхідно враховувати комплекс факторів впливу і тільки тоді приймати 

рішення щодо використання макроаналітичного описового чи мікроаналітичного 

емпіричного чи глобального підходів (Bereday, 1973, с. 42).  

Привертають увагу рекомендації Нордборзької конференції щодо 

необхідності враховувати відмінності у навчанні дорослих: прагнення інновацій, 

ставлення до реальної ситуації, актуальність знань; забезпечення  комунікації 

андрагогів та вчених; здійснення міждисциплінарних досліджень (Charter, & 

Siddiqui, 1989, c. 11). 

У цей час з’являються перші ґрунтовні праці з компаративістики у галузі 

освіти дорослих, серед яких робота очільника кафедри освіти дорослих у 1923–

1953 рр у Ноттінгемі Р. Пірса (Peers, 1958) «Освіта дорослих: порівняльні 

дослідження» (Adult Education: A Comparative Study). В ній автор здійснює 

порівняння систем ліберальної освіти дорослих у США, Великій Британії, 

Скандинавських країнах та Німеччині. 

Отже, концептуалізаційний етап у розвитку компаративістики у галузі 

освіти дорослих ознаменував перехід до наукових досліджень, визначення 
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сутності компаративістики у галузі освіти дорослих, її предмету, методів та 

підходів дослідження. Це знайшло відображення в ґрунтовних працях А. Чартера 

(Charters, 1992), Дж. Бірідея (Bereday, 1973), К. Бенета, Дж. Кіда, Дж. Куліч 

(Bennett, Kidd, & Kulich, 1975), Дж. Лоу (Lowe, 1991), М. Ноулза (Knowles, 1980), 

Д. Савичевич (Savicevic, 1999) та ін.  

На нашу думку, ґрунтовно розкриває сутність порівняльних досліджень у 

галузі освіти дорослих А. Чартерс (Charters, 1992), наголошуючи на тому, що такі 

дослідження повинні містити: аналіз теорій, принципів, методології; мати один чи 

більше аспектів порівняння з метою визначення подібного та відмінного. 

Порівняльне дослідження, що стосується однієї країни повинно базуватися на 

порівнянні двох чи більше її аспектів, а міжнародне порівняльне дослідження – 

здійснювати порівняння не менш ніж двох аспектів у двох чи більше країнах 

(с. 6). У цьому контексті заактуалізуємо точку зору Н. Ханса (Hans, 1989), який 

вважав, що використання методу порівняння призводить до «відкриття основних 

принципів, які забезпечують розвиток національних систем освіти (с. 47); 

В. Маллісона (Mallison, 1975), який визначав порівняльні дослідження у галузі 

освіти дорослих як такі, що класифікують проблеми відповідно до їх важливості 

та визначають можливості їх вирішення» (c. 23); М. Елкіна (Alkin, 1992), який 

розглядав компаративні дослідження як складову освіти дорослих, що відповідає 

інтересам суспільства і здатна пояснити економічні, соціальні, культурні, 

політичні аспекти освіти дорослої людини у різних країнах (c. 31). 

Згідно з дослідженнями С. Беннетт, Дж. Кідда, Дж. Куліч (Bennett, Kidd, & 

Kulich, 1975), основними цілями порівняльних досліджень у галузі освіти 

дорослих є: інформованість про історичні витоки, особливості освітніх системи 

інших країн та визначення можливості щодо виконання ними соціальної функції; 

пояснення сучасних подій та визначення перспектив розвитку; краще розуміння 

технологій, форм, методів навчання дорослих в інших країнах; визначення 

можливостей застосувати зарубіжний досвід із урахування національного 

контексту (c. 9). 

Зауважимо, що результати порівняльних досліджень у галузі освіти 

дорослих слугують основою загальних рекомендацій щодо формування освітньої 

політики у галузі освіти дорослих на міжнародному рівні.  
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Результати вивчення чисельних наукових досліджень (C. Андерсон 

(Anderson, 1977), Дж. Бірідей (Bereday, 1964), Дж. Брон (Bron, 1987), Дж. Кнолл 

(Knoll, 2000), С. Оні (Oni, 2005), Д. Сіддікві (Siddiqui, 1993), А. Чартер та ін.) 

дозволяють виокремити основні методологічні підходи у порівняльних 

дослідженнях у галузі освіти дорослих, серед яких провідними є історичний, 

науковий, соціологічний. 

Історичний підхід у порівняльних дослідження з освіти дорослих, має 

визначальне значення, оскільки «розвиток суспільства, його унікальність 

базується на його традиціях, історичних коренях» (Oni, 2005, c. 245). На думку 

І. Кендела (Kandel, 1955), зазвичай, цілі освіти більш-менш є схожими, проте 

шляхи їх досягнення зумовлені відмінностями в історичному розвитку, культурі, 

традиціях (c. 43). Тому, для того, щоб оцінити сучасні події та аспекти 

функціонування системи освіти дорослих в країні, необхідно дослідити її ґенезу, 

визначити передумови та вплив економічних, політичних, культурних чинників 

на її розвиток.  

Науковий підхід у порівняльних дослідженнях у галузі освіти дорослих 

базується на методі порівняння, без якого «думати логічно неможливо» (Swanson, 

1971, c. 53). Завдяки методу порівняння стає можливим визначити спільне і 

відмінне, загальне та специфічне у досліджуваних системах освіти дорослих. 

Серед різновидів методу порівняння відзначимо зіставний метод, який сприяє 

розкриттю сутності досліджуваного явища, проблеми; типологічний метод, який 

дозволяє пояснити схожість подібними умовами розвитку та функціонування; 

генетичний метод, який допомагає пояснити схожість явищ спільністю у їх 

походженні; метод рецепції, що спрямовується на визначення взаємовпливів та 

взаємозумовленості явищ, факторів, чинників.  

Привертає увагу запропонований Дж. Бірідеєм (Bereday, 1964) метод 

багаторівневого порівняння, яке відбувається на двох рівнях, що дозволяє 

гармонійно виявляти схожість та відмінність систем освіти. На макрорівні 

відбувається порівняння декількох систем освіти, а на мікрорівні аналізу підлягає 

лише одна освітня система
  
(c. 37).  

Якщо у першому донауковому (емпіричному) періоді домінуючими 

методами дослідження були описові, то у періоді наукових досліджень активно 
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почали використовуватися проблемні методи, започатковані Б. Холмзом (Holmes, 

1981), який вважав їх науково обґрунтованими, такими, що «дозволяють 

досліджувати специфічні проблеми освіти в різних країнах, для того, щоб їх 

зрозуміти і пояснити та зробити прогноз»
,
 (Локшина, 2011,c. 7; Mattheou, 2009, 

c. 63). У цьому контексті, слушним є зауваження І. Кендел (Kandel, 1955), що 

цінність проблемного методу порівняння у компаративних дослідженнях полягає 

у можливості не тільки визначати фактори, причини виникнення певних проблем 

чи специфічних особливостей, а й порівнювати їх, визначати спільне і відмінне й 

знаходити пояснення та шляхи вирішення (c. 62).  

Запорукою отримання об’єктивного результату порівняльних досліджень у 

галузі освіти дорослих є використання соціологічного підходу, який дозволяє 

досліджувати освіту дорослих в країнах як спеціалізований соціальний інститут, 

визначати її функції та взаємозв’язок з іншими соціальними інститутами, 

виокремлювати критерії порівняння, розглядати освіту дорослих через призму 

складних соціальних зв’язків. На думку В. Маллінсона (Mallison, 1975), 

соціологічний підхід акцентує увагу на здібностях, потребах дорослого, його 

цінностях та мотивах (c. 65).  

У цьому контексті привертають увагу порівняльні дослідження стосовно 

освіти дорослих у країнах Близького Сходу (Siddiqui, 1990), розвинених 

індустріальних країн (Sally, Feldmesser, & Nielsen, 1982), соціалістичних країнах 

(Savicevic, 1981), у країнах континентальної Європи (Kulich, 1981).   

Інституалізаційний етап у розвитку компаративістики у галузі освіти 

дорослих позначений появою кафедр освіти дорослих (70-ті роки XX століття, а 

також нових організацій та активною діяльністю вже існуючих інституцій, серед 

яких товариство порівняльної та міжнародної освіти Канади (Comparative and 

International Education Society of Canada, CIESC, 1967 р.), Міжнародне товариство 

порівняльної освіти дорослих (International Society for Comparative Adult 

Education, ISCAE, 1960 р.), товариство порівняльної освіти в Європі (Comparative 

Education Society in Europe, CESE, 1961 р., Міжнародний конгрес університетської 

освіти дорослих (International Congress of University Adult Education, ICUAE, 

1960 р.), Всесвітня рада товариств порівняльної освіти (World Council of 

Comparative Education Societies, WCCES, 1970 р.), Міжнародна рада з освіти 
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дорослих (International Council of Adult education, ICAE, 1973 р.), Комітет з 

викладання та досліджень з компаративістики у галузі освіти дорослих  

(Committee for the Study and Research in Comparative Adult Education, CSRCAE, 

1987 р.) і національні товариства порівняльної освіти та компаративістики у галузі 

освіти дорослих, зокрема: Американська асоціація освіти дорослих та неперервної 

освіти (American Association for Adult and Continuing Education, AAACE, 1954 р.), 

Канадська асоціація освіти дорослих (Canadian Association for the Study of Adult 

Education, CASAE, 1981 р.), Європейська Рада з досліджень у галузі освіти для 

дорослих (European Society for Research in the Education of Adults (ESREA, 

1991 р.), консорціум з північноамериканської вищої освіти (Consortium for North 

American Higher Education Collaboration, CONAHEC), Північноамериканський 

центр для розвитку співробітництва (The North American Center for Collaborative 

Development, NACCD, 2016 р.), міжнародна асоціація для неперервної освіти і 

навчання (Internation Association for Continuing Education and Training, IACET, 

1990 р.) та ін. Вони відігравали особливу роль у розвитку порівняльних 

досліджень у галузі освіти дорослих, визначаючи основні напрямку розвитку 

освіти дорослих в світі та окремих країнах, що, у свою чергу, сприяло 

розширенню проблемного поля досліджень (пошук гармонійного співвідношення 

національного та міжнаціонального, шляхів підвищення ефективності 

національної системи освіти дорослих, тощо).  

Як переконують результати наших досліджень, суттєвий вплив на розвиток 

компаративних досліджень у галузі освіти дорослих мала реалізація організаціями 

дослідницьких проектів, зокрема, таких як: «Організація, зміст та методи освіти 

дорослих» (1973–1977 рр.), який дозволив визначити на порівняти вплив на освіту 

дорослих соціально-економічних, політичних, культурних чинників у різних 

країнах; «Розвиток освіти дорослих» (1977–1980 рр.), що був спрямований на 

порівняльний аналіз освітньої політики у галузі освіти дорослих; «Освіта 

дорослих та розвиток громади» (1982–1986 рр.), за яким було здійснення 

порівняння розвитку громад у різних країнах, доведено важливість міжнародного 

співробітництва; «Освіта дорослих та соціальні зміни» (1988–1993 рр.), який довів 

вплив освіти дорослих на вирішення проблем маргінальних груп та інших 

проектів і програм тощо (Огієнко, 2008; Огієнко, & Теренко, 2019). 
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Трансформаційний етап розвитку компаративістики у галузі освіти 

дорослих характеризується багатовимірністю, багатоаспектністю порівняльних 

досліджень, що зумовлюється процесами глобалізації, інтеграції, інформатизації. 

На думку М. Брейя (Bray, 2003), глобалізація потребує змін у геополітичної 

картографії, під її впливом з’являються нові глобальні ефекти в освітній політиці і 

практиці» (c. 219). Це вимагає від компаративістики нового мислення, нових 

інтерпретаційних концепцій, контекстів дослідження. Основою компаративістики 

у галузі освіти дорослих стає міждисциплінарний підхід, крос-національний 

аналіз, багатовимірність контексту дослідження. Це зумовлює необхідність її 

реконцептуалізації.  

Зауважимо, що реконцептуалізація педагогічної компаративістики 

розпочалася на початку XXI століття. Зміни стосувалися: аналітичних меж 

дослідження, що передбачали урахування міжнародного контексту при вивченні 

національних систем освіти (і освіта дорослих не є винятком); компонентів 

аналізу (нова геополітична картографія відстежує потоки глобальних ефектів і 

моделей імітації, домінування певних контекстів глобалізації в освіті (Bray, 2003, 

c. 220)); підходів до предмету дослідження, який розглядається у контексті 

транснаціональної, міжнаціональної освіти; форми ідентичності
 
(Marginson, & 

Mollis, 2001, c. 597; Тагунова, 2017, c. 45).  

Отже, трансформаційний етап у порівняльних досліджень у галузі освіти 

дорослих характеризується суттєвими змінами у концептуальній моделі та 

методичному аспекті. Якщо у другій половині XX століття андрагогічна 

компаративістика як й педагогічна компаративістика орієнтувалася на 

загальновизначені вимоги до проведення порівняльних досліджень виходячи, 

зазвичай, з позицій біхевіоризму, то у XXI столітті важко означити домінуючий 

підхід, оскільки актуальним стає плюралізм підходів. На думку Н. Смелзера 

(2004), сучасна методологія порівняльного аналізу опирається на всі підходи та 

методи як кількісні так й якісні, як об’єктивні так суб’єктивні, на весь 

інструментарій різних наук задля забезпечення кращого розуміння та пояснення 

досліджуваних явищ і процесів (c. 6). Такий міждисциплінарний підхід дозволяє 

здійснювати порівняльні дослідження у глобальному та національному контексті, 
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«ставити когнітивні та прагматичні цілі для пошуку адекватних засобів вирішення 

існуючих проблем» (Noah, Eckstein, & Foster, 1998, c. 82). 

Дослідники визначають такі основні цілі порівняльної освіти у галузі освіти 

дорослих: бенчмаркінг: допомогти визначити ефективні стратегії розвитку 

національної системи освіти дорослих на основі здійснення порівняльного аналізу 

систем освіти дорослих інших країн; з’ясувати можливість імплементації 

зарубіжного позитивного досвіду; сприяти співпраці між урядовими та 

неурядовими організаціями, а також провайдерами освіти дорослих (Slowey, 

2016).  

Водночас, на думку Дж. Кнолла (Knoll, 2000), основними проблемами 

компаративістики у галузі освіти дорослих є: мультикультуралізм та 

полікультурна освіта, програми боротьби з неграмотністю, взаємозв’язок 

загальної та професійної освіти дорослих, проблеми різних цільових груп (людей 

похилого віку, безробітних, мігрантів та ін.)   

Особливе значення набуває діяльність міжнародних організацій у розвитку 

компаративістики у галузі освіти дорослих. «Парасольковою» організацією можна 

вважати Міжнародне товариство порівняльних досліджень у галузі освіти 

дорослих (International Society for Comparative Adult Education, ISCAE, nd), метою 

якого є підвищення інформованості та усвідомлення суспільством цінності 

компаративних досліджень у галузі освіти дорослих, підвищення їх якості та 

поширення результатів. Вже на першої конференції ISCAE, яка проходила у 

1995 р. (м. Бамберг, Німеччина) наголошувалося на необхідності створення 

теоретико-методологічної бази, розширення мережі досліджень. Наступні 

конференції (м. Радовліца, Словенія, 1998; Сент-Луїс, Міссурі, США, 2002; 

Бамберг, Німеччина, 2006; Лас-Вегас, Невада, США, 2012; Вюрцбург, Німеччина, 

2017) були присвячені важливим напрямам компаративістики у галузі освіти 

дорослих, зокрема, аналізу теорій, принципів, статистичних даних, їх 

інтерпретації, порівнянню законодавчої бази, механізмів фінансування, моделей 

систем освіти дорослих тощо. Їх висновки засвідчували необхідність та 

доцільність порівняльних досліджень у галузі освіти дорослих задля виявлення 

можливостей екстраполяції інноваційного зарубіжного досвіду.  
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Не менш значущою за своїми висновками та напрацюваннями є 

Міжнародна конференція «Міжнародні порівняльні дослідження у галузі освіти 

дорослих: міждисциплінарні та крос-національні підходи» (Бонн, 2016), яка 

закликала дослідників до багаторівневого міждисциплінарного аналізу у 

порівняльних дослідженнях на основі проблемного підходу з урахуванням впливу 

глобалізаційних та інтеграційних процесів.  

У цьому контексті були реалізовані такі проекти як: «Порівняльний аналіз 

регіональної політики освіти дорослих» (Comparative Analysis of Regional Policies 

for Adult Learning - REGIONAL, 2014-2015), «Порівняльні студії в освіті дорослих 

та освіти впродовж життя» (Comparative Studies on Adult and Lifelong Learning – 

COMPALL, 2014), «Європейські студії та дослідження в освіті дорослих» 

(European Studies and Research in Adult Learning and Education – ESRALE, 2013–

2015) та ін.; організовано роботу міжнародної зимової школи порівняльних 

досліджень у галузі освіти дорослих і освіти впродовж життя, яка об’єднує 

андрагогів та дослідників на глобальному рівні, створює умови для їх співпраці та 

міжнародної мобільності. 

У розвитку компаративних досліджень у галузі освіти дорослих мають 

значення міжнародні бази даних із глобальних проблем освіти дорослих, зокрема, 

ALADIN (The Adult Learning Documentation and Information Network), яка була 

створена у 1997 р. під егідою Інституту неперервної освіти ЮНЕСКО (UIL). На 

нашу думку, документи, книги, результати досліджень, статистичні дані тощо є 

невичерпною джерельною базою для науковців – компаративістів у галузі освіти 

дорослих.   

Зазначимо, що на трансформаційному етапі розвитку порівняльних 

досліджень у галузі освіти дорослих виходять ґрунтовні монографічні 

дослідження таких науковців як Дж. Рішменн, Др. Брон (Reischmann, & Bron, 

2008), М. Мілана Т. Несбіт (Milana, & Nesbit, 2015), Дж. Філд, К. Кензел, 

М. Шемменн (Field, Künzel, & Schemmann, 2016), М. Словей (Slowey, 2016) та ін., 

в яких розкриваються теоретико-методологічні аспекти, визначаються 

перспективи розвитку компаративістики у галузі освіти дорослих. 

На думку Дж. Лоу (Lowe, 1991), особливе значення для порівняльних 

досліджень у галузі освіти дорослих мають звіти країн щодо структури, 
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законодавства, фінансування, змісту освіти дорослих, до написання яких 

застосовується «глобальний підхід», який був обґрунтований Дж. Бірідеєм і довів 

свою ефективність. У цьому контексті заактуалізуємо на звітах американського 

дослідника А. Чартерса «Компаративістика у галузі освіти дорослих» 

(Comparative Adult Education), в якому порівнювалися не тільки аспекти розвитку 

освіти дорослий, а й простежувалась її зумовленість історичними, соціально-

політичними чинниками (Charter, & Siddiqui, 1989). 

Ми погоджуємося з висновком професора О. Огієнко (2008) щодо 

виокремлення таких видів порівняльних досліджень у галузі освіти дорослих як: 

зарубіжні, в яких здійснюється ретельний опис та аналіз систем освіти у країнах; 

інтернаціональні, що досліджують системи освіти через вплив економіки, 

політики, культури та можливості запозичення зарубіжного досвіду; критеріальні, 

у яких порівняння здійснюється за певними критеріями (с. 52) . 

У контексті нашого дослідження зазначимо, що у США і Канаді активно 

здійснюються порівняльні дослідження у галузі освіти дорослих таким науковцями 

як: А. Чартерс (Charters, 1981), Д. Сіддікві (Siddiqui, 1990), Ш. Саллі, Р. Філдмессер 

(Sally, Feldmesser, & Nielsen, 1982), Р. Кідд, Дж. Куліч (Bennett, Kidd, & Kulich, 

1975), С. Тітмус (Titmus, 1989), П. Кооксон (Cookson, 1994), Ш. Мерріам (Merriam, 

1989), К. Рубенсон (Rubenson, Desjardins, & Yoon, 2007) та ін. 

Отже, компаративістика у галузі освіти дорослих – новий перспективний 

напрям порівняльних досліджень в освіті, який тісно пов’язаний та зумовлений 

розвитком освіти дорослих та порівняльної педагогіки (педагогічної 

компаративістики). Якщо у другій половині XX століття мета таких порівняльних 

досліджень була пов’язана з інформованістю, розумінням інших систем освіти 

дорослих, то сьогодні, в умовах глобалізації та інтеграції – це вивчення, аналіз 

систем освіти дорослих задля розробки спільних шляхів її реформування та 

розвитку освітньої політики. Предметом компаративістики у галузі освіти 

дорослих є тенденції та закономірності розвитку освіти дорослих на глобальному, 

регіональному та локальному рівнях, визначення можливостей взаємозбагачення 

національних систем освіти дорослих, а завданням – дослідження освітніх явищ, 

подій і факти стосовно освіти дорослих з урахуванням історичних, соціально-

економічних, соціально-культурних, політичних аспектів, визначення подібного 
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та відмінного у системах освіти дорослих у двох або декількох країнах, регіонах, 

континентах або в глобальному масштабі. Визначальною характеристикою 

методології компаративістики у галузі освіти дорослих є екстраполяція наукового 

знання, її міждисциплінарний та плюралістичний характер.  

Провідними тенденціями донаукового періоду розвитку компаративістики у 

галузі освіти дорослих є тенденції емпіричного спостереження, стихійного збору 

окремих даних про здійснення навчання дорослих у різних країнах під час 

«освітніх» мандрівок; заснування перших неурядових організацій освіти 

дорослих, які займалися підготовкою звітів, аналізом, порівнянням накопичених 

фактів та даних, організацією конференцій тощо; усвідомлення важливості 

порівняльних досліджень у галузі освіти дорослих у зв’язку з процесами 

концептуалізації та інституалізації в освіті дорослих, оскільки розширення 

емпіричної бази сприяло обґрунтуванню нових концепцій, підходів, моделей в 

освіті дорослих. Тенденціями періоду наукових досліджень є тенденції: 

концептуалізації, яка виявляється у розробці теоретико-методологічних підходів, 

підтримки системних уявлення у порівняльних дослідженнях, розкритті сутності 

та специфіки тощо; інституалізації, яка позначена появою нових та активною 

діяльністю вже існуючих інституцій стосовно порівняльних досліджень у галузі 

освіти дорослих; трансформації, яка характеризує суттєві зміни у концептуальній 

моделі та методичному аспекті, що зумовлені впливом глобалізаційних процесів 

на розвиток освіти дорослих, зокрема, актуалізація міждисциплінарного підходу, 

плюралізму у підходах та методах, урізноманітнення дослідницьких пошуків.  

 

1.4. Методологічні засади дослідження освіти дорослих у США і Канаді 

 Аналіз наукової літератури, засвідчив, що дослідження проблем освіти 

дорослих у США і Канаді є міждисциплінарним дослідженням, оскільки 

забезпечується синергією різних галузей знань, базується на широкій джерельній 

базі. Це вимагає її вивчення у різноманітних аспектах та напрямках, які 

розкриваються завдяки методологічній рефлексії наукового андрагогічного 

знання.  

Зауважимо, що методологію (греч. «metodos» – шлях дослідження, шлях 

пізнання, «logos» – вчення) розглядають як вчення про структуру наукового 
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пізнання, «систему принципів і способів побудови теоретичної і практичної 

діяльності, а також як вчення про цю систему» (Кремень, 2008, с. 498), як 

системний теоретичний аналіз сукупності методів та принципів, що пов’язані з 

галуззю знань (Cambridge Dictionary Online, nd). Саме методологія дозволяє 

співвідносити розуміння та пояснення сутності, структури освіти, прогнозувати 

напрямки її розвитку, здійснювати проектування та організацію (Пургина, 2015, 

с. 8). Тому, методологію визначають як «учіння про організацію будь-якої 

діяльності – як наукової, так і практичної діяльності» (Новиков, 2010, с. 6). Звідси, 

методологія дозволяє визначити та проаналізувати методи, засоби наукового 

пізнання, реалізувати їх можливості. 

Проблема методології порівняльно-педагогічних досліджень в освіті 

розкривається у роботах провідних вітчизняних і зарубіжних компаративістів, 

таких як Н. Авшенюк (2015), Н. Бідюк (2009), О. Заболотна (2015), О. Локшина 

(2010), Н. Мукан (2018), Л. Пуховська (2013), А. Сбруєва (2004), М. Брей (Bray, 

2003), Дж. Бередей (Bereday, 1964), М. Крослей (Crossley, 2002), Д. Філліпс 

(Phillips, 2006) та ін. Питання методології компаративних досліджень в освіті 

дорослих досліджували Н. Бідюк (2015), О. Огієнко (Огієнко, & Теренко, 2019), 

Н. Пазюра (2014), С. Беннет (Bennett, Kidd, & Kulich, 1975), Р. Кідд (Kidd, 1975), 

О. Чатер (Charter, & Siddiqui, 1989), Дж. Бередей (Bereday, 1975), Дж. Філд (Field, 

Künzel, & Schemmann, 2016) та ін. 

Для визначення методологічних засад дослідження проблеми освіти 

дорослих у США і Канаді закцентуємо на рівнях методології, які були визначені 

Е. Юдіним (1978): філософському, який складає основу процесу пізнання, 

обґрунтування теоретичних положень, визначення підходів, містить провідні 

філософські ідеї, принципи тощо; загальнонауковому, який формує основу 

теоретичної і практичної діяльності, містить загальнонаукові концепції та 

підходи; конкретно-науковому, що сприяє конкретизації певної проблеми з 

конкретної науки (с. 42); методики та техніки наукового дослідження (за 

П. Образцовим (2002), цей рівень має назву технологічний с. 10), що дозволяє 

виокремлювати і використовувати відповідні методи дослідження.   

Досліджуючи методологію порівняльно-педагогічних досліджень, Г. Щука 

(2015), робить висновок про те, що більшість науковців відносять її до конкретно-
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наукового чи технологічного рівня, зводячи її функції до завдань конкретного 

дослідження (с. 165). Проте, спираючись на думку Е. Юдіна (1978), щодо 

диференціації сучасної науки, яка зумовлює розчленування конкретно-наукової 

методології (с. 44), дослідниця методологію порівняльно-педагогічних досліджень 

розглядає як окремий підрівень наукового пізнання (с. 166). 

На нашу думку, методологія порівняльних досліджень в освіті потребує 

переформування, певних змін, які зумовлені, перш за все, процесами глобалізації 

та інтеграції. Це засвідчують результати дослідження П. Бродфут, М. Крослі, 

М. Швайсфурта (Crossley, Broadfoot, & Schweisfurth, 2007), які викладені у 

фундаментальній праці «Зміни освітніх контекстів, підходів та тотожностей: 40 

років порівняльній освіті». 

Якщо наприкінці XX століття вивчалися і порівнювалися системи освіти 

країн як незалежні і специфічні, то у сучасному світі мова йде про їх інтеграцію, 

взаємопроникнення та взаємозумовленість. Як доречно зазначає О. Бражник 

(2005), сьогодні ми спостерігаємо транснаціональну залежність, розбудову 

проспективної  ( від англ. «prospective» – та що стосується майбутнього) моделі 

«світової спільноти». Це зумовлює розвиток методології порівняльних досліджень 

в освіті на рівні загальнонаукової методології (Цюра, 2013, с. 7). Ідеться мова про 

рух від методології одиничного до методології загального і до методології 

«інформаційної компаративістики» (Бражник, 2005), яка враховуючи емпіричні 

дані, що відображають зміни у системі освіти, сприяє визначенню динаміки змін, 

тенденцій та прогнозуванню напрямів її розвитку. Така методологія корелює з 

конструктивістською методологію, яка орієнтує на використання різних підходів, 

інтерпретацій, прогностичних висновків, дає можливість визначати спільні та 

відмінні риси, тенденції та закономірності, можливості застосування на практиці. 

Водночас, вважаємо, що сучасна методологія порівняльних досліджень є 

проблемно-прогностичною, яка акцентує на трансдисциплінарних дослідженнях в 

освіті та актуалізує рефлексивно-аналітичну функцію компаративістики у галузі 

освіти дорослих.  

Методологічну основу дослідження проблеми освіти дорослих у США і 

Канаді поряд з традиційними методологічними принципи, такими як принципи 

детермінізму, єдності теорії і практики, історизму, комплексності та 
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об’єктивності, становлять принцип системного підходу, що забезпечують 

цілісність дослідження систем освіти досліджуваних країн; «принцип єдності 

смислів і цілей педагогічної діяльності і доцільності технологічної варіативності; 

принцип пріоритету спрямованості розвитку освітніх систем на утвердження 

цінності людини і людського, принцип тотожності векторів часткового і 

загального в еволюції педагогічної емпірії (школа, система освіти країни – 

регіональний, світовий освітній простір)» (Цюра, 2015, с. 101–102). 

З огляду на наукові джерела зауважимо, що методологічну основу 

порівняльно-педагогічного дослідження складають методологічні підходи. 

Поняття «підхід» визначається як сукупність засобів, прийомів для 

вивчення чогось, впливу на когось (Ипполитова, 2012).  

Як засвідчують наші розвідки, поняття «методологічний підхід» науковці 

розуміють по-різному:  як сукупність (систему) принципів, які визначають 

загальну мету та стратегію діяльності (Стефанов, 1976, с. 27);  як дослідницьку 

позицію, з якої розглядається об’єкт вивчення (Блауберг, Юдин, 1973, с. 74); як 

методологічну орієнтацію дослідження, що містить принципи, які визначають 

вихідні позиції дослідника та основні напрями дослідження (Ипполитова, 2012). 

Ми вважаємо, що запропоновані визначення «методологічного підходу» 

взаємно доповнюють одне одного. Водночас узгодження даного поняття з 

рівнями методології, дозволяє виокремлювати у структурі методологічного 

підходу декілька рівнів. Так, за Петровим (2005) такими рівнями є: 

концептуально-теоретичний, що слугує гносеологічною основою, містить базові 

ідеї, принципи; процесуально-діяльнісний, який містить відповідні форми та 

методи здійснення запланованої діяльності (с. 54); Н. Іпполітова (2012) визначає 

пропонує виділяти філософсько-прескриптивний рівень, що відповідає 

філософському рівню методології; концептуально-дескриптивний рівень, який 

узгоджується з загальнонауковим та конкретно-науковими рівнями; 

процесуально-праксеологічний рівень як сукупність способів методів, що 

забезпечують реалізацію стратегії дослідження і відповідає технологічному рівню 

методології. Виходячи з такої структури, методологічний підхід доцільно 

розглядати як сукупність ідей, які визначають загальну наукову світоглядну 

позицію вченого; принципів, що складають основу дослідницької діяльності, 
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процедур, що спрямовані на забезпечення та реалізацію стратегії у практичній 

діяльності. 

Вважаємо за доцільне звернутися до визначення методологічного підходу, 

яке враховує особливості компаративного дослідження: методологічний підхід - 

сукупність парадигматичних і прагматичних установок, що визначають 

концепцію наукового пошуку, міждисциплінарну стратегію осмислення феномену 

і тактику операційних дій дослідника для здобуття міждисциплінарного знання і 

інтерпретації результатів порівняльних розвідок (Соколова, 2015, с. 143). 

У відповідності до даного визначенням, А. Сбруєва (2013) провідними 

методологічними підходами вважає цивілізаційний, який акцентує на сукупності 

різних форм життєдіяльності людини; антропологічний, що виходить із 

врахування потреб особистості; синхронний – дозволяє розглянути системи освіти 

у співвідношенні з іншими цивілізаціями і регіонами, діахронний, завдяки якому 

розглядаються і співставляються педагогічні факти та явища, що відбуваються в 

різних культурно-історичних циклах у межах однієї цивілізації (с. 28). О. Бражник 

поряд з системним, аксіологічним, діяльнісним, акцентує увагу на 

культурологічному підході (Бражник, 2005). О. Огієнко (2009), підкреслючи 

інтегративність та взаємодоповненість методологічних підходів, виокремлює 

системний, синергетичний, цивілізаційний, парадигмальний, аксіологічний, 

культурологічний та андрагогічний підходи в процесі дослідження проблеми 

розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах. Н. Бідюк (2009) в основу 

дослідження проблеми професійного навчання безробітних у США поклала 

системний, функціональний, аксіологічний, особистісно-орієнтований, 

професійно-особистісний, суб’єкт-суб’єктний, андрагогічний. 

На нашу думку, велике різноманіття методологічних підходів, які 

використовуються у дослідження доцільно об’єднувати у групи. Наприклад, 

дослідники пропонують класифікують методологічні підходи на базові, 

парадигмальні, інструментальні групи (Соколова, 2015; Скалькі, 2018;  Бобрышев, 

2006), кожна з яких має своє наповнення в залежності від предмету дослідження.  

Ми спиралися у дослідженні проблеми освіти дорослих у США і Канаді на 

сукупність методологічних підходів, які об’єднали у три групи відповідно до 

рівнів методології.  
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Перша група – група філософсько-визначальних методологічних підходів 

складається з діалектичного, гуманістичного та еволюційного підходів та 

відповідає філософському рівню методології.  

Використання діалектичного підходу, в основі якого лежать закони 

діалектики, дозволяє розглядати освіту дорослих у США і Канаді в процесі її 

розвитку, враховуючи вплив і взаємодію різних чинників, простежити перехід 

кількісних змін в якісні, дослідити внутрішні суперечності, що стають джерелами 

розвитку, бачити і відображати у дослідженні загальне і часткове, що становить 

взаємну єдність, обґрунтувати участь дорослої людини у перетвореннях, змінах, 

які відбуваються у суспільстві.  

Гуманістичний підхід з його провідними ідеями щодо самоцінності людини, 

задоволення її потреб, загальнолюдських цінностей тощо, склав філософську 

основу нашого дослідження. Саме застосування гуманістичного підходу до 

дослідження проблем освіти дорослих у США і Канаді дозволяє розглядати 

процес навчання дорослої людини як необхідність та визначальну умову 

життєдіяльності дорослої людини, метою якого є не забезпечення людини новими 

знання, уміннями та навичками, а її розвиток та самореалізація. 

Еволюційний підхід дозволяє визначити еволюційні джерела освіти 

дорослих в досліджуваних країнах, з’ясувати витоки та прослідкувати її 

еволюцію. Ще Й. В. Гете (1964) говорив про те, що «бачити становлення речей – є 

кращий засіб їх пояснити» (с. 323). Водночас, саме еволюційний підхід дає 

можливість обґрунтовувати появу нових напрямів, інноваційних тенденцій у 

розвитку освіти дорослих та здійснювати прогнозування майбутніх змін. 

Розглянемо у площині дослідження проблем освіти дорослих у США і 

Канаді групу базових методологічних підходів дослідження, до якої ми віднесли 

системно-синергетичний, цивілізаційний, антропологічний та міждисциплінарний 

підходи, що сприяли визначенню стратегії дослідження.  

Системно-синергетичний підхід як методологічна основа дослідження, 

гармонійно поєднує системний та синергетичний підходи. Його основу складають 

теорії систем, теорії самоорганізації складних систем (синергетики) та теорії 

управління.   
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Якщо системний підхід розглядається науковцями як методологічна 

орієнтація дослідження, яка вивчає об’єкт дослідження як систему, що 

складається з сукупності елементів, які є взаємопов’язаними між собою і 

створюють єдине ціле (Блауберг, Юдин, 1973), то синергетичний підхід, 

базуючись на ідеї самоорганізації спрямовує дослідника на виявлення 

закономірностей та принципів самоорганізації системи. Звідси, застосування 

системно-синергетичного підходу дозволяє розглядати освіту дорослих 

досліджуваних країн як синергетичну систему, якій притаманні ознаки систем: 

структурованість (наявність складної структури: підсистеми формальної, 

неформальної та інформальної освіти дорослих), цілісність (одночасно 

розглядаємо систему освіти дорослих як ціле і як підсистему системи неперервної 

освіти), інтегративність  (система має властивості, які не притаманні її 

елементам).  

Водночас, відповідно до теорії синергетики, розвиток системи освіти 

дорослих можна розглядати як ланцюг біфуркаційних процесів (Кремень, 2014). 

За І. Пригожиним і І. Стенгерсом (1986), система еволюціонує тоді, коли сягає 

точки біфуркації. Зауважимо, що точка біфуркації (від лат. bifurcus – роздвоєний) 

– це такий критичний стан системи, критичний момент, коли вона втрачає 

стабільність, стає нестійкою щодо флуктуацій (коливань) і виникає 

невизначеність, непрогнозованість подальшої траєкторії розвитку. Вчений 

підкреслює, що такий перехід є випадковим, у всіх системах є флуктації 

(коливання) різної сили та спрямування. Сильні флуктації призводять до 

критичного стану, досягненню системою точки біфуркації, в якій її рух може 

здійснюватися тільки за однією траєкторією (Пригожин, Стенгерс, 1986). Система 

освіти дорослих не є винятком. Вона може мати як періоди стабільного розвитку, 

так й нестабільного, які викликаються певними флуктаціями, що переводить 

систему у точку біфуркації.  Сучасний стан системи освіти дорослих є таким, що 

точками біфуркації стає криза освіти, криза компетентності, швидкоплинні зміни 

вимог суспільства та потреб дорослої людини тощо. Доросла людина в процесі 

життєдіяльності постійно потрапляє у ситуації невизначеності, вибору шляхів 

свого подальшого розвитку. На думку науковців, «людина має оволодіти 

стихійним хаосом, освоєнням нових життєвих альтернатив, можливостями 
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перетворення себе на активного суб’єкта власного життя» (Кремень, 2014, с. 126). 

Розгляд освіти дорослих з позицій синергетики дозволяє визначити умови і 

можливості для самоактуацізації та самореалізації дорослої людини. 

Заактуалізуємо на тому, що застосування системно-синергетичного підходу 

дозволяє виявити синергетичний ефект впливу глобалізаційних, інтеграційних, 

інформаційних процесів на розвиток систем освіти дорослих у США і Канаді, а 

також визначити напрями їх реформування.  

Цивілізаційний підхід, який прийшов «на зміну класичним марксистським 

догмам, і розчинив у собі національно-історичну та культурну самобутність 

розвитку систем освіти» (Derrida, 2000, с. 48), на думку А. Сбруєвої (1999, с. 28) 

та О. Орехової (Орехова, Орехов, 2015), є одним із провідних методологічних 

підходів у порівняльно-педагогічних дослідженнях. Його сутність розкривається 

за допомогою смисловизначального поняття «цивілізація», яке А. Тойнбі (1991) 

розглядав як досить замкнений і локальний стан певного суспільства з його 

географічними, економічними, культурними, психологічними та іншими 

характеристиками. Досліджуючи потенційні можливості використання 

цивілізаційного підходу у педагогічних дослідженнях, Г. Корнетов (1992) 

зауважував, що він дозволяє науковцю рухатися від «логічної сутності 

педагогічних явищ до аналізу їх конкретно-історичних модифікацій, 

соціокультурні модулі яких у межах системи соціального успадкування задаються  

на рівні великих і локальних цивілізацій» (с. 55). 

Звідси, застосування цивілізаційного підходу дозволяє здійснити цілісний 

аналіз розвитку освіти дорослих у США і Канаді з урахуванням соціально-

економічних, соціокультурних, соціополітичних детермінат; визначити та 

проаналізувати соціокультурну своєрідність американського та канадського 

суспільства як цілісності.  

Зауважимо, що з цивілізаційним підходом тісно пов’язані синхронний та 

діахронний підходи. Якщо синхронний підхід дозволяє розглянути систему освіти 

дорослих досліджуваної країни у співвідношенні з іншими цивілізаціями та 

регіонами, то діахронний підхід сприяє дослідженню різних культурно-

історичних циклів у межах однієї цивілізації. Зазначені підходи тісно пов’язані та 

взаємозумовлені, є взаємодоповнюючими. 
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Антропологічний підхід займає особливе місце у нашому дослідженні, 

оскільки орієнтує на людину як головну мету і цінність (Тушева, 2014). Звідси, 

сутнісною характеристикою даного підходу є «співвідношення знання про освітні 

явища і процеси зі знаннями про природу людини» (Бим-Бад, 2002, с. 95), 

гуманістична спрямованість (Жигірь, 2016), звернення до людини, до її інтересів, 

прав, потреб, акцентування на людині, різноманітних її зв’язках з оточуючим 

середовищем. Тому, антропологічний підхід дозволив розглядати освіту дорослих 

у всій її цілісності крізь виміри прояву людини (особистість, індивідуальність, 

суб’єкт), її активність у процесі навчання і у прагненні вирішувати власні 

професійні та особистісні проблеми.  

На важливість міждисциплінарного підходу у компаративних дослідженнях 

у галузі освіти взагалі, та освіти дорослих, зокрема, наголошують такі вчені, як: 

А. Сбруєва (2013), О. Огієнко (2014), І. Литовченко (2017), Л. Супрунова (2016), 

О. Снопкова (2015), І. Тагунова (2012), С. Сисоєва (2014), Дж. Бірідей (Bereday, 

1964), А. Літтл (Little, 2000), (Vavrus, 2009), М. Брэй, Б. Адамсон, М. Мэнзон 

(Bray, Adamson, & Mason, 2014), Е. Епштейн (Epstein, 2008) та ін.  

Так, відомий вчений–компаративіст Дж. Бірідей (Bereday, 1964) вважав, що 

здійснюючи компаративні дослідження в освіті, необхідно використовувати 

«методи різних дисциплін».  

Вчені акцентують увагу на тому, що застосування міждисциплінарного 

підходу у компаративних дослідженнях у галузі освіти сприяє забезпеченню 

методологічного діалогу, наукової рефлексії, його цілісності (Снопкова, 2015); 

збагаченню дослідження на основі комплексного використання результатів 

наукового пошуку (Супрунова, 2016); посиленню інтеграції дисциплінарних 

знань, взаємовпливу і взаємопроникнення різних галузей наукового знання при 

вивченні складного й комплексного об’єкта дослідження (Сисоєва, 2014, с. 17). 

Враховуючи специфіку компаративних досліджень у галузі освіти, 

виокремлюють п’ять моделей застосування міждисциплінарного підходу, які 

відображають взаємозв’язок з іншими науками: критичне та творче використання 

теоретичних засад інших наук (теорій, ідей, концепцій); використання 

методичного інструментарію інших наук; використання результатів досліджень, 

які було здійснення в інших галузях наукового знання для збагачення 
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компаративних досліджень; участь компаративістів у комплексних дослідженнях 

з проблем освіти; розробка термінологічного апарату з вченими сумісних галузей 

(Супрунова, 2016). 

Звідси, використання міждисциплінарного підходу у дослідженні проблем 

освіти дорослих США і Канади дозволить на основі аналізу і синтезу знань різних 

наук стосовно розв’язання досліджуваної проблеми, дослідити педагогічні явища 

і факти у широкому контекстному полі (соціально-культурному, соціально-

економічному, історичному, політичному тощо); підвищити вірогідність 

результатів дослідження та їх прогностичність.     

Група концептуально-визначальних підходів до дослідження проблеми 

розвитку освіти дорослих у США і Канаді містить культурологічно- 

аксіологічний, акмеологічний та особистісно-діяльнісний підходи. 

Дослідники наголошують на тому, що перехід до культурологічної освітньої 

парадигми, метою якої є «конструювання особистістю власного світу, створення 

умов для розвитку й функціонування учня як суб’єкта навчальної діяльності, 

зацікавленого в самозміні й здатної до неї»  (Сериков, 1998, с. 12; Винничук, 

Кравченко, 2019, с. 62), актуалізує використання у дослідженні проблем освіти 

дорослих культурологічно-аксіологічного підходу, який гармонійно поєднує 

культурологічний та аксіологічний підходи. Якщо культурологічний підхід у 

дослідженні розглядається як сукупність методологічних прийомів, які сприяють 

здійсненню аналізу різних форм життєдіяльності людини через поняття 

«культура», «цінності», «інтереси» та ін. (Бенин, 2015, с. 87), то аксіологічний 

підхід орієнтує дослідження на визначення ціннісного потенціалу досліджуваного 

явища, встановлення ієрархії цінностей, співвідношення соціально значущих 

цінностей, особистісних потреб та навчального процесу (Яковлев, & Яковлева, 

2010).  

Нам імпонує висновок В. Крижка та Н. Мамаєвої (2005) стосовно того, що 

аксіологічний підхід виконує роль своєрідного містка між теорією та практикою. 

З одного боку, він надає можливість вивчати різні явища й події з точки зору 

закладених у них можливостей щодо задоволення актуальних потреб людей, а з 
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іншого – розв’язувати завдання подальшої гуманізації суспільства і, зокрема, 

освіти (с. 162). 

Культурологічно-аксіологічний підхід, базуючись на утвердженні цінності 

людини, пріоритеті культурних та загальнолюдських цінностей, суб’єктності 

людини, дозволяє в процесі дослідження розглядати освіту дорослих в контексті 

загальнофілософського поняття культури; як процес, що відбувається у 

культуровідповідному освітньому середовищі, у якому створюються умови до 

засвоєння і трансляції культурних цінностей, самореалізації, самовизначення та 

творчого розвитку дорослої людини, людини як суб’єкта культури, формування її 

«суб’єктних властивостей, що визначають міру її свободи, гуманності, 

духовності, життєтворчості» (Бондаревская, & Кульневич, 1999, с. 119).  

Акмеологічний підхід відіграє важливу роль у дослідженні. В його основі 

лежать ідеї щодо цінності людини, її здатності до саморозвитку та 

самовдосконалення, а визначальними ознаками є: орієнтація на «акме» - вищий 

для кожної людини рівень розвитку її фізичного здоров’я, розуму, почуття, волі, 

що взаємодіють таким чином, що людина досягає найбільшого результату, 

виявляючи себе як індивід, як особистість і як суб’єкт діяльності; всебічний 

розвиток свідомості й діяльності груп (товариств); переконаність у можливості 

масового вдосконалення; оптимістичний погляд на людину та її майбутнє, «що 

виражається в антропологічному акмеїзмі, використання акмеологічного 

проектування вищих досягнень окремими особами, а також групами і 

товариствами» (Бодалев, 1996, с. 226; Вітвицька, 2015, с. 32; Кузьмина–Гаршина, 

2007, с. 45). Сутнісною відмінністю акмеологічного підходу є спрямованість на 

дослідження цілісності суб’єкта, який проходить стадію зрілості, «коли його 

індивідуальні, особистісні й суб’єктно-діяльнісні характеристики вивчаються в 

усіх взаємозв’язках для того, щоб сприяти досягненню вищих рівнів, на які може 

піднятися кожен» (Деркач, & Зазыкин, 2003).  

Звідси, акмеологічний підхід передбачає цілісне вивчення дорослого як 

індивідуальності, особистості та суб’єкту життєдіяльності; визначення чинників 

мотивації дорослої людини до успіху, розвитку освітніх потреб; усвідомлення 

необхідності освіти впродовж життя як умову досягнення високого рівня 
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практичної реалізації сутністних сил людини в її професійної діяльності, у 

самоорганізації процесів життєдіяльності  (Максимова, & Полетаева, 2004; 

Бодалев, Ганжин, & Деркач, 2000; Дубасенюк, 2015). Саме тому, застосування 

акмеологічного підходу у нашому дослідженні дозволило розглянути освіту 

дорослих у США і Канаді як процес цілісного розвитку та саморозвитку дорослої 

людини у єдності процесів індивідуалізації та соціалізації, розкрити сутність 

дорослої людини, яка навчається як суб’єкта саморозвитку; визначити можливості 

освіти дорослих у задоволенні освітніх потреб дорослої людини, створенні умов в 

досягненні акме на різних рівнях її зрілості,  розвитку та саморозвитку 

особистісних та професійних якостей, самореалізації та самовдосконалення.  

Особистісно-діяльнісний підхід складає діалектичну єдність двох підходів, 

які мають визначальне значення у розкритті проблем освіти дорослих: 

особистісного та діяльнісного. 

Особистісний підхід, сутність якого розкривається у роботах І. Беха (2012), 

С. Гончаренка (1997), І. Зязюна (2000), В. Рибалка (2014) та ін., ґрунтується на 

гуманістичних теоріях. Ідея суб’єктності, на думку вчених, є визначальною в 

особистісному підході, за якою людина розглядається як суб’єкт діяльності, 

пізнання, саморозвитку (Жигірь, 2016).  

Особистісний підхід як методологічний інструментарій, за В. Рибалкою 

(2003), складається з: концептуального уявлення про особистість; комплексної 

психодіагностики якостей особистості; концептуальної інтерпретації отримуваних 

при цьому даних; комплексу методів цілісного, всебічного розвитку якостей 

особистості; умов цілісної реалізації цих якостей у відповідних видах спільної 

діяльності та соціальної поведінки (с. 47). 

У цьому контексті закцентуємо точку зору І. Котлярової (1999), яка 

особистісний підхід розглядає як цілісну систему наукових положень, що 

обґрунтовують можливість здійснювати освіту кожної людини з урахуванням її 

природного потенціалу і здібностей» (с. 143). 

Застосування особистісного підходу у дослідженні дозволяє визначати і 

врахувати інтереси, потреби дорослої людини, особливості її життєдіяльності, 
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мотивацію та суб’єктний досвід; актуалізує пошук інноваційних підходів до 

змісту, технологій навчання.  

Ми вважаємо, що особистісний підхід у контексті нашого дослідження 

доцільно розглядати як тактику, що дозволяє дослідити практичні аспекти 

функціонування системи освіти дорослих у США і Канаді, визначити її 

специфіку, а також роль і місце суб’єктів процесу навчання, особливості і шляхи 

використання суб’єктного досвіду.  

Ефективність використання особистісного підходу у нашому дослідженні 

передбачає гармонійне його поєднання з діяльнісним підходом.  

Результати вивчення чисельних наукових досліджень (Ананьєв, 2001; Бех, 

2012; Л. Виготський, 1982; Зязюн, 2000; Леонтьєв, 1975 та ін.) доводять, що саме 

діяльність є рушійною силою розвитку особистості, фактором залучення до 

активної діяльності в процесі навчання, сприяння перетворенню того, хто 

навчається з об’єкту на суб’єкт навчання. 

За О. Леонтьєвим (1975), саме у діяльності та через діяльність проявляється 

як логіка предметного світу, так й сутність людини – його індивідуальність. Тому, 

діяльнісний підхід можна розглядати у дослідженні як методологію, яка 

розкриває підходи до розвитку особистості через її активну предметну діяльність, 

різноманітні способи пізнання та перетворення світу, що сприяє трансформації 

професійних цілей в особистісний смисл діяльності людини (Жигірь, 2016).  

Звідси, виокремлення діяльнісного підходу як методологічної основи до 

дослідження проблеми освіти дорослих у США і Канаді дозволяє розкрити 

психологічні особливості дорослої людини в процесі навчання; розглядати освіту 

дорослих як механізм діяльнісного присвоєння дорослою людиною соціального 

досвіду, як фактор розвитку психологічної структури особистості. Водночас, 

діяльнісний підхід дозволяє розглядати дорослу людину у єдності та тісному 

взаємозв’зку з її провідним видом діяльності завдяки механізму трансформації зі 

зовнішньої по формі (предметно-матеріальної) діяльності у внутрішню (психічну) 

діяльність мислення, забезпечуючи матеріальне (фізичне) та духовне 

(інтелектуальне) перетворення суб’єкту (дорослої людини, що навчається) у 
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процесі її освітньої діяльності (Бурцев, Бурцева, Халиуллин, & Евграфов, 2017; 

Леонтьев, 1975).   

До групи процесуально-орієнтованих підходів відносяться андрагогічний, 

середовищний та компетентнісно-контекстний, які визначають практико-

орієнтовану основу дослідження проблеми розвитку освіти дорослих у США і 

Канаді. 

Андрагогічний підхід у нашому дослідженні займає особливе місце. 

Зазначимо, що андрагогічний підхід у методології почав використовуватися 

нещодавно. Його обгрунтування знаходим у роботах О. Кукуєва (2009), 

Н. Лебідєвої (2017), О. Аніщенко, Л. Лук’янової (Лук’янова, Сігаєва, Аніщенко, 

Зінченко, Баніт, Лапаєнко, & Василенко, 2012), І. Литовченко (2017), О. Огієнко 

(2008), Н. Протасової (2000), М. Ноулза (Knowles, 1980), Дж. Хеншке (Henschke, 

2009) та ін.  

Дослідники зазначають, що основою у реалізації андрагогічного підходу 

слугує гуманістична парадигма, в якій людина є вищої цінністю, а визначальним 

методом підходу є метод аналізу досвіду, який відповідає принципам навчання 

дорослих, змісту освіти, технологіям навчання (Кукуев, 2009; Лебедева, 2015). 

Методологічними принципами андрагогічного підходу, на думку науковців, 

є принципи: природовідповідності, який передбачає врахування індивідуальних, 

вікових особливостей дорослих, що навчаються; культуровідповідності, за яким 

доросла людина розглядається в контексті культурного середовища, де 

відбувається формуються загальнолюдських, загальнонаціональних і 

регіональних цінностей; індивідуально-особистісної спрямованості, що акцентує 

на унікальності кожної особистості, її потребах у розвитку та саморозвитку; 

ціннісно-смислової спрямованості, який означає спрямованість дорослої людини 

на з’ясування смислу життя, освіти (Кукуев, 2009, с. 23). Застосування 

андрагогічного підходу у нашому дослідження орієнтує на врахуванні 

особливостей дорослої людини, її освітніх потреб, професійного та особистісного 

досвіду.  
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Сутність середовищного підходу як методологічної основи дослідження 

розкривається у роботах Ю. Мануйлова (2002)
 
, І. Суліми (2010), Г. Шек (2001) 

через зміст понять «середовище». 

Аналіз наукової літератури засвідчує, що середовище визначають як 

сукупність природних умов, у яких відбувається життєдіяльність якого-небудь 

організму (Бусел, 2005, с. 1014); як заповнене просторово-наочне, природне і 

соціальне оточення людини (Ожегов, & Шведова, 1997, с. 756), як сукупність 

умов, які оточують людину та взаємодіють з нею як з організмом та особистістю 

(Астахова, 2010, с. 746).  

На думку Ю. Мануйлова (2002), середовище існує тільки у співвідношеннях 

«суб’єкт – середовище», «система – середовище» (с. 8). Тому важливо розуміти і 

знати те середовище, в якому знаходиться людина, здійснюється процес навчання 

і формується освітнє середовище. За В. Ясвіним (2001), освітнє середовище – це 

завжди розвиваюче середовище, яке забезпечує комплекс можливостей для 

розвитку та саморозвитку людини.  

Середовище, даючи дорослій людині різноманітні можливості (матеріальні, 

соціальні, культурні), опосередковано впливає на життя людини, її потреби, 

спосіб життя.   

Середовищний підхід дозволяє промоніторити реальну дійсність, в якій 

відбується процес навчання дорослих у США і Канаді, з’ясувати, яким чином 

особистість та середовище пов’язані між собою та наскільки середовище впливає 

на спосіб життя людини.  

Сутність компетентнісно-контекстного підходу як методології дослідження 

проблеми освіти дорослих США і Канади, розкривається через зміст понять 

«компетентність» та «контекст», взаємозв’язок компетентнісного та контекстного 

підходів. 

Услід за О. Вербицьким та М. Калашніковим (2010), контекст розглядаємо 

як сукупність різних факторів, які необхідні для розуміння, пояснення будь-якого 

явища дійсності (с. 617). Звідси, сутність контекстного підходу проявляється у 

тому, що зміст освіти, форми і методи навчання визначаються характером 

професійної чи соціальної діяльності  дорослої людини.  
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Застосування контекстного підходу у дослідженні передбачає визначення 

особистісного смислу освітньої діяльності дорослих, способів підвищення їх 

пізнавальної активності. 

Наші розвідки засвідчують, що поняття «компетентність», яке розкриває 

сутність компетентнісного підходу, дослідники трактують по-різному, зокрема, 

як: шлях, що проходить особистість від знань до цінностей, від знань до вмінь 

(Elkind, 1995, с. 6); специфічну здатність, яка допомагає людині якісно 

виконувати певні дії, специфічні предметні навички, способи мислення, 

розуміння відповідальності за свої дії (Spencer, L. M., & Spencer, S. M., 1993); 

якісний і результативний показник, що характеризує реалізацію у діяльності 

набутих професійних знань та сформованих вмінь (Гершунский, 1998); 

життєвий досвід та досвід соціальної діяльності, який дозволяє роз’язувати 

різноманітні життєві ситуації (Єрмаков, 2005); поєднання психічних якостей, 

психічних станів, які дозволяють людині діяти самостійно, відповідати за свої дії, 

сприяють оволодінню вміннями і навичками (Маркова, 1996); оцінну категорію, 

що характеризує людину як суб’єкта діяльності, який має досвід, здатен обирати 

відповідні ситуаціям дії, способи та засоби, є відповідальним за результати 

(Огарев, 1995); цілісне, інтегративне, багаторівневе, особистісне новоутворення, 

що є результатом професійної підготовки у навчальному закладі та в процесі 

неперервної освіти (Соколова, 2008). 

Виходячи з означених визначень, сутність компетентнісного підходу 

полягає у спрямованості освітнього процесу на формування та розвиток 

компетентностей особистості, розвиток у неї здатності діяти і творчо 

застосовувати набуті знання та досвід у професійній діяльності (Фрицюк, 2017).  

Враховуючи специфіку дослідження освіти дорослих у США і Канаді ми 

вважаємо, що використання компетентнісно-контекстного підходу дозволить 

проаналізувати та визначити роль і місце професійних і соціальних 

компетентностей в структурі професійного та особистісного розвитку дорослої 

людини. 
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Зазначимо, що методологічні підходи дослідження освіти дорослих у США і 

Канаді тісно пов’язані та взаємозумовлені між собою, що є обов’язковою умовою 

отримання цілісного розкриття проблеми нашого дослідження, формулювання 

обґрунтованих висновків та науково-методичних рекомендацій.  

 

1.5. Структурно-концептуальна модель компаративного дослідження 

проблеми освіти дорослих у США і Канаді 

Компаративні дослідження у галузі освіти мають певні особливості, які 

зумовлені процесами глобалізації та інтернаціоналізації. Сучасна методологія 

компаративного дослідження відходить від вивчення країни як відокремленого, 

незалежного та автономного об’єкту, її основою стає глобальний аналіз 

транснаціональної взаємозалежності (Бражник, 2005; Wallerstein, 2004а), який 

пов’язаний з теорією побудови моделі «світової спільноти». Це зумовлює 

поєднання та взаємопроникнення різних рівнів вивчення: локального (особливості 

місцевого рівня), національного (особливості національної політики), глобального 

(рівень розвитку освіти в міжнародному контексті). І засвідчує багатовимірність 

та багаторівневість компаративних досліджень у галузі освіти дорослих. У цьому 

контексті важливою є праця М. Брейя і М. Томаса (Bray & Thomas, 1995) щодо 

багаторівневого аналізу компаративних досліджень в освіті. Науковці подають 

структуру порівняльно-педагогічного дослідження у вигляді куба (Рис. 1.5.1.) і 

наголошують на необхідності здійснювати його у трьох вимірах (Брей, Адамс, & 

Мейсон, 2015). Перший вимір відповідає географічному рівню, на якому 

порівнюються країни, штати, регіони, провінції, школи, класи, окремі особи. 

Другий вимір передбачає порівняння етнічних, релігійних, вікових, гендерних та 

інших відмінностей, а також населення в цілому. Третій вимір містить аспекти 

освіти та суспільства (навчальна програма, фінансування, управління, політика 

тощо). В залежності від мети дослідження закреслюється комірка. На рис. 1.5.1. 

показано структуру компаративного дослідження, яке здійснюється у трьох 

вимірах.  
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Рис. 1.5.1. Структура порівняльно-педагогічного дослідження (Bray & 

Thomas, 1995) 

На думку М. Брейя і М. Томаса (Bray & Thomas, 1995), тільки 

багаторівневий аналіз може надати об’єктивні дані з урахуванням впливу 

різноманітних факторів. Такий висновок підтримують Р. Арнов, К. Торрес, 

С. Франц (Arnove, Torres, & Franz, 2013). Вони вважають, що функціонування та 

ефективність систем освіти залежить від динаміки взаємозв’язків між локальним, 

національним і глобальним, яку необхідно досліджувати на різних рівнях (с. 4). 

Погодуючись з такою думкою, Дж. Бекер (Barker, 1993) підкреслює, що оскільки 

система освіти є глобальною інституцією, то при її дослідженні це необхідно 

враховувати. Водночас, В. Бігнольд і Л. Гайтон (Bignold, & Gayton, 2009), 

акцентуючи на важливості багаторівневого порівняльно-педагогічного аналізу в 

епоху глобалізації, наголошують на необхідності отримання не тільки кількісної, 

а й якісної інформації, зокрема, про навчальні плани і програми, державні 

стандарти; децентралізацію, рівність освітніх можливостей, інклюзію і 

мультикультурність, підготовку фахівців тощо. Це дасть можливість виокремити 

спільні та відмінні риси, зробити обґрунтовані висновки (с. 7–8).  
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Наукові розвідки засвідчують, що здійснення порівняльно-педагогічного 

дослідження вимагає побудови чіткої логіки дослідження. На думку вчених, 

структура дослідження залежить від використання того чи іншого методу. Якщо 

Дж. Бередей (Bereday, 1964) акцентував на індуктивному методі дослідження, а 

Г. Ноя і М. Екстейн (Noah, Eckstein, 1969) пріоритетним вважав гіпотетично-

індуктивний метод, то Б. Холмс (Holmes, 1985) дотримувався думки, що у 

порівняльно-педагогічних дослідженнях домінуючим повинен бути проблемний 

метод, який зумовлює такі етапи дослідження: аналіз досліджуваної проблеми, 

формулювання гіпотези, визначення історичного та соціального контекстів 

предмету дослідження, прогнозування результатів дослідження. 

У цьому контексті заактуалізуємо точку зору А. Мітіної (2005) щодо етапів 

порівняльного дослідження: етап пошуку, класифікації та опису педагогічних 

фактів; етап інтерпретації, аналізу фактів, явищ; етап попереднього аналізу 

фактичних даних, визначення подібностей та відмінностей, висування гіпотези; етап 

синхронного аналітико-синтетичного порівняння з метою перевірки гіпотези (с. 84). 

Як переконують результати наших досліджень, українські компаративісти 

досліджуючи широкий спектр проблем, все частіше пропонують авторські моделі 

досліджень. 

Модель порівняльно-педагогічного дослідження з розвитку багатомовної 

освіти школярів у країнах Західної Європи, яку запропонувала О. Першукова 

(2015), має чотири рівні: актуалізаційно-аналітичний (вивчення наукової 

літератури, поняттєво-термінологічного апарату тощо), осмислювально-

оцінювальний (осмислення відмінностей, встановлення подібних та відмінних рис 

тощо), узагальнювально-інтерпретаційний (визначення закономірностей, 

тенденцій розвитку тощо), результативно-порівняльний (перевірка припущень, 

формулювання висновків тощо) (с. 74). 

М. Бойченко (Бойченко, 2018) запропонувала методологічну модель 

порівняльно-педагогічного дослідження освіти обдарованих школярів у США, 

Канаді та Великій Британії, яка складається з шести блоків: цільового, теоретико-

методологічного, контекстуального, організаційно-методичного, професійно-

педагогічного, результативно-прогностичного (с. 18). 
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П’ять вимірів дослідження концепцій фізкультурної освіти у країнах ЄС 

представлено у теоретико-методологічній моделі дослідження Д. Скальскі (2018): 

теоретико-методологічний, історико-педагогічний, теоретико-компаративний, 

прикладний, прогностичний (с. 17). 

Осмислення запропонованих науковцями моделей дослідження дало змогу 

дійти висновку щодо їх доцільності. Вважаємо, що такі моделі сприяють 

підвищенню структурованості та цілісності дослідження. Водночас, як слушно 

наголошує Г. Щука (2012), кожна модель дослідження є оригінальною, відповідає 

певному предмету дослідження і не може бути запозичена іншими дослідниками. 

Тому для реалізації мети компаративного дослідження проблеми розвитку освіти 

дорослих у США і Канаді ми розробили власну структурно-концептуальну 

модель дослідження, основою якої став багаторівневий аналіз із урахуванням 

локального, національного і глобального контекстів. В основу розробки моделі 

покладено параметричний підхід. 

Параметричний підхід передбачає здійснення параметричної оцінки та 

параметричного порівняння досліджуваних об’єктів на основі певних якісних та 

кількісних параметрів (Луговська, 2004). Параметрична оцінка здійснюється на 

основі сукупності параметрів фактичного стану системи освіти дорослих США і 

Канади, а параметричне порівняння дозволяє на основі окреслених параметрів 

порівняти системи освіти дорослих північноамериканських країн, виокремити 

подібні та відмінні риси.  

Визначаючи параметри порівняння, ми враховували виокремлені 

О. Локшиною (2010) провідні етапи здійснення компаративного дослідження: 

аналіз зарубіжного досвіду на основі системного підходу; розгляд освітнього 

феномену в історико-соціально-економічно-культурному контексті; посилення 

практичної зорієнтованості дослідження (розробка рекомендацій щодо 

впровадження конструктивних ідей зарубіжного досвіді в умовах реформування 

освітньої системи України); визначення спільних та відмінних тенденцій; 

реалізація прогностичної функції (с. 12) 
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Розробляючи структурно-концептуальну модель компаративного 

дослідження систем освіти дорослих США і Канади, ми враховували певні 

закономірності реалізації параметричного підходу, зокрема, залежність 

сукупності параметрів компаративного аналізу від сутнісних особливостей 

системи освіти дорослих; зумовленість виокремлення параметрів логікою 

розвитку систем освіти дорослих північноамериканських країн із урахуванням 

локального, національного і глобального контекстів.  

Водночас, застосування параметричного підходу дозволило використати у 

процесі дослідження метод триангуляції. Заактуалізуємо на тому, що 

американський соціолог Н. Дензін (1970) виокремлював чотири види 

триангуляції: триангуляцію даних – використання різних типів даних; 

триангуляцію дослідників – участь у проведенні дослідження (виконання 

проекту) декількох дослідників; теоретичну триангуляцію – використання з 

метою аналізу та систематизації даних декілька підходів; методологічну 

триангуляцію – використання в процесі дослідження різноманітних методів.  

У нашому досліджені ми використовували теоретичну та методологічну 

триангуляцію, що дозволило поєднувати як наукові підходи, так й якісні та 

кількісні методи дослідження задля розширення можливостей отримання 

інформації та забезпечення валідності результатів дослідження. На думку 

М. Ваховського (2016), у порівняльно-педагогічному дослідженні особливо 

важливим є гармонійне поєднання кількісних методів дослідження, які 

спрямовані на визначення причинно-наслідкових зв’язків, виявлення принципів, 

закономірностей та якісних методів, які дозволяють простежити динаміку у 

розвитку освіти, пояснити кількісні показники (с. 68). Саме використання 

кількісних та якісних методів, як зазначає В. Раст (Rust, & Zajda, 2009), 

уможливлює здійснення цілісного аналізу досліджуваного феномену. 

Водночас, у виборі методів дослідженні ми дотримувалися думки 

Д. Філліпса (Phillips, 2006), який вважав, за необхідне обирати такий метод 

(«інструмент для роботи»), який дозволить найоптимальніше досягнути 

поставленої мети (c. 305). Цьому сприяло звернення у розробці моделі 
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дослідження до квалітативного підходу, основою якого є «сутність, контекст, 

опис» (Picciano, 2004, с. 32; Бойченко, 2018, с. 16), що дозволяє зосередитися на 

сутності досліджуваного явища, робить дослідження більш цілісним та гнучким, 

сприяє розгляду предмету дослідження на різних рівнях (Greene, 2007), 

ґрунтовному узагальненню, систематизації отриманих результатів (Bryman, 1988). 

Зактуалізуємо на тому, що у розробці моделі нашого дослідження ми враховували 

запропоновані американським вченим І. Кенделом (Kandel, 1961) рівні здійснення 

порівняльно-педагогічного дослідження: описовий (формування джерельної бази 

та її опис і аналіз), історико-функціональний (цілісний аналіз предмету 

дослідження з урахуванням соціально-політичних, економічних, соціокультурних, 

педагогічних чинників; з’ясування подібних та відмінних рис тощо), 

узагальнювально-оцінювальний (рекомендації до запозичення конструктивних 

ідей міжнародного досвіду).  

Використання методу теоретичного моделювання дозволило розробити 

структурно-концептуальну модель нашого дослідження, яка має п’ять рівнів: 

актуалізаційно-аналітичний, теоретико-методологічний, історико-

функціональний, організаційно-педагогічний, інтерпретаційно-прогностичний 

(рис. 1.5.1.). Алгоритм здійснення дослідження враховує багатовимірність 

проблеми освіти дорослих у США і Канаді та спрямованість на забезпечення 

цілісного аналізу предмету дослідження на всіх означених рівнях.   

В межах актуалізаційно-аналітичного рівня здійснювався 

міждисциплінарний аналіз наукової літератури з проблеми дослідження з 

урахуванням соціально-економічного, політичного, соціокультурного напрямів її 

розгляду; визначався та характеризувався понятійно-термінологічний апарат 

дослідження. На цьому рівні застосовувався комплекс методів: загальнонаукових: 

аналіз, синтез, індукція, дедукція,  порівняння, узагальнення, систематизація, що 

уможливили ґрунтовне вивчення джерельної бази дослідження; 

конкретнонаукових: пошуково-бібліографічний, термінологічний, структурно-

логічний, які дозволили класифікувати напрямки розгляду проблеми дослідження, 

розкрити сутність базових понять дослідження. 
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Рис. 1.5.1. Структурно-концептуальна модель компаративного дослідження 

освіти дорослих у США і Канаді 
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Другий рівень – теоретико-методологічний, передбачав обґрунтування 

філософських і теоретичних засад дослідження, визначення методологічних 

підходів та концептуальних ідей дослідження розвитку освіти дорослих у США і 

Канаді. З цією метою нами використовувалися такі загальнонаукові методи як 

аналіз філософської, психологічної, економічної, педагогічної, андрагогічної 

літератури з проблеми дослідження; осмислення, дедукція, узагальнення, 

порівняння, що дозволили визначити відмінності у підходах, судженнях і 

визначеннях; конкретнонаукові методи, серед яких метод теоретичного 

моделювання, який сприяв розробці структурно-концептуальної моделі 

дослідження; структурно-логічний метод, що дав змогу дослідити теорії та 

концепції освіти дорослих, розкрити їх сутність, визначити ідеї освіти дорослих а 

аспектах розвитку знань про людину. 

Завданнями історико-функціонального рівня передбачалося з’ясування 

ґенези освіти дорослих у США і Канаді, розробка періодизації її розвитку, 

визначення тенденцій розвитку на кожному етапі. Для реалізації зазначених 

завдань нами застосовувалися загальнонаукові методи (аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, систематизація, які виявилися незамінними у визначенні витоків, 

провідних чинників та тенденцій розвитку освіти дорослих у зазначених країнах. 

Також, на цьому рівні дослідження використовувалися конкрентнонаукові 

методи, а саме: ретроспективний та хронологічний методи, що дозволили 

простежити ґенезу освіти дорослих, визначити особливості її становлення та 

розвитку у США і Канаді; метод періодизації уможливив розробку авторської 

періодизації, яка містить п’ять послідовних етапів, що відповідають якісним 

змінам, що відбувалися у визначених історичних етапах; метод діахронного 

аналізу, який сприяв простеженню динаміки якісних змін у розвитку освіти 

дорослих; порівняльно-зіставний метод, що був застосований для визначення 

загального та особливого на кожному історичному етапі розвитку системи освіти 

дорослих розвинених північноамериканських країн. 

На організаційно-педагогічному рівні дослідження визначалися нормативні, 

структурні, змістові, процесуальні засади розвитку освіти дорослих у США і 
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Канаді. Використання загальнонаукових методів (аналіз, синтез, узагальнення, 

систематизація, порівняння) дозволило визначити особливості законодавчого 

забезпечення освіти дорослих у США і Канаді, схарактеризувати особливості 

змісту формальної та неформальної освіти дорослих, розглянути структуру 

формальної та неформальної освіти дорослих. Конкретно-наукові методи 

(структурно-функціональний, структурно-логічний, системно-структурний, 

зіставно-порівняльний) уможливили виокремлення спільного та відмінного у 

структурі, управлінні, змісті, формах і методах навчання дорослих у 

досліджуваних країнах. 

Завдання інтерпретаційно-прогностичного рівня полягали в окреслені 

тенденцій розвитку освіти дорослих у США і Канаді, визначенні спільних і 

відмінних рис у розвитку освіти дорослих в Україні і північноамериканських 

країнах, визначення перспектив використання конструктивних ідей 

північноамериканського досвіду в системі освіти України. Визначальними 

методами на даному рівні дослідження були загальнонаукові (аналіз, синтез, 

узагальнення, систематизація, порівняння), які виявилися незамінними для 

окреслення тенденцій розвитку північноамериканської освіти дорослих, 

формулювання висновків, прогнозування подальших напрямків дослідження. 

Використання конкретно-наукових методів (ретроспективний, зіставно-

порівняльний, метод наукової екстраполяції), дозволило з’ясувати особливості 

розвитку освіти дорослих в Україні, розробити рекомендації щодо перспективи 

використання північноамериканського досліду за певними рівнями.  

Запропонована структурно-концептуальна модель відповідає логіці 

наукового пошуку, здійсненню багаторівневого аналізу з урахуванням впливу 

різноманітних чинників, сприяє формулюванню обґрунтованих висновків та 

творчої імплементації північноамериканського досвіду розвитку освіти дорослих 

в Україні.  

 

Висновки до першого розділу 

Здійснення бібліографічного аналізу проблеми дослідження довело 

багатовекторність та міждисциплінарний характер проблеми освіти дорослих у 
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США і Канаді, що уможливило виокремлення напрямів розгляду досліджуваного 

феномену. У працях історико-педагогічного напряму (Е. Ліндеман, Дж. Адамс, 

Р. Сейболт, Г. Стаблфілд, А. Томас, Т. Несбіт та ін.) виявляються особливості 

історичного розвитку освіти дорослих, простежується шлях перетворення освіти 

дорослих на важливу складову системи неперервної освіти тощо. У працях 

соціально-економічного напряму (Ф. Альтбах, С. Торрес, Г. Фолей, Дж. Хадсон 

та ін.) доводиться важливість освіти дорослих у контексті розвитку економіки, 

конкурентоспроможності держави тощо. У джерелах теоретико-методологічного 

напряму (Р. Брокетт, П. Бергевін, М. Пітерс, П. Джарвіс та ін.) розкриваються 

філософські основи, сутнісні ознаки теорій, концепцій та методології освіти 

дорослих тощо. У дослідженнях психологічного напряму (А. Роджерс, А. Маслоу, 

Ж. Біррен, Д. Бромлей та ін.) визначаються вікові, психологічні особливості дорослої 

людини та дорослого учня, з’ясовуються підходи до мотивація в процесі навчання 

тощо. У працях організаційно-андрагогічного напряму (М. Мілана, Р. Кефарелл, 

А. Томас, Ш. Мерріам та ін.) вивчається структура, законодавча база, діяльність 

провайдерів освіти дорослих тощо. У роботах соціально-освітнього напряму 

(М. Формоза, М. Андерсона, Дж. Дьюї, Р. Джонстона та ін.) акцентується увага на 

проблемах соціалізації дорослих, соціальної інтеграції іммігрантів, особливостях 

освіти батьків, іммігрантів, корінного населення та інших соціально незахищених 

груп населення тощо. У дослідженнях професійно-андрагогічного напряму (С. Хоул, 

М. Ноулз, Дж. Хеншке, Д. Прет, Р. Хемстра та ін.) обґрунтовується необхідність 

підготовки андрагогів, визначаються їхні функції та ролі у процесі навчанні 

дорослих.  

Інтенсивний розвиток освіти дорослих та посилений інтерес наукової 

спільноти до дослідження проблем теорії і практики освіти дорослих у сучасному 

світі сприяли оформленню нового напряму порівняльних досліджень в освіті – 

компаративістики у сфері освіти дорослих (comparative adult education). Вивчення її 

генези уможливило розроблення періодизації становлення та розвитку 

компаративістики у сфері освіти дорослих, критерієм якої стало розмежування 

донаукових та наукових досліджень у галузі освіти дорослих, динаміка їх взаємодії 

та змін. Періодизація включає емпіричний період (друга половина XIX – перша 
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половина XX століття), провідними тенденціями якого стало накопичення та 

суб’єктивний опис фактів про навчання дорослих, започаткування міжнародних та 

національних організацій, що досліджували проблематику освіти дорослих, початок 

концептуалізації; період наукових досліджень (друга половина XX – початок 

XXI століття), упродовж якого здійснюється розроблення понятійно-

термінологічного апарату та методології, з’являються нові дослідницькі інституції, 

визначальними стають міждисциплінарний підхід, плюралізм, урізноманітнення 

дослідницьких пошуків. З’ясовано, що ґрунтовні компаративні дослідження у сфері 

освіти дорослих здійснювали А. Чартерс, Дж. Кідд, С. Тітмус, А. Кнох, 

Дж. Райшманн та ін.  

Унаслідок вивчення стану розробленості проблеми виявлено, що хоча у 

порівняльно-педагогічному аспекті досліджувалися окремі питання освіти дорослих 

у США і Канаді, проте цілісного аналізу проблеми розвитку освіти дорослих у США 

і Канаді у другій половині XX – на початку XXI століття не було здійснено. 

Розроблено структурно-концептуальну модель компаративного дослідження 

освіти дорослих у США і Канаді, яка є основою для багаторівневого аналізу з 

урахуванням впливу різноманітних чинників, сприяє формулюванню обґрунтованих 

висновків і окресленню можливостей екстраполяції північноамериканського досвіду 

в українській освітній практиці. Зважаючи на характер дослідження, виокремлено 

п’ять дослідницьких рівнів: актуалізаційно- аналітичний, теоретико-методологічний, 

історико-функціональний, організаційно-педагогічний, інтерпретаційно-

прогностичний, для кожного з яких визначено завдання та комплексметодів 

дослідження. В основу розроблення моделі покладено параметричний підхід, що 

дозволив окреслити параметри порівняння: історичний, структурно-організаційний, 

концептуальний, змістово-процесуальний. Її застосування уможливило виявлення й 

зіставлення особливостей освіти дорослих у США і Канаді, виокремлення загальних 

спільних характеристик для цілісного уявлення та окреслення тенденцій розвитку. 

Визначено, що дослідження проблеми освіти дорослих у США і Канаді вимагає 

використання сукупність методологічних підходів, об’єднаних нами у групи 

відповідно до рівнів методології: група філософсько-визначальних підходів, які 

відповідають філософському методологічному рівню, що об’єднує такі підходи: 
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діалектичний, що дозволяє розглядати освіту дорослих у США і Канаді у процесі її 

розвитку, враховуючи вплив і взаємодію різних чинників; гуманістичний з його 

провідними ідеями щодо самоцінності людини, що уможливлює розгляд процесу 

навчання дорослої людини як необхідності та визначальної умови життєдіяльності 

дорослої людини у сучасному суспільстві; еволюційний, що забезпечує визначення 

еволюційних джерел, чинників освіти дорослих у досліджуваних країнах, з’ясування 

витоків її історичного поступу,  обґрунтування появи нових напрямів, інноваційних 

тенденцій у розвитку освіти дорослих та здійснення прогнозування майбутніх змін. 

До групи базових належать підходи, що відповідають загальнонауковому 

рівню методології: системно-синергетичний, що уможливив розгляд освіти дорослих 

як синергетичної системи, що здатна адекватна реагувати на швидкоплинні соціальні 

зміни; цивілізаційний, що забезпечує урахування соціально-економічних, 

соціокультурних, соціополітичних детермінат, визначення та аналіз соціокультурної 

своєрідності американського та канадського суспільства; антропологічний, який 

дозволяє розглядати освіту дорослих у всій її цілісності крізь виміри прояву людини 

(особистість, індивідуальність, суб’єкт), індивідуальність, суб’єкт), її активності й 

прагнення вирішувати власні професійні та особистісні проблеми; 

міждисциплінарний, що уможливлює розв’язання досліджуваної проблеми у 

широкому контекстному полі (соціально-культурному, соціально-економічному, 

історичному, політичному тощо), забезпечує вірогідність результатів дослідження та 

їх прогностичність. Концептуально-визначальна група містить підходи, що 

відповідають конкретно-науковому рівню методології: культурологічно-

аксіологічний, що, базуючись на утвердженні цінності людини, пріоритетах 

культурних та загальнолюдських цінностей, суб’єктності людини, розвитку людини 

як суб’єкта культури; акмеологічний, який уможливлює розкриття сутності дорослої 

людини у єдності процесів індивідуалізації та соціалізації, визначення можливостей 

освіти дорослих у створенні умов в досягненні акме на різних рівнях її зрілості; 

особистісно-діяльнісний, що зумовлює розгляд дорослого учня як суб’єкта навчання, 

розвиток якого відбувається у процесі його активної пізнавальної діяльності, через 

використання професійного та особистого досвіду, задоволення потреб у 

самоорганізації та саморозвитку. Група процесуально-орієнтованих підходів 



121 

визначає практико-орієнтовану основу дослідження: андрагогічний, що акцентує на 

необхідності урахування потреб, інтересів та особливостей дорослого учня, 

застосування андрагогічних принципів навчання; середовищний, що орієнтує 

дослідження у напрямі вивчення реальної дійсності, в якій відбується процес 

навчання дорослих у США і Канаді, з’ясування взаємозв’язків та взаємовпливів  

людини і середовища; компетентнісно-контекстний, що розкриває вплив 

предметного і соціального контекстів на формування професійної та соціальної 

компетентності дорослої людини. Усі зазначені підходи є взаємопов’язаними, 

взаємодоповнюваними, що уможливлює цілісне сприйняття освіти дорослих у США 

і Канаді та виокремлення тенденцій її розвитку.  

 

Результати дослідження, відображені в розділі, викладені у таких 

публікаціях автора: Теренко, 2017c; Теренко, 2019d; Теренко, 2019e; Теренко, 

2020;  Теренко, 2019; Теренко, 2018e; Теренко, 2018.  
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У 

США І КАНАДІ 

У розділі сформовано та схарактеризовано понятійно-термінологічний апарат 

дослідження; обґрунтовано теоретичні засади освіти дорослих у США і Канаді, 

розкрито роль міжнародних та національних організацій у визначенні національних 

стратегії розвитку освіти дорослих у досліджуваних країнах. 

 

2.1. Термінологічне поле дослідження освіти дорослих 

2.1.1. Загальнопедагогічні поняття як основа термінологічного 

апарату дослідження 

Дослідження теоретичних засад освіти дорослих у США і Канаді зумовило 

необхідність вивчення та упорядкування понятійно-термінологічного апарату, 

який визначає сутнісні характеристики педагогічних процесів і явищ, оскільки 

сукупність понять та відповідних їм термінів створює «розумовий та мовний 

науковий апарат, визначає його межі та актуальні питання» (Кантор, 1980, c. 133). 

На думку М. Сокол (2016), упорядкування понять становить важливу проблему як 

сучасного суспільства, так й сучасної педагогічної науки (с. 405).   

У нашому дослідженні ми спиралися на висновок О. Сухомлинської (2002) 

про те, що «тривале у часі застосування сукупності понять і визначень у 

педагогіці, їх широке розуміння у різних контекстах спонукає нас до історико-

генетичного заглиблення в проблему, яке продемонструє нам усю складність і 

неоднозначність підходів до цієї проблеми та розкриє можливості й напрями її 

розв’язання»  (c. 14). 

З метою визначення підходів до формування понятійно-термінологічного 

апарату та уникнення семантичних проблем, пояснимо сутність понять «поняття», 

«термін», «категорія», «дефініція». 

В «Українському педагогічному словнику» розкривається сутність 

«поняття» як «найпростішої форми теоретичного пізнання (мислення). Поняття в 

загальному вигляді, позначає властивості предметів і явищ, називає предмети за 

допомогою сутнісних ознаках. Ознаками, у свою чергу, є певні властивості 



123 

предметів, завдяки яким вони є подібними чи відрізняються» (Гончаренко, 1997, 

с. 123). 

Водночас Г.- Ґ. Ґадамер (2000) «поняття» розглядає як «істинне буття» та 

«саморозкриття мислення», яке «діє в розумінні та поясненні існуючого» 

(с. 1370). Це означає, що людина, для усвідомлення та осмислення дійсності 

керується та використовує саме поняття. Тому «поняття» науковці розглядати як: 

думку, що в узагальненій формі віддзеркалює явища довкілля, зв’язки між ними 

шляхом фіксації загальних і специфічних ознак, якостями яких виступають 

властивості предметів, явищ і відношення між ними (Бусел, 2005, с. 1426); форму 

мислення, в якій відображаються загальні істотні властивості предметів і явищ 

оточуючої дійсності, загальні взаємозв’язки між ними у вигляді цілісної 

сукупності ознак (Гончаренко, 2011, с. 368); ідеалізовану модель певного 

предмету, явища, що досліджується;  кінцевий результат мислення; засіб 

розуміння і пізнання дійсності, її закономірностей (Сокол, 2016); інструмент 

розумової діяльності (Базиль, 2016; Холодная, 2002; Соколова, 2008); «точку 

відліку», з якої починається розуміння, та ефективна взаємодія дослідників 

(Кантор, 1980); одиницю думки з розмитим змістом і обсягом» (Васенко, 

Дубічинський, & Кримець, 2008, с. 75) 

Зауважимо, що «поняття» є основним компонентом наукового знання, серед 

них вирізняються фундаментальні поняття – категорії. Якщо з філософської точки 

зору «категорія» це основне логічне поняття, що відбиває найзагальніші 

закономірні зв’язки й відношення, які існують у реальності (Бусел, 2005, с. 274), 

то з позиції педагогіки, «категорія» – це поняття, що відображає предмет 

педагогіки, її знання про педагогічну дійсність, і є фундаментальною основою 

науки (Гончаренко, 2011, с. 213). Отже, визначальною характеристикою 

«категорії» є фундаментальність та узагальненість.  

Водночас «термін» означає слово або словосполучення, застосоване для 

позначення поняття (Бусел, 2005, с. 1444). Його вважають каталізатором і 

джерелом усвідомлення проблеми (Полянский, 2000). Узагальнено, коротко та 
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логічно визначене поняття, а значить і термін, називається дефініцією 

(Гончаренко, 2011, с. 120). 

На думку науковців, поняття, що використовують на позначення найбільш 

значущих зв’язків, є «концепт»  (Базиль, 2006; Соколова, 2008), який визначають 

як «загальне поняття, формулювання чи думку» (Бусел, 2005, с. 571). 

У нашому дослідженні ми виходимо з того, що формування понятійно-

термінологічного апарату на основі принципів науковості, системності, 

ієрархічності, контексності, міждисциплінарності та цілісності, дозволить 

ґрунтовно розкрити загальну сутність досліджуваних процесів і явищ, скласти 

тезаурус наукового дослідження, який ми, спираючись на  дослідження 

С. Сисоєвої й І. Соколової (2010), визначаємо як «науковий і культурний 

феномен, що забезпечує порозуміння учених і практиків у світовому освітньому 

просторі та узгодженість методологічних засад дослідження її проблем» (с. 34). 

Тезаурус досліджуваної проблеми формують поняття, які ми об’єднали у 

три групи, виходячи з їх рівня фундаментальності та узагальненості:  

 загальнопедагогічні (фундаментальні) поняття, які носять більш 

фундамендальний характер («розвиток», «освіта», «неперервна освіта», 

«професійний розвиток», «особистісний розвиток»); 

 базові поняття, що формуються на основі загальнопедагогічних  понять і 

безпосередньо пов’язані з досліджуваною проблемою («освіта дорослих», 

«формальна освіта дорослих», «неформальна освіта дорослих», «інформальна 

освіта дорослих», «доросла людина»); 

специфічні (андрагогічні) поняття, що є похідними від базових понять, 

характеризують їх особливості («доросла людина, що навчається», «андрагогіка», 

«андрагог», «андрагогічні модель») (рис. 2.1.).  

Поняття, що входять до першої групи (освіта, неперервна освіта,  навчання, 

розвиток), складають сутністну основу понятійно-термінологічного апарату, його 

смислову структуру, а відсутність єдиного трактування, різноплановість підходів 

до визначення засвідчує їх поліфункціональність та динамічність, соціально-

економічну детермінованість. 
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Рис. 2.1.1. Понятійно-термінологічний апарат дослідження проблеми 

розвитку освіти дорослих у США і Канаді 

Вагомий внесок у розкриття сутності освіти, осмисленні її ознак і смислів 

зробили українські (В. Андрущенко (Андрущенко, & Передборська, 2009), 

С. Гончаренко (1997), І. Зязюн (2003), В. Кремень (2010), В. Луговий (2007), 

Н. Ничкало (2001), С. Сисоєва (2008) та ін.) та зарубіжні Д. Аспін (Aspin, & 

Chapman, 2007), Дж. Дьюї (Dewey, 1916), К. Іллеріс (Illeris, 2014), С. Тітмус 

(Titmus, Buttedahl, Ironside, & Lengrand, 1979) та ін.) вчені. 

Освіта, на думку вчених, «суспільний процес (діяльність, інституція) 

розвитку і саморозвитку особистості, пов'язаний з оволодінням соціально 

значущим досвідом, втіленим у знаннях, вміннях, навичках творчої діяльності, 

чуттєво-ціннісних формах духовно-практичного освоєння світу» (Андрущенко, & 

Передборська, 2009, с. 8);  «… спрямовує життя суспільства…; визначає стратегію 

розвитку суспільства, перетворюючи його із «суспільства - сьогодні» на 

«суспільство - завтра»; формує нове мислення; виступає засобом управління 

розвитком суспільства» (Сисоєва, 2008, с. 7); забезпечує передачу культурного 

досвіду, що «відіграє фундаментальну роль у відтворенні й вдосконалені людини, 

її успішному житті» (Луговий, 2007, с. 24); є «феноменом культури, виховним 

фактором, зорієнтованим на утвердження особистісних першооснов у людини» 

(Огнев’юк, Кремень, Левовицький, & Сисоєва, 2003, с. 17); є «чинником 

соціальної стабільності, економічного добробуту країни, її 

загальнопедагогічні 
поняття: освіта, 

неперервна освіта, 
навчання,  розвиток  

базові поняття: освіта дорослих, 
формальна освіта, неформальна освіта, 

інформальна освіта, доросла людина 

андрагогічні поняття: 
доросла людина, що 

навчається, андрагогіка, 
андрагог  
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конкурентоспроможності та національної безпеки» (Кремень, 2010, с. 387); сприяє 

адаптації до соціальних змін, підтриманню стабільності суспільства, соціалізації 

особистості, соціальної мобільності (Smelser, 1976); є експериментальним 

процесом набуття досвіду під час рефлексивної взаємодії, є функцією суспільства; 

освіту доцільно розглядати як зростання, як орієнтацію, як життєву потребу 

(Dewey, 2009); є інструментом розвитку самосвідомості людини, її автентичності 

(Soderquist, 1964).  

З огляду на різні підходи до визначення освіти, заактуалізуємо на тому, що 

освіта є поліфункціональною та багатоаспектною. Її провідними функціями є 

пізнавальна, розвивальна, адаптаційна, економічна, культурна, продуктивна, 

інноваційна. Це засвідчують і визначення «освіти» в енциклопедіях та словниках. 

У таблиці 2.1.1. ми подали визначення поняття «освіта» у довідковій літературі, 

які найбільш ґрунтовно, на нашу думку, відображують різні аспекти освіти.  

  Таблиця 2.1.1. 

Зміст поняття «освіта» у лексикографічних джерелах 

Джерело Визначення поняття «освіта» 

Український педагогічний 

словник (Гончаренко, 1997).  

…духовне обличчя людини, яке складається під впливом 

моральних і духовних цінностей, що є надбанням її 

культурного кола, а також процес виховання, 

самовиховання, впливу, шліфування, тобто процес 

формування обличчя людини. При цьому головним є не 

обсяг знань, а поєднання останніх з особистісними 

якостями, вміння самостійно розпоряджатися своїми 

знаннями (с. 241). 

Енциклопедія освіти 

(Кремень, 2008). 

процес та результат засвоєння особистістю певної системи 

наук, знань, практичних умінь і навичок та пов’язаного з 

ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-

пізнавальної і творчої діяльності, а також моральної 

культури, які визначають соціальне обличчя й 

індивідуальну своєрідність цієї особистості (с. 614). 

Державні стандарти 

освіти і національне освітнє 

законодавство (Лаврик, 

Терела, Харченко, Машкіна, 

& Кульчій, 2017) 

..основа розвитку особистості, суспільства, нації та 

держави, запорука майбутнього України, відтворює і 

нарощує інтелектуальний, духовний та економічний 

потенціал суспільства (с. 173). 

Великий тлумачний словник 

сучасної української мови 

(Бусел, 2005) 

…сукупність знань, здобутих в процесі навчання (с. 857).  

Кембриджський словник 

(Cambridge dictionaries 

online, nd)  

процес викладання та учіння у спеціально створених 

умовах. 
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Продовження таблиці 2.1.1 

Словник Merriam-Webster’s 

(Merriam-Webster’s online 

dictionary, nd).  

дія або процес навчання; знання та розвиток, що виникають 

у процесі навчання. 

 

Педагогічний словник  

(Wallace, 2015) 

дія або процес систематичного набуття знань, в дитинстві 

та юності; набуття знань в процесі навчання (с. 92). 

Енциклопедичний словник 

освіти (Spafford, Pesce, & 

Grosser, 1998)  

дії, що спонукають до пізнання, зміни поведінки, що є 

результатом процесу навчання, впливу навколишнього 

середовища (c. 91). 

Енциклопедія освіти  

(Guthrie, 2003)  

…процес передачі чи набуття загальних знань, розвитку 

мислення, інтелектуальної підготовки себе чи інших до 

зрілого життя (с.91 ). 

Термінологія освіти 

дорослих (Titmus, Buttedahl, 

Ironside, & Lengrand, 1979) 

 

 

…діяльність, яка спрямована на розвиток знань, моральних 

цінностей та мислення, необхідних у різних життєвих 

сферах. Метою освіти є створення умов, необхідних для 

молоді та дорослих, щоб розвинути розуміння традицій та 

ідей, що впливають на суспільство, в якому вони живуть, 

власної та інших культур та законів природи та здобути 

лінгвістичні та інші навички, які є основними для навчання 

та спілкування (с. 43). 

Враховуючи порівняльно-педагогічний вимір нашого дослідження, 

вважаємо за необхідне звернутися до визначення освіти на міжнародному рівні, 

що були запропоновані міжнародними організаціями, і, на які спираються 

зарубіжні дослідники. Так, на ХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, було 

узгоджено визначення освіти як процесу і результату розвитку здібностей людини 

і трансформацій у її поведінці, що сприяє її індивідуальному зростанню та 

досягненню соціальної зрілості (UNESCO, 1978).  

Особистісно-орієнтовним є визначення освіти, що подано у Міжнародній 

стандартній класифікації освіти (ISCED), де освіта, з одного боку, розглядається 

як організований процес комунікації, що спонукає до навчання, а, з іншого боку, 

акцентується увага на здійсненні цілеспрямованих та систематичних дії, які 

здійснюються з метою задоволення освітніх потреб того, хто навчається 

(UNESCO, 2011).  

На наш погляд, заслуговує на особливу увагу визначення поняття «освіта», 

за яким її розглядають як діяльність, завдяки якій відбувається засвоєння знань, 

формування умінь, набуття моральних цінностей, розвиток мислення, що 

стосуються всіх сферах життя, а тільки тих, що належать до певної галузі (Great 
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Britain. Training Services Agency, 1981, c. 62). Іншими словами, доводиться 

необхідність неперервної освіти. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що термін «неперервна освіта» є 

одним із основних педагогічних термінів, який вирізняється багатоаспектністю, 

динамізмом у розвитку сутнісних ознак, відповідно до соціально-економічного, 

технологічного розвитку суспільства. Разом з тим, А. Кросс (Cross, 1981) вважає, 

що цей термін є «слизьким», бо має багато інтерпретацій (c. 253).  

Д. Аспін (Aspin, 2007) зазначає, що хоча термін «неперервна освіта» широко 

використовується на практиці, проте чітке однозначне визначення його відсутнє. 

Е. Гелпі (Gelpi, 1984) теж вказує на відсутність його концептуальної ясності та 

визначення.  

Вагомий внесок у дослідження сутності неперервної освіти зробили І. Зязюн 

(2003), В. Кремень (2010), Н. Ничкало (2001), С. Сисоєва (2008), Р. Даве (Dave, 

1976), П. Джарвіс (Jarvis, 2010), Дж. Кідд (Kidd, 1973), П. Ленгранд (Lengrand, 

1975), Е. Фор (Faure, , 1972) та ін.  

Наші розвідки (Лук’янова, & Аніщенко, 2014; Ничкало, 2001; Огієнко, 2008; 

Dave, 1976; Jarvis, 2010 та ін.) засвідчують, що поряд з поняттям «неперервна 

освіта» використовуються такі, як: перманентна освіта (permanent education), 

продовжена освіта (continuing education), відновлювана освіта (recurrent education), 

освіта дорослих (adult education), подальша освіта (further education); довічна 

освіта (lifelong education) та ін. Їх об’єднуючою ідеєю, фундаментальною основою 

є ідея довічної незавершеності освіти. 

Наші розвідки засвідчують, що у різних країнах домінуючими є ті чи інші 

терміни, що позначають неперервну освіту. Так, у США і Канаді прийнято 

застосовувати термін «lifelong education», у Великій Британії частіше вживають 

термін «continuing education», а у скандинавських країнах  – «recurrent education».  

Дослідники вказують на те, що, паростки ідей неперервної освіти як вчення 

про постійний духовний розвиток людини, можна знайти ще у роботах античних 

вчених (Аристотель, Сократ, Платон та ін.). 
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Водночас перші кроки до формування сучасного уявлення про неперервну 

освіту було зроблено видатним педагогом епохи Відродження Яном Коменським, 

який обґрунтував теорію універсальної освіти людей впродовж життя, 

наголошував на важливості і можливостях людини навчатися у будь-якому віці 

(Зайченко, 2012). Проте тільки у другій половині XX століття розпочинаються 

ґрунтовні дослідження з проблеми неперервної освіти, визначення її сутності. 

Заактуалізуємо на тому, що саме у США у 50-х роках XX століття вперше 

було використано поняття «неперервна освіта», яке стосувалося освіти дорослих, 

самоосвіти з акцентування на задоволенні освітніх потреб (self-enhancement) 

(Houle, 1961). 

На думку Хьюсена (1983), неперервна освіта у 50-60-х роках XX ст. 

зводилася до впровадження нетрадиційних форм освіти та акцентуванні на освіті 

дорослих.  

Термін «неперервна освіта» вперше був запропонований у 1968 р. під час 

проходження Генеральної конференції ЮНЕСКО (UNESCO, 1969), подальший 

свій розвиток отримав у доповіді Е. Фора (Faure, 1972) та П. Ленгранда (Lengrand, 

1975). Е. Фор (Faure, 1972,) вважав, що неперервна освіта – це звичка навчатися 

впродовж життя, спосіб поведінки» (с. 182), а П. Ленгранд (Lengrand, 1975) її 

розглядав як загальну схему, спрямовану як на реструктуризацію існуючої 

системи освіти, так і на розвиток всього освітнього потенціалу поза системою 

освіти, за такою схемою чоловіки та жінки є агентами власної освіти»  (с. 2). 

В цей період виходить робота канадського вченого Дж. Кідда (Kidd, 1973), в 

якій автор акцентував увагу на тому, що термін «неперервна освіта» не є новим, 

його просто раніше не сприймали серйозно. За Кіддом (Kidd, 1973), неперервна 

освіта є механізмом відповіді на виклики сучасності та посилення впливу освіти 

на розвиток і функціонування суспільства.  

Якщо П. Ленгранд (Lengrand, 1975) розглядав неперервну освіту як 

принцип, за яким вибудовується система освіти, а на думку американського 

вченого В. Стойкова (Stoikov, 1975) неперервна освіта – це «глобальна система, 

яка містить навчальні програми для всіх рівнів освіти із застосуванням різних 
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засобів навчання (формальними, неформальними) впродовж життя, створюючи 

умови для періодичного відновлення освіти» (с. 49), то А. Кросс (Gross, 1977) 

наголошує на тому, що неперервна освіта означає «самокероване особистісне і 

професійне зростання; можливість пізнати себе та світ, набути нові навички та 

сили – єдине справжнє багатство, яке ви ніколи не зможете втратити; означає 

інвестиції в себе, радість та захоплення від пізнання нового, задоволення від 

створення чогось…»  (c. 16). 

А. Кроплі (Cropley, 1980) неперервну освіту визначає як освіту, що триває 

впродовж всього життя людини, сприяє систематичному отриманню, оновленню, 

удосконаленню знань, умінь, навичок і відносин у відповідності з 

швидкоплинними вимогами сучасного суспільства, а також самореалізації 

кожного індивіду. 

Е. Девід, Дж. Вуд і Б. Сміт (Davis, Wood, & Smith, 1986) у визначенні 

неперервної освіти акцентують на тому, що її складовими є формальна і 

неформальна освіта, вона інтегрує всі освітні рівні та структури незалежно від 

часу, простору, змісту чи стилів навчання. 

Слушним є розуміння неперервної освіти як процесу, за допомогою якого 

доросла людина продовжує отримувати освіту (формальну чи неформальну) 

впродовж усього свого життя, з метою підтримки та вдосконалення професійних 

компетентностей та здійснення особистісного розвитку (Shafritz, Koeppe, & Soper, 

1988, c. 273); процесу неперервного навчання та адаптації (Candy, & Crebert, 1991, 

с. 7); неперервного навчання, особистісного збагачення та одержання нових знань 

впродовж життя (Lee, 1997, c 303); процесу залучення до навчання, що пов’язане 

не тільки з роботою та кар'єрою, але й з особистісним розвитком, прагненням до 

самореалізації, якості життя (Tuijnman, & Boström, 2002, с. 103); довічне, 

добровільне та мотивоване прагнення до знань з особистих чи професійних 

причин (Fild, 2006). 

Дефініційний аналіз тлумачень поняття «неперервної освіти» за словниками 

дозволив визначити найбільш пріоритетні і подати їх у таблиці 2.1.2. 
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Таблиця 2.1.2. 

Зміст поняття «неперервна освіта»  у лексикографічних джерелах 

Лексикографічне джерело Зміст поняття 

Термінологія європейської 

політики у галузі освіти і 

навчання 

(CEDEFOP, 2014); 

вся діяльність з навчання, яка здійснюється впродовж 

життя з метою удосконалення знань, умінь, кваліфікацій в 

інтересах особистісного, соціального і професійного 

розвитку.  

Освіта дорослих: короткий 

термінологічний словник  

(Лук’янова, & Аніщенко, 

2014); 

процес, спрямований на всебічний розвиток особистості, 

систематичне поповнення знань, умінь і навичок 

упродовж життя для інтелектуального, культурного і 

духовного розвитку особистості, удосконалення 

професійної компетентності та духовних потреб людини 

(с. 63).  

Термінологія технічної та 

професійної освіти 

(UNESCO, 1984); 

вся навчальна діяльність, що здійснюється впродовж 

життя, з метою удосконалення знань, умінь та/або 

кваліфікацій з особистісних, соціальних та професійних 

причин. 

Глосарій ключових 

термінів освіти та навчання 

(Rosas, & Corbanese, 2006) 

усі освітні заходи, в які залучені індивіди впродовж 

всього життя з метою розвитку компетенцій та 

кваліфікацій.  

Міжнародний словник 

освіти дорослих та 

подовженої освіти (Jarvis, 

1999) 

процес навчання, який відбувається впродовж всього 

життя людини; процес навчання, який відбувається у 

різних освітніх закладах, на роботі, дома, громаді.  

Глосарій неперервної 

освіти 

(European Commission, 

2008) 

уся загальноосвітня, професійно-технічна освіта та 

підготовка, неформальна освіта та формальне навчання 

впродовж життя, в результаті якого вдосконалюються 

знання, навички та компетенції в межах особистих, 

громадянських, соціальних потреб та / або пов'язані з 

працевлаштуванням.  

Глосарій професійної 

освіти 

(Naidu, Stanwick, & Frazer, 

2017) 

процес набуття знань чи навичок протягом усього життя 

за допомогою освіти, навчання, роботи та загального 

життєвого досвіду. 

Термінологія професійної 

підготовки: багатомовний 

словник для розширеної 

Європи  (Tissot, 2004) 

будь-яка освітня діяльність, яка здійснюється впродовж 

життя з метою вдосконалення знань, умінь і навичок,  

професійного та особистісного розвитку. 

  

Отже, у визначеннях поняття «неперервна освіта» взято до уваги різні 

аспекти навчання, показано взаємозв’язок та взаємозумовленість з економічними, 

соціальними, культурними викликами, з якими стикаються людина та 

суспільство.  

На думку дослідників, термін «неперервна освіта»  «схожий на хамелеона» 

(Johnston, 2000), що дозволяє адаптувати його відповідно до контексту та мети 
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(Lovren, & Popovic, 2018). Дефініційний аналіз поняття «неперервна освіта» 

дозволяє зробити висновок про його багатоаспектність та багатовимірність, 

оскільки неперервна освіта розглядається як: всеосяжна й об’єднуюча ідея; процес 

особистісного, професійного і соціального розвитку людини впродовж життя 

(Dave, 1976);  філософсько-педагогічна концепція, важливий аспект освітньої 

практики, принцип організації освіти та реалізації освітньої політики, парадигма 

нового мислення (Ничкало, 2001); процес, що охоплює все життя людини; 

невпинне цілеспрямоване засвоєння людиною соціокультурного досвіду з 

використанням усіх ланок існуючої освітньої системи; дотримання означеного 

принципу в організації освіти, освітньої політики, спрямованої на створення умов 

для навчання людини впродовж усього її життя» (Зязюн, 2003); діяльність, яку 

люди здійснюють впродовж усього життя з метою вдосконалення своїх знань, 

умінь та навичок, компетентностей у певній галузі, враховуючи деякі особисті, 

суспільні чи трудові мотиви (Field, 2006; Aspin, & Chapman, 2007); «прапор» 

навколо якого згуртовуються різні освітні та соціальні інтереси (Green, Ericson, 

1977, c. 3). 

Осмислення сутності поняття «навчання» дало змогу дійти висновку що 

дослідники визначають навчання як цілеспрямований процес передачі та 

засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини 

(Гончаренко, 1997, с. 223); складний і багатогранний процес цілеспрямованої, 

послідовної взаємодії тих, хто навчає і тих, хто навчається (Кузьмінський, 146); 

діяльність людини, спрямованої на освоєння знань, умінь і навичок різних форм 

суспільно-історичного досвіду і їх використання у розв’язанні нових теоретичних 

і практичних задач) (Касавин, 2009); індивідуальне опанування або змінювання 

інформації, знань, розумінь, поглядів, цінностей, умінь, компетентностей чи 

вчинків через досвід, практику, вивчення або викладання (UNESCO, 2011; 

Артьомов, 2015, с. 102); система способів передачі суб’єкту, що навчається, 

суспільного досвіду, знань, умінь, навичок, видів і способів діяльності в 

унормованих показниках; система, що уможливлює здобуття знань і вмінь, 

необхідних для працевлаштування (Лук’янова, & Аніщенко, 2014, с. 61); 
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процедури і методи, які використовуються для того, щоб ті хто навчаються мали 

змогу досягти цілей навчання (Лук’янова, & Аніщенко, 2014, с. 62). Актуальним є 

визначення навчання впродовж життя як багатогранного процесу, що 

спрямований на засвоєння знань, умінь і навичок за будь-якими формами 

(формальне, неформальне, інформальне, випадкове / спонтанне, побічне), рівнями 

(підрівнями, циклами) та періодами (тривалістю) впродовж усього життя 

(Артьомов, 2015, с. 103). Зауважимо, що наші розвідки засвідчують, що навчання 

розглядається в позицій гуманістичної парадигми та особистісно-орієнтованого 

підходу, що є особливо важливим у навчанні дорослої людини. 

Виходячи з того, що метою неперервної освіти є цілісний розвиток людини 

протягом усього її життя, розглянемо змістове наповнення термінів «розвиток», 

«професійний розвиток», «особистісний розвиток». 

Наші розвідки вказують на відсутність єдності у визначенні поняття 

«розвиток» як у довідковій, так й науковій літературі (табл. 2.1.3.).  

 Таблиця 2.1.3 

Зміст поняття «розвиток» у лексикографічних джерелах 

Автор Зміст визначення 

Толковий словник  

(Ожегов, & Шведова, 

1997) 

процес закономірної зміни, перехід з одного стану в інший, більш 

досконалий, перехід від старого якісного виміру до нового, від 

простого до складного, від нижчого до вищого. 

Новий тлумачний 

словник української 

мови (Яременко, & 

Сліпушко, 2001)  

слово, що позначає «процес росту, розмаху, розквіту, 

процвітання; рух, хід, поступ. 

Філософський 

енциклопедичний 

словник (Шинкарук, 

2002) 

незворотна, спрямована, закономірна зміна матеріальних та 

ідеальних об’єктів; один із загальних видів зв’язку. 

Великий тлумачний 

словник сучасної 

української мови 

(Бусел, 2005)  

процес, внаслідок якого відбувається зміна якості чого-небудь, 

перехід від одного якісного стану до іншого. 

Український 

педагогічний словник. 

(Гончаренко, 1997) 

низка послідовних кількісних та якісних змін, яких зазнає 

організм людини з моменту зародження й до кінця життя, 

становлення людини як соціальної істоти (с. 53). 

Cambridge Dictionaries 

Online (nd) 

процес, коли хтось чи щось зростає або змінюється і стає більш 

розвинутим. 

Merriam-Webster’s 

online dictionary (nd) 

дія, процес або результат проходження змін, поява нових якостей 

та властивостей. 

Collins English 

Dictionary (nd) 

процес або результат внесення змін і поступового вдосконалення 

. 
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Як бачимо, не дивлячись на різноманітність підходів до визначення поняття 

«розвиток», його визначальними характеристиками є зміни, процес й рух. 

Водночас ми погоджуємося з С. Сегедою (2018), що у всіх тлумачення 

акцентується увага на розумінні розвитку як еволюції, яка вирізняється причинно-

наслідковою зумовленістю та спрямованістю.   

Проте, якщо з філософської точки зору, розвиток розглядається як 

спрямовані, закономірні та незворотні зміни (Шинкарук, 2002, с. 555), які 

сприяють осмисленню процесів, є їх джерелом, визначають їх загальну 

спрямованість (Андрущенко, & Губерський, 2008, с. 27), то у психолого-

педагогічному вимірі розвиток визначається як процес формування кількісних і 

якісних новоутворень фізичних та психічних властивостей особистості 

(Петровский, 1987); процес формування особистості як соціальної якості індивіда 

в результаті його соціалізації і виховання (Гончаренко, 1997, с. 289). 

У контексті нашого дослідження, вслід за Д. Чернілевським (2008), 

А. Кузьмінським (2003) та С. Бабушко (2015), розвиток ми визначаємо як 

закономірну, незворотну зміну; як форму руху від простого явища до більш 

складного на основі усунення протиріч; як процес, у якому досягається якісно 

новий стан завдяки накопичення кількісних і якісних змін. Зауважимо, що саме 

потреби, а також діяльність людини, включення її до спілкування є провідними 

джерелами розвитку.  

У контексті нашого дослідження актуалізуються поняття «професійний 

розвиток» та «особистісний розвиток», які широко використовується теоретиками 

і практиками освіти, проте тлумачяться по-різному.  

 Аналіз джерельної бази засвідчив, що науковці розглядають поняття 

«професійний розвиток» як: формування суб’єкта професійної діяльності, тобто 

системи певних властивостей в умовах неперервної професійної освіти, 

самовиховання та здійснення професійної діяльності (Кремень, 2008, с. 733); 

розвиток людини в її професійній ролі (Пуховська, 2011); продукт і результат 

діяльності самої людини (Хоржевська, 2013); усвідомлення та позитивне 

реконструювання життєвого і професійного досвіду (Семиченко, 2000); постійний 

рух, який дозволяє досягати вищого професійного рівня (Сбруєва, 2013); 
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збереження та вдосконалення знань, умінь та досвіду, пов’язаних із професійною 

діяльністю, а також розвиток тих особистих якостей, які необхідні для виконання 

професійних обов'язків впродовж життя (Kloosterman, nd); будь-яка розвивальна 

професійна діяльність, яка здійснюється самостійно чи з іншими фахівцями після 

отримання диплому (Edelfelt, Johnson, 1975); процес, у ході якого відбувається 

доповнення, розширення, збагачення попередніх знань та досвіду (Cohen, 1990; 

Darling-Hammond, & McLaughlin, 1995);  каталізатор процесу змін (Schifter, 

Russell, & Bastable, 1999); діяльність, яка здійснюється з метою вдосконалення 

виконання своїх функціональних обов’язків (Fullan, 2007). 

Для усвідомлення сутності професійного розвитку доречно його розглядати 

як систему, підсистемами якої є: культурний розвиток як процес визначення 

культури, особливостей своєї професії; рольовий розвиток, який дозволяє 

розкрити особливості професійних ролей, їх характеристики та модифікації 

(Villegas-Reimers, 2003). 

Має рацію Дж. Скрабнер (Scribner, 1999), який говорить про необхідність 

розгляду професійного розвитку як в соціально-економічному, так й політичному 

контекстах, тобто в залежності від певного контексту шукати оптимальні підходи 

здійснення професійного розвитку. 

На думку Д. Супера й М. Багна (Super, & Bahn, 1971), професійний розвиток 

фахівця безпосередньо пов’язаний з його кар’єрою. 

Враховуючи андрагогічний аспект дослідження вважаємо за доцільне 

наголосити на важливості професійного розвитку дорослої людини, залучення її 

до неперервної професійної освіти. Це дозволяє уникнути «кризи компетентності» 

фахівця, завдяки оновленню і формуванню компетентностей відповідно до вимог 

ринку праці, професійному самовдосконаленню. 

У цьому контексті має рацію професор С. Бабушко, коли визначає 

професійний розвиток як «пролонгований, цілеспрямований процес підвищення 

професіоналізму особи, здатної до саморозвитку та самореалізації, через навчання 

на робочому місці, в межах організації свого працевлаштування, в ланцюгах 

системи підвищення кваліфікації та через самоосвіту» (Бабушко, 2015а, с. 6). 
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Як переконують результати нашого дослідження, професійний розвиток 

тісно пов’язаний з особистісним розвитком людини.  

Зауважимо, що визначенню сутності поняття «особистісний розвиток» 

приділялася особлива увага у філософських, психологічних, педагогічних  

дослідженнях.  

Ми згодні з В. Циною (2016), що дослідження стосовно особистісного 

розвитку проводяться з позицій біхевіоризму та психоаналізу, а його теоретичною 

основою стають  теорії особистості, зокрема,  когнітивна, соціокультурна, 

гуманістична.  

У роботах Дж. Дьюї (Dewey, 2009), Е. Фромма (Fromm, 1975) та ін. 

акцентується увага на важливості створення особливого соціального середовища з 

метою формування суспільно значущих навичок, громадянської активності та 

відповідальності. Дж. Келлі (Kelly, 1955) вважає визначальним в особистісному 

розвитку спрямованість людини на майбутнє, розуміння та сприйняття інших. 

Г. Олпорт (Allport, 1968) акцентує на гармонійному поєднанні рис особистості. 

Відповідно до гуманістичної теорії особистості Е. Фромм (Fromm, 1975) 

підкреслює важливість отримання людиною задоволення від процесу 

особистісного розвитку, а А. Маслоу (Maslow, 1985) наголошує на особистої 

відповідальності людини. Слушною є думка К. Роджерса (Rogers, 1968) щодо 

наявності у людини певного потенціалу та прагнення до руху і змін.  

На основі аналізу різних підходів до визначення поняття «особистісний 

розвиток» ми прийти до висновку, що означене поняття розглядається як процес 

«розгортання людського в людині» (Вайнола, 2008), актуалізації її творчого 

зростання та удосконалення; розкриття власної природи в процесі створення та 

опанування елементів культури (Петровський,  1987). 

Л. Божович (2008) вважає, що сутнісними особливостями особистісного 

розвитку є особистісні новоутворення, які визначають поведінку людини. 

Причому особливе значення має мотивація людини.  

У наукових доробках І. Беха (2012), О. Дубасенюк (2011), В. Рибалки  

(2014) та ін. особистісний розвиток людини як суб’єкту діяльності та власної 
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активності визначається як якісне перетворення індивідуальних властивостей 

особистості в процесі діяльності та їх використання у подальшій діяльності.  

 У контексті нашого дослідження актуальними виявляються висновки 

М. Боришевського (2008) щодо особистісного розвитку людини як неперервного 

саморуху, постійного самооновлення через зміни у взаємодії з середовищем. У 

цьому ж аспекті проводить дослідження О. Аніщенко, яка  визначає особистісний 

розвиток як неперервний процес, спрямований на оновлення  фізичних та 

інтелектуальних сил особистості, що створює основу для формування її активної 

громадянської позицію тощо (Аніщенко, 2016). 

 Заактуалізуємо на тому, що особистісний та професійний розвиток людини 

тісно пов’язані між собою. Тому доречно казати про особистісно-професійний 

розвиток, який на думку В. Лефтерова (2009) є цілісним процесом, в ході якого 

забезпечується формування професійної і соціальної свідомості, набувається 

певний соціальний і професійний досвід, відбувається усвідомлення необхідності 

пізнавальної і громадянської активності у відповідності з вимогами професійної і 

соціальної діяльності.  На інтеграцію та взаємодоповнення особистісного та 

професійного розвитку, вказує О. Вознюк й О. Дубасенюк (2010). 

Отже, особистісно-професійний розвиток як неперервний процес 

зумовлюється як індивідуальними особливостями дорослої людини, так й 

особливостями її професійної діяльності та забезпечується залученням дорослої 

людини у процес навчання.  

 

2.1.2. Сутнісні ознаки базових понять освіти дорослих 

 Процес формування базових понять дослідження вимагає уточнення 

поняття «доросла людина», яке є визначальним у формулюванні поняття «освіта 

дорослих» та розкритті його сутності. 

  Зазначимо, що поняття «доросла людина» тісно пов’язане с поняттям 

«дорослість», яке дослідники  (Ананьев, 2001; Гордієнко, 2012; Лук’янова, 2010; 

Огієнко,  2008 та ін.) розглядають з різних позицій:  філософської: як духовну або 

соціальну сутність людини (Платон), універсальне та тілесно чуттєве людське 

ставлення (Л.Фейербах); вершину людського буття (Г. Гегель);  біологічної: як 
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досягнення певного біологічного віку; юридичної: як дотримання правил соціуму, 

відповідальність за свої дії;  психологічної: як більш – менш стабільний стан 

сформованої особистості, її інтелекту, ціннісної орієнтації тощо; як суб’єкт 

суспільної поведінки й пізнання. 

Для усвідомлення сутності дорослості звернемося до виокремлення стадій 

дорослості науковцями. Зауважимо, що хоча виокремлюється тривимірна 

класифікація життєвих стадій дорослості (стадія ранньої дорослості, стадія 

середньої дорослості і стадія пізньої дорослості), у дослідників немає єдності у 

вирішенні вікових меж кожної стадії: 

 рання дорослість: від 20 до 40 років (Craig, 1996); від 21 до 25 років 

(Bromley, 1966); від 20 – 40–45 років (Erikson, 1978); від 17до 25 років (Birren, 

1964); від 18 до 40 (Квинн, 2000); від 24 до  34 років (Newman, B. M., & Newman, 

P. R., 2014); від 20 до 35 років (Armstrong, 2008); 

 середня дорослість – від 40 до 60 років (Craig, 1996); від 25 до 50 

років(Bromley, 1966); від 40–45–60 років (Erikson, 1978); від 25 до 50 років (Birren, 

1964); від 40 до 65 років  (Квинн, 2000); від 34 до  60 років (Newman, B. M., & 

Newman, P. R., 2014); від 35 до 50 років (Armstrong, 2008); 

 пізня дорослість – від 60 (Craig, 1996); від 50 до 75 років, (старість  – від 

75 років);  (Bromley , 1966); від 60 років і далі (Erikson, 1978); від 50 до 75 років, 

(старість  – від 75 років)  (Birren, 1964); від 65 років і далі (Квинн, 2000); від 60 до  

75 років (більше 75 – старість) (Newman, B. M., & Newman, P. R., 2014); від 50 до 

80 років (після 80 – старість (Armstrong, 2008).  

Як бачимо результати дослідження вказують на розбіжності, що мають 

місце у визначенні меж стадії пізньої дорослості, тоді як науковці майже єдині 

щодо початку стадії ранньої дорослості.   

Водночас має рацію О. Огієнко (2009), коли визначає дорослість не тільки 

як певний період життя людини, а й як особливий стан, сутнісними 

характеристиками якого є усвідомленість та відповідальність за свої дії» (с. 86). 

З точку зору професора Л. Лук’янової (Лук’янова, 2014), «дорослість –  це 

етап онтогенезу, що характеризується найвищим рівнем розвитку духовних, 

інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей людини» (с. 29–30).  



139 

 Якщо наприкінці XIX століття вважалося, що доросла людина є людиною, 

яка не здатна змінюватися у зв’язку з її «психологічною скаменілістю» (за 

Е. Клапаредом), яка призводить до неспроможності навчатися, що пов’язано з 

«вичерпаними здатностями до асиміляції, допитливості» (за В. Джемсом) (Дзюба, 

& Коваленко, 2013, с. 12), то у XX столітті з’являються ґрунтовні праці вчених 

(Б. Ананьєв (2001), Л. Божович (2008), А. Леонтьєв (2004), С. Рубинштейн (2016), 

Е. Торндайк (Торндайк, 1931), Е. Ериксон (Erikson, 1978) та ін.), в яких 

доводиться, що доросла людина здатна до продуктивного, творчого і соціально-

активного життя, в якому освіта відіграє вирішальну роль, оскільки сприяє 

розширенню «вікового діапазону дорослості», підтриманню працездатності та 

забезпеченню інтелектуального та особистісного розвитку (Ананьев, 2001, с. 229). 

 Це означає, що розвиток дорослої людини спонукає її до самостійності, 

відповідальності, інтегрованості, залучення до різноманітних форм 

життєдіяльності (Додаток Ж 1, Ж 2). 

 Виходячи з цього вважаємо, що у 1976 р. ЮНЕСКО було запропоноване 

досить широке визначення поняття «доросла людина», за яким це будь-яка 

людина, що визнана дорослою в тому суспільстві, до якого вона належить 

(UNESCO, 1976). На жаль, дане визначення не акцентує на таких важливих 

характеристиках дорослої людини як психофізіологічна та соціальна зрілість; 

відповідальність, економічна самостійність.  

Досить вузьке визначення дорослої людини пропонує М. Тайт (Tіght, 2004), 

який основним критерієм вважає вік людини. Таким же чином «доросла людина» 

визначається у деяких словниках (Cambridge dictionaries online, nd) (Merriam-

Webster’s online dictionary, nd). Зазначимо, що за цим критерієм існують певні 

розбіжності. Так, у США дорослою визнається людина, котрій виповнилось 18 

років за державними законами (за федеральним 18–21 років), у Канаді – 18–19 

(в залежності від певної провінції),  в Україні – 18 років, у Японії та Південній 

Кореї – 20 років.  Отже, визначення поняття «доросла людина» залежить від 

біологічного віку, проте вирізняється у різних країнах і культурах.  
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Г. Даркенвальд (Darkenwald, 1982) навпаки у визначенні дорослої людини 

акцентує увагу на виконанні нею певних соціальних ролей та відповідальності за 

свої дії та життя в цілому.    

Більш ґрунтовне визначення дорослої людини знаходимо у П. Джарвіса 

(Jarvis, 2006), який акцентує на декількох характеристиках, зокрема, вік, власне 

відчуття себе дорослим, поведінка у «дорослій манері», соціалізація (с. 4–5). 

Проте, кожна з характеристик потребує уточнення та пояснення. 

За М. Ноулзом (Knowles, 1980), дорослу людину вирізняє, з одного боку, 

готовність брати відповідальність за своє життя, виконувати різноманітні 

соціальні ролі (дружини, робітника, громадянина та ін.), а з іншого – наявність 

самосвідомості, психологічної зрілості (с. 24). 

Слушним є акцентування Р. Патерсона (Paterson, 1979) у визначенні 

дорослої людини на її інтелектуальних здібностях, фізичній підготовці, рисах 

характеру, переконаннях, смаках та звичках  (с. 13). 

Ми вважаємо, що у визначенні поняття «дорослої людини» важливим є 

зосередженість й на її різноманітному досвіді як професійному, так й соціальному 

і побутовому.  

Для усвідомлення сутності поняття «доросла людина» вважаємо за доцільне 

навести думку Л. Лук’янової (Лук’янова, 2014) щодо характерних рис дорослої 

людини, як то: «усталеність цілісної самооцінки особистості, яка відображає 

результати життєвого шляху; діалектичне мислення; функціональна 

спрямованість інтелектуальних можливостей; наявність значного життєвого 

досвіду; реалізація власного потенціалу; встановлення дружніх, близьких 

стосунків, почуття близькості до людей; розширення та збагачення емоційних 

переживань; продовження синтезу «Я-концепції»; єдність надбань і втрат; творчі 

досягнення у життєдіяльності» (с. 29).  

 У контексті нашого дослідження, услід за Л. Лук’яновою (2014), О. Огієнко 

(2008, с. 93), С. Вершловським (2013), М. Ноулзом (Knowles, 1980), 

Г. Даркенвальдом і Ш. Мерріам (Darkenwald, & Merrіam, 1982), дорослу людину 

ми будемо визначати як таку, що відповідає біологічному віку закріпленому 

законодавчо, набула психологічної (самостійність у прогнозуванні своєї 
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поведінки, розвиток емоційно-вольової сфери, здатність до рефлексії) та 

соціальної (оволодіння соціальними ролями, самостійність, відповідальність, 

активна соціальна позиція, толерантність, самосвідомість) зрілості, володіє 

професійним та життєвим досвідом, має особистісні установки та гуманістичні 

цінності (рис. 2.1.2).  

   

Рис. 2.1.2. Характерні ознаки дорослої людини  

Наші дослідження свідчать, що вагомий внесок у дослідження сутності 

поняття «освіти дорослих» зробили як українські (О. Аніщенко (2017), Н. Бідюк 

(2015), В. Кремень(2008), І. Литовченко (2018), Л. Лук’янова (2018), Н. Ничкало 

(2001), О. Огієнко, Н. Пазюра (2014) та ін.), так й зарубіжні (П. Джарвіс (Jarvis, 

2010), А. Кроплі (Cropley, 1980), М. Ноулз (Knowles, 1980), Е. Ліндеман 

(Lindeman, 1926), Ш. Мерріем (1989), Дж. Кідд (Kidd, 1973) та ін.) дослідники. 

 Заактуалізуємо на тому, що термін «освіта дорослих» з’явився у 20-тих 

роках XX століття у США. У 1926 р. Е. Ліндеманом (Lindeman, 1926) надрукована 

праця «Значення освіти дорослих». Це була перша праця у назві якої 

використовувався термін «освіта дорослих».  

Ідеї про освіту, яка забезпечує життєдіяльність дорослої людини в 

суспільстві, обґрунтовував Дж. Дьюї (Dewey, 1916); ідею про освіту дорослих як 

необхідність для суспільства, оскільки вона сприяє розвитку демократії і 

громадянства, відстоював Е. Сміт (Smith, 1919); про важливість набуття 

соціального досвіду в процесі навчання, писав Е. Ліндеман (Lindeman, 1926); 
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освіту як шлях задоволення потреб дорослої людини, які є складовою «соціальної 

тканини суспільно-політичної системи», досліджував Б. Йекслі (Yeaxlee, 1929). 

 Проведений нами аналіз наукових джерел доводить, що перші визначення 

освіти дорослих були сформульовані американськими вченими Е. Ліндеманом 

(Lindeman, 1926), М. Елай (Ely, 1936), Дж. Брайсоном (Bryson, 1936). За 

Ліндеманом (Lindeman, 1926), освіта дорослих це тільки непрофесійна освіта, 

вона «розпочинається там, де закінчується професійне навчання… Її мета – 

створення умов для розкриття потенціалу людини для розвитку демократії» (с. 5, 

116). М. Елай (Ely, 1936) розглядала освіту дорослих як окрему освітню галузь, 

яка має свої особливості у побудові навчальних програм для дорослих, тоді як 

Дж. Брайсон (Bryson, 1936) під освітою дорослих розумів «всі заходи, що 

здійснюються з освітньої метою людьми, що займаються звичайним життям» (с. 3).  

На думку канадського вченого Д. Кідда (Kidd, 1973), освіта дорослих – це, 

перш за все, організована освітня діяльність дорослих людей, метою якої є 

задоволення освітніх потреб дорослих, які стосуються як професійної діяльності, 

так й суспільної та дозвіллєвої (с. 5). Тобто, на відміну від Е. Ліндемана, він до 

освіти дорослих відносить й професійне навчання. К. Вернер (Verner, 1962) 

зазначала, що термін «освіта дорослих» використовується для позначення всіх тих 

навчальних заходів, які «створені спеціально для дорослих» та розглядає освіту 

дорослих як процес, що спрямований на отримання нового досвіду та розширення 

вже набутого (с. 2–3). Освіту дорослих як процес розглядає й американський 

вчений К. Хоул (Houle, 1972). На його думку, освіта дорослих є процесом, який 

дозволяє дорослим людям вдосконалювати себе чи суспільство шляхом 

підвищення своєї майстерності, засвоєння нових знань чи свідомості…» (c. 32). 

Відомий американський вчений у галузі освіти дорослих М. Ноулз 

(Knowles, 1977), відзначаючи багатовимірність освіти дорослих, подає її 

визначення у трьох аспектах. По-перше, розглядає освіту дорослих як процес, 

який допомагає дорослим чоловікам та жінкам брати участь у навчанні з метою 

оновлення чи набуття нових знань, умінь, соціальних установок тощо. По-друге – 

як мережу інституцій, які пропонують програми для навчання дорослих. По-третє 
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– як соціальну практику, яка поєднує всі процеси та дії, що відбуваються в 

освітніх інституціях, реалізуючи ідею про неперервний рух людини (с. 8). 

Зауважимо, що тривалий час у Північній Америці найчастіше 

використовувалося визначення освіти дорослих, яке було сформульоване у 

Рекомендаціях ЮНЕСКО: освіта дорослих позначає всі організовані освітні 

процеси, незалежно від змісту, рівня та методів, формального чи іншого навчання, 

незалежно від того, продовжують вони чи отримують початкову освіту в школах, 

коледжах та університетах, а також навчання, в процесі якого особи, що 

вважаються дорослими у суспільстві, до якого вони належать, розвивають свої 

здібності, збагачують свої знання, підвищують свою технічну чи професійну 

кваліфікацію або отримують нову та вносять зміни у своє ставлення, поведінку чи 

участь у збалансованому та незалежному соціальному, економічному та 

культурному розвитку суспільства (UNESCO, 1976). Хоча визначення освіти 

дорослих ЮНЕСКО є дещо розлогим і тому його, зазвичай, використовують у 

скороченому вигляді, важливим є висновок, що освіта дорослих повинна 

розглядатися як важлива та невід’ємна складова освіти впродовж життя. 

Привертає увагу визначення «освіти дорослих» Дж. Даркенвальда 

(Darkenwald, 1982) як процесу, у якому особи, що відіграють соціально значущі 

продуктивні ролі, тобто дорослі людини, здійснюють систематичну навчальну 

діяльність з метою внесення змін у знання, ставлення, цінності та навички (с. 9). 

На думку С. Мерріам і Р. Брокет (Merrіam, & Brockett, 2007), освіта дорослих 

відноситься до діяльності, яка організована для того, щоб сприяти навчанню тих, 

чий вік, соціальні ролі або самосприйняття визначають їх як дорослих (с. 8). 

Визнаючи освіту дорослих як складний та поліфункціональний феномен, 

П. Джарвіс (Jarvis, 2006) наголошує на п’яти її аспектах, зокрема, освіта дорослих 

визначається ним як: соціальний інститут з широкою мережею освітніх 

інституцій; організоване спілкування з метою навчання; ліберальна освіта, яка 

створює умови для всебічної самореалізації дорослої людини; процес навчання, 

який відбувається у «дорослій манері» та з метою оновлення та набуття знань, 

умінь, навичок; навчання задля демократії.  



144 

На підставі здійснення дефініційного аналізу тлумачень поняття «освіта 

дорослих» у лексикографічних джерелах, ми склали узагальнюючу таблицю   

(табл. 2.1.4) 

Таблиця 2.1.4. 

Зміст поняття «освіта дорослих» у лексикографічних джерелах 

Національний освітньо-

науковий глосарій  

(Кремень, 2018).  

спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи 

на безперервне навчання з урахуванням її особистісних 

потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб 

економіки (с.70). Закон України: Про освіту, 2017 . 

Освіта дорослих: 

короткий термінологічний 

словник 

(Лук’янова,  & Аніщенко, 

2014) 

цілеспрямований процес розвитку і виховання 

особистості…; механізм досягнення стійкого економічного 

розвитку, гарантія громадянського прогресу та 

демократичного устрою суспільного життя; як прояв 

відповідальності суспільства за формування людського й 

соціального капіталу…, унікальний соціальний інститут… 

(с. 64). 
Глосарії Європейського 

простору вищої освіти 

(Чебикін, 2011)  

уся структура організованого освітнього процесу, незалежно 

від його змісту, рівня та форми, незалежно від того, чи є цей 

процес продовженням або зміною первинної освіти… який 

відбувається з метою: завершити рівень формальної освіти, 

отримати знання і навички з нової галузі, оновити свої 

знання в певній галузі (с. 16). 

Національний освітній 

глосарій: вища освіта 

(Кремень, 2011) 

комплекс освітніх заходів будь-якого змісту, рівня, методу, 

форми, завдяки яким особи, які вважаються в певному 

суспільстві  дорослими,  вдосконалюють свої  освітні  і 

професійні кваліфікації, розвивають здатності, 

компетентності (с. 45). 

Освіта дорослих: 

енциклопедичний 

словник  

(Кремень,  & Ковбасюк, 

2014) 

освіта, спеціально призначена для осіб, які вважаються 

дорослими, та має на меті вдосконалення їх освітніх і 

професійних кваліфікацій, подальшого розвитку здібностей, 

покращення, або оновлення знань, умінь, інших 

компетентностей для завершення рівня формальної освіти, 

зокрема в новій галузі (с. 276). 

Glossary of adult learning 

in Europe  

(Federighi, 1999) 

освіта дорослих є частиною освітньої системи включає всі 

навчальні заходи поза базовою освітою, створює умови для 

самоствердження людини у різних галузях відповідно до 

потреб сім'ї, роботи, громади…» (с. 13) . 

Glossary of adult's 

education and training (nd) 

усі освітні системи та заходи, що спрямовані на дорослих, 

які отримують освіту після початкової. 

Terminology of European 

education and training 

policy   

(CEDEFOP, 2014) 

загальна або професійна освіта дорослих, що надається 

дорослим після початкової освіта та навчання для 

досягнення професійних та / або особистих цілі, і яка 

спрямована на забезпечення: базової освіти дорослих,    

компенсаційного навчання базовим навичкам, доступу  до 

здобуття кваліфікації, умов для набуття, оновлення та 

вдосконалення  знання, вміння чи навички … (с. 18). 

Glossary of VET  

(Naidu, Stanwick, & Frazer, 

2017) 

освітні програми для дорослих, що базуються на залученні 

до планування дорослих учнів, врахування їх життєвого та 

професійного досвіду, прагнення до самостійності (с. 5). 
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Аналіз запропонованих визначень «освіта дорослих» дозволив зробити 

висновок про поліфункціональність і багатоаспектність освіти дорослих. 

Узагальнивши сучасні визначення поняття «освіти дорослих» ми прийшли до 

висновку, що її сутнісними характеристиками як важливої складової неперервної 

освіти є: постійне вдосконалення і цілісний розвиток людини протягом усього її 

життя; удосконалення знань, умінь, навичок у відповідності з вимогами ринку 

праці, суспільства, особистості; створення умов для задоволення різноманітних 

потреб людини; підготовка до зміни професіональної діяльності; інституційний 

підхід (вертикальна інтеграція компонентів системи освіти) (рис. 2.1.3.). 

 

Рис. 2.1.3. Сутнісні характеристики освіти дорослих 

Водночас ми погоджуємося з професором О. Огієнко (2009), яка освіту 

дорослих розглядає як «складне, поліфункціональне, соціокультурне та історично 

зумовлене явище, як процес, як соціальний інститут, як соціально-педагогічну 

систему» (с. 398). 

Закцентуємо на тому, що освіта дорослих є багатофункціональною 

системою, основними компонентами якої є формальна, неформальна та 

інформальна освіта дорослих, що тісно пов’язані між собою та взаємозумовлені 

(рис. 2.1.4.). 
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Рис. 2.1.4. Компоненти системи освіти дорослих та їх взаємозв’зок 

Наші розвідки доводять, що виокремлення таких видів освіти як формальна, 

неформальна та інформальна було запропоновано американським дослідником 

Ф. Кумбсом (Coombs, 1968) у праці «Криза освіти у сучасному світі», яка містила 

розділ «Неформальний характер освіти: наздогнати, не відставати та йти вперед» 

(с. 138–144). Монографія стала відповіддю на висновок Міжнародної конференції 

з освіти, що проходила у 1967 р. в м. Уільямсберг (США) щодо інертності та 

невідповідності існуючих систем освіти швидкоплинним умовам розвитку 

сучасного суспільства. Ф. Кумбс (Coombs, 1968) зазначав, що система освіти 

складається не тільки з видів та ступенів формальної освіти, але й об’єднує 

навчальні програми і форми, які існують поза її межами (неформальні види освіти 

(с. 14). 

За Кумбсом (Coombs, 1974), формальна освіта – це структурована, 

хронологічно організована система освіти від початкової школи до університету, 

що включає поряд із загальним курсом навчання різноманітні спеціалізовані 

програми та освітні заклади з технічної та професійної підготовки» (с. 8).  

Якщо на думку M. Харта (Hart, 1998) та П. Джарвіса (Jarvis, 2006) основною 

характеристикою та відмінністю формальної освіти є її структурованість стосовно 

цілей, змісту, програм, організації процесу навчання), то американські вчені 

С. Мерріам, Л. Баумгатнер і Р. Каффареллі (Merriam, Baumgartner, & Caffarella, 

2007) акцентують на її високій інституалізації, формалізації та бюрократизації, 

визнання програм, дипломів, сертифікатів на державному рівні. На інституалізації 

та визнанні дипломів та свідоцтв на державному рівні наголошується у визначенні 

«формальної освіти» в Освітньому глосарії ЮНЕСКО (UNESCO, nd) . 

 

Освіта дорослих 
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Для усвідомлення сутності формальної освіти вважаємо за необхідно 

навести визначення подане Організацією економічного співробітництва та 

розвитку (OECD, 2019), за яким сутнісними характеристиками формальної освіти 

є її структурованість; наявність затвердженого навчального плану, що складений 

у відповідності до існуючих державних норм, законів та освітніх стандартів; 

проведення атестацій (проміжної та підсумкової); отримання офіційно визнаного 

диплому чи сертифікату.    

Проте слушним є уточнення М. Ераута (Eraut, 2000) стосовно того, що 

важливими складовими формальної освіти поряд з її структурованістю, наявністю 

затвердженого навчального плану і програм та офіційно визнаного диплому, є 

викладач та результати навчання.  

Отже, формальна освіта дорослих – це структурована, інституалізована 

освіта, яка здобувається дорослими людьми за ліцензованими навчальними 

програмами, з отриманням офіційно визнаного диплому чи сертифікату.  

Результати вивчення чисельних наукових досліджень дозволили 

прослідкувати підходи до визначення понять «неформальна освіта» та 

«інформальна освіта». Одними з перших тлумачень даних понять були 

запропоновані Ф. Кумбсом  і М. Ахмедом (Coombs, & Ahmed, 1974), які до 

неформальної освіти відносили будь-яку організовану, систематичну навчальну 

діяльність за межами системи формальної освіти, до якою залучаються люди 

різного віку, а інформальну освіту розуміли як неорганізований та безсистемний 

процес навчання впродовж життя, в ході якого людина набуває і накопичує 

знання, вміння, уявлення з повсякденного досвіду та оточуючого середовища 

(вдома, на роботі, дозвіллі, мандрівок, друзів, газет, книг, фільмів, телевізора 

тощо) (с. 8). 

За Джарвісом (Jarvis, 2007) неформальну освіту слід розглядати як освітній 

процес, який відбувається поза формальною освітою з метою задоволення 

пізнавальних інтересів та освітніх потреб певної групи людей (с. 143). Отже, 

сутнісною характеристикою неформальної освіти можна вважати функціонування 

поза системи формальної освіти, орієнтацію освітнього процесу на задоволення 

інтересів та потреб дорослих. 
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Дещо по–іншому розглядає неформальну освіту А. Роджерс (Rogers, 2007), 

визначаючи її як екзоформальну (відбувається поза формальною освітою), 

антиформальну (протилежну формальній), параформальну (рівноправна з 

формальною освітою), інтраформальну (формальна освіта містить неформальні 

складові) (рис. 2.1.5.)  

 

Рис. 2.1.5. Види неформальної освіти за А. Роджерсом (Rogers, 2007) 

 Слушною є запропонована Ж. Аллаком (Аллак, 1993) класифікація видів 

неформальної освіти дорослих: параформальна освіта чи освіта «другого шансу», 

провайдерами якої є, зазвичай, вечірні школи, центри освіти дорослих тощо; 

народна освіта, складовими якої є освіта в громадах; самовдосконалення, її 

провайдерами виступають клуби, спортивні секції, асоціації, громадські 

організації тощо; неформальна професійна освіта, провайдерами є корпорації, 

виробництва, навчальні заклади тощо (рис. 2.1.6.). 

 

Рис. 2.1.6. Види неформальної освіти дорослих за Ж. Алланом (Аллак, 1993) 
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Закцентуємо на порівняльному аналізі формальної та неформальної освіти, 

який зроблено Т. Симкінсом (Simkins, 1977) та узагальнено П. Фордхемом 

(Fordham (1993). Основними критеріями такого порівняння стали цілі, час, зміст, 

тип навчання, місце, контроль (табл. 2.1.5.). Це дало можливість науковцям 

прийти до висновку про гнучкість, демократичність та варіативність 

неформальної освіти дорослих.  

Таблиця 2.1.5. 

Порівняння формальної та неформальної освіти дорослих  

(Simkins, 1977; Fordham, 1993) 

Критерії 

порівняння 

Особливості  

формальної освіти 

Особливості  

неформальної освіти 

Цілі 
Довгострокові та такі, що 

орієнтуються на кредитну 

систему освіти 

Короткострокові та специфічні, 

що не орієнтуються на кредитну 

систему освіти 

Термін 
Тривалий цикл /підготовчий/ 

повний робочий день 

Короткий цикл / періодичний / 

неповний робочий день 

Зміст 
Стандартизований, академічно-

орієнтований 

Індивідуалізований, практико-

орієнтований, клієнтоорієнтований 

Структура 

Освітні заклади, жорстка 

структурованість, ізольованість, 

орієнтованість на викладачів,  

ресурсозатратність 

Відкритість, тісний зв’язок зі 

спільнотою, гнучкість, орієнтована 

на учнів, ресурс економність 

Контроль Зовнішній, ієрархічний Самоврядування,  демократичність 

 

Зауважимо, що спираючись на дослідження Т. Сімкінсона, американський 

вчений П. Фордхем (Fordham, 1993) вважав, що суттєвою відмінністю 

неформальної освіти дорослих є акцентування на реальних, практикоорієнтованих 

цілях; залучення дорослих учнів до всіх етапів навчання: організації, планування, 

реалізації, контролю; використанні інтерактивних формах і методах навчання. Це 

означає, що організація неформальної освіти дорослих відбувається не з «верху 

вниз», а з «знизу вверх», тобто основним орієнтиром процесу навчання стає 

задоволення інтересів та потреб тих, хто навчається.   

Для усвідомлення сутності та відмінностей між формальною, 

неформальною та інформальною освітою дорослих у нагоді може стати 

дослідження Т. Джеффаса і М. Сміта (Jeffs, & Smith, 1999) (рис. 2.1.7.). На їх 

думку, якщо у формальній освіті навчальні програми формуються на основі вимог 

держави, тобто «зверху вниз» (а), а у неформальній освіті навчальні програми 
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формуються зазвичай «знизу вверх» чи за погодження з замовниками (в), то 

інформальна освіта базується на так званих «розмовних» програмах (с)  

 

Рис. 2.1.7. Співставлення відмінностей формальної, неформальної та 

інформальної освіти дорослих (Jeffs, & Smith, 1999). 

У наукових доробках П. Джарвіса (Jarvis, 2007), Л. Рубенсона (Rubenson, 

1982), М. Тайта (Tіght, 2004), Г. Фолея (Foley, 1999) та ін. акцентується увага на 

тому, що проблема інформальної освіти дорослих досліджена недостатньо. Цим 

можна поясните те, що існуючі визначення поняття «інформальна освіта» є 

занадто широкими та неконкретними. Так, М. Тайт (Tіght, 2004) дає досить 

абстрактне визначення інформальної освіти, зазначаючи, що до інформальної 

освіти належить все, що не відноситься до формальної та неформальної освіти.   

Ми згодні з П. Джарвіс (Jarvis,  2007), що оточення людини є головним 

джерелом інформальної освіти (с. 100).  

На нашу думку, більш чітке трактування поняття «інформальна освіта» 

подає В. Макгівні (McGivney, 1999). Так, інформальна освіта тлумачиться нею як 

навчання, що відбувається поза формальною освітою, поза спеціально створеним 

навчальним середовищем; навчання, яке не є традиційним навчанням, оскільки 

виникає внаслідок діяльності дорослих людей відповідно до їх інтересів, 

передбачає проведення нетрадиційних навчальних заходів (дискусії, бесіди, 

презентації, поради, вказівки тощо) відповідно потребам дорослих людей 

(охорона здоров’я, служби зайнятості, соціальні послуги тощо) (с. 1–2). 

Доречним є визначення запропоноване експертами Європейського центру 

розвитку професійної освіти (European Centre for the Development of Vocational 

Training (CEDEFOP, 2014, с. 111) щодо особливостей інформальної освіти 
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дорослих: це неорганізоване, неструктуроване, ненавмисне навчання, що 

пов’язане з дозвіллям, роботою чи сім’єю, а його результати можуть бути 

підтверджені офіційно.   

Заактуалізуємо на тому, що визначення видів освіти дорослих, що є 

найбільш цитованими, подаються у тексті Меморандуму з неперервної освіти 

(Commission of the European Communities, 2000) за критерієм цілеспрямованності 

та наявності документа про освіту:  

 формальна освіта – освіта, яка завершується видачею офіційно визнаного 

на державному рівні диплому чи сертифікату; 

 неформальна освіта – освіта, яка не передбачає видачу дипломів, 

відбувається як в освітніх, так й у громадських організаціях, клубах, гуртках, а 

також під час індивідуальних занять з тренером чи репетитором; 

 інформальна освіта – освіта, що не носить цілеспрямований характер, 

відбувається під час життєдіяльності дорослої людини (робота, гра, дозвілля, 

спілкування, інтернет тощо) (с. 8).  

Зауважимо, що три види освіти дорослих: формальна, неформальна, 

інформальна тісно пов’язані та взаємозумовленні. 

У контексті нашого дослідження, ми будемо визначати освіту дорослих як 

соціокультурний феномен; як джерело неперервного розвитку людини; як 

важливу складову неперервної освіти; як відкриту, багатофункціональну та 

складну систему, яка об’єднує формальну, неформальну та інформальну освіту 

дорослих; як соціальний інститут, що задовольняє освітні та особистісні потреби 

та інтереси дорослої людини, адаптації у соціуму. 

 

2.1.3. Підходи до визначення специфічних понять дослідження 

Відповідно до формату нашого дослідження, ми виходимо з того, що освіта 

дорослих має свою специфіку, тому важливе місце у понятійно-термінологічному 

апараті займають такі спеціальні (андрагогічні) поняття як «дорослий, що 

навчається», «андрагогіка», «андрагог». 
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Аналіз наукової літератури засвідчив, що до визначення концепту 

«дорослий, що навчається» зверталось багато науковців, зокрема, О. Аніщенко 

(2017), А. Боярська-Хоменко (2018), М. Водлінгер (Wodlinger, 2007), Ю. Кулюткін 

(1985), Л. Лук’якова (2016), М. Ноулз (Knowles, 2011), О. Огієнко (2008), 

С. Сергеєва (2014), С. Сисоєва (2011) та ін. 

Закцентуємо на тому, що визначальні характеристики дорослого, що 

навчається зумовлені особливостями дорослої людини, зокрема, її віком, 

психофізіологічною і соціокультурною зрілістю, наявністю професійного, 

соціального та побутового досвіду, самосвідомістю, самостійністю, 

відповідальністю, економічною незалежністю. Саме ці особливості дорослої 

людини стали визначальними у характеристиці дорослого, що навчається 

М. Ноулзом (Knowles, 2011) і стали підґрунтям визначення особливостей 

дорослого учня, з-поміж яких:  

 я-концепція, оскільки доросла людина здатна відповідати за своє життя та 

самоспрямовувати його, то й у процесі навчання вона прагне до 

самостійності;  

 досвід: дорослий, що навчається має багатий як життєвий, так й 

професійний досвід, який може і повинен стати основою його навчання та 

інших; 

 готовність до навчання: доросла людина прагне навчатися, коли розуміє, що 

таким чином зможе задовольнити свої професійні, життєві потреби та 

інтереси, адаптуватися до змін на ринку праці, тощо; 

 орієнтація на самонавчання: доросла людина прагне до самостійності;  

 мотивація до навчання: для дорослого учня пріоритетною є внутрішня 

мотивація, бажання досягти успіху, а не зовнішня мотивація; 

 потреба знати: доросла людина, що навчається, в порівнянні з учнем чи 

студентом, не запасається знаннями на майбутнє, а прагне до отримання 

знань та умінь, які вона зможе негайно використати на практиці (рис. 2.1.8.) 
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Рис. 2.1.8. Особливості дорослого, що навчається (за Ноулзом) (Knowles, 2011) 

На нашу думку, підхід М. Ноулза до визначення «дорослого, що 

навчається», дозволяє його розглядати як суб’єкт процесу навчання. 

Саме у цьому вимірі характеризує дорослих, що навчаються Ю. Кулюткін 

(Кулюткин, 2002). Він виокремлює три рівні процесу навчання дорослої людини: 

особистісний, на якому пізнавальна діяльність розглядається дорослим як шлях 

задоволення особистісних потреб і інтересів, реалізації життєвих планів; 

діяльнісно-ролевий, який передбачає здійснення людиною практико-орієнтованих 

дій в процесі навчання; процесуальний, що відноситься до когнітивної сфери 

(розуміння, осмислення, узагальнення, аналіз, синтез. 

Однак, на думку вченого, домінуючим є особистісний рівень, але його 

реалізація досягається за допомогою діяльнісно-ролевого та процесуального, що 

конкретизовано на рис. 2.1.9. З точки зору М. Водлінгера (Wodlinger, 2007), 

дорослого, що навчається можна визначати як «компетентного дорослого, що 

навчається», оскільки він має певний досвід у навчанні, чітко розуміє з якою 

метою навчається.  
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Рис. 2.1.9. Рівні процесу навчання дорослих за Ю. Кулюткіним 

(Кулюткин, 2002) 

Зауважимо, що у США здебільшого використовують поняття 

«нетрадиційний учень», а не «дорослий, що навчається», чи «дорослий учень». 

Проте, на нашу думку, є відмінність між цими поняттями. 

Згідно з дослідженнями Національного центру освітньої статистики (NCES) 

у США, дорослий учень (нетрадиційний учень) за віком є старший 24 років та 

відповідає таким критеріям: навчається на заочному чи вечірньому відділені у 

навчальному закладі, отримуючи другу освіту; працює; є матір’ю чи батьком-

одинаком або не навчався у закладі вищої освіти (NCES, 1996). 

Вважаємо, що запропоноване визначення «нетрадиційного учня» не 

відповідає у повній мірі визначенню дорослої людини, яка включена до системи 

освіти дорослих. Скоріше воно відноситься до формальної освіти дорослих. Має 

рацію Ф. Урбанзік (Urbańczyk, 1973), який дорослого, що навчається розглядає у 

контексті включення його в організовану взаємодію різних рівнів та «усвідомлено 

ускладненого навчання», з використанням різних джерел (с. 510). 

У нашому досліджені, дорослого, що навчається ми будемо розглядати як 

дорослу людину, самостійну та самокеровану особистість, з професійним та 

життєвим досвідом, яка включена до процесу навчання в системі освіти дорослих.    

Аналіз наукової літератури показав, що не існує єдності серед науковців  

щодо визначення сутності поняття «андрагогіка». 

Зазначимо, що термін «андрагогіка» ввів німецький вчитель (вчитель 

старших класів граматичної школи) А. Капп у 1833 р. У США цей термін вперше 

Процесуальний рівень 

Діяльнісно-ролевий рівень 

Особистісний рівень 
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був використаний Е. Ліндеманом у його статтях «Андрагогіка: метод навчання 

дорослих» (1926 р.) та «Освіта через досвід» (1927 р.) (Smith, 1997, 2004), 

(Кукуев, 2010). Термін «андрагогіка» вчений використовував як синонім освіти 

дорослих, визначаючи його як метод навчання дорослих.  

Наші розвідки переконують, що активне використання терміну 

«андрагогіка» розпочалося після виходу в світ фундаментальних праць 

американського вченого М. Ноулза «Сучасна практика освіти дорослих: 

андрагогіка проти педагогіки» (Knowles, 1970) та «Сучасна практика освіти 

дорослих: від педагогіки до андрагогіки» (Knowles, 1980), в яких подається 

теоретичне обґрунтування андрагогічної моделі навчання. Вчений доводить, що 

андрагогіка є мистецтвом й наукою допомоги дорослим у навчанні (Knowles, 

1970, с. 38). 

Проведений нами аналіз наукових джерел доводить, що сьогодні існують 

різні підходи до визначення поняття «андрагогіка», які ми узагальнили у таблиці 

2.1.6. 

Таблиця 2.1.6. 

Підходи до визначення поняття «андрагогіка» 
А. Капп (A. Kapp) необхідність у практичні підготовці дорослих (Draper, 1998). 

Е. Ліндеман  

(E. Lindeman) (1926) 

метод навчання дорослих (Smith, 1997, 2004). 

Розенсток-Х'юсі 

(Rosenstock-Huessy) 

(1925)  

необхідність, в якій минуле, теперішнє та майбутнє зливаються 

з теорією, перетворюючись на практичні вчинки (Henschke, 

2015, с. 89). 

М. Ноулз(Knowles,1980) мистецтво й наука допомоги дорослим у навчанні (с. 43). 

Д. Савичевич (Savicevic, 

1999) 

наукова дисципліна науки про освіту, яка займається 

проблемами розвитку людських ресурсів, освітою та навчанням 

дорослих у всіх його проявах та виразах. 

С. Хоул (Houle, 1961) технологія і набір прийомів навчання дорослих. 

П. Фюртеp (Furter, 1971) наука про формування людини впродовж життя. 

Л. Турос (Turos, 1978) наука про цілеспрямовану освіту та самоосвіту дорослих, її  

мету, етапи, умови, результати і закономірності (с. 9).  

Ноттингрем група 

(Nottingham 

Andragogy Group, 1981). 

підхід, філософія освіти дорослих, яка забезпечує усвідомлення 

дорослою людиною, що вона є джерелом власного мислення та 

почуттів (с. 2). 

Дж. Давенпорт 

(Davenport,1985) 

теорія, метод, техніка чи набір припущень (с. 152). 

С. Брукфілд 

(Brookfield, 1986) 

сукупністю передбачень, що допомагають дорослим у навчанні. 

Д. Пратт (Pratt,1998) філософські орієнтири навчання дорослих. 

С. Б. Мерриам (Merriam, 

& Caffarella, 2007) 

основа теорії навчання дорослих поряд із самоспрямованим 

навчанням.  
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Продовження таблиці 2.1.6. 

Б. ВанГент  

(VanGent, 1996) 

загальний термін стосовно навчання дорослих, що відноситься 

до педагогіки, використовується у контексті мистецтва 

викладання; це освіта дорослих, підхід до навчання дорослих, 

соціальної роботи, управління громадою.  

К. Овесні  

(Ovesni, 1999) 

незалежна наука, яка є невід’ємною складовою системи наук, 

що вивчають освіту, вона не підпорядкована будь-якій іншій 

науці, але взаємодіє з ними. 

Педагогічна 

енциклопедія XXI 

століття 

(Encyklopedia 

pedagogiczna XXI wieku, 

2005) 

наука про навчання, самонавчання, виховання, самовиховання 

дорослих, яка свої теоретичні узагальнення і нормативні 

положення будує на двох джерелах знання: на доробку 

гуманістичних і соціальних наук, а також на власних 

дослідженнях дорослих в освітніх ситуаціях (с. 124). 

С. Змеев  

(2007) 

наука про навчання дорослих; нова галузь знань та наук, що 

обґрунтовує діяльність тих, хто навчається і тих, хто навчає 

щодо організації процесу навчання. 

Колесникова, Марон, & 

Тонконогая (2003) 

галузь наукового знання, сфера соціальної практики, навчальна 

дисципліна. 

Й. Райшманн  

(Reischmann, 2005) 

наука та дисципліна про життя і освіту впродовж життя,  

навчання дорослих, що орієнтоване на практику. 

С. Вершловський (1998) наука, що вивчає та узагальнює практику освіти дорослих. 

С. Гончаренко (1997) педагогіка дорослих, одна з педагогічних наук, яка займається 

дослідженням проблем освіти, самоосвіти й виховання 

дорослих (с. 25). 

Н. Ничкало  

(2009) 

теорія навчання і виховання молоді, яка дозріває, доростає, а 

також різних категорій дорослих людей. 

Л. Лук’янова, 

О. Аніщенко (2014) 

субдисципліна, розділ педагогіки, що вивчає процеси 

стимулювання, виховання, перепідготовки, самовдосконалення, 

саморозвитку дорослої людини впродовж усього її життя; наука 

про специфіку навчання дорослої людини; галузь науково-

гуманітарної сфери знань, освітній напрям, теоретична 

дисципліна (с. 8). 

 

Контент-аналіз поняття «андрагогіка» засвідчив, що існують декілька 

підходів, досить протилежних, до визначення андрагогіки. З одного боку, 

андрагогіку визначають як галузь педагогічної науки, а з іншого – як самостійну 

науку. Водночас, на думку вчених андрагогіка є незалежною науковою 

дисципліною та окремою галуззю знань. Така невизначеність підходів до 

розуміння андрагогіки свідчить про її багатогранність та багатоаспектність. 

Ми згодні з професором Л. Лук’яновою (2014), яка акцентує увагу на 

міждисциплінарному характері андрагогіки і показує тісний взаємозв’язок з 

педагогікою (рис. 2.1.10). 
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Рис.2.1.10. Міждисциплінарний характер андрагогіки (Лук’янова, 2014, 

с. 113) 
 

У нашому дослідженні, андрагогіку ми будемо розглядати  як науку  про 

навчання дорослої людини; галузь науково-гуманітарної сфери знань, сферу 

соціальної практики; навчальну дисципліну.  

Для з’ясування поняття «андрагог» звернемося до наукових праць 

зарубіжних та українських дослідників. 

Вважаємо за доцільно закцентувати на тому, що наприкінці XX століття 

однією із «забутих проблем, яка потребує негайного вирішення» називали 

проблему підготовки андрагогів як педагогів для дорослих (UNESCO, 1997). 

За М. Ноулзом (Knowles,  2011), андрагог є компетентним фахівцем у галузі 

навчання дорослих, є відповідальним за допомогу дорослим у навчанні, виконує 

палітру ролей: вчителя, консультанта, наставника, фасилітатора, ініціатора змін та ін. 

У цьому контексті привертають увагу запропоновані американськими 

дослідниками класифікації щодо андрагогів, критеріальними ознаками яких є 

ролі, які виконують андрагогі в процесі навчання дорослих, зокрема, 

виокремлюють: андрагогів–просвітителів, що несуть «світло» пізнання; 

андрагогів–викладачів, основна функція яких – передача інформації; андрагогів–

дослідників, які у своїй діяльності роблять акцент на оволодінні дорослими 

новими знаннями в процесі самостійного пошуку, відкриття; андрагогів–

ремісників, які є гарними методистами, що працюють за принципом: «дивись, 
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розумій, роби так саме як я»; андрагогів–артистів, які вміло використовують 

імпровізацію в процесі навчання, є інноваційними та творчими; андрагогів–

аніматорів, що орієнтовані на включення дорослих учнів в активну діяльність в 

процесі навчання; андрагогів–критичних аналітиків, які прагнуть до створення 

позитивного освітнього середовища, яке надихає на віру у свої сили, адаптацію до 

змін; андрагогів–тренерів, діяльність яких спрямована на формування умінь та 

навичок у дорослих учнів, що стануть у нагоді у професійному та соціальному 

житті (Boyd, & Apps, 1980; Kidd, 1973; Brookfield, 1988; Mezirow, 1991; Hiemstra, 

1994; Broсkett, 2015; Knowles, 1990 та ін.). 

Запропонована класифікація ролей андрагогів знаходить підтримку й у 

дослідженнях українських вчених О. Аніщенко (2017), Н. Бідюк (2009), 

Л. Лук’янова (2013), І. Литовченко (2018), О. Чугай, (2016) та ін. 

На думку П. Нілссона (Nilsson, 2000), важливою роллю андрагога є роль 

консультанта. Вчені виокремлюють консультантів – «сортувальників», які тільки 

відповідають на запит дорослого, дають йому необхідну інформацію, радять 

фахівців тощо та консультантів – «наставників», які займаються дорослим, який 

потребує їхньої допомоги до остаточного вирішення проблеми.  

Н. Бідюк (2009) вважає за доцільне виокремлювати такі категорії андрагогів 

як: фахівці, які здійснюють навчальну діяльність; займаються розробкою 

навчальних програм; які опікуються практичною підготовкою та розвитком 

людських ресурсів; які здійснюють громадську діяльність (с. 343). 

Слід зауважити, що ще однією важливою роллю андрагогів є ролі 

фасилітатора та модератора. На думку С. Брукфілда (Brookfield, 1988), саме їх 

найчастіше виконують андрагоги в процесі навчання дорослих. Андрагоги-

фасилітатори та андрагоги-модератори прагнуть до створення умов для розкриття 

потенційних можливостей дорослих учнів, орієнтують дорослих учнів на 

самостійний пошук рішень, вирішення проблем.  

Услід за Л. Лук’яновою (2016) ми вважаємо, що андрагог в своїй 

професійній діяльності займає інтегрально-рольову позицію, оскільки змушений 

виконувати одночасно декілька ролей.  
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У контексті нашого дослідження, андрагога ми будемо розглядати як 

фахівця у галузі освіти дорослих, діяльність якого пов’язана з виконанням 

різноманітних функцій та ролей, видів робіт та напрямів діяльності. 

Таким чином, понятійно-термінологічний апарат дослідження освіти 

дорослих вирізняється міждисциплінарністю та багатоаспектністю, дозволяє 

прослідкувати ступінь розвитку науки, динаміку змін і підходів до освіти 

дорослих, відповідно на швидкоплиних змін у розвитку суспільства і науки. 

Фундаментальні, базові та специфічні поняття понятійно-термінологічного 

апарату освіти дорослих тісно пов’язані та взаємозумовлені, вирізняються 

гнучкістю та динамікою визначень у відповідності до змін, що відбуваються у 

науці та практиці освіти дорослих. Тенденціями розвитку понятійно-

термінологічного апарату освіти дорослих є: тенденція до удосконалення та  

уточнення структури та змісту понять відповідно до змін у суспільстві та науки; 

тенденція до посилення взаємопроникнення понять та їх багатоаспектності; 

тенденція міждисциплінарності понятійно-термінологічного апарату; тенденція 

оновлення, поглиблення та розширення понятійно-термінологічного апарату 

освіти дорослих. 

 

2.2. Міждисциплінарний характер теорій і концепцій освіти дорослих 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що теоретичні засади освіти дорослих 

почали формуватися починаючи з другої половини XX століття як відповідь на 

нові виклики суспільства. Зауважимо, якщо формування теоретичних засад вищої, 

середньої, початкової освіти, відбувалося поступово, починаючись з розробки 

специфічних освітніх концепцій та теорій, то формування теоретичних засад 

освіти дорослих відразу базувалося на міждисциплінарному синтезі теорій і 

концепцій філософії, педагогіки, психології, економіки, соціології, тощо. На 

важливість та необхідність застосування міждисциплінарного підходу до проблем 

освіти, що межують із психологією, педагогікою, економікою, соціологією, 

статистикою та іншими науками, наголошує академік Н. Ничкало (2008, с. 36). 
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 Інтегрування концепцій і теорій, що складають теоретичні засади освіти 

дорослих зумовлюється тим, що: до теорії освіти дорослих інтегровані всі ідеї та 

підходи теоретичного осмислення цілей, напрямів, структури освіти дорослих, що 

мали місце в її історичному розвитку; освіта дорослих є багатоаспектним, 

складним феноменом; в основі функціонування і розвитку освіти дорослих 

лежить міждисциплінарний підхід.  

Отже, розгляд теоретичних засад освіти дорослих у США і Канаді, що 

передбачає аналіз ідей, концепцій та теорій, які слугують основою розвитку 

освіти дорослих, вимагає міждисциплінарного підходу. 

Заактуалізуємо на тому, що концепція (від лат. conceptio – осягати, 

сприймати) у педагогічному значенні розглядається як «система поглядів на те чи 

інше педагогічне явище, процес, спосіб розуміння, тлумачення якихось 

педагогічних явищ, подій; провідна ідея педагогічної теорії» (Гончаренко, 1997, 

с. 177). Концепція тісно пов’язана з ідеєю, яка, з одного боку, є «формою пізнання 

та сприйняття закономірних зв’язків та відносин зовнішнього світу, спрямована 

на його перетворення» (Гончаренко, 1997, с. 140), а з іншого – ідеальний образ-

задум, який планується втілити у життя.  

Якщо ідея є основою концепції, то концепція є основою теорії. Звідси, 

теорія тлумачиться як «особлива сфера людської діяльності та її результатів, яка 

включає в себе сукупність ідей, поглядів, концепцій, вчень, уявлень про 

об’єктивну дійсність» (Гончаренко, 1997, с. 328).   

З огляду на наукові джерела, ми визначили провідні ідеї, які складають 

основу теоретичних засад освіти дорослих у США і Канаді. Серед них особливе 

місце, на думку Дж. Еліса й С. Мерріам (Elias & Merriam, 2005) належить 

філософським ідеям лібералізму, біхевіоризму, прогресивізму, гуманізму, 

радикалізму та конструктивізму.  

Ідеї лібералізму (від liberty – свобода, liber – вільний) спрямовані на 

визнання свободи найвищою цінністю. Водночас ідея свободи тісно пов’язана з 

ідеєю рівності людей. Це поєднує її з ідеями демократії, які реалізуються тільки в 

рамках лібералізму.  

Стосовно освіти дорослих мова йде про ліберальну освіту, яка 

співвідноситься з неформальною освітою дорослих.  
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Американський дослідник Р. Хатчінс (Hutchins, 1943) як яскравий 

прихильник ідей лібералізму, вважав, що основною метою ліберальної освіти є 

формування громадянина, джентльмена та інтелектуала. Причому, її 

визначальним завданням є розвиток інтелекту, а у широкому значенні – допомога 

людині стати грамотною інтелектуально, морально та духовно. 

Дж. Еліас і Ш. Мерріам (Elias & Merriam, 2005), метою ліберальної освіти 

дорослих вважають розширення інтелектуальних знань та розвиток моральної та 

культурної чуттєвість у дорослої людини, що орієнтує дорослих, що навчаються 

на логічне осмислення та засвоєння нових знань, краще розуміння культури, 

економіки, музики, літератури тощо, а це, в свою чергу, впливає на їх суспільну 

свідомість, робить їх відповідальними громадянами своєї країни.  

Прихильники ідей біхевіоризму (від англ. «behaviour» – поведінка) (Skinner, 

1978; Thorndike, 1962; Watson, 1930 та ін.), спираючись на концепцію Дж. Локка, 

за якою людина, що народжується є «чистою дошкою» (tabula rasa), а її 

формування відбувається через відповіді на зовнішні впливи, вважають, що 

процес научіння відбувається завдяки зовнішнім стимулам та керуванням 

поведінкою учнів. За Скіннером (Skinner, 1978), освіта розглядалась як процес, за 

допомогою якого можна формувати бажану поведінку за допомогою позитивного 

підкріплення (винагороди тощо), а небажану поведінку усувати за допомогою 

негативного підкріплення (покарання тощо).  

На «допоміжних стратегіях», які спонукають до цільової поведінки 

акцентують К. Хаффман, В. Гросснікл і Дж. Коуп (Huffman, Grossnickle & Cope, 

1995, с. 154). Їх мета – посилити чи зменшити ймовірність бажаної чи небажаної 

відповіді на зовнішні впливи.   

Реалізацію ідей біхевіоризму ми знаходимо у підходах до розробки 

навчальних планів та програм, формування компетентності, механізмів 

оцінювання результатів навчання, проведенні тренінгів, акцентуванні на звітності.  

Важливим у контексті освіти дорослих є те, що акцентується увага на 

результатах, а не на процесі навчання. А це означає, що навчання дорослої 

людини базується на індивідуальному підході з урахуванням її індивідуальних 

особливостей, рівню підготовки тощо. Водночас, М. Ноулз вважав, що 
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біхевіоризм розглядає людину як машину, а за мету навчання ставить зміну її 

поведінки (Knowles, 2011). 

У США і Канаді ідеї біхевіоризму знайшли відображення у навчальних 

програмах базового, професійного, післядипломного навчання дорослих, які 

враховують специфіку професії, а їх результативність визначається набуттям 

дорослим учнем відповідних умінь та навичок. Проте повністю ігнорується 

розвиток особистості, її творчих здібностей, логічного мислення, а тому, хто 

навчається відводиться досить пасивна роль у навчанні, яка обумовлена 

зовнішніми впливами, наприклад, набором інструкцій стосовно змін поведінки та 

оволодіння іншої моделлю поведінки тощо.  

Філософські ідеї прогресивізму пов’язані з утвердженням значення 

економічного, технологічного та соціального розвитку суспільства на якість 

життя людини (Бідюк, 2009, Бирюкова, 2011; Мілова, 2009;  Elias, & Merriam, 

2005; Dewey, 1916; Lindeman, 1926; Knowles, 1980 та ін.).  

На думку Дж. Еліас і Ш. Мерріам (Elias, & Merriam, 2005) ідеї 

прогресивізму сприяють добробуту людини та суспільства, акцентують на 

важливості набуття практичних знань, умінь та навичок. Звідси, потреби, 

інтереси, досвід тих, хто навчається стають ключовими орієнтирами в процесі 

навчання, які необхідно розвивати через освіту.  

У Північній Америці філософія прогресивізму найбільше вплинула на 

розвиток освіти дорослих стала рушійною силою загальної державної освіти. 

Прихильниками ідей прогресивізму в освіті взагалі, та освіті дорослих, 

зокрема, були такі видатні американські та канадські вчені як Р. Буттс (Butts, 

1961), Дж. Дьюї (Dewey, 1916), Дж. Кідд (Kidd, 1950), Е. Ліндеман (Lindeman, 

1926), Л. Кремін (Cremin, 1961), та ін.  

З позицій прогресивізму освіта розглядається як соціальна діяльність і 

повинна слугувати меті соціальної реформи, тому в освіті дорослих акцентується 

увага на важливості залучення людей до спільного вирішення соціальних 

проблем, їх активності та відповідальності. Звідси, основна мета освіти дорослих 

– забезпечення дорослих людей знаннями задля соціальних змін у суспільстві.  

Філософською основою прогресивізму став прагматизм, яскравим 

представником якого був Дж. Дьюї (Dewey, 1938), який життя людини розглядав 
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як неперервне набуття досвіду взаємодії з навколишнім середовищем, а його 

рушійними силами визначав прогрес, розвиток та самовдосконалення. Вчений 

вважав, що в навчанні вирішальну роль відіграє рефлексивний досвід, який 

людина набуває через проходження різноманітних ситуацій: спілкування на 

роботі, в сім’ї, з друзями; у вирішенні життєвих проблем; громадській діяльності 

тощо. Звідси, включення людини в процес навчання дозволяє їй адекватно 

вирішувати проблеми та краще адаптуватися до навколишнього середовища. А це 

зумовлює необхідність неперервного навчання дорослої людини, оскільки досвід 

взаємодії, який людина набуває у «рефлексивній манері» сприяє її самореалізації 

та самовдосконаленню.  

Зауважимо, що прагматизм тривалий час слугував основою освітньої 

політики США. Залишаючись й сьогодні важливим підґрунтям освіти, дещо 

змінився підхід до розуміння його основного принципу – навчання за допомогою 

діяльності. Якщо раніше його трактували як працю чи конкретні дії того, хто 

навчається, то сьогодні – це навчальна діяльність, в якій той, хто навчається є її 

активним учасником.   

Заактуалізуємо на тому, що ідеї прогресивізму та прагматизму 

використовувалися відомими американськими вченими в галузі освіти дорослих, 

такими як Е. Ліндеман (Lindeman, 1926) та М. Ноулз (Knowles, 1980). Вони 

наголошували на важливості задоволення потреб та інтересів дорослої людини в 

процесі навчання; взаємозв’язку особистісного розвитку дорослої людини та 

становлення громадянського демократичного суспільства; значенні 

міжособистісних стосунків та діяльності людини (сім’я, робота тощо) на 

формування соціальних навичок, цінностей тощо.
 

Ідеї гуманізму набули широкого поширення у системі освіти США і Канади. 

Американські вчені К. Роджерс (Rogers, & Freiberg, 1994), А. Маслоу (Maslow, 

1936), Г. Олпорт (Allport, 1955), Л. Маккензі (McKenzie, 1985), Л. Зінн (Zinn, 

1994) є засновниками та прихильниками гуманістичних ідей. Вони вважали, 

оскільки людина є самостійною та відкритою до змін, то її самовдосконалення та 

самоутвердження відбувається через відкриття нею нових сторін свого «Я», яке 

реалізується в процесі її індивідуального розвитку. Виходячи з цього, процес 

навчання – це неперервний процес та «значуще учіння», яке сприяє зміні 
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внутрішнього чуттєво-когнітивного досвіду того, хто навчається (Rogers, & 

Freiberg, 1994).  

Відповідно ідеям гуманізму, метою освіти дорослих є розвиток 

особистісного потенціалу людини. Особлива увага приділяється формуванню 

цінностей, робиться акцент на свободі того, хто навчається, створенні 

комфортного особистісно-орієнтованого середовища, орієнтації на внутрішню 

мотивацію, добровільність та відповідальність. Саме на цьому наголошував М. 

Ноулз – американський вчений, андрагог. Ідеї гуманізму червоною стрічкою 

пронизують розроблену та обґрунтовану М. Ноулзом андрагогічну модель 

навчання. 

Якщо ідеї гуманізму зосереджуються, перш за все, на розвитку особистості, 

то ідеї радикалізму в освіті дорослих наголошують на колективній 

відповідальності, важливості сумісних дій з метою здійснення соціальних змін 

(Elias, & Merriam, 1995). 

Поширення ідеї радикалізму в освіті дорослих США і Канади пов’язані з 

тим, що освіту дорослих розглядають як важливий механізм здійснення 

радикальних соціальних, політичних, економічних змін у суспільстві, як засіб 

підвищення рівня свідомості, розширення прав та можливостей. Ідеї радикалізму 

є відповіддю на несправедливість та брак свободи у суспільстві. Вони орієнтують 

на необхідність соціальної трансформації, досягнення соціальної справедливості 

та демократії.  

Ідеї радикалізму в освіті дорослих були підтримані П. Фрейре (Freire, 2000), 

Дж. Мезіровим (Mezirow, 1991), І. Іллічем (Ilich, 1992), С. Скоттом (Scott, 1997) та 

ін. Вчені акцентують увагу на важливості застосування проблемного підходу для 

«просвітлення пригноблених», боротьби з неграмотністю та розвитку критичного 

мислення (Freire, 2000); здійсненні соціально-економічних змін через підвищення 

свідомості (Elias, & Merriam, 2005; Scott, 1997); розширення перспективності 

(індивідуальних характеристик, які впливають на усвідомлення себе особистістю) 

(Mezirow, 1991). 

Прихильники ідей конструктивізму в освіті дорослих США і Канади 

М. Брукфілд (Brookfield, 1986), Д. Джонассен (Jonassen, Peck, & Wilson, 1999), 

М. Кларк (Clark, 1993), Дж. Мезиров (Mezirow, 1991) та ін. вважають, що метою 
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освіти дорослих є створення умов для розкриття творчого потенціалу дорослої 

людини, формування конструктивного мислення, уміння конструктивно 

вирішувати проблеми, цілеспрямовано та неперервно саморозвиватися, 

самоконструюватися та самозростати. Це означає, що дорослим людям недоречно 

передавати готові знання, оскільки навчання дорослих – це активний 

пізнавальний процес неперервного конструювання та реорганізації знань, 

створення власних знань на основі досвіду, наявних знань та розумової 

діяльності. Отже, відповідно до ідей конструктивізму, навчання дорослих є 

результатом самоорганізації. 

Наші наукові розвідки засвідчують, що теоретичну основу освіти дорослих 

у США і Канаді складають: 

 ідея неперервності (Aspin, Chapman, Hatton, & Sawano, 2001), (Longworth, 

2003), (Marsick, & Watkins, 1992), (Hatton, 1997) та ін.), яка розкриває значення та 

необхідність залучення людини у неперервне навчання; забезпечує перехід до 

багатовимірної освіти  (формальна, неформальна та інформальна); дозволяє 

задовольнити потреби людини у професійному та особистісному розвитку, 

саморозвитку та самореалізації; стає основою для активної участі людини у житті 

суспільстві; слугує формуванню її ціннісно-світоглядної позиції.  

 ідеї відкритості, які на думку М. Петерса та П. Робертса (Peters, Roberts, 

2012) розглядаються як наукова та освітня цінність, що надає відкритий доступ 

людині до освіти, є характеристикою розвитку суспільства знань (с. 4). 

Зауважимо, що ідея відкритості пов’язана зі здатністю освітнього середовища 

швидко реагувати на ті зміни, що відбуваються у сфері економіки, політики, 

культури, соціумі; є основою розвитку освіти дорослих, змісту та форм навчання, 

а також когнітивної сфери людини; створює передумови до відкритості 

освітнього процесу, неможливості авторитарного навчання, жорсткого керування 

та планування в освіті дорослих, відкриває шлях до інновацій, пошуку нових 

шляхів, підходів, актуалізує необхідність безперервного розвитку та саморозвитку 

дорослої людини відповідно до швидкоплинних змін у навколишньому 

середовищі; 

 ідеї демократизації поєднують свободу, гармонійний розвиток людини, 

акцентують на соціальній рівності, доступі до освіти всіх верст населення. 
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Зауважимо, що саме ідея демократизації лежить в основі розвитку американської і 

канадської державності та системи освіти. Ідея демократизації розглядається як 

потужна сила, що розкриває потенціал людини та сприяє її успіху та щастю 

(Meadows, 2007), містить цінності активної участі, особистої ініціативи та рівності 

й справедливості для всіх; є виховним ідеалом, де демократія є і метою й методом 

навчання (Institute for Democratic Education in America, nd); сприяє покращенню 

життя громадян (Ellis, 1993). Дж. Дьюї (Dewey, 1916) вважав, що ідея демократії є 

основою колективної форми існування суспільства, реалізація якої залежить від 

освіти, що слугує для її підтримки та розвитку. Закцентуємо на тому, що ідеї 

демократизації в освіті дорослих орієнтують на підтримку свободи, прав людини, 

на розвиток як особистості, так й громади і суспільства. Багато теоретиків освіти 

дорослих (Tіght, 2004), (Jarvis, 2006), (Knowles, 1980), (Darkenwald, & Merriam, 

1982) та ін. стверджують, що освіта дорослих є одним із найефективніших 

механізмів розвитку поінформованих та активних учасників демократичного 

суспільства;  

 ідеї випереджального розвитку, які на думку К. Коліна (1996), спрямовані 

на вирішення проблем майбутньої постіндустріальної цивілізації; орієнтують 

системи освіти на задоволення потреб швидкозмінних потреб сучасного 

суспільства (Комарова, 2011), спрямовують освіту дорослих на майбутнє, на 

досягнення довгострокових цілей відповідно до розвитку суспільства, ринку праці 

тощо. Проголошена на Міжнародному конгресі ЮНЕСКО ідея випереджального 

розвитку стала розглядатися як визначальна умова створення сучасної системи 

освіти у США і Канаді, подолання кризи в освіті, адаптації людей до 

інформаційного середовища, професійної та соціальної мобільності та 

конкурентоспроможності. Звідси, освіта дорослих перетворюється на освіту для 

сталого розвитку, яка здатна фокусуватися на перспективних потребах 

особистості, суспільства, держави; забезпеченні неперервного навчання дорослої 

людини, розвитку особистості у контексті формуванні як професійних, так й 

особистісних якостей, які допоможуть дорослій людині адаптуватися відповідно 

до вимог суспільства. Реалізація ідей випереджального розвитку в освіті дорослих 
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передбачає перебудову змісту освіти, впровадження новітніх технологій та 

засобів навчання, реалізацію інноваційної моделі освіти дорослих.  

Заактуалізуємо на тому, що виокремлені концептуальні ідеї складають 

основу концепцій і теорій освіти дорослих. 

В основі міждисциплінарного синтезу концепцій та теорій в освіті дорослих 

лежать принципи: детермінізму, який надає перевагу теоріям більш високого 

рівня при виборі теорій чи концепцій; відповідності, що акцентує на подібності 

концептуальних основ відібраних теорій (Новиков, 2005,  с. 20). 

Сучасна концепційна база північноамериканської освіти дорослих 

представлена низкою концепцій, зокрема, гуманістичними, технократичними, 

прагматичними, когнітивними, які розроблялися видатними вченими педагогами, 

психологами, філософами, економістами, соціологами.    

Серед сучасних концепцій, які слугують теоретичними засадами освіти 

дорослих у США і Канаді особливе місце займають гуманістичні концепції 

(Бідюк, 2009; Мельник, 2012; Довгань і Галузяк, 2009; Patterson, 1974; Pobishon, 

1973,  Knowles, 1980; Maslow, 2013; Rogers, 1980 та ін.), в основі яких лежить 

особистісно-орієнтований, персоналізований підхід.  

За гуманістичними концепціями людина розглядається як активна, творча 

особистість, поведінка якої, перед усім, визначається не зовнішніми, а 

внутрішніми факторами, внутрішньою мотивацією, що прагне до 

самовдосконалення та саморозвитку.  

Основним поняттям концепції особистості К. Роджерса (Rogers, 1980) є «Я-

концепція», що означає систему уявлень людини про себе, сприйняття свого Я, 

сприйняття стосунків з іншими людьми, різними аспектами життя тощо. Звідси, 

навчання дорослого залежить від його самоспрямованості, наполеглевості, 

відповідальності, самосвідомості та самодіяльності. А. Маслоу (Maslow, 2013) 

акцентував на прагненні людини до самоактуалізації, розкритті свого творчого 

потенціалу. Основою його концепції розвитку особистості є потреби, які людина 

прагне задовольнити. Ієрархія потреб за Маслоу представлено на рис. 2.2.1.  
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Рис. 2.2.1. Ієрархія потреб за Маслоу (Maslow, 2013) 

Зауважимо, що потреба у самоактуалізації з’являється і може бути 

задоволена лише за умови задоволення базових та психологічних потреб. Якщо 

освіта дорослих опосередковано впливає на задоволення базових потреб дорослої 

людини (отримання роботи після навчання, що дасть можливість задовольнити 

більшість фізіологічних потреби), то для  задоволення психологічних потреб, 

особливо потреб у визнанні, освіта дорослих має особливий влив (оновлення та 

формування нових особистісних та професійних компетентностей, які 

розширюють можливості дорослої людини у кар’єрному зростанні, підвищенню 

іміджу, статусу у суспільстві). Для задоволення потреб у самоактуалізації, освіта 

дорослих має визначальне значення.  

 На думку Ч. Петтерсона (Patterson, 1974), саме самоактуалізація стає 

провідною метою освіти, а інші – отримання знань, формування і розвиток умінь і 

навичок є підцілями, які сприяють її досягненню. Це актуалізує місце і значення 

концепції освіти впродовж життя в освіті дорослих США і Канаді. Сутність 

концепції освіти впродовж життя розкривається у роботах, С. Брукфілда 

(Brookfield, 1986), Р. Дейва (Dave, 1976), Дж. Філда (Field, 2006), Дж. Кідда (Kidd, 

1963), Е. Ліндемана (Lindeman, 1926), П. Ленгранда (Lengrand, 1976), К. Хоула 

(Houle, 1961) та ін.  

Заакцентуємо на тому, що поняття освіти впродовж життя вперше ввів у 

науковий обіг американський вчений К. Хоул, який підкреслював її значення у 

вирішенні життєвих труднощів людини та акцентував на її можливостях щодо 

організації всього її життя (Houle, 1961). 
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Водночас концепція освіти впродовж життя є необхідною умовою життя у 

сучасному суспільстві знань, яке потребує постійного оновлення та набуття нових 

професійних та життєвих навичок, перекваліфікації та модернізації (Skill 

Development Leave Task Force, 1984).  

Зауважимо, що ініціатором реалізації концепції освіти впродовж життя 

стало ЮНЕСКО. Концепція освіти впродовж життя розглядалась як механізм 

забезпечення рівних можливостей доступу до освіти та оновлення знань 

(UNESCO, 1960), як процес інтеграції індивідуальних та соціальних аспектів 

особистості та її діяльності (Lengrand, 1976);  як шлях створення нової людини, 

яка підтримує гуманістичну систему колективних цінностей, здатна 

розбудовувати нове суспільство – суспільство знань (Faure, Herrera, Kaddoura, 

Lopes, Petrovski, Rahnema, & Ward, 1972); як глобальний проект, що спрямований 

на подолання кризи в освіті (UNESCO, 1976); як пожиттєвий процес, що поєднує 

формальну, неформальну та інформальну освіту, стосується різних сторін життя 

людини, створює умови для її розвитку та саморозвитку (Delor et al., 1996); як 

стратегічна програма розвитку громадянського демократичного суспільства 

(UNESCO, 1997). 

У 2006 Канадська рада з навчання розробила програму реалізації концепції 

освіти впродовж життя (Canadian Council on Learning, 2010), що базується на 

чотирьох, так званих, стовпах навчання (Delors, J. (1996): уміння вчитись, що 

включає розвиток навичок та знань, що необхідні для функціонування у 

сучасному світі: грамотність, уміння рахувати, критичне мислення, загальні 

знання; уміння діяти, що передбачає набуття практичних навичок, які пов’язані з 

професійним успіхом людини: володіння комп’ютером, лідерські навички тощо; 

уміння бути, що відноситься до навчання, яке сприяє розвитку тіла, розуму, духу 

людини. Такі навички пов’язані з відкриттям нового та творчістю за допомогою 

читання, використання Інтернету, залучення до таких видів діяльності як спорт, 

мистецтво; уміння жити разом, що стосується засвоєння та сприйняття людських 

цінностей, розвитку соціальних та міжособистісних навичок, розуміння расової, 

національної та етнічної різноманітності канадців.  

Наші розвідки доводять, що на розвиток освіти дорослих у США і Канаді 

мають вплив технократичні концепції, засновником яких є Дж. Уотсон, який 
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обґрунтував наявність довільної зовнішньої детермінації поведінки дорослої 

людини. Його ідеї знайшли відображення у роботах американського вченого 

Е. Торндайка (Торндайк, Бриджмен, Тилтон, & Вудъярд, 1931), який розглядав 

зовнішнє середовище як фактор – стимул розвитку людини, його пристосування 

та адаптацію до життя в суспільстві.  

Серед сучасних технократичних концепцій освіти дорослих виділяється 

концепція реіндустріалізації, яку обґрунтовували економісти П. Друкер (Drucker, 

1969), В. Харман (Harman, 1998), Р. Хатчінс (Hutchins, 1968) та ін. Її основним 

завданням є спрямованість на підвищення економічного зростання, створення 

нових високотехнологічних галузей, інноваційного оновлення та змін. Р. Хатчінз 

(Hutchins, 1968), який був прихильником реалізації концепції реіндустріалізації, 

вважав, що прогрес залежить не тільки від технічного та економічного розвитку, а 

й від розвитку освіти і культури. Оскільки у суспільстві, де знання стають 

базовим капіталом, саме освіті дорослих надається особливе місце та значення. 

Саме інтеграція сучасного виробництва з освітою взагалі, та з освітою дорослих, 

зокрема, є організаційною умовою економічного зростання та 

конкурентоспроможності країни.   

До технократичних концепцій відноситься концепція «назад до основ» 

(Griffin, 1984; Dave, 1973), яка стосується базової освіти дорослих, подолання 

неграмотності та акцентує на важливості використання перевірених часом 

принципів освіти (перш за все, моральних, духовних, культурних) та надання 

знань та формування умінь, які розвивають інтелектуальні здібності тих, хто 

навчається.   

В освіті дорослих США і Канади особливе значення мають прагматичні 

концепції, засновниками яких були Ч.С. Пірс (Ch. C. Pirs), Дж. Дьюї (Dewey, 

1916) та ін. Їх сутнісною особливістю є розуміння людської сутності як прояв дії, 

а цінностей розуму як служіння практиці (Пірс, 2000, с. 196). Звідси, 

зосередженість на практичному значенні результатів навчання, які сприяють 

досягненню людиною життєвих цілей. За концепцією Дж. Дьюї, навчання через 

дію, активність людини та її зв’язок з соціальним середовищем повинні стати 

основою навчання. Водночас, тільки через навчання впродовж життя відбувається 

адаптація людини у соціальному середовищі. При цьому сформованість 
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критичного мислення, наявність внутрішньо мотивованих цілей слугує основою 

навчання через дію. Зазначена концепція узгоджується із концепцією навчання на 

основі досвіду, обґрунтування якої було зроблено Дж. Дьюї (Dewey, 1916), а свій 

подальший розвиток вона отримала в роботах Д. Колба (Kolb, 1984) і М. Ноулза 

(Knowles, 1980). На нашу думку, це одна із провідних концепцій освіти дорослих. 

Її важливим положенням є розуміння досвіду як методу та засобу навчання, який 

дозволяє активізувати пізнавальну діяльність того, хто навчається, збагатити його 

досвід, зробити навчання практикоорієнтованим. Концепція інтегрованого 

розвитку компетентностей, яку відстоюють дослідники В. Чінапах, Я. Лефстід, 

Г. Вайлер, (Chinapah, Lefstead, & Wailer, 2013) та ін., робить акцент на 

необхідності застосування комплексного підходу до формування професійних та 

соціальних компетентностей дорослої людини на засадах міждисциплінарності та 

інтегративності знань із різних галузей життєдіяльності та умінь.  

Привертає увагу концепція соціального реконструктивізму, за якою знання 

є інтегрованим продуктом соціальної та культурної взаємодії. Сутнісні 

особливості концепції розкриваються у роботах Т. Брамельда (Brameld, 1956), 

Х. Лукоса (Lucas, 1984), Б. Собела (Sobel, 1979), Е. Шейна (Schein, 1992) та ін.  

Дана концепція орієнтує, з одного боку, на реконструкцію суспільства за 

допомогою освіти, а з іншого – на реконструкцію та збагачення власного досвіду 

того, хто навчається, задоволення його особистісних інтересів та потреб у 

навчанні. На думку дослідників, освіта дорослих може допомогти дорослій 

людині у її самореалізації, баченні перспектив у майбутньому, визначенні шляхів 

до їх досягнення. Б. Собел (Sobel, 1979) вважав, що освіта дорослих допомагає 

дорослій людини у соціалізації, задоволенні її потреб та інтересів. За Х. Лукасом 

(Lucas, 1984), освіта дорослих сприяє розумінню та пошуку шляхів вирішення не 

тільки особистісних чи професійних проблем, а й глобальних проблем сучасного 

суспільства. Його підтримує й інший американський вчений Т. Брамельд 

(Brameld, 1985), який наголошував на важливості освіти дорослих у контексті 

засвоєння загальнолюдських цінностей, ідей полікультурності та толерантності, 

усвідомленості глобальних проблем сучасності. Звідси, за концепцією 

соціального реконструктивізму освіта дорослих є інcтрументом соціальної 

реконструкції сучасного суспільства.  
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Особливе значення в освіті дорослих США і Канади займає концепція 

освіти для виживання (survival éducation), прихильниками якої є Р. Кауфман 

(Kaufman, &  Carron, 1980), М. Скривен (M. Scriven, 1972), Р. Ендріч (Aldrich, 

2010), Р. Сватз, С. Річмонд (Swartz, & Richmond, 2014) та ін.  Відповідно до 

концепції, метою освіти для виживання є, по-перше - жити правильно задля 

попередження великих загроз і катастроф, і по-друге – бути готовим до життя 

після катастроф (Aldrich, 2010, с. 11). На думку Р. Ендріча (Aldrich, 2010), освіта 

для виживання повинна бути спрямована на дорослих людей, тому актуалізується 

роль освіти дорослих, одним із пріоритетних завдань якої стає формування у 

дорослих почуття відповідальності за теперішнє та майбутнє нашої планети, 

майбутнє наших дітей (с. 12). Зауважимо, що освіта для виживання стосується як 

формальної, так й неформальної освіти дорослих і спрямована для формування 

активного громадянина своєї країни (Бідюк, 2009).  

Концепція для виживання тісно пов’язана з концепцією освіти в громаді 

(community education), метою якої є активна участь членів громади у суспільному 

житті. І. Мартін (Martin, 1996), вважає, що освіта в громаді є відповіддю на ті 

зміни, які відбуваються в громаді. 

Т. Ловетт та ін. (Lovett, Clarke, & Kilmurray,1983) виокремлюють три види  

освіти в громаді: організаційна освіта в громаді (community organization 

education), до якої відноситься неформальне навчання членів громади; освіта в 

громаді для розвитку (community development education), яка передбачає навчання 

через участь, залучення громадян до виконання різноманітних проектів, які мають 

практичне значення; освіта соціальної дії (social action education), основою якої є 

навчання через діяльність, вирішення місцевих проблем, підвищення 

самосвідомості членів громади (с. і-ііі). 

На думку американських та канадських вчених (Fordham, 1980; Martin, 

1996), освіта дорослих є дієвим механізмом розвитку та функціонування громади. 

Така освіта зорієнтована на потреби громади, а не на задоволення потреб 

окремого її члена. 

І. Губа (Guba, 1990) наголошує на тому, що у США приділяється особлива 

увага когнітивним концепціям в освіті дорослих, в яких обґрунтовується 

спрямованість освіти на формування та розвиток розумової діяльності, 
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критичного мислення, а також навичок соціалізації. Сутність когнітивних 

концепцій чітко визначена Дж. Брунером (Brunner, 1996), який наголошував на 

тому, що освіта дає можливість людині вступити до світу розуму. А це означає, 

що її метою є формування особистості, навичок творчого критичного мислення, 

розвиток інтелектуальних здібностей.  

Серед когнітивних концепцій поширеними є: концепція трьохарочного 

інтелекту (Sternberg, 1996), за якою акцентується увага на розвитку мислення, 

адаптації та вирішенні персональних проблем того, хто навчається; концепція 

медіації чи опосередкованого досвіду навчання (Mediated Learning Experience) 

(Feuerstein, 1990), в основі якої лежить модель взаємодії: С (стимул) – М (медіатор 

(посередник: той, хто навчає) – О – об’єкт (той, що навчається), Р – реакція. Її 

особливістю є те, що посередник розширює досвід того, хто навчається, інтегрує 

його з наявним досвідом; концепція множинного інтелекту (Gardner, 2006), за 

якою інтелект людини може розвиватися у різних напрямах, оскільки для людей 

властиво вісім моделей інтелекту: мовний, логіко-математичний, музичний, 

тілесно-кінетичний, просторовий, міжособистісний, внутрішньо-особистісний, 

натуралістичний.  

Заактуалізуємо на тому, що когнітивні концепції акцентують на співпраці 

тих, хто навчається й тих, хто навчає, мотивації до навчання. Водночас когнітивні 

концепції досить зневажливо ставляться до змісту навчання, оволодіння тими, хто 

навчається систематизованими знаннями, зосереджуючись на формуванні умінь 

на навичок. У цьому контексті, К. Берейтер (Bereiter, 1973) – американський 

професор Інституту педагогічних досліджень вважає, що когнітивне навчання 

повинне більше уваги приділяти базовим знання.  

Наукове осмислення теоретичних засад освіти дорослих у США і Канаді 

показало значення теорій людського та соціального капіталу.  

Зауважимо, що основні положення теорії людського капіталу були 

обґрунтовані Г. Беккером (Becker, 1993) та Т.Шульцом (Schultz, 1971), а свій 

подальший розвиток отримали у працях Ф. Мачлупа (Machlup, 1984) Х. Боуена й 

Фінчера (Bowen, & Fincher, 1996) та ін. 

Аналіз теоретичних досліджень вчених показав, що відсутнє єдине визначення 

поняття «людський капітал», оскільки теорія людського капіталу є предметом 
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міждисциплінарного вивчення. Так, людський капітал визначають як: здатність 

вироблять предмети та послуги  (Thurow, 1970); розумові здібності, які розвинені 

у формальній та неформальній освіті чи за допомогою практичного досвіду 

(Долан, & Линдсей, 1992). Н. Ничкало поняття «людський капітал» розглядає на 

трьох рівнях: особистісному – як сукупність знань, навичок, досвіду; 

мікроекономічному – як кваліфікація і професійні здібності, здобуткі працівників 

підприємства; макроекономічному – освіта, професійна підготовка і 

перепідготовка, працевлаштування (Ничкало, 2010, с. 28).  

Особливо наголосимо на тому, що людський капітал акцентує не тільки на 

ролі та значенні людини в соціально-економічному розвитку суспільства, а й 

доводить важливість та необхідність інвестицій в освіту, професійне та 

особистісне зростання людини. У цьому контексті освіта дорослих стає як 

важливим чинником розвитку дорослої людини, так й фактором економічного 

зростання країни в цілому. На нашу думку, завдяки теорії людського капіталу 

формальна й особливо неформальна освіта дорослих, поступово стає пріоритетом 

в освітній політиці країн світу, зокрема США і Канада. Це спонукає до 

розширення інвестування держави, бізнесу у неперервний професійний і 

особистісний розвиток людини, її соціальний захист.  

Теорія людського капіталу стала підґрунтям для поєднання ідей 

прагматизму, «доходоцентризму» (Грішнова, 2004) з ідеями гуманізму і 

демократії та теорією освіти впродовж життя. 

Теорія цільової орієнтації (goal orientation theory) є важливою в освіті 

дорослих, оскільки цілеспрямованість навчання є визначальною характеристикою 

процесу навчання дорослої людини, яка потребує чіткого розуміння цілей та 

результатів свого навчання. Цільову орієнтацію розглядають як усвідомлення та 

пояснення тими, хто навчається своїх цілей та їх важливості (Woolfolk, & Hoy, 

2006). Дослідники виявили взаємозв’язок між орієнтацією на цілі дорослих учнів 

та результатами навчання. Зауважимо, що у теорії цільової орієнтації 

обґрунтовують два основних напрями у формулюванні цілей освіти дорослих: 

навчання з метою набуття нових чи оновлення наявних знань та формування чи 

удосконалення умінь та навичок; навчання, яке здійснюється заради підвищення 

продуктивності праці (Noe, 2010; Литовченко, 2018).   
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З теорією цільової орієнтації тісно пов’язані теорія потреб та теорія 

очікування. За теорією потреб А. Маслоу (Maslow, 2013), поява потреб спонукає 

людину до діяльності щодо їх задоволення. Вищим рівнем у ієрархії потреб 

людини є потреба у самоактуалізації, яку вона може задовольнити в процесі 

формального, неформального чи інформального навчання. Доросла людина, яка 

приймає участь у навчанні зазвичай чітко розуміє мету свого навчання, тому, 

відповідно до теорії очікування, сподівається  на успіх від отриманих результатів 

(кар’єрне зростання, повага тощо). 

Серед теорій, що складають теоретичні засади освіти дорослих в США і 

Канаді важливе місце посідає теорія андрагогіки М. Ноулза (Knowles, 1980), яку 

американські вчені називають найбільш ґрунтовною теорією навчання дорослих 

(Merriam, & Caffarella, 2007, с. 249). Основні положення теорії андрагогіки 

ґрунтуються на взаємозв’язку та зумовленості принципів навчання особливостями 

дорослого учня. Це дозволило М. Ноулзу (Knowles, 1980) обґрунтувати 

андрагогічну модель навчання, порівняти її з педагогічною (Додаток К). Якщо 

педагогічну модель навчання можна називати змістовою моделлю, оскільки її 

основою є передача інформації, то андрагогічну – процесуальною моделлю, 

оскільки вона містить механізми для активної пізнавальної діяльності того, хто 

навчається, самостійного набуття знань, умінь, навичок.  

Активність дорослого учня на всіх етапах навчання, які узагальнено 

представлено на рис. 2.2.3., на думку Д. Хеншке (Henschke, 2009), є гаслом, 

сутністю теорії андрагогіки. 

 

Рис. 2.2.3. Етапи процесу навчання дорослих за М.Ноулзом 

 Теорія андрагогіки М. Ноулза знайшла свій подальший розвиток у роботах 

П. Джарвіса (Jarvis, 2006), Ш. Мерріама (Merriam, 1989), А. Тафі (Tough, 1979) та ін. 
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У контексті осмислення теоретичних засад освіти дорослих США і Канади 

доцільно закцентувати на теорії самоспрямованого навчання. Її основи було 

розроблено А. Тафом (Tough, 1979) та М. Ноулзом (Knowles, 1975), яких 

вважають основними її прихильниками і пропагандистами у США і Канаді. 

За М. Ноулзом (Knowles, 1975) самоспрямоване навчання доцільно 

розглядати як процес, у якому відповідальність за результативність процесу 

навчання на всіх його етапів беруть ті, хто навчається. Особливо підкреслимо те, 

що дорослого учня ніхто не примушує до такої поведінки, це його особисте 

рішення, що мотивоване бажанням задовольнити освітні потреби, досягнути мети 

навчання. Тобто, дорослий учень має потребу бути самоспрямованим.   

Узагальнення результатів наукових розвідок дозволило з’ясувати, що 

теоретичні засади освіти дорослих у США і Канаді базуються на 

міждисциплінарному синтезі економічних, соціологічних, управлінських, 

психологічних та педагогічних теорій і концепцій, зумовлюючи 

міждисциплінарність теоретичних засад освіти дорослих.  

 

2.3. Вплив міжнародних і національних організації на розвиток освіти 

дорослих у США і Канаді 

У сучасному світі, характеристиками та викликами якого є глобалізація та 

інтеграція, міжнародні організації забезпечують взаємодію між державами у 

різних сферах суспільної діяльності. І саме діяльність міжнародних організацій 

стає наріжним камінням у формуванні державної політики у галузі освіти 

дорослих. Вони стають об’єднуючою та інтегруючою силою у визначенні 

стратегічних підходів розвитку освіти дорослих в країнах. До важелів впливу 

міжнародних організацій науковці відносять: правові (хартії, статут, конституції 

міжнародних організацій); організаційні (рекомендації, резолюції тощо); 

фінансові (виділення кредитів); статистичні (збір та аналіз інформації, 

статистичних даних) (Геращенко, & Солощенко, 2010; Локшина, 2019; Огієнко, 

2008b).  

Серед міжнародних організацій провідну роль в освіті дорослих відіграють: 

Організація Об’єднаних Націй (UNO), до складу якої входить ЮНЕСКО 

(UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), що 
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опікується проблемами освіти, науки і культури; Світовий банк (World Bank), 

Організація економічного співробітництва та розвитку (The Organization for 

Economic Cooperation and Development, OECD) (табл. 2.3.1.). 

Таблиця 2.3.1. 

Напрямки діяльності міжнародних організацій 

ЮНЕСКО Світовий Банк ОЕСР 

Соціально-економічний і 

культурний розвиток у 

суспільстві знань. Ідеї 

прав людини, демократії, 

стійкого розвитку, миру.  

Розбудова економіки знань. 

Опікується інноваціями, 

технологіями, розвитку 

конкурентоспроможності. 

Соціально-економічне 

зростання через розвиток 

людського капіталу. 

Конкурентоспроможність, 

моніторинг, 

розповсюдження знань. 

 

Водночас необхідно зауважити, що різними міжнародними організаціями 

пропонуються різні підходи. Так, ЮНЕСКО використовує гуманістичний підхід 

до організації освіти дорослих, що базується на доповіді «Навчатися бути» (Faure, 

Herrera, Kaddoura, Lopes, Petrovski, Rahnema, & Ward, 1972), тоді як ОЕСР  та СБ 

базується на економічному підході.  

Світовий банк робить суттєвий внесок у розвиток освіти дорослих як 

складової системи неперервної освіти не тільки надаючи фінансову та технічну 

підтримку, але й пропонуючи нові ідеї й стратегії розвитку. У 2011 р. Світовий 

Банк подав оновлену глобальну стратегію розвитку освіти «Навчання для всіх: 

інвестування у знання і навички людей задля сприяння розвитку» (Learning for 

All: Investing in People’s Knowledge and Skills to Promote Development) (World 

Bank, 2011), провідна мета якої: якісна освіта для всіх. В стратегії акцентується 

увага на тому, що розвиток суспільства, економіки, скорочення бідності 

знаходяться в безпосередній залежності від рівня знань та навичок людей, які 

набуваються ними впродовж життя. Водночас Світовий банк актуалізує 

важливість набуття навичок як для професійного, так й особистісного розвитку 

людини, що, за даними СБ дозволяє підвищити ВПП на 2%.  (World Bank, 2011; 

Локшина, 2019).  

Реалізація Стратегії СБ передбачає посилення дій у трьох напрямках: 

генерація знань та обмін досвідом, технічна та фінансова підтримка, стратегічне 

партнерство (рис. 2.3.1.)  
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Стратегія Мета: якісна освіта для всіх 

Стратегічні 

напрямки 
Посилення системи освіти 

Створення сучасної 

інформаційної бази 

Механізми 

реалізації 

Знання: 

інструменти системної 

оцінки та 

порівняльного аналізу; 

оцінка якості освіти; 

оцінка та дослідження 

впливів. 

 

Технічна та фінансова 

підтримка: 

технічна підтримка для 

посилення системи; 

фінансування, що 

орієнтоване на результати 

діяльності; 

багатосекторний підхід. 

Стратегічне 

партнерство: 

заклади ОНН, 

донори, 

приватний сектор, 

громадянські 

організації. 

Рис. 2.3.1. Стратегічні пріоритети Світового банку у галузі освіти  (World 

Bank, 2011). 

У розробки стратегії «Навчання для всіх: інвестування у знання і навички 

людей задля сприяння розвитку»  визначальне значення  мали консультації з 

урядами країн, партнерами з розвитку, студентами, викладачами, дослідниками, 

громадянським суспільством та представниками бізнесу. Її підтримало понад 100 

країн, в тому числі й США і Канада. Її ключові положення лягли в основу 

розбудови північноамериканської системи освіти дорослих у XXI столітті. 

ОЕСР як міжнародна організація надає стратегічне бачення розвитку освіти, 

зокрема, освіті дорослих. У 2019 році ОЕСР представила оновлену стратегія 

розвитку освіти «Стратегія навичок: Навички для формування кращого 

майбутнього» (OECD, 2019a), яка враховує досвід реалізації Стратегії навичок 

OECD 2012 та вплив таких мегатрендів, як глобалізація, цифровізація, старіння 

населення та міграція. Оновлена Стратегія навичок OECD 2019 ґрунтується на 

цілісному підході щодо забезпечення набуття навичок для адаптації людини у 

складному, швидко-мінливому світі. Його основою слугує Рамка стратегій 

навичок ОЕСР (OECD Skills Strategy Framework), складовими якої є: розвиток 

відповідних навичок впродовж життя, що здійснюється у формальній, 

неформальній та інформальній освіті; ефективне використання набутих навичок у 

професійному та суспільному житті, що потребує відповідних інвестицій та 

мотивації; зміцнення системи управління набуття навичками, що передбачає 

створення чітких механізмів управління для координації та співпраці соціальних 
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партнерів (держави, бізнесу, людини), фінансування, інформаційної підтримки 

(рис. 2.3.2.). 

  

Рис. 2.3.2. Рамка стратегії формування навичок (OECD, 2019).  

 Наші розвідки засвідчили, що США і Канада підтримують запропоновані 

ініціативи Світового банку та ОЕСР. Так, країни розробили План дій щодо 

реалізації запропонованих стратегій. США запропонували Федеральну стратегію 

даних (The Federal Data Strategy), яка містить кращі практики формування 

навичок та впровадження інновацій; Програми економічних можливостей 

(Economic Opportunities Program), Ініціативи стратегій робочої сили (Workforce 

Strategies Initiative), Навички для майбутньої Америки (Skills for America’s Future).  

Канада розробила План інновацій та навичок (The Innovation and Skills Plan), 

що відображає державний підхід до підтримки робочої сили; запустила 

федеральну ініціативу «Нові навички», яка присвячена навчанню на робочому 

місці; створила дослідницький центр, який розробляє та упроваджує механізми 

оцінювання умінь та навичок; виділила кошти у бюджеті на підтримку 

працівників, які навчаються тощо. 

 Більш цілеспрямований вплив на розвиток освіти дорослих має ЮНЕСКО. 

З моменту заснування ЮНЕСКО (1946 р.), її діяльність у галузі освіти дорослих 

стосувалася проблем визначення сутності освіти дорослих; розширення доступу 

та забезпечення рівності у набутті освіти різними верствами населення; 

подолання неграмотності; розвитку неперервної освіти; розробки державної 

політики у галузі освіти дорослих, відповідно до існуючих потреб суспільства, 

розвиток відповідних 
навичок впродовж життя 

ефективне використання 
набутих навичок у житті 

зміцнення системи 
управління набуття 

навичками 
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економіки, людини; визначенню стратегічних напрямів розвитку освіти дорослих 

тощо.  

Потужним механізмом ЮНЕСКО у вирішенні міжнародних проблем освіти 

дорослих є Міжнародні конференції з проблем освіти дорослих (CONFINTEA – 

International Conferences on Adult Education), що проведяться кожні 12 років. 

Заактуалізуємо на тому, що Міжнародну конференцію з освіти дорослих, яка була 

проведена у Кембриджі у 1929 р. А. Менсбриджем (A. Mansbridge) під егідою 

Всесвітньої асоціації освіти дорослих можна вважати попередником 

Міжнародних конференцій з проблем освіти дорослих (CONFINTEA). На думку 

канадських вчених К. Рубенсона і Т. Несбіта (Rubenson, Nesbit, 2011), 

CONFINTEA є визначною подією в глобальних діалогах з визначення значення 

освіти дорослих та її ролі у суспільстві (с. 129). Додамо, що рекомендації 

конференцій єстратегічними орієнтирами розвитку освіти дорослих в країнах. І 

США та Канада не є винятком. 

Перша Міжнародна конференція з освіти дорослих відбулася у 1949 р. 

(Ельсінор, Данія) (UNESCO, 1949). Її гаслом стало «Освіта для дорослих». На 

конференції акцентувалася увага на усуненні недоліків та прогалин у навчанні 

дорослої людини (компенсаторна функція), підвищенні загальної культури 

населення, розбудові демократичного суспільства, відновленні почуття спільності 

людей тощо. Відповіддю на рішення CONFINTEA стало створення національних 

організацій та асоціацій, які безпосередньо займалися проблемами освіти 

дорослих у США і Канаді, зокрема переформатування Асоціації освіти дорослих 

США (1951), збільшення фінансування освіти дорослих у США за Законом про 

освіту 1958 р., створення Центру ліберальної освіти дорослих у США (1954), 

Канадського навчального центру з людських відносин (1950), Інституту освіти 

дорослих (Канада, 1956), Канадської асоціації директорів з розвитку та літніх 

шкіл (1954), Канадського комітету для ЮНЕСКО (1957), Канадської асоціації 

університетів неперервної освіти (CAUCE) (1954) тощо. 

Друга міжнародна конференція з освіти дорослих «Освіта дорослих в світі, 

який змінюється» проводилася у Канаді (Монреаль, 1960) (UNESCO, 1960). Її 

провідної метою стало визначення потенційних можливостей освіти дорослих у 

подоланні кризових явищ; виявлення шляхів переходу від компенсаторного 
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навчання до створення системи неперервного навчання дорослих. У 

Монреальській декларації зазначалось, що оскільки освіта дорослих набула такого 

важливого значення для виживання та щастя людини, то потрібне нове ставлення 

до неї (Ireland, & Spezia, 2014). Таке нове ставлення ми спостерігаємо у 1965 р. на 

форумі ЮНЕСКО, коли П. Ленграндом (Lengrand, (1970). було подано цілісну 

концепцію неперервної освіти, яка базувалася на гуманістичних ідеях, стала 

підґрунтям навчання людини впродовж життя. Це мало особливий вплив на 

розвиток освіти дорослих у США і Канаді. Так, у 1966 році у США приймається 

Закон про освіту дорослих (Adult education Act, 1966), Закон про економічні 

можливості (Economіc Opportunіty Act, 1964) та ін. У Канаді Законом про технічну 

і професійну підготовку (Technical and Vocational Training Assistance Act, 1960) 

надається державне фінансування навчальним центрам для дорослих; Законом 

про професійне навчання дорослих (Adult Occupational Training Act, 1967) 

навчання дорослих входить до федеральної юрисдикції та ін. 

Третя Міжнародна конференція з освіти дорослих проходила у 1972 р. 

(UNESCO, 1972). Її тематика «Освіта дорослих в контексті неперервної освіти» 

була тісно пов’язана та обумовлена доповіддю Комісії ЮНЕСКО «Навчатися, 

щоб бути» (Faure, Herrera, Kaddoura, Lopes, Petrovski, Rahnema, & Ward, 1972). На 

конференції було визначено загальні підходи до формування національних 

стратегій освіти дорослих, що містили: понятійний апарат, законодавство, 

фінансування, установи, методи, дослідження в освіті дорослих, міжнародне 

співробітництво. Висновки конференції щодо подальшого розвитку освіти 

дорослих в світі стали основою проведення ХХ сесії Генеральної конференції 

ООН з питань освіти, науки та культури, під назвою «Рекомендації щодо розвитку 

освіти дорослих (Найробі, 1976) (UNESCO, 1976), на якій вперше було надане 

узагальнююче визначення освіти дорослих, яка визначалася як цілісний комплекс, 

що містить організовані освітні процеси, формальні та інші, які продовжують та 

доповнюють освіту набуту дорослими у різних освітніх інституціях, та практичне 

навчання, завдяки якому дорослі люди розвивають здібності, збагачують знання, 

покращують технічну та професійну кваліфікацію чи отримують нову орієнтацію 

та змінюють погляди чи поведінку у подвійній перспективі всебічного особистого 

розвитку та участі у збалансованому та незалежному соціальному, економічному 
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та культурному розвитку (UNESCO, 1976; Огієнко, 2008). Висновки та 

рекомендації зазначених конференцій було прийнято США і Канадою як 

орієнтири до дієвих заходів у галузі освіти дорослих. У США приймаються 

Закони про загальну зайнятість та професійну підготовку (Comprehensіve 

Employment and Traіnіng Act, 1973), про неперервну освіту (Lіfelong Learnіng Aсt, 

1976) та ін. У Канаді відбувається перша Національна конференція з освіти 

дорослих (1976), створюється Міжнародна Рада з освіти дорослих під 

керівництвом Дж. Кідда  з штаб-квартирою у Торонто (The International Council 

for Adult Education (ICAE), 1973), Канадська асоціація досліджень з освіти 

дорослих (The Canadian Association for the Study of Adult Education (CASAE) 

(1980), приймається Закон про навчання (Federal-National Training Act, 1982). 

Четверта Міжнародна конференція з освіти дорослих була присвячена 

проблемі «Розвиток освіти дорослих: аспекти та тенденції» (Париж, 1985) 

(UNESCO, 1985). Вона зосередилася на питаннях щодо ролі освіти дорослих у 

технологічному суспільстві, подолання неграмотності, визнання права кожної 

людини на освіту. За рішенням Парижської конференції було створено Канадську 

асоціацію дистанційної освіти (The Canadian Association for Distance Education 

(CADE), 1983), неурядові організації для літніх людей у Канаді (Elderhostel, 1985), 

Національний секретаріат з питань грамотності (The National Literacy Secretariat, 

1987), Інститут відкритого навчання у Британській Колумбії (1987), підготовлено 

Стратегію роботи у Канаді (The Canadian Job Strategy,1986), Декларацію про 

громадянство та навчання дорослих у Канаді (Declaration of Citizenship and Adult 

Learning, 1985); прийнято у США Закони про професійне навчання ветеранів 

(Veteran’s Job Traіnіng Act, 1985), про грамотність (Natіonal Lіteraсy Aсt, 1991), 

Білль про права дорослого учня (A Bіll of Rіghts of the Adult Learner, 1991) та ін. 

Особливе значення на розвиток освіти дорослих в країнах світу мала п’ята 

Міжнародна конференція з освіти дорослих (Гамбург, 1997), яка проходила під 

гаслом: «Освіта дорослих – ключ до XXI століття» (UNESCO, 1997) та базувалася 

на документах підготовлених Міжнародною Комісією ЮНЕСКО «Навчатися, щоб 

бути» (Faure, Herrera, Kaddoura, Lopes, Petrovski, Rahnema, & Ward, 1972),  

«Освіта прихований скарб (International Commission on Education for the Twenty-

first Century, 1996) та ін. Конференція особливу увагу приділяла питанням 
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демократизації суспільства через освіту дорослих, грамотності, освітb жінок, 

праваv на навчання впродовж життя, законодавчому забезпеченню та 

фінансуванню освіти дорослих, підготовці педагогів для дорослих, міжнародній 

співпраці. Результатом конференції стало два документи: «Гамбурзька 

декларація» (Hamburg Declaration) (UNESCO, 1997) та «Порядок денний для 

майбутнього» (Agenda for the Future), в яких означені провідні напрямки розвитку 

освіти дорослих у XXI столітті. Важливими стали висновки про те, що освіта 

дорослих збагатилася як у своєму обсязі, так й у масштабі, а також стала 

імперативом як на робочому місці та вдома, так й у громаді та суспільстві; освіта 

дорослих є умовою активної та свідомої участі у житті суспільства, сприяє 

розвитку демократії, забезпечує умови для саморозвитку та самореалізації 

дорослої людини.  

Реалізації рекомендацій V Міжнародної конференції з освіти дорослих 

відповідало прийняття у США Закону про інвестиції в робочі ресурси (Workforсe 

Іnvestment Aсt, 1998), другий розділ якого містив Закон про освіту дорослих і 

сімейну грамотність (Adult Education and Family Literacy Act, 1998); Закону про 

освіту для демократії (Education for Democracy Act, 2001), Закону про освіту для 

всіх (Education for All Act, 2016) та ін.; створення у Канаді Асоціації дорослих 

студентів Торонто (Toronto Adult Students Association, 1997), затвердження 

нормативного положення про базову загальну освіту дорослих провінції Квебек 

(Basic Adult General Education Regulation, Quebec, 2003), розробка Національної 

стратегії розвитку освіти Канади «Освічена Канада 2020» (Council of Ministers of 

Education, Canada, 2008), в якій особливе місце відводилося освіті дорослих у 

контексті освіти впродовж життя. 

Остання – VI Міжнародна конференція з освіти дорослих (CONFINTEA VI) 

відбувалася у 2009 р. (Мексика, Белем, 2009). Їй передувало декілька важливих 

подій, які вплинули на підготовку конференції та її рекомендацій, зокрема, 

визначення Генеральною Асамблеєю ООН «Цілей розвитку тисячоліття» (United 

Nations, 2000), запровадження Декади грамотності ООН (2002), Декади «Освіта 

для стійкого розвитку» (Education for Sustainable Development (DESD), Ініціативи 

з надання грамотності для розширення можливостей (Literacy Initiative for 

Empowerment, 2005), проведення Всесвітній конференції з освіти (Дакар, 2000) та 
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ін. Пройшовши під гаслом «Жити та навчатися заради благополучного 

майбутнього: важливість освіти дорослих», конференція підготувала документ 

«Белемська рамка дій», в якому рекомендувала країнам приділяти особливу увагу 

освіті впродовж життя; праву кожної людини на грамотність як важливий фактор 

розкриття потенціалу людини; законодавчому забезпеченню освіти дорослих, 

розробка якого повинна носити комплексний характер; участі, інклюзивності та 

справедливості як основи для забезпечення людського, соціального та 

економічного розвитку; розробці та удосконаленню структур і механізмів 

визнання, сертифікації та акредитації всіх форм навчання тощо (UNESCO, 2010). 

Відповідно до Белемської рамки дій, США і Канада задіяні у процесі 

реалізації поставлених цілей, узагальнення результатів своєї діяльності у галузі 

освіти дорослих, підготовці звітів до наступної міжнародної конференції освіти 

дорослих CONFINTEA 2022 (рис. 2.3.3). На думку генерального директора Ради 

міністрів освіти Канади, незалежно від того, чи є це вивчення мови, поліпшення 

грамотності, набуття професійних навичок для нової кар’єри, навчання дорослих 

дає шанс зростати людині як особистості, і тим самим, створювати позитивні 

зміни в наших будинках, громадах та країні (Council of Ministers of Education, 

Canada, 2011).  

 

 Рис. 2.3.3. Рекомендації ЮНЕСКО для розвитку освіти дорослих після 

CONFINTEA 2009 (UNESCO, 2010) 
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Тому у декларації «Learn Canada 2020» освіта дорослих визнається 

важливою складовою освіти впродовж життя, що потребує створення доступної, 

диверсифікованої та інтегрованої системи навчання та розвитку навичок дорослих 

(Council of Ministers of Education, Canada, 2008). 

Розуміючи важливість та необхідність залучення дорослих до навчання, 

уряд США приймає Закон про інновації та можливості трудових ресурсів WIOA 

(Workforce Innovation and Opportunity Act, 2014). Він спрямований на усунення 

бар’єрів у навчанні, створення умов для надання доступу до освіти, освітніх 

ресурсів, що сприяють конкурентоспроможності на ринку праці. Відповідно до 

прийнятого Закону WIOA, вносяться поправки до Закону освіти дорослих та 

сімейної грамотності (Adult Education and Family Literacy Act, 1998), за якими 

розширюються можливості для навчання дорослих із урахування їх потреб як 

робітників, батьків, громадян.  

Значний вплив на розвиток освіти дорослих має Міжнародна рада з освіти 

дорослих (International Council for Adult education, nd), офіс якої знаходиться у 

Торонто. Кожні 5-6 років вона проводить Всесвітню Асамблею освіти дорослих. 

Перша була проведена у Дар-ес-Саламі (Танзанія) у 1976 р., наступні у Тайланді 

(Бангкок, 1990), Єгипті (Каїр, 1995), Бразилії (Ріо-де-Жанейро, 2001), Кенії  

(Найробі, 2007),  Швеції (Мальмо, 2011), Канаді (Монреаль, 2015). Міжнародною 

Радою з освіти дорослих було розроблено Стратегію розвитку освіти дорослих, 

яка спиралася на рекомендації Міжнародних конференцій ЮНЕСКО, 

пріоритетами якої стало: екологічна освіта дорослих; міграція і культурні 

традиції, грамотність дорослих, права людини і освіта, мобільність, активна 

участь дорослих у розбудові громадянського демократичного суспільства, освіта 

жінок, інклюзивність, бідність і освіта (ICAE, 2015).  

Окреслені стратегічні напрямки розвитку освіти дорослих стали сферою 

особливої уваги національних організацій з освіти дорослих, зокрема, Північно-

Американського альянсу народної освіти та освіти дорослих (North American 

Alliance for Popular and adult education (NAAPAE); Коаліції базової освіти 

дорослих (Coalition of Adult Basic Education, nd), місія якої – забезпечення 

лідерства, професійного розвитку тих, хто навчає дорослих, підвищення якості 

освітніх послуг для дорослих; Канадської асоціації досліджень освіти дорослих 
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(Canadian association for the study of adult education, nd); Американської асоціації 

освіти дорослих та неперервної освіти (American Association for adult and 

continuing education, nd), яка є впливовою та авторитетною організацією у США. Її 

структура охоплює 26 підрозділів та сім комісій, що опікуються проблемами 

базової освіти дорослих, професійного зростання, міжнародною освітою, освітою 

в громадах, неформальною освітою, освітою меншин, військових, жінок, 

мігрантів, підготовкою андрагогічного персоналу тощо; Національної фундації 

освіти дорослих (National Foundation for adult education, NFAE), яка об’єднує 

більше сотні організацій та освітніх інституцій, що опікуються проблемами освіти 

дорослих, здійснює акредитацію навчальних курсів для дорослих, проводить 

міжнародні конференції та дослідження тощо, та інших організацій (Додаток В, 

В2). 

Підсумовуючи аналіз діяльності міжнародних організацій у галузі освіти 

дорослих, зазначимо, що центральне місце серед них належить ЮНЕСКО, яка 

консолідує дії країн щодо розвитку освіти дорослих в світу;  ОЕСР, що здійснює 

моніторинг розвитку освіти дорослих у міжнародному вимірі, готує аналітичні 

звіти щодо розвитку освіти дорослих; Світовому банку, який має визначальний 

вплив на міжнародні економічні відносини та забезпечення спроможності країн 

щодо реалізації стратегічних напрямків розвитку освіти дорослих. Зазначені 

організації, на думку Р. Шан’єгана (Shahjahan, 2012) є «глобальним оком» (с. 401), 

впливовими світовими гравцями у формуванні глобального простору політики у 

галузі освіти дорослих.  

У цьому контексті вони виконують такі функції, як: дискурсивну, яка 

пов’язана із обговоренням понять, сутності, значення, напрямів формування 

політики у галузі освіти дорослих; мережевої взаємодії, яка перетворює 

міжнародні організації на глобальні мережі, що спрямовані на посилення зв’язків 

та партнерства між зацікавленими сторонами, обговорення, збирання та 

поширення інформації; координаційну, що забезпечує узгодження, підтримку 

країн у реалізації політики у галузі освіти дорослих (рис. 2.3.4.). Завдяки 

діяльності зазначених міжнародних організацій розробляється стратегічне 

бачення розвитку освіти дорослих в світі, здійснюється координація зусиль щодо 

розвитку освіти дорослих в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів у 
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світі, окреслюються орієнтири у формуванні державної освітньої політики у 

галузі освіти дорослих, створенні спільного освітнього простору освіти дорослих, 

розробці національних стратегій розвитку освіти дорослих.  

 

Рис. 2.3.4. Функції міжнародних організацій у галузі освіти 

Рекомендації міжнародних організацій враховуються урядами США і 

Канади у розробці національної освітньої політики та визначенні стратегічних 

пріоритетів у галузі освіти дорослих, до яких відносяться: реалізація права 

людини на освіту впродовж життя; поліпшення грамотності, створення умов для 

професійного та особистісного розвитку, активна участь дорослих у розбудові 

громадянського демократичного суспільства.  

З міжнародними організаціями у галузі освіти активно співпрацюють 

американські на канадські організації з освіти дорослих (Додаток В1, В2). 

«Парасольковими» організаціями, які об’єднують різноманітні організації, що 

мають відношення до освіти дорослих на регіональному рівні є Північно-

Американський альянс загальної освіти та освіти дорослих (North American 

Alliance for Popular and adult education (NAAPAE), на державному рівні у США – 

це Американська асоціація освіти дорослих та неперервної освіти (American 

Association for adult and continuing education, AAACE), у Канаді –  Канадська 

асоціація досліджень у галузі освіти дорослих (Canadian association for the study of 

adult education, CASAE), які, у свою чергу, є «парасольковими» організаціями, що 

координують та інтегрують діяльність організацій у галузі освіти доросли по всій 

країні.  

ЮНЕСКО 

ОЕСР СБ 

координуюча 

мережевою 
взаємодії 

дискурсивна 
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Отже, діяльність міжнародних та національних організацій має 

визначальний вплив на формування освітньої політики, розробку стратегій 

розвитку освіти дорослих у США і Канаді; забезпечуючи подібність їх напрямів 

розвитку.  

 

Висновки до другого розділу 

Сформувано понятійно-термінологічний апарат, який становить теоретико-

методологічну основу дослідження освіти дорослих у США і Канаді. Досліджувані 

поняття об’єднано у три групи з урахуванням рівня їх фундаментальності, 

концептуальності та узагальненості.  До першої групи належать поняття, що мають 

загальнопедагогічний, фундаментальний характер («освіта», «неперервна освіта», 

«навчання», «розвиток», «професійний розвиток», «особистісний розвиток» тощо). 

Схарактеризовано їх багатофункціональність, багатоаспектність. До другої групи 

віднесено базові поняття дослідження («освіта дорослих», «неперервна професійна 

освіта», «формальна освіта дорослих», «неформальна освіта дорослих», 

«інформальна освіта дорослих», «доросла людина» тощо), що розкривають сутність і 

специфіку предмету дослідження. З’ясовано відсутність єдності у визначенні 

окреслених понять, що зумовлено багатовимірністю та складністю освіти дорослих 

як феномену, що відповідає за постійне вдосконалення і цілісний розвиток людини 

упродовж усього її життя; удосконалення знань, умінь, навичок  відповідно до вимог 

ринку праці, суспільства, особистості. Поняття «освіта дорослих» розглядається 

нами як складне, поліфункціональне, соціокультурне та історично зумовлене явище, 

як процес, як соціальний інститут, як соціально-педагогічна система. До третьої 

групи віднесено поняття, що розкривають специфічні особливості освіти дорослих 

(«дорослий, що навчається», «андрагогіка», «андрагогічна модель», «андрагогічні 

принципи»,  «андрагог» тощо). Схарактеризовано розбіжності у підходах науковців 

до визначень ключових понять й розкриття їх сутнісних ознак. З урахуванням 

результатів термінологічного аналізу зроблено висновок, що понятійно-

термінологічний апарат дослідження вирізняється міждисциплінарністю, 

багатовимірністю та багатоаспектністю. Загальнопедагогічні, базові та специфічні 
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поняття у сфері освіти дорослих тісно пов’язані та взаємозумовлені, вирізняються 

гнучкістю та динамікою визначень відповідно до змін, що відбуваються у теорії та 

практиці освіти дорослих. Встановлено, що тенденціями розвитку понятійно-

термінологічного апарату освіти дорослих є: удосконалення та уточнення структури 

та змісту понять відповідно до змін у суспільстві та науки; посилення 

взаємопроникнення понять та їх багатоаспектності; міждисциплінарність понятійно-

термінологічного апарату; оновлення, поглиблення та розширення термінологічного 

поля освіти дорослих. 

Виявлено пріоритетність філософських ідей лібералізму (визнання прав і 

свободи людини найвищою цінністю, допомога людині стати грамотною 

інтелектуально, морально та духовно) та їх трансформаційної форми – 

неолібералізму (формування суспільної відповідальності, акцент на 

підпорядкованості вимогам ринку); біхевіоризму (через навчання – зміна поведінки 

дорослого); прагматизму (ототожнення об’єктивної  реальності з досвідом; розвиток 

суспільства через особистісний розвиток кожного громадянина) та його 

інтерпретації в ідеях прогресивізму (залучення людей до спільного вирішення 

соціальних проблем, їх активності та відповідальності); гуманізму (саморозвиток, 

самовдосконалення, самоактуалізація людини впродовж життя); радикалізму 

(необхідність радикальних змін у суспільстві, освіта як провідний  інструмент їх 

здійснення), конструктивізму (формування конструктивного мислення; навчання 

дорослих є результатом самоорганізації). Вагомими є такі ідеї: неперервності 

(задоволення потреб людини у професійному та особистісному розвитку, 

саморозвитку та самореалізації впродовж життя); відкритості (створює передумови 

до відкритості освітнього процесу, неможливості авторитарного навчання, відкриває 

шлях до інновацій, актуалізує необхідність неперервного розвитку та саморозвитку 

дорослої людини); демократизації (поєднують свободу, гармонійний розвиток 

людини, акцентують на соціальній рівності, доступі до освіти всіх верст населення; 

що саме ідея демократизації лежить в основі розвитку американської і канадської 

державності та системи освіти); ідеї випереджального розвитку (орієнтація системи 
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освіти на задоволення швидкозмінних потреб, досягнення довгострокових цілей 

відповідно до розвитку суспільства, ринку праці тощо; спрямованість на майбутнє). 

Означені ідеї стали основою сучасної концептуальної основи 

північноамериканської освіти дорослих, що представлена низкою концепцій: 

гуманістичними («Я-концепція» (К. Роджерс), концепцією самоактуалізації 

(А. Маслоу), концепцією освіти впродовж життя та ін.), в основі яких покладено 

особистісно орієнтований, персоналізований підходи, а людина розглядається як 

активна, творча особистість, поведінка якої передусім зумовлюється не зовнішніми, 

а внутрішніми факторами, внутрішньою мотивацією, що спрямована на 

самовдосконалення та саморозвиток; технократичними, зокрема, концепцією 

реіндустріалізації (П. Друкер, В. Харман, Р. Хатчінс та ін.), в якій наголошується на 

інтеграції освіти і виробництва, значенні освіти для економічного зростання); 

концепцією «назад до основ» (К. Гріффін, Р. Дейв), що стосується базової освіти 

дорослих, подолання неграмотності; прагматичними: концепцією Дж. Дьюї  

(«навчання через дію»); концепцією навчання на основі досвіду (Д. Колб); 

концепцією інтегрованого розвитку компетентностей (В. Чінапах, Я. Лефстед, 

Г. Вайлес), в якій акцентується увага на необхідності застосування комплексного 

підходу до формування професійних та соціальних компетентностей дорослої 

людини; концепцією соціального реконструктивізму  (Т. Брамельд), Х. Лукос та ін.), 

за якою знання є інтегрованим продуктом соціальної та культурної взаємодії; 

концепцією «освіти для виживання» (Р. Кауфман, М. Скривен та ін.), що спрямована 

на формування у дорослих почуття відповідальності за теперішнє та майбутнє; 

концепцією освіти в громаді (І. Мартін, Т. Ловетт та ін.), метою якої є активна участь 

членів громади у суспільному житті; когнітивними, в яких обґрунтовується 

спрямованість освіти на формування та розвиток розумової діяльності, критичного 

мислення, а також навичок соціалізації (концепція трьохарочного інтелекту 

(Р. Стернберг), концепцією медіації чи опосередкованого досвіду навчання 

(Р. Фойєрштайн), концепцією множинного інтелекту (Х. Гарднер та ін.). 

Наукове осмислення теоретичних засад освіти дорослих у США і Канаді 

підтвердило значення теорій людського (Г. Беккер, Т. Шульц та ін.) та соціального 
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капіталу; теорії цільової орієнтації (Х. Вулфолк, Р. Хой), в якій наголошується на 

усвідомленні тими, хто навчається, своїх цілей та їх важливості; теорії потреб 

(А. Маслоу), за якою поява потреб спонукає людину до діяльності щодо їх 

задоволення; теорії очікування, що орієнтує на результати навчання; теорії  навчання 

дорослих (М. Ноулз, П. Джарвіс, Дж. Кідд, Ш. Мерріам та ін.), в якій 

обґрунтовується важливість врахування особливостей дорослого учня у процесі 

навчання.  

З’ясовано, що діяльність міжнародних та національних організації мають 

суттєвий вплив на формування освітньої політики північноамериканських країн; 

стратегії розвитку їх систем освіти дорослих; забезпечення правового захисту 

соціально незахищених категорій населення; інвестування у розвиток людського 

капіталу; розроблення законодавчої бази та пошук джерел фінансування; створення 

механізмів визнання результатів неформального та інформального навчання 

дорослих; підтримку провайдерів освіти дорослих; створення федеральних, 

регіональних (штат / провінція), муніципальних організацій з розвитку та 

координації освіти дорослих; забезпечення обміну досвідом, результатами наукових 

досліджень, виконання проектів, узагальнення статистичних даних; створення 

спільного освітнього простору освіти дорослих тощо.  

 

Результати дослідження, відображені в розділі, викладені у таких 

публікаціях автора: Теренко, 2018; Теренко, 2018m; Теренко, 2019b; Теренко, 

2019c; Теренко, 2019h; Теренко, 2019k;  Теренко, 2018c. 
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РОЗДІЛ 3. ГЕНЕЗА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У США І КАНАДІ 

У розділі визначено передумови становлення та розвитку освіти дорослих у 

розвинутих північноамериканських країнах у XVI – XIX ст.; досліджено історико-

педагогічні аспекти розвитку освіти дорослих у Сполучених Штатах Америки і 

Канаді у XX столітті; схарактеризовано нормативні засади розвитку освіти дорослих 

у XXI столітті; розроблено та обґрунтовано періодизацію,  окреслено тенденції 

розвитку освіти дорослих у США і Канаді у другій половині XX – на початку XXI 

століття. 

 

3.1. Передумови становлення освіти дорослих у розвинених 

північноамериканських країнах  

Осмислення сучасного етапу розвитку системи освіти дорослих у США і 

Канаді вимагає звернення до історичного досвіду становлення освіти дорослих, 

визначення детермінант її розвитку, оскільки освіта дорослих є результатом 

діяльності американського та канадського суспільств, відображенням 

особливостей національного характеру (Fraser, 1967). З огляду на це, ми 

погоджуємося з Н. Хансом (Hans, 1989), який стверджував, що достовірність 

результатів порівняльно-педагогічних досліджень залежить від ретельного 

дослідження, визначення та порівняння особливостей та умов історичного 

розвитку досліджуваних країн. Звернення до генези освіти дорослих у 

досліджуваних країнах дозволить здійснити цілісний аналіз її розвитку, зрозуміти 

особливості, окреслити тенденції суспільного поступу у її становленні.  

Важливою тенденцією становлення та розвитку американського на 

канадського суспільства, що має вплив на всі аспекти його життєдіяльності 

впродовж багатьох століть, є співіснування різних етнічних культур. Історія 

розвитку США і Канади, формування єдиної національної спільноти у цих країнах 

тісно пов’язана не тільки з історією європейських народів, які колонізували 

Новий Світ, а й з історією корінного населення та африканських народностей. 

Наші розвідки засвідчують, що науковці становлення освіти дорослих у 

США пов’язують з появою європейських переселенців у Північній Америці та 

створенням першої англійської колонії у 1607 р. у Джеймстауні, а потім у 1620 р. 
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у Плімуті (Cartwright, 1945; Stіcht, 2002; Stubblefіeld, & Keane, 1994). Але для 

місцевого населення освіта дорослих асоціювалася із самим життям. Навчання в 

процесі життя було визначальним для виживання у ті далекі і жорстокі часи і 

розпочалося відтоді, коли одна людина навчила іншу виконувати певні дії. Тобто, 

освіта дорослих з’явилася з появою людей, в процесі їх суспільної діяльності.    

Розвиток колоній, їх сільського господарства, промисловості вимагав від 

робітників не тільки певних навичок, а й певних знань. Аналізуючи особливості 

навчання дорослих у XVII – XVIII століттях можна зазначити, що, її головною 

метою була просвіта дорослих. Церква, створюючи церковні школи, активно 

залучала дорослих до навчання, з метою оволодіння ними грамотою, знайомства 

та вивчення Біблії. Водночас незважаючи на церковне втручання, домінуючою 

формою просвіти стали міські зустрічі, дискусії, обговорення щодо вирішення 

проблем громади, на яких відбувався обмін думками, передавався досвід. На 

думку М. Картрайта (Cartwright, 1945), саме ці наради громадян, що проводилися, 

починаючи з 1633 р., можна вважати першими освітніми центрами для дорослих, 

у яких формувалися паростки майбутньої демократії та громадянськості (с. 284).  

На думку Г. Стаблфілда (Stubblefіeld, & Keane 1994), певну освітню та 

соціальну функції виконували таверни та кав’ярні у портах. У них можна було 

почути розповіді моряків, мандрівників, дізнатися останні новини, поділитися 

своїми враженнями тощо. Крім того, кав’ярні мали окремі приміщення для 

проведення ділових зустрічей та перемовин, читання газет тощо.  

Розмірковуючи над формами і методами отримання знань дорослими у цей 

період, користовуючись сучасну термінологію, можна сказати, що освіта 

дорослих розпочиналась з інформальної освіти, яка стала передвісником 

формальної освіти дорослих. 

Одними з перших законів, які стосувалися освіти взагалі, та освіти дорослих 

зокрема, можна вважати Закони про шкільну освіту, прийняті у колонії 

Массачусетської затоки (Massachusetts School Laws, 1642, 1647, 1648 рр.). Вони 

були спрямовані на подолання неграмотності населення. За Законами, поселення 

(більше 50 домоволодінь) повинні були мати вчителя, відкривати школу, 

опікуватися проблемою грамотності на власній території (Stіcht, 2002; Knowles, 
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1977).
.
 Про результативність прийнятих Законів свідчать дані про те, що 

приблизно 80% населення США (за винятком американських індіанців та 

афроамериканців) вміли написати своє ім’я (а не просто робити позначку) 

(Perlmann, & Shirley, 1991). 

Результати наших досліджень дозволяють стверджувати, що мотивуючим 

фактором до навчання та передумовою становлення освіти дорослих стала поява 

друкарства у 1636 р., вихід перших книг та газет відкриття бібліотек. Ці процеси 

відбувалися досить швидко. Якщо у Бостоні у 1690 р. виходила одна газета, то у 

1765 – вже 25. У 1750 р. працювала 121 книжкова лавка, що свідчило про попит 

на літературу (Stіcht, 2002).   

Одна з перших бібліотек була створена Бенджаміном Франкліном у 1731 р., 

який, на думку М. Ноулза (Knowles, 1977), є «першим засновником освіти 

дорослих» (c. 87). Бібліотека була створена спільними зусиллями членів клубу. 

Хоча необхідно було платити (2 фунти) за користування книгами, читачів 

вистачало. Платні бібліотеки мали попит, тому кількість їх зростала. На думку 

Т. Стічта (Stіcht, 2002), бібліотека, з її дискусійними групами може розглядатися 

як інструмент розвитку громадянськості.  

На особливу увагу заслуговує товариство «Джунто» чи «Клуб шкіряних 

фартухів» – Філадельфійський дискусійний просвітницький гурток ремісників і 

торговців, який був створений Б. Франкліном у 1727 році. На думку М. Картрайта 

(Cartwright, 1945), діяльність клубу свідчила про початок системного підходу до 

навчання дорослих (с. 284). Його основною метою було взаємне удосконалення, а 

ключовим методом – дорадчий метод (деліберативний (deliberative), який 

передбачає осмислення, тривале обговорення проблеми (Пилинський, 2018). 

Члени клубу проголошували тезу чи формулювали проблему, що стосувалася 

моралі, політики чи філософії, готували доповідь, обговорювали її. Дискусії були 

пройняті духом щирого прагнення до істини (Franklin, 2017). Клуб займав 

важливе місце у житті місцевого поселення, був центром появи нових ідей, 

суспільно значущих проектів та їх реалізації, закладав підвалини розвитку 

демократії. У 1743 р. на основі клубу було створено Американське філософське 
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товариство до складу якого входили видатні політики, громадські діячі, зокрема, 

Дж. Адамс, Дж. Вашингтон, О. Гамільтон, Т. Пейн та ін.  

Якщо клуб «Джунто» був одним з перших провайдерів, освітньою 

інституцією неформальної освіти дорослих, що опікувався особистісним 

розвитком дорослої людини, то учнівство можна вважати однією з перших форм 

неформальної професійної освіти, яке готувало до різних професій: від хірурга до 

чоботаря, навчало грамоті, арифметики, а також моралі (Stubblefield, & Keane, 

1994; Терьохіна, 2014). Навіть була прийнята Постанова про учнівство, спочатку у 

колонії Массачусетської затоки, а потім й в інших (Кодекс Коннектикуту, 1650; 

Йоркський закон, 1655 та ін.). Вони визначали обов’язки майстра та підмайстрів 

(Seybolt, 1971). 

З 1690 р. у США почали з’являтися вечірні школи для дорослих, які 

пропонували різноманітні курсу від основ грамотності до бізнесу, навігації, 

алгебри, музики, вивчення мов, малювання тощо. Популярність вечірніх шкіл 

пояснювалася появою освітніх потреб та інтересів у дорослих, які неможливо 

було задовольнити в рамках системи учнівства (Seybolt, 1971). Такі школи були 

безкоштовними для тих, хто був залучений до учнівства. Вони мали особливе 

значення у подоланні неграмотності, наданні доступу до освіти різним верстам 

населення.  

Особливий вплив на становлення освіти дорослих мали такі історичні події 

як Американська революція (війна за незалежність 1775–1783 рр.), що закінчилася 

утворенням США і сприяла не тільки змінам на політичній арені, а й спонукала до 

розбудови нової Американської республіки; громадянська війна (1861–1865 рр.), 

яка поклала край рабству в країні. Незалежна держава потребувала освічених 

людей для соціально-економічного прориву, тому освіта стає одним із пріоритетів 

державної політики.  

Відношення до освіти дорослих у ті часи, дуже точно визначив М. Ноулз та 

Ф. Джонсон (Knowles, & Johnson, 1995), які писав, що молода Американська 

республіка покладає великі надії саме на освіту дорослих, уміння та бажання 

дорослих навчатися, оскільки тільки набуття освіти дозволить американському 

народу, який довгі часи був залежним, підлеглим англійської корони, стати 
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активними громадянами вільної республіки, що здатні самостійно керувати своїм 

життям і країною (с. 185). 

Однією із важливих подій щодо подолання неграмотності дорослих та 

передумовою становлення освіти дорослих у США стало розпорядження 1777 р. 

генерала Джорджа Вашингтона щодо підготовки його підлеглими письмових 

звітів. Це спонукало до залучення вчителів та капеланів до навчання грамоті 

військових (Weinert, 1979).  

Зауважимо, що як засвідчує подальший розвиток освіти дорослих, саме 

необхідність підтримки навчання військових відігравала ключову роль у розвитку 

системи освіти і грамотності дорослих у США.   

На думку Г. Стаблфілда (Stubblefіeld, 1988) суттєву роль у становленні 

освіти дорослих відігравали: інститути механіків (mechanic’s institutes), які мали 

курси для підвищення кваліфікації робітників, а також бібліотеки для їхнього 

саморозвитку; ліцеї (lyceums), які можна розглядати як дієву форму, як 

організацію, як просвітницький рух; Чатоквіанський інститут (Chautauqua 

Institution) – центр освіти дорослих, що сприяв самовдосконаленню дорослих. 

З’явившись у Массачусетсі у 1826 році, ліцейний рух дуже швидко 

поширився по всій країні. Наприклад, кількість ліцеїв у 1831 році сягнула трьох 

тисяч. І це були суто американські організації. Їх метою стало акцентування на 

соціальних, інтелектуальних та моральних проблемах громади, обговорення і 

пошук шляхів їх вирішення. Ліцеї опікувалися відкриттям безкоштовних шкіл, 

бібліотек, музеїв. Члени організації проводили лекції, дискусії, спектаклі тощо. 

Причому, своєю діяльністю вони охоплювали різні міста країни завдяки, так 

званим, «ліцейним ланцюжкам» – мандрівкам різними містами і штатами, де 

проводили дебати, дискусії, застосовували дорадчі методи тощо. Їм належить 

організація лекцій-дискусій, яка залишилася й дотепер важливою формою освіти 

дорослих.   

Особливу увагу привертає Чатоквіанський рух. Його назва походить від 

назви озера Чатокуа, на березі якого у 1824 році Дж. Вінсент, який опікувався 

підготовкою вчителів та Л. Міллер - виробник обладнання для сільського 

господарства, відкрили літню школу для дорослих. Школа організовувала збори 
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вчителів недільних шкіл з метою кращого пізнання людини, суспільства. Згодом 

літня школа перетворилася на Чатоквіанський інститут (Сhautauqua Institution) – 

центр освіти дорослих, який об’єднав літні школи, місцеві гуртки, що 

пропонували різноманітні навчальні програми: з літератури, історії, природничих 

наук тощо (Weisghadle, 1968).  

Заакцентуємо на тому, що у першій половині XIX століття не визнавалося 

право дорослої людини на освіту, проте у Чатоквіанському русі це стало 

провідною ідеєю. До того ж, Чатоквіанський рух з його кореспондентськими 

освітніми програмами забезпечував доступ до освіти різним верстам населення, 

сприяв активній участі громадян у вирішенні своїх проблем. Зауважимо, що 

кореспондентські освітні програмами стали певним відкриттям та прототипом 

заочного та дистанційного навчання в університеті. Вперше такі програми були 

започатковані у Чиказькому університеті у 1900 р. його президентом Вільямом 

Рейні Харпером, який до того очолював Чатоквіанський інститут.  

На думку дослідників (Stubblefield, 1981; Morrison, 1971; Carlisle, 2009; 

Stіcht, 2002), Чатоквіанський рух займає особливе місце в історії розвитку 

американської освіти у зв’язку з просуванням ідеї освіти впродовж життя, ідеї 

освіти дорослих. Вважається, що Дж. Х. Вінсент розробив та реалізував на 

практиці першу теорію освіти дорослих – теорію самокультури (theory of self-

culture), основою якої стало самовдосконалення дорослої людини за розумовими, 

соціальними, моральними і релігійними аспектами. За влучною характеристикою 

Г. Стаблфілда (Stubblefіeld, 1981), Чатоквіанський рух став носієм знань, 

культури, демократії в містах й селах Америки (с. 204). На освітньому і 

соціальному значенні Чатоквіанського руху наголошував Т. Рузвельт, який 

називав його «найбільш американської рисою, що є в Америці» (Carlisle, 2009, с. 

127). 

Привертають увагу рухи поселень та сусідства, які визначальне значення 

мали в адаптації іммігрантів. Центри поселення та сусідства надавали іммігрантам 

базову освіту (читання, арифметика, мова), першу медичну допомогу тощо. 

Робота центрів стала інструментом федерального уряду країни з американізації 

суспільства в першій половині ХХ століття, вони стали прототипами сучасних 
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центрів освіти дорослих у громадах, які складали 14% у структурі системи освіти 

дорослих США наприкінці XX століття (U.S. Department of Education, 1998). 

Дієвим інструментом у навчанні дорослих в кінці XIX століття були 

добровільні асоціації, різноспрямовані товариства (аграрні, промислові, 

філософські та ін.), просвітницькі громадські організації, які друкували газети, 

книги, проводили лекції, бесіди, дискусії. Їх діяльність, здебільшого, була 

спрямована на особистісний розвиток дорослих, з акцентуванням на 

демократичних, громадянських цінностях й заклала основи для подальшого 

розвитку освіти дорослих. Так, із рухів поселень та сусідства виникла ідея 

соціального виховання, з прогресивного руху – ідея громадянської освіти 

дорослих, університетського руху – ідея розширення освіти дорослих та 

розповсюдження знання, жіночого руху – ідея освітніх агентств для дорослих.  

Після громадянської війни почала активно розвиватися жіноча освіта. Були 

організовані навчальні групи, літературні клуби, асоціації, які допомагали жінкам 

читати, писати (Stubblefield, & Keane, 1994). Жінки відчули свою здатність 

впливати на суспільні процеси.   

На рис. 3.1.1. ми виокремили провайдерів, які мали визначальний вплив на 

розвиток освіти дорослих у США до XX століття.  

 

Рис. 3.1.1. Провайдери освіти дорослих у XVII–XIX ст. 

Ретроспективний аналіз становлення освіти дорослих у Сполучених Штатах 
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тривалий та складний шлях свого становлення, який тісно пов’язаний та 

зумовлений становленням та розвитком американського суспільства.   

Ключовим передумовами розвитку освіти дорослих були: історичні події: 

колонізація Америки, війна за незалежність, утворення Сполучених Штатів 

Америки у 1775 р., активні імміграційні процеси, громадянська війна, 

територіальна експансія США; соціально-економічні фактори: швидкий розвиток 

капіталістичної економіки; інтенсивний розвиток промисловості, що сприяв 

подоланню відставання від європейських країн; «транспортна революція», 

завдяки якій Америка отримала розгалужену залізничну мережу, що стала 

найдовшою в світі за протяжністю та спонукала до розвитку торгівлі, мобільності 

населення, переміщенню товарів тощо; «бавовняна революція», за якої 

розвивалося плантаційне рабовласницьке господарство Півдня країни, 

вирощування бавовни стало прибутковим бізнесом, оскільки використовувалася 

дешева робоча сили рабів, продукція відправлялася на експорт; «індустріальна 

революція», що спонукала урбанізації, створенню промислових центрів; 

соціокультурні чинники: міграція населення (зовнішня, внутрішня), формування 

системи цінностей, полікультурність, американізація суспільства, залучення 

громадян до вирішення проблем громади, громадянське виховання (Додаток П.1.). 

На думку С. Г. Греттена (Grattan, 1959), становлення освіти у США 

базувалося на розумінні того, що доросла людина здатна до саморозвитку, 

самовдосконаленню, якщо докладе зусиль і отримає належне та необхідне 

заохочення та допомогу (с. 8).  

Основними віхами становлення освіти дорослих у США стало: 

акцентування на таких ціннісних аспектах, як: релігія, мораль, духовність, що 

обговорювалися на нарадах, дискусіях тощо і носили інформальний характер; 

самовдосконалення через читання книг та обговорення проблем, дебати, дискусії 

(Бенджамін Франклін, клуб «Джунто», бібліотеки); інтелектуальний розвиток 

(Тімоті Клакстон, інститут механіки); вивчення конкретних місцевих проблем за 

допомогою обговорення, навчання, добровільного об’єднання людей (Джосія 

Холбрук, ліцеї); просвіта і поширення знань (Іоанн Х. Вінсент, Чатоквіанський 

рух, недільні та вечірні школи); доступ до освіти для всіх верств населення через 
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заочне навчання (кореспондентські курси, Вільям Рейні Харпер); поширення 

знань через публічні лекції (університети поширення знань); «розумне 

громадянство» через навчання демократії (Б. Франклін, Дж. Холбрук та ін.). 

До тенденцій розвитку освіти дорослих у США у XVI–XIX століттях варто 

віднести: зародження неформальної освіти дорослих, зміщення акцентів від 

пануючої інформальної освіти дорослих до неформальної; перехід від церковної 

освіти дорослих до просвіти; поява перших провайдерів освіти дорослих 

(просвітницькі та громадянські рухи, добровільні асоціації, різноспрямовані 

товариства (аграрні, промислові, філософські та ін.), недільні та вечірні школи, 

бібліотеки; розвиток учнівства; поява попиту на неформальну освіту дорослих; 

усвідомлення можливостей освіти дорослих у вирішенні проблем подолання 

неграмотності, адаптації мігрантів, американізації суспільства; зароджування ідеї 

освіти впродовж життя, теорії освіти дорослих. 

Наші розвідки засвідчили, що розвиток освіти дорослих у Канаді 

безпосередньо пов’язаний та зумовлений її історичним, політичним, соціально-

економічним та соціокультурним розвитком. Історія Канади складна та 

багатогранна. Як і Сполучені Штати Америки, Канада є країною іммігрантів. 

Відкрита французьким мандрівником Ж. Картьє у 1535 році, країна пройшла 

складні часи колонізації її території одночасно англійцями та французами.  До 

колонізації набуття знань, умінь і навичок дорослими та дітьми відбувалося у 

природних умовах через розповіді, спостереження, вправи, традиції, досвід 

виживання сім’ї та племені (Kirkness, 1999). Проте політичні подій колонізації 

Канади кардинально вплинули на формування її системи освіти. Так, французька 

Канада (Нова Франція) була заселена на сто років раніше приходу британських 

колонізаторів. Війни між англійцями та французами врешті-решт призвели до 

поразки французів та постійної політичної битви французів за те, щоб не 

асимілюватися у британській культурі, яка швидко поширювалася (Lower, 1977). 

Великі відмінності між французькою та англійською Канадою визначали 

відмінності й у системах освіти. Французькими колоніалістами на початку XVII 

століття була створена система маленьких шкіл, яка пропонувала базову освіту, 

головним чином, хлопцям, в суворих католицьких рамках. Пізніше, в 1639 році 
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урсулінські монахині (перші католицькі монахині, що прибули в Новий Світ) 

створили школи для дівчат, у яких акцент робився на формуванні навичок 

ведення домашнього господарства та рукоділля, а також велика увага приділялася 

релігії. У містах Нової Франції релігійні ордени пропонували навчальні програми 

з трьох «Rs» (тобто читання, письма та арифметики (reading, writing, and 

arithmetic) та релігії. 

Привертають увагу благодійні школи (charity schools), які були відкритті у 

Монреалі. В них навчалися грамоті, релігії не тільки діти, а й дорослі (Борисова, 

2012). Водночас, католицькі місіонери особливу увагу приділяли навчанню 

аборигенів з метою їх асиміляції.   

Із самого початку свого становлення Канада мала дві офіційні мови, дві 

спільноти. Стосунки між англійськими та французькими спільнотами можна 

схарактеризовано як «дві самотності» (Shohet, 2001, с. 19), оскільки вони майже 

не перетиналися, за винятком драматичних обставин, таких як військовий призов 

під час двох світових війн.  

Зауважимо, що на відміну від США, які були створені після американської 

революції, Канада формувалася дуже повільно, шляхом компромісів, переговорів 

та домовленостей, враховуючи культурні та територіальні особливості провінцій. 

   На думку Б. Левіна та Дж. Янга (Levin, & Joung, 1999), початок 

становлення освіти дорослих у Канаді пов’язаний з отриманням першими 

іммігрантами знань про місцеву культуру, клімат, географію, можливості 

пересування від корінних народів.   

Як і в США, першою освітньою інституцією освіти дорослих у Канаді була 

церква. Зазначимо, що тривалий час, починаючи з 1608 року, столицею був 

Квебек, який знаходився на французькій території Канади. Якщо у Квебеку це 

були католицькі церкви, то після війни домінуючою стала протестантська церква. 

Закон 1846 р. дозволив існування як католицьких, так й протестантських шкіл. У 

церковних школах дорослі навчалися читати. Поступово відкривалися бібліотеки. 

У 1800 році запрацювала перша «мандруюча» бібліотека. Її можна розглядати як 

однин із перших провайдерів освіти дорослих у Канаді. 
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На початку XIX століття Закон про районні школи (District School Act) 1807 

року поклав початок відкриттю державних шкіл (1807 р., Онтаріо; 1810, Нью, 

Брунсквік). У 1816 році був прийнятий перший Закон про загальну школу 

(Common School Act), який відіграв важливу роль у становленні освіти дорослих 

(Draper, & Carere, 1998). Це був перший законодавчий акт стосовно освіти 

дорослих, за яким дозволялося вивчати дорослих людей читанню, письму та 

арифметики. Але реалізація положень цього закону була тривалою та складною. 

Впродовж 50 років відбувалося його удосконалення, доповнення та усвідомлення 

важливості для суспільства. Завдяки активній підтримці прем’єра Нью-Брунсвіка 

Джорджа Едвіна Кінга (1839–1901) у 1871 році, нарешті, Закон про загальну 

школу був затверджений та розпочато реалізацію його положень. Його вважали 

найбільш вагомим актом соціального законодавства XIX століття (Acheson, 1994), 

який відкрив шлях до освіти різним верстам населення. Свідченням цього є той 

факт, що у 1878 році кількість учнів та вчителів у державних школа збільшилася 

вдвічі. Водночас було покладено край монополії церков на освіту, заборонено 

викладати курси катехізису та носити релігійний одяг. Управління школами було 

покладено на Раду з питань освіти, яка мала, відповідно до Закону, повноваження 

визначати зміст навчальних програм та підручників, вимагати від вчителів 

дотримання певних стандартів та встановлювати умов навчання. 

Прийняття Акту про Британську Північну Америку у 1867 році знаменувало 

створення Домініону Канада, в який ввійшли тільки чотири провінції: Онтаріо, 

Квебек, Нью-Брунсвік, Нова Шотландія; отримання самостійності в управлінні, 

але у складі Британської імперії. Це поклало початок створенню 

децентралізованої системи освіти у Канаді. За ним, кожна провінція, здійснює 

свою освітню політику, приймає закони стосовно освіти, розробляє систему 

освіти, яка враховує її історичні, економічні, культурні особливості. Тобто, за цим 

історичним актом тільки провінція несе відповідальність за управління, 

організацію, функціонування системи освіти у себе в провінції, вирішення усіх 

питання стосовно освіти стають провінційними, а не федеральними проблемами. 

Це спонукало до активного формування законодавства у галузі освіти в 
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провінціях, відкриття шкіл. Інституалізація освітньої системи у провінціях стала 

передумовою розвитку освіти дорослих.  

Розвиток освіти взагалі та розвиток освіти дорослих, зокрема, тісно 

пов’язаний з імміграційними процесами. Якщо у XVII–XVIII століттях великий 

відсоток іммігрантів припадав на європейців, то у XIX столітті (1820–1860 рр.) 

збільшився потік афро-американців, які тікали із США, де у той час панувало 

рабство. Хоча Канада пишалися скасуванням рабства в країні і вважала це 

моральною перевагою над США (Robson, 2012), але багато білих канадців 

негативно реагували на поселення негрів у своїх громадах, часто відмовляючи їм 

у вступі до державних шкіл, незважаючи на законну заборону дискримінації через 

расу, релігію чи мову.  

Як й у США, у Канаді на початку XIX століття учнівство (apprenticship), яке 

тривалий час було майже єдиною формою професійної підготовки, поступово 

втрачало свої позиції. Відкривалися вечірні та недільні школи, основним 

завданням яких було подолання неграмотності населення в умовах процесів 

індустріалізації та урбанізації. Популярними були курси для робітників, на яких 

знайомили з технічними інноваціями, новими підходами, які впроваджувалися на 

виробництвах.  Водночас обертів набирав рух інститутів механіки (Mechanics' 

Institutes). Відкривалися освітні заклади, в яких можна було отримати знання з 

технічних дисциплін, підвищити власну кваліфікацію. Зазвичай їх фінансування 

здійснювали власники підприємств. Слушною є думку Г. Селман (Selman, 1995), 

про те, що інститути механіки можна вважати першими закладами формальної 

освіти дорослих. У 1827 р. відкрився перший такий заклад у м. Сент-Джонс 

(Ньюфаундленд), Монреалі (Квебек, 1828), Торонто (Онтаріо, 1830),  Галіфаксі 

(Нова Шотландія, 1831). У 1880 році інститути механіки були відкриті у всіх 

великих місцях країни. Наприклад, тільки в провінції Онтаріо нараховувалося 

понад 100 інститутів механіки. «Освіта є правом народу, а не подарунок влади» – 

такою була концептуальна ідея їх діяльності.  Майже кожен інститут механіки 

мав бібліотеку, створення якою вважалося одним із його важливих завдань, 

пропонував вечірні лекції для дорослих, організовував дискусії в читальних 

кімнатах. Саме концепція діяльності бібліотек інститутів механіки була покладена 
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в основу створення публічних бібліотек в Онтаріо у 1880 році.  Цікавим є досвід 

інституту механіки в м. Сент-Джонс, який відкрив музей з різноманітними 

колекціями. Згодом він став першим національним музеєм Канади (Selman, & 

Dampier, 1998). Не дивлячись на популярність руху інститутів механіки 

наприкінці XIX століття, він значною мірою скоротився у першій половині XX  

століття. Основною причиною стало те, що рух поступово перетворювався на 

професійний рух із авторитарним стилем навчання. Наприклад, інститути 

перестали бути центрами, в яких вільно і відкрито обговорювалися соціальні, 

економічні та політичні проблеми; навчальні плани розроблялися без врахування 

потреб дорослих людей.  

У другій половині XIX століття зростає кількість освітніх інституцій, що 

пропонують неформальну освіту дорослим. Так, у 1850 році відкриваються 

приватні нічні школи для дорослих у великих містах, які пропонують програми 

навчання грамоті, а також вивчення професійно-орієнтованих предметів. У 1874 

році у м. Гелфі (Онтаріо) розпочала роботу перша сільськогосподарська школа з 

вивчення англійської мови, яка була орієнтована на фермерів. У 1890 році школа 

додала «мандрівні» курси і пропонувала короткі розширені програми, які були 

доступні для різних верст населення. Особливу роль у становленні освіти 

дорослих відігравали різноманітні просвітницькі та професійні організації, 

зокрема, у 1851 році була створена Християнська асоціація молодих чоловіків 

(Young Men's Christian Association (YMCA) у Монреалі, яка пропонувала вечірні 

заняття з самовдосконалення та вивчення Біблії, а у 1866 році розпочала 

навчальну програму для колишніх військових (Draper, & Carere, 1998). Перші 

організації професійного спрямування почали з’являтися наприкінці XIX століття, 

зокрема у 1894 році відкрилися літня гірнича школа в Кінгстоні; у 1898 році – 

інститут фермерів в Онтаріо, в якому створювалися умови для зустрічі фермерів 

та обговорення інновацій у веденні сільського господарства (Larimer, 1999). 

Осмислення становлення освіти дорослих у Канаді дало змогу дійти 

висновку, що у канадських жінок був обмежений доступ до освіти. Тому 

створення жіночих організацій та асоціацій стало відповіддю на потреби жінок в 

освіти та спілкуванні. У 1853 році була створена Християнська асоціація молодих 
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жінок в Торонто (YWCA), а після 1867 року тільки в Онтаріо діяло 27 організацій 

цієї асоціації, які пропонували різноманітні курси спрямовані на саморозвиток, 

самореалізацію жінок. За їх підтримки у 1883 році було відкрито два жіночих 

медичних коледжі. Один співпрацював із Королівським університетом у Кінгстоні 

(Онтаріо), а інший – з Університетом у Торонто. У 1893 році у Торонто була 

створена Національна рада жінок. Її очільником стала дружина генерал-

губернатора Канади, яка ініціювала проведення курсів з домашньої економіки, 

сприяла підвищенню статусу жіночої праці, займалася благодійництвом та 

розвитком громад. У 1895 році запрацював у м. Баддек (Нова Шотландія) Клуб 

молодих дам, в якому проводилися різноманітні курси, зустрічі, дискусії. 

 Важливою подією, яка має безпосередній зв’язок з освітою дорослих стало 

введення загальної шкільної освіти у 1880 році, яка актуалізувала проблему освіти 

впродовж життя (Candy, 1985; Scott, 2017). Ч. Гаффільд (Gaffield, 2018) акцентує 

на тому, що відомі канадські діячі, керівники шкіл Е. Райерсон (E. Ryerson) із 

Онтаріо, Ж-Б. Мейлер (J.-B. Meilleur) із Квебеку, Дж. Джессоп із Британській 

Колумбії, які вивчали міжнародний досвід у багатьох країнах світу з метою 

створення ефективної системи освіти в Канаді, прагнули залучати до навчання як 

можна більше дітей та дорослих. Вони вважали, що метою навчання повинно 

стати не тільки набуття знань, а й розвиток мислення та формування моделей 

поведінки у суспільстві. Система освіти повинна бути механізмом вирішення 

найбільш болючих проблем суспільства: від злочинності до бідності та від 

неробства до бродяжництва. 

 Основними передумовами усвідомлення важливості освіти дорослих 

наприкінці XIX століття стали перехід від сільськогосподарського до 

промислового капіталізму, децентралізація в управлінні освітою, залучення 

громадян до активної участі у прийнятті рішень громади, суспільства в цілому, а 

також постійна та значна імміграція. З цим пов’язана поява вечірніх курсів 

підвищення кваліфікації, які пропонували школи та університети. Королівський 

університет першим розробив курси для дорослих у 1889 році. Університет 

Торонто долучився до їх створення у 1891 році. Зауважимо, що не всі 

університети підтримали цей рух. Так, більшість університетів на сході Канади 
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були створені за прикладом британських елітних університетів і не стали вводити 

класи розширення. Навпаки, релігійні університети на заході від Вінніпега їх 

активно пропонували. Це сприяло створенню Канадської асоціації з розширення 

університетського викладання у 1891 році, але активізація її діяльності припадає 

на початок XX століття (Kidd, 1956). 

 Результати вивчення чисельних наукових досліджень (Cairns, 1988; Francis,  

Jones, & Smith, 1992; Hawkins, 1988) дозволяють зробити висновок, що не 

дивлячись на великий потік іммігрантів, проблемі навчання іммігрантів, особливо 

тих, хто знаходився у прикордонних районах, приділялася недостатня увага. В 

цьому контексті заакцентуємо точку зору Дональда Евері (Avery, 1972), який 

писав про те, що Домініон та провінції не могли визначитися з тим, хто є 

відповідальним за навчання іммігрантів (с. 142). До того ж, вони не допомагали 

організаціям, зокрема, Християнській асоціації молодих чоловіків та 

Християнській асоціації молодих жінок, які опікувалися цією проблемою, 

надсилали книги для робітників, приділяли увагу викладанню англійської мови 

для іммігрантів, докладали зусиль, щоб дістатися до людей,. 

У цьому контексті необхідно відзначити створення Альфредом Фіцпатріком 

Асоціації читаючих таборів (Reading Camp Association) у 1899 році, яка пізніше 

переросла у Фронтирський (Прикордонний) коледж (Frontier College)  (Martin, 

2000). Її основною метою стала боротьба з неграмотністю, допомога тим, хто 

прагне підвищити рівень своєї грамотності та тим, хто виявився непотрібним 

існуючій системі освіти (Shohet, 2001). Організація пропонувала курси з набуття 

та підвищення грамотності, вивчення англійської та французької мов у 

різноманітних центрах, притулках, фермах, в’язницях.  

Отже, детермінантами становлення та розвитку освіти дорослих у Канаді 

XVI-XIX століттях стала група чинників, які ми розглядаємо як певні умови, 

рушійні сили. До них ми відносимо: історико-політичні: колонізація (1535 р.), 

потік іммігрантів, федералізація (1867 р.), вплив США, поява перших законів 

стосовно освіти, децентралізація управління;  соціально-економічні: 

індустріалізація економіки, перехід від сільськогосподарського до промислового 

капіталізму, урбанізація, імміграція населення; соціально-культурні: 
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мультикультурність, двомовність, полірелігійність, усвідомлення важливості 

освіти для життєдіяльності, децентралізація в управлінні освітою. 

Результати нашого дослідження дозволили окреслити тенденції розвитку 

освіти дорослих у Канаді у XVI–XIX століття, а саме: перехід від інформальної 

освіти до неформальної, від окремих форм освіти дорослих до початку 

інституалізації, від повного домінування церкви у наданні освітніх послуг до 

послаблення її ролі; поступове усвідомлення важливості освіти дорослих; 

децентралізація в управлінні освітою; поступова втрата пріоритетності учнівства 

у професійній підготовці; спрямованість освіти дорослих на ліквідацію 

неграмотності, вивчення мови (мігранти, жінки, аборигени, маргінальні верстви 

населення); вплив недержавних організацій та асоціацій на розвиток освіти 

дорослих; поява різноманітних провайдерів освіти дорослих: недільних, вечірні, 

нічних шкіл, фронтирського коледжу, університетів поширення знань, жіночих 

шкіл тощо. 

 

3.2. Історико-педагогічні особливості розвитку освіти дорослих у США і 

Канаді у першій половині XX століття 

Аналіз наукових досліджень засвідчив, що розвиток освіти дорослих у 

США на початку XX століття зумовлювався, з одного боку, швидкими темпами 

розвитку промисловості та сільського господарства, а з іншого – великим 

припливом іммігрантів. Так, у 1900 році у США працювало більше 400 

промислових трестів, країна стала лідером за технічним оснащенням, випуском 

продукції, продуктивністю праці, а також лідером із виробництва м’яса, зерна, 

бавовни. Кількість населення країни досягнуло 96 млн. серед яких 49 млн. 

становили іммігранти, що на 55 млн. більше у порівнянні з 1870 р.  

Імміграція та урбанізація принесли нові виклики, стимулюючи потребу в 

освіті дорослих як ресурсу для переселення та акультурації (входження в іншу 

культуру, взаємодії, взаємовпливу культур). Водночас індустріалізація, 

впровадження нових технологій землеробства потребували великої кількості 

освічених кваліфікованих робітників, що теж актуалізувало необхідність розвитку 

освіти дорослих у першій половині XX століття. 
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Особливе значення у підвищенні освітнього рівня дорослого населення 

поряд з бібліотеками, музеями, ярмарками та виставками, відігравав 

університетський рух поширення знань. Його місією було надати можливість 

більш широким верствам населення слухати лекції в університеті. Деякі 

університети проводили короткострокові курси, відкривали фермерські інститути, 

літні школи для вчителів.  

Напередодні Першої світової війни Конгрес США прийняв Закон Сміта-

Левера (Smith-Lever Act, 1914), за яким виділялися кошти для 

сільськогосподарських коледжів, які готували фахівців широкого профілю, а 

також для створення університетських мереж із поширення знань з метою 

надання знань населенню об інноваціях у сільському господарстві, домашньої 

економіки, політики, лідерства та ін. (Liddell, 2014). Це сприяло поширенню та 

підтримці з боку федеральних, штатних та місцевих органів влади університетів 

поширення знань. У 30-х роках XX століття не тільки університети, а й коледжі 

пропонували вечірні курси для своїх громад, проводили дискусійні гуртки.   

Боротьба з неграмотністю червоною рискою проходить через розвиток 

освіти дорослих у США, але вона відбувалася не системно. На думку В. Кука 

(Cook, 1977), офіційним початком боротьби з неграмотністю можна вважати 

запуск Програми з ліквідації неграмотності, яка була розпочата у 1911 р. Корою 

Уілсон Стюарт у штаті Кентуккі. Нею були відкриті Школи місячного світла 

(Moonlight Schools). Школи діяли лише в місячні ночі, щоб люди могли спокійно 

знаходити дорогу до школи, звідси і така їх назва. У школах працювали вчителі-

добровольці з денних шкіл для дітей. Стюарт була переконана, що дорослі не 

повинні використовувати ті ж матеріали, що й діти, щоб вчитися читати, тому 

вона розробила для дорослих учнів газету з короткими реченнями та великою 

кількістю повторень. Навчаючи письму, вона спершу зосередилась на тому, щоб 

навчити дорослих писати власні імена, вважаючи, що це дієвий засіб розвивати 

те, що ми сьогодні б називали самооцінкою. Успіх Місячних шкіл сприяв їх 

поширенню й в 1914 році губернатор штату створив комісію з неграмотності, що 

стала першою у США (Cook, 1977, с. 14). 
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К. Стюарт не зупинилася на досягнутому. Після її емоційного та 

ґрунтовного виступу на конференції Національної асоціації з освіти (NEA), її 

запросили очолити комітет з питань неграмотності, який опікувався питаннями 

американізації іммігрантів та навчанням грамоті неграмотних корінних жителів. 

Впродовж 1916–1926 рр. Стюарт проводила численні заходи з проблеми 

неграмотності, керувала «хрестовим походом» у Кентуккі з метою ліквідації 

неграмотності, розробила «Першу книгу солдата» для рекрутів Першої світової 

війни, очолювала секцію ліквідації неграмотності в Генеральній Федерації 

жіночих клубів (General Federation of Women's Clubs), ініціювала Національний 

хрестовий похід неграмотності в 1926 р. (Nelms, 1997). 

Подіями, які вплинули на всі аспекти життєдіяльності американського 

суспільства стали часи Першої (1914–1918 рр.) і Другої (1939–1945 рр.) Світових 

війн та Великої депресії (1929–1933 рр.). Освіта дорослих на залишилася осторонь, 

оскільки мала потенційні можливості для відповіді на виклики у кризові часи.  

Перша світова війна майже не торкнулася США. Її людські втрати були значно 

меншими у порівнянні з іншими країнами. І, за висновком істориків, війна сприяла 

збільшенню капіталовкладень у промисловість, зменшенню відсотку безробітних. У 

1920 році країна стала лідером за багатьма позиціями в світі (Zinn, 2015).   

У 1920-х роках XX століття зростає попит на професійну підготовку 

дорослих, їх особистісний розвиток. Це призвело до широкого використання 

шкільних приміщень, залучення місцевих бюджетів для освіти дорослих. Було 

відкрито школу можливостей Емілі Гріффіт (м. Денвер, штат Колорадо), яка 

пропонувала професійну підготовку «для всіх, хто хоче навчатися» (Denver Public 

Library, nd.); школу «освітлений шкільний будинок» Френка Манлі (м. Флінт, 

штат Мічиган), у якому заняття проводилися у неробочий час і пропонувалися 

програми як освітні, так й розважальні. Школа стала прикладом реалізації моделі 

освіти в громаді (Charles Stewart Mott Foundation, 2016). Відкривалися центри 

освіти дорослих, які мали освітні програми навчання незахищених верст 

населення: безробітних, іммігрантів, корінного населення, афроамериканських і 

латиноамериканських меншин та ін., створювалися асоціації, зокрема, Асоціація 

заочних курсів (1915). 



210 

Швидкий розвиток промисловості став передумовою появи корпоративного 

навчання дорослих. Виходить одна з перших праць, яка була присвячена 

питанням навчання персоналу Р. Келлі «Підготовка промислових робітників» 

(Kelly, R.W. (1920). Training Industrial Workers). Хоча основою професійного 

навчання залишалося учнівство та наставництво, великі корпорації (Westinghouse 

Electric, Ford, General Motors) почали розробляти внутрішньокорпоративні курсу, 

з метою формування професійних умінь та навичок своїх робітників із 

урахуванням вимог і потреб корпорації. Водночас з’являються сертифіковані 

курси та програми. Особлива увага приділяється навчанню військових. 

Суттєвим імпульсом для розвитку освіти дорослих стала розробка перших 

стандартизованих тестів інтелекту для грамотних, неграмотних чи малограмотних 

та неангломовних солдатів, що спонсорувалася армією США (Yerkes, 1921). Їх 

результати стали об’єктивним підтвердженням того, що велика кількість як 

корінних американців, так й іммігрантів потребують навчання грамоті, мови, 

допомоги у американізації. У відповідь уряд:  приймає Закон про іммігрантів 

(1917), за яким забороняється в’їзд у країну людям віком старше 16 років, які не 

вміють читати (Cook, 1977); створює «батальйони розвитку» для навчання 

грамоті, в яких п’ять тисяч неграмотних та неангломовних військовослужбовців 

пройшли підготовку у 1919 році (Stubblefield, & Keane, 1994, p. 182); розробляє 

програми для навчання іммігрантів, які пропонуються як у вечірніх, так й 

державних школах; створює Департамент освіти для іммігрантів (1920 р.), який у 

1924 році був перейменований на Департамент освіти дорослих, оскільки став 

займатися питаннями освіти дорослих в цілому (Knowles, 1977). 

Розвиток освіти дорослих досить інтенсивно відбувався у часи «епохи 

проспериті» (епохи процвітання), яка тривала 10 років (до 1929 р.) і 

характеризувалася зростанням економіки на 70%, підвищенням добробуту людей 

та скороченням безробіття, міграційними та урбанізаційними процесами, 

формуванням демократичного громадянського суспільства.  

Як переконують результати нашого дослідження, «рух освіти дорослих у 

США» (Knowles, 1983) охоплював бізнес та промисловість, коледжі та 

університети, консультаційні служби, урядові заклади, органи соціального 
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забезпечення, центри, профспілки, бібліотеки, засоби масової інформації (газети, 

книги, журнали), музеї, приватні та державні школи, релігійні заклади та 

громадські організації, асоціації тощо. Це свідчить про те, що освіта дорослих 

займала суттєве місце у житті американського суспільства та розглядалася як 

інструмент адаптації та оновлення суспільного життя. Особливу підтримку освіта 

дорослих мала з боку просвітницьких, громадянських організацій та 

різноманітних асоціацій. Визначальну роль у розвитку освіти дорослих у США 

відіграв Фонд Корпорації Карнегі, що був створений у 1911 році. У 1918 році 

фахівцями однієї із секцій фонду, секцією Акультурації іммігрантів в 

американське суспільство, було проведено дослідження, що стосувалося вивчення 

можливостей освіти дорослих в американізації та асиміляції мігрантів. 

Отримавши позитивні результати дослідження, фонд у 20-х роках починає 

фінансування проектів з освіти дорослих та приймає участь у формуванні 

освітньої політики у цій галузі освіти, а у 1924 р. виступає ініціатором створення 

Американської асоціації освіти дорослих (АААЕ), яку очолив Морс Картрайт.   

Американська асоціація освіти дорослих особливу увагу приділяла розвитку 

бібліотек як освітньої інституції, провайдера освіти дорослих. Вона виступила 

ініціатором і надала фінансову підтримку проекту «Цілеспрямоване читання», однією 

із форм реалізації якого стало створення дискусійних груп, тематика яких відображала 

потреби як індивіда, так й громади (Imel, 2012; Огієнко, Терьохіна, 2019); активно 

співпрацювала з педагогами для дорослих, здійснювала дослідження, реалізувала 

проекти у галузі освіти дорослих, започаткувала журнал освіти дорослих, сприяла 

офіційному визнанню терміну «освіта дорослих». За її підтримки у 

Колумбійському університеті у 1930 р. було відкрито першу кафедру освіти 

дорослих, яка розпочала готувати педагогів для дорослих.  

Американська асоціація освіти дорослих активно підтримувала створення 

вищих народних шкіл, в основу діяльності яких були покладені ідеї данського 

філософа, історика Н. Ґрундтвіґа про: просвіту як «поширення світла», як 

«пробудження до життя», як «просвіту для життя», що базується на життєвому 

досвіді, вивченні історії, епосу, мови; свободу як основу життєдіяльності людини, 

взаємодії її з іншими, що ґрунтується на повазі, взаєморозумінні; живе слово як 
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засіб пізнання себе, своєї національної унікальності, народного духу, духовності; 

віру в природну обдарованість людей, людину як джерело просвіти. Н. Ґрундтвіґ 

вважав, що, вища народна школа повинна бути школою для життя, світлом для 

народу (Kulісh, 1984; Огієнко, 2008).  

У 20-30 х роках XX століття такі школи з’явилися у США. Найбільш 

відомими були народна школа Дж. Кемпбелла (John C. Campbell Folk School, 

1925), народний коледж Поконос у Пенсільванії (Poconos People’s College, 1924), 

народний коледж Уоддінтон у Західній Вірджінії (Waddington People’s College, 

1927) та Хайлендер (Highlander, 1932) у Теннессі; Бостонський центр освіти 

дорослих (1933), місією якого стала підтримка демократії; форум Дж. 

Студебекера (1935), що спрямовував свою діяльність на формування активної 

позиції членів громади. Так, народна школа Дж. Кемпбелла пропонувала заняття з 

мистецтва, музики, танців, кулінарії, традиційних ремесл тощо. Основною місією 

школи було набуття дорослою людиною досвіду неформального навчання та життя 

у громади через радісне та живе спілкування. Незабаром народна школа 

Дж. Кемпбелла буде відзначати 100-річчя свого існування. Сьогодні школа 

проводить понад 800 занять, які можна відвідувати кожен день чи тільки у неділю. 

Це школа для дорослих, яка надає житло та їжу. Обов’язковим є спів народних 

пісень. Шість тисяч студентів різного віку приїжджають щороку, щоб знайти ту 

саму «яскраву, творчу силу», живе спілкування, набути досвід (O’Keefe, 1986). 

Аналіз діяльності народних шкіл засвідчує, що суттєвий відсоток її учнів 

складають представники маргінальних верст населення і, тому, через набуття 

мовної та громадянської грамотності, вони залучаються до життя громади, 

відчувають свої можливості приймати участь у розбудові демократичного 

суспільства.   

Особливий інтерес становить народна школа Хайлендер. Її засновник 

Майлс Хортон (Додаток Ю) перед відкриттям школи, за рекомендацією 

Е. Ліндемана, їздив до Данії перейняти досвід роботи вищих народних шкіл. Це 

дало йому можливість краще зрозуміти особливості їх діяльності, визначитися з 

метою і завданнями майбутньої школи Хайлендер. Основної метою її діяльності 

стало спонукання, мотивація дорослої людини до навчання, формування вміння та 
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бажання навчатися, прагнення до саморозвитку, самовдосконалення та 

усвідомлення можливостей вирішувати як власні проблеми, так й громади. Школа 

пропонувала декілька програм: «Співпраця», що спрямована на формування умінь 

взаємодії, співпраці, і передбачала постійне проживання слухачів впродовж шести 

місяців; «Вирішення соціальних конфліктів», що вирізнялася 

практиорієнтованістю; «Життя в громаді», що спрямована на обговорення і 

вирішення проблем громади, політичних та економічних питань, проведення 

вільного часу (Highlander  Center, nd). Сьогодні Хайлендер продовжує працювати, 

спрямовуючи свою діяльність на підтримку соціальної справедливості.  

У часи Великої депресії урядом зініціюється створення нових організацій, 

приймаються закони, започатковуються проекти та програми, які спрямовані на 

підвищення освітнього та професійного рівня безробітних та їх 

працевлаштування, серед яких: Федеральний закон про надзвичайну допомогу 

(Federal Emergency Relief Act), в якому робиться акцент на навчанні дорослих, їх 

перекваліфікації; програма «Нова справа» (New Deal), мета якої 

працевлаштування вчителів для дорослих; проект «Робота», що опікувався 

проблемами навчання грамоті та громадянства, а також отримання освіти на рівні 

коледжу; Національне управління у справах молоді, яке надавала можливість 

набути професійні уміння та навички безробітної молоді; Цивільний корпус, що 

сприяв навчанню на робочому місці та працевлаштуванню; Бюро учнівства, яке 

надавало можливість оволодіти робітничими професіями; відкриття 

інформаційно-консультаційних агенцій, які надавали інформацію щодо наявних 

курсів і програм для дорослих; створення Асоціації вечірніх коледжів (U.S. 

Department of Education. (2013).  

У першій половині XX  століття Конгрес США приймає низьку законів, з 

яких, на нашу думку, розпочалося створення законодавчого забезпечення освіти 

дорослих. До них відносимо: Закон Сміта-Хьюза (Smith-Hughes Act, 1917), який 

стосувався професійного навчання у школі та коледжах; Закон Джорджа-Ріда 

(George-Reed Act, 1929), що акцентував на підготовці фахівців у галузі домашньої 

економіки та сільського господарства; Закон Джорджа-Діна «Про професійну 

освіту» (George-Deen Act, 1935), за яким виділялося додаткове фінансування 
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програм з сільського господарства, домашньої економіки, промисловості; Закон 

Джорджа-Вагнера (George-Barden Act, 1946), що вирізнявся гнучкістю у розподілі 

фінансування освітніх напрямків, виділяв гроші на підготовку вчителів; Білль про 

права (Bill of Rights, 1944), який називають солдатським біллем про права, 

оскільки він стосувався кредитування на отримання освіти, житла 

демобілізованими військовими; Закон про зайнятість (Employment Act, 1946) 

(Stubblefield, & Keane, 1994; Weinert, 1979).  

Під час Другої світової війни, як і в Першу світову війну, було виявлено, що 

сотні тисяч дорослих американців були малоосвіченими та функціонально 

неграмотними, тобто мали навички грамотності на рівні нижчому, ніж в учня 

п’ятого класу (Cook, 1977, с. 51). Погано освічені, функціонально неграмотні 

дорослі людини, на думку генерала Д. Ейзенхауера, командувача союзних сил під 

час війни, становлять загрозу не тільки національній безпеці та розвитку 

економіки в цілому, а й є марнотратством людських талантів. Тому, після 

звільнення з армії та прийняття президентства в Колумбійському університеті, він 

започаткував проект «Збереження людських ресурсів», що мав на меті розвивати 

та зберігати людські ресурси нації. Для підтримки освіти дорослих у 40-х роках 

XX століття набув поширення рух «прилаштування до життя», який пропонував 

освітні програми, курси для дорослих, що не мали середньої освіти (Pullіam, &  

Patten, 2010). Водночас було розроблено тести загальноосвітнього розвитку (Tests 

of General Educational Development (GED) з метою надання можливості 

військовослужбовцям, які перервали навчання та пішли на фронт, отримати 

сертифікат про середню освіту  (Rose, 1990).  

На початку XX століття були створені передумови для теоретичного 

обґрунтування теорій та концепцій освіти дорослих. Особливе значення мали 

праці Е. Ліндемана (E. Lindeman) – «батька» освіти дорослих США, «Значення 

освіти дорослих» (The Meaning of Adult Education, 1926), Е. Мартіна «Значення 

ліберальної освіти» (Martin, E. (1926). The Meaning of a Liberal Education), Ф. 

Кеппела «Освіта для дорослих та інші ессе» (Keppel, F. (1926). Education for adults 

and other essays), Дж. Гарта «Освіта дорослих» (Hart, J. (1927). Adult education), 

Р. Котинського «Освіта дорослих та соціальний контекст» (Kotinsky, R. (1933). 
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Adult education and the social scene), «Початкова освіта для дорослих: критична 

інтерпретація» (Kotinsky, R (1941). Elementary education of adults: A critical 

interpretation), М. Картрайта «Десять років освіті дорослих» (Cartwrigth, M. (1935). 

Ten years of adult education), Л. Брайсона «Освіта дорослих» (Bryson, L. (1936). 

Adult education), М. Елі «Освіта дорослих у дії» (Ely, M. (1936). Adult education in 

action), Д. Хевітт «Освіта дорослих: рух для демократії» (Hewitt, D. (1937) та ін.   

Отже, перша половина XX століття досить складний та важкий період у 

житті американського суспільства. Детермінантами розвитку освіти дорослих у 

цей період стали: історичні події: Світові війни (1914–1918; 1939–1945), період 

проспериті (1922–1929) – стабілізації і процвітання, часи Великої депресії (1929–

1933); соціально-економічні фактори: поряд із швидкими темпами зростання 

економіки, розвитком приватного бізнесу, появою новітніх галузей виробництва 

та його оновлення, економічна та соціальна криза часів Великої депресії, 

програма Ф. Рузвельта «Новий курс»; урбанізація, імміграція; соціокультурні 

чинники: міграція населення, акультурації  і американізація, залучення громадян 

до вирішення проблем громади, громадянське виховання тощо. 

Тенденціями розвитку освіти дорослих у США у першій половині XX 

століття стали: визнання та утвердження терміну «освіта дорослих»; поява 

ґрунтовних праць з освіти дорослих; усвідомлення суспільством ролі і значення 

освіти дорослих; домінування неформальної освіти дорослих; початок створення 

законодавчої бази освіти дорослих; початок підготовки педагогів для дорослих в 

університеті; зародження внутрішньокорпоративного навчання; поширення рухів 

«Народна школа», «Університет поширення знань», «Жіночий рух»; 

пріоритетність загальнокультурних, соціальних цілей освіти дорослих з 

акцентуванням на освіті в громаді, освіті для демократії, освіті для американізації 

та акультурації; низький рівень грамотності дорослих; усвідомлення необхідності 

боротьби з неграмотністю; розширення мережі освітніх інституцій.  

Початок XX століття у Канаді відзначився економічним зростання: 

швидкими темпами розвивалося сільське господарство, промисловість, особливо 

гірська і видобувна, металургія, суднобудування тощо, з’явилася розгалужена 

мережа залізних доріг. Індустріалізація зумовлювала прискорення урбанізації. 
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Так, населення міст Торонто та Монреаль збільшилося в понад тричі, Ванкувера – 

у дванадцять разів, а Калгарі – у шістнадцять (Соков, 2013, с. 505). 

Заакцентуємо на тому, що на початку XX століття спостерігався 

іммігрантський бум (1900–1914 рр.), особливо з Європи. Наприклад, тільки у 

1913 р. в’їхало до країни 350 тисяч іммігрантів. Це стало особливим викликом для 

освіти дорослих. Нова економіка вимагала підготовлених кваліфікованих кадрів, 

тому масово відкривалися початкові школи для підготовки робітників, в яких 

поряд з навчанням грамоті та письму, здійснювалася їх професійна підготовка. 

Світова економічна криза (Велика депресія 1929–1933 рр.) стала 

випробуванням для країни, для її мешканців. Закривалися підприємства, 

національний продукт зменшився на 40%, рівень безробіття сягав 27% (1933 р.), 

20% населення потребувало державної допомоги, оскільки опинилися на межі 

виживання, суттєво знизилася федеральна допомога. На думку К. Блека (Black, 

2014), Канада змогла повністю вийти з економічної кризи тільки у 1939 р. Але 

відразу настало інше випробування – Друга Світова війна, в яку Канада вступила 

як член Британської Імперії. Зауважимо, що для економіки Канади війна стала 

джерелом економічного зростання, завдяки інтенсивному розвитку військової 

промисловості, створенню нових робочих місць. Це мало визначальний вплив на 

подальший розвиток країни не тільки в економічному аспекті, але й в становленні 

суверенності, формуванні національних цінностей.  

Відповіддю на соціально-економічні та політичні виклики стала поява 

нових освітніх інституцій, асоціацій освіти дорослих у країні.  

Так, у 1918 році у Торонто створюється Освітня асоціація робочих (Workers' 

Educational Association), яка пропонує навчальні курси та програми з набуття 

нових умінь і навичок, які є вкрай необхідними у часи індустріалізації. У 

1919 році розпочала свою діяльність Федерація Домініону жіночих інституцій 

(Dominion Federation of Women's Institutes), яка опікувалася проблемами освіти 

жінок, пропонувала не тільки курси з грамоти, а й з історії, географії, здоров’я, 

сільського господарства, домашньої економіки, права тощо. На думку 

головуючої, жінки використовували членство у Федерації для того, щоб приймати 

участь у рішеннях громади (Friesen, 1994) 



217 

На думку А. Тафа (Tough, 1979), поява Канадської Федерації дома та школи 

у Торонто (The Canadian Federation of Home and School), яка займалася просвітою 

батьків, формувала «національний батьківський голос» у громадах задля 

покращення освіти дітей, сприяла партнерським відносинам між батьками та 

школою, ознаменувала появу нового напрямку неформальної освіти дорослих – 

батьківської освіти. 

У 20-х роках розпочав свою діяльність Канадський Чатоквіанський рух, але 

на відмінну від США, акцент робився на організації концертів, фестивалів, 

танцювальних вечорів тощо.  Визначальною подією стало створення у Торонто 

Канадської асоціації освіти дорослих (Canadian Association for Adult Education, nd) 

у 1935 р. Членами асоціації стали представники з різних установ та організацій, 

зокрема, шкіл, університетів, сільськогосподарських організації, культурних та 

релігійних асоціацій, жіночих організацій та ін.). Її місією було стимулювання 

інтересу до освіти дорослих, а основною функцієб - консультативна. Канадська 

асоціація освіти дорослих (CAAE) поширювала інформацію про проекти та 

програми, давала консультації фахівців у галузі освіти дорослих. Її основними 

завданнями стали: розширення бібліотек для робочих; розвиток інтересу до 

навчання за допомогою радіо, конференцій; проведення досліджень, розробка 

ефективних методів навчання дорослих; проведення консультації стосовно 

надання грантів тощо. Саме Канадська асоціація освіти дорослих підготувала 

перший національний звіт з освіти дорослих у Канаді (1935 р.). Під час війни 

Канадська асоціація освіти дорослих співпрацювала з різними організаціями у 

створенні мережі комунікацій, за допомогою якої інформаційні матеріали ставали 

доступними для військових. У 1943 році Канадська асоціація освіти дорослих 

випустила Маніфест освіти дорослих, який закликав до «прямої атаки» на 

проблеми, що стоять перед демократією, суспільством, громадою. Він став 

програмою громадянського просвітництва. У цьому контексті Канадська асоціація 

освіти дорослих особливу надію покладала на бібліотеки як провайдерів освіти 

дорослих, тому підтримала створення Канадської бібліотечної асоціації (The 

Canadian Library Association, nd) у 1945 році. 
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Наші розвідки засвідчують, що у 40-х роках приймаються закони, які 

вплинули на подальший розвиток освіти дорослих в Канаді (Lyons, Randhawa, & 

Paulson, 1991). За Законом про допомогу сільському господарству (The Agriculture 

Aid Act, 1912), виділялися гранти на відкриття коледжів, в яких мали навчатися й 

дорослі. Після Першої світової війни приймається Закон про технічну освіту 

(Technical Education Act, 1919), що спрямовував федеративне фінансування на 

підтримку технічної освіти у школах та коледжах, курсів для дорослих. Хоча 

депресія 1930-х років суттєво зменшила підтримку федерального уряду, але на 

початку Другої світової війні Канада мала краще підготовлених робітників у 

порівнянні з 1914 роком. Оскільки Канада під час війни вимушена була випускати 

зброю для своїх союзників і не вистачало підготовлених кадрів, було прийнято 

Закон про координацію професійної підготовки (The Vocational Training 

Coordination Act, 1942) та Закон про реабілітацію ветеранів (The Veterans' 

Rehabilitation Act, 1945), які передбачали фінансування як навчальних програм із 

подолання неграмотності, так й професійно-спрямованих для 

військовослужбовців, ветеранів, безробітних. Відзначимо підписання Федеральної 

угоди про учнівство (Federal Apprenticeship Training Agreement, 1944) та Угоди 

про допомогу професійним школам (The Vocational Schools Assistance Agreement, 

1945), за якими виділялися кошти для проведення професійних курсів та 

відкриття середніх шкіл. Таким чином, уряд Канади намагався допомогти у 

вирішенні проблеми підготовки кадрів, оскільки запити промисловості на 

висококваліфікованих фахівців постійно зростали в умовах швидкого її розвитку, 

впровадження нових технологій на виробництві (Johnson, 1968; Weiermair, 1984).   

У цьому контексті суттєвий внесок був зроблений кафедрами розширення, 

які відкривали університети по всій Канаді з метою розширення доступу до вищої 

освіти, «зменшення інтелектуальної касти та універсального розширення 

інтелектуальної франшизи» (Jepson, 1973, с. 99). Тому, університетські кафедри 

розширення стали важливою складовою взаємодії університетів з провінційною 

громадою. На початку 1900-х років кафедри розширення були відкриті в 

університетах Манітоби, Саскачевану, Альберти та Британської Колумбії. У 

наступні десятиліття кожен провінційний університет створив кафедру 



219 

розширення, яка мала декілька освітніх програм для дорослих студентів, що не 

були зараховані на традиційне навчання в університеті. Такі програми 

передбачали різні форми навчання: дистанційну, очну, виїзні заняття, які 

проводилися увечері чи впродовж весняних та літніх місяців.  

Першим університетом у західній Канаді, який створив кафедру 

розширення був Саскачеванський університет. В основу її діяльності була 

покладена модель Вісконсінського університету. З 1910 року кафедра розширення 

створюється у коледжі сільського господарства, а у 1913 році з’являється окремий 

відділ жіночої праці (Department of Women’s Work), який проводив курси для 

жінок. Кафедра проводила багато різноманітних заходів, які були спрямовані на 

допомогу аграріям, зокрема навчальні курси, лекції, доповіді на 

сільськогосподарських та садівничих виставках, насіннєвих ярмарках, святах 

врожаю, мітингах фермерів тощо. Співробітники кафедри координували роботу 

різноманітних клубів, таборів та зборів, організовували провінційні зібрання з 

проблем сільського господарства та домашньої економіки, підтримку мандрівних 

аудиторій, відомих як «Кращі поїзди для фермерства». Нарешті, вони відповідали 

на листування і публікували бюлетені, що стосуються роботи на фермі та 

домашньої економіки. За результатами дослідження Скотта Маклейна (McLean, 

2007), у різних заходах, що пропонували університетські кафедри розширення у 

1913–1914 рр. прямо та опосередковано прийняло участь 160 тисяч осіб, тобто 

кожна четверта людина в провінції (c. 5).  

Не менш важливим напрямком діяльності університетських кафедр 

розширення стала громадянська освіта. За їх підтримки у 1935 році в Онтаріо 

відкривається інститут навчання в громаді (The Community Life Training Institute), 

у 1937 році – школа життя громади (School of Community Life) в провінції 

Альберта, у 1940 році створюється Канадська рада з освіти для громадянства 

(Canada Council on Education for Citizenship) (Draper, & Carare, 1998).  

Прикметною ознакою розвитку освіти дорослих у Канаді на початку XX 

століття стала поява Канадських клубів. З’явившись наприкінці XIX століття у 

Гамільтоні (Онтаріо) як невелика група чоловіків, які збиралися у чайній з метою 

обговорення проблем ідеалів та єдності Канади, такі клуби досить швидко 
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поширилися країною. Вже у 1904 року їх нараховувалося кілька сотень. 

Заакцентуємо на тому, що рух канадських клубів з'явився й у США, Великій 

Британії та інших країнах. Це спонукало до створення у 1906 року Ліги 

канадських клубів та Генеральної ради канадських клубів і товариств. На думку 

Дж. Кідда (Kidd, 1950), завдяки толерантності до розбіжних точок зору учасників, 

Клуб допомагав розвивати уміння знаходити компроміс, з повагою ставитися до 

своїх співрозмовників. На цьому наголошував й автор праці «Сучасна 

демократія» (1921) Л. Брайс, який писав, що Канадські клуби толерантність 

зробили рисою канадського народу. Вони були надзвичайно корисні у формуванні 

уміння працювати разом з метою досягнення громадянських цілей (Kidd, 1950, 

с. 135). Додамо, що Клуби сприяли самовдосконаленню його членів. Водночас 

метою Канадського клубу було формування патріотизму і заохочення до вивчення 

історії, мистецтва, літератури Канади, а також об’єднання канадців задля 

добробуту та прогресу Домініона. Канадський клуб називають «подіумом» у 

справах громадськості в Канаді (Canadian Club Toronto, nd), оскільки 

запрошувалися політики, громадянські діячі, з якими члени спільноти 

обговорювали національні та міжнародні питання, що їх хвилювали. Рух 

Канадського клубу є унікальним, є візитівкою неформальної освіти дорослих, 

дієвою формою громадянської освіти дорослих. 

Поряд з Канадським клубом, суто канадською формою освітніх інституцій 

освіти дорослих, що з’явилися на початку XX століття можна вважати 

Фронтирський коледж (Frontier College), школу образотворчих мистецтв Банфф 

(Banff School of Fine Arts) та школу громадських програм Laquemac (Laquemac A 

School of Community Programmesis). Кожна з цих інституцій є унікальною за своїм 

призначенням та організацією. 

Фронтирський коледж був заснований у 1900 році, Альфредом 

Фіцпатриком, який очолював його до 1933 року. Його особливістю стало те, що, 

по-перше, розміщувався він далеко від великих міст, на прикордонних територіях, 

тому його називали «коледжем глухих дерев» (Kidd, 1950, с. 151), по-друге, 

викладачі коледжу – волонтери, працювали разом із робітниками, які, зазвичай, 

були іммігрантами, в лісових та гірничих таборах, на будівництві доріг чи в 
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шахті, а ввечері навчали їх грамоті, вивчали мови, звичаї, історію Канади, співали 

пісні, читали книжки (працювали читальні кімнати в таборах). Коледжі пишалися 

тим, що їх «професори» були робітниками – найкращими та талановитими 

молодими людьми, які були направлені на роботу в такі коледжі. Тісне 

спілкування, довіра, спільна праця сприяли ефективності навчання. Ті, хто 

пройшов навчання у таких коледжах вважають, що вони отримали неоціненний 

досвід та знання, які стали у нагоді у подальшому житті (Kidd, 1950, с. 152). За 

період з 1900–1950 рр. було відкрито 391 табір по всій країні, англійську мову 

вивчило 70 тисяч людей, а у дискусійних обговореннях прийняло участь 

приблизно чверть мільйона чоловіків, 4 млн. книг та журналів було передано 

трудовим таборам (Kidd, 1950, c. 154).   

Школа образотворчих мистецтв була створена у 1933 році в місті  Банфф. Її 

першим директором та натхненником був Е. Корбетт. Школа відразу викликала 

зацікавленість як дорослих, так й дітей. На перший курс замість 40 учнів 

зареєструвалося більше сотні дорослих і 30 дітей. До програми навчання входили 

заняття зі сценічної постановки, акторської майстерності. Пізніше з’явилися 

курси живопису та класи фортепіано, хорового співу, писемності. У 1939 році 

школа запропонувала курси ткацтва та дизайну, у 1940 році особливої 

популярності мали курси французької мови, у 1942 році з’явилися курси 

моделювання та гончарства. Школа продовжувала розширюватися й у 1948 році 

мала 82 приміщення (аудиторії, будинки, котеджі, бунгало, гуртожитки, їдальні) 

(Wall, & Reichwein, 2011). Популярність школи образотворчих мистецтв Банфф 

продемонструвало прагнення канадців до саморозвитку, самовдосконалення. 

Школа громадських програм табору Лакемах (The School of Community 

Programmes Camp Laquemac) – це табірна школа громадськості для дорослих, яка 

співпрацювала з двома найстарішими університетами Квебеку: університетом 

Макгілла (McGill University) та університетом Лаваля (Laval University). Її метою 

став пошук відповідей на питання: як стати лідером серед вільних людей, як 

самореалізуватися в своєму житті, житті суспільства.  

Школа громадськості починалася з недільних курсів навчання дорослих, які 

започаткував Макдональдський коледж Університету  Макгілла у 1941 році, тому 
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курси отримали назву Макдональдського табору. У 1942 році табір-школа 

пропонував тижневі курсі та перетворився на навчальний центр для лідерів 

сусідніх громад. Його розташування у красивому місці, на озері Мемфрамагог 

(Memphramagog) налаштовувало на поєднання праці з відпочинком, спонукало до 

обговорення проблем громади. Табір пропонував як навчальні, так й рекреаційні 

програми, які користувалися попитом серед місцевого населення.  

Водночас табір-школа запускає ще одну програму – вивчення французької 

мови, яка була підтримана університетом Лаваля. Обидві програми мали багато 

спільного, тому у 1946 році їх об’єднали в один десятиденний курс, відомий як 

Лакемак. Його назва вказувала на співпрацю університету Лаваля, Квебека та 

коледжу Макдональда.   

У першій половині XX століття набуває поширення навчання дорослих за 

допомогою радіо та кінофільмів. І це не дивно, оскільки Канада – країна великих 

відстаней між поселеннями та невеликої щільності населення. На думку 

Дж. Кідда (Kidd, 1950) жодна країна світу не вирізняється таким широким 

використанням радіо та фільмів у навчанні дорослих, стимулюванням їх до 

співпраці у вирішенні соціальних проблем як Канада. 

Особливе місце в освіті дорослих займали Національний фермерський 

радіофорум та Національний форум громадян. 

Національний фермерський радіофорум з’явився у 1941 році. Його 

сутнісною особливістю було створення дискусійних груп з актуальної проблеми 

для фермерів, яка формулювалася за допомогою радіо. Люди збиралися в одному 

приміщенні, слухали радіо, створювали дискусійні групи, обговорювали 

проблеми, шукали їх вирішення. На думку Б. Сандіфорда (Sandiford, 1935), 

програма дискусійних груп, що організовувалася за допомогою радіотрансляції 

мала великі потенційні можливості в освіті дорослих. 

Завдяки спільним зусиллям Канадської телерадіомовної корпорації та 

Канадської асоціації з освіти дорослих було запущено у 1940 році дві програми: 

«Запит на співпрацю» (Inquiry into Co-operation) та «Громадська клініка» 

(Community Clinic), які містили серію трансляцій з діалогами, дискусіями, 

інтерв’ю, обговореннями. Навчальний матеріал до кожної трансляції та питання 
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для обговорення завчасно надсилалися всім зареєстрованим групам і 

пропонувалося надсилати доповіді на них та коментарі. Відповіді учасників 

обговорення повідомлялися в ефірі щотижня. 

У складні часи 30-40-х років XX століття важливим аспектом діяльності 

освіти дорослих, яка здійснювалась разом з Канадською телерадіомовною 

корпорацією, стало запровадження програм, що спрямовані на посилення 

демократії в країні, програм публічного інформування та обговорення щодо 

існуючих проблем у суспільстві. С. МакКензі (McKenzie, 1950) називав їх 

програмами «відвертого серця». Вони стали основою започаткованого у 1943 році 

Громадського форуму, який розробив  програму «А що у майбутньому?». Її метою 

було привернення уваги та усвідомлення відповідальності кожного канадця за 

вирішення політичних, соціальних та економічних питань суспільства; 

формування активної громадянської позиції. Радіомовлення, друкований 

навчальний матеріал, групове обговорення і групові звіти складали основу цієї 

програми. CAAE видавало навчальну брошуру до кожної теми, які 

розповсюджували серед членів форуму до трансляції. Більшість проектів з 

навчання дорослих стосувалися життя громади.  

Важливо зазначити, що у 1944–1945 рр. по всій країні налічувалося близько 

800 зареєстрованих груп, що свідчить про результативність даної форми освіти 

дорослих, її популярність серед дорослих, усвідомлення дорослими необхідності 

демократичних змін, активної участі у вирішенні проблем громади і суспільства.  

Важливим засобом та формою освіти дорослих у Канаді стало використання 

документальних та пізнавальних фільмів. Фільми, що відображають реальні 

життєві ситуації та проблеми стимулювали дискусію щодо їх вирішення, 

обговорення у громаді. Про значущість використання фільмів в освіті дорослих 

свідчить той факт, що у 250 містах країни було створенно кіноради, кінокомітети. 

Вони спонсорували кіно-вечори, підбирали тематики фільми відповідно до потреб 

громади.  

У 1935 році було створено Національне кінотовариство, метою діяльності 

якого стало сприяння вивченню, оцінки та використанню кінофільму як 

освітнього та культурного чинника в житті Домініону, а у 1939 році запрацювала 
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Національна комісія з питань кіно. Під час війни важливо було інформувати 

канадців про військові події, політичні рішення, нові технології. Тематика фільмів 

була різноманітною: від міжнародних та національних проблем до проблем 

спільноти та її громадян. Фільми набули нового значення. Вони стимулювали 

інтерес до певних проблем, дискусії, пропонували приклади їх вирішення. 

Наприклад, стимулом побудови центру відпочинку у маленькому селищі 

Британській Колумбії стала історія подібного проекту з фільму. Фільми стали 

неоціненними у сільській місцевості. Наприкінці 50-х років було знято 1000 

фільмів, які поширювалися через провайдерів освіти дорослих: недільні, вечірні 

школи, бібліотеки, асоціації тощо.  

У цей період формується Антагоністичний рух, засновником якого став 

священик Дж. Томпкінс у 1923 році. Його сутнісною характеристикою та місією 

було покращення життя у громаді через самодопомогу та взаємодопомогу її 

членів у навчанні грамоті, вирішенні проблемних питань як громади, так й 

конкретного громадянина. Цікаві розповіді священника біля моря для рибалок чи 

у магазинчику села Довер викликали інтерес і бажання спілкуватися. Це було 

більше ніж просто розмови. Отець Томкінс читав вголос цікаві статті з газет та 

книжок, залишав їх, спонукав до обмірковування отриманої інформації. Ним було 

підготовлено декілька лекторів, які проводили дискусії та обговорення. 

Поступово приходило розуміння необхідності активної участі кожного члена 

спільноти в житті громади. Самодопомога та взаємодопомога стає провідною 

ідеєю та механізмом покращення життя громади. Результатами діяльності 

Антагоністичного руху стало створення Федерації рибалок, розширення 

діяльності громади: рибалки почали пакувати рибу, продавати свій улов, відкрили 

кооператив, який займався відловом омарів та їх продажом, збудували власний 

завод, виплатили позики банку.  

Досвід Антагоністичного руху приїздили переймати з Європи, США. На 

думку М. Коуді (Coady, 1939), рух є ілюстрацією того, що навчання не може 

обмежуватися академічними знаннями, необхідно навчатися в дії, оскільки тільки 

через дію відбувається духовне прозріння та розумове просвітлення, що 

супроводжується груповими економічними діями. Цей рух не тільки призводить 
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до матеріального та економічного зростання, а й закладає основу для розвитку 

людини у культурній та духовній сферах. 

Наші розвідки засвідчують, що на початку XX століття починають 

з’являтися перші наукові праці з освіти дорослих, які закладали основу для 

розробки концепції освіти дорослих у Канаді. Так, у 1920 році виходить в світ 

праця А. Фітцпатрика (Fitzpatrick, 1999) стосовно освіти в університеті, в якій 

автор обґрунтовує необхідність подолання неграмотності робітників, важливість 

доступності освіти, розкриває особливості функціонування фронтирського 

коледжу. У 1921 році Дж. Томпкінс (Tompkins, 1921) друкує працю «Знання для 

народу», в якій розкриває значення університетських кафедр розширеного 

навчання та акцентує на необхідності та можливостях навчання дорослих. Ідеї 

Дж. Томпкінса були підтримані та розвинені у праці канадського вченого 

М. Коуді (Coady, 1939) «Майстри своєї долі». Вчений вважав, що «людина, яка 

перестала вчитися, не повинна блукати у небезпечні часи» (с. 112). У 1947 році 

Е. Корбетт (Corbett, 1947) друкує дослідження стосовно історії розвитку освіти 

дорослих у Канаді.  

Привертають увагу напрацювання Г. Хенсона (Henson, 1946) – засновника 

факультету освіти дорослих (Нова Шотландія). Він розглядав освіту дорослих як 

прогресивний рух та соціальну силу від якої залежить успішність, процвітання та 

майбутнє громади, провінції, держави. Великі сподівання він покладав на 

добровільні групи як ефективної форми освіти дорослих в громаді та провінції, 

що сприяли активної участі громадян у вирішенні місцевих проблем.  

Вагомий внесок у розвиток концепції освіти дорослих зробила педагог, 

журналіст, активістка жіночого руху В. К. Макнотон (V. C. McNaughton) (Steer, 

1979). На думку М. Борисової (2012), вона була журналістом-вчителем для жінок, 

аграріїв, домогосподарок і через свої статті спонукала до спілкування, 

обговорення власних проблем. Її концепція освіти дорослих будувалася на ідеях 

демократії, неперервної освіти, просвітницької діяльності. За В. К. Макнотон, 

суттєве значення в освіті дорослих мають громадські організації та рухи.  

Наприкінці 40-х років з’являються праці В. Томсона (W. Tomson), за якими 

освіта дорослих розглядається як можливість приймати участь у розбудові 
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суспільства. Метою освіти дорослих вчений вважав задоволення освітніх потреб 

дорослих, спрямованість на вирішення проблем світової кризи, формування 

активної громадянської позиції (Welton, 1986). 

Якщо у США на початку XX століття розпочалася підготовка фахівців з 

освіти дорослих, то у Канаді тільки у 1938 році це питання порушувалося на 

Першій конференції з освіти дорослих у м. Саскатун провінції Санкачеван. У 1940 

році принаймні троє канадців здобули докторську ступінь з освіти дорослих у 

США – Робі Кідд, Флоренс О’Нілл та Джон Фрісен (Houle, & Buskey, 1966).   

Тенденціями розвитку освіти дорослих у Канаді у першій половині XX 

століття стали: поява ґрунтовних праць з освіти дорослих; усвідомлення 

суспільством ролі і значення освіти дорослих; домінування неформальної освіти 

дорослих; початок створення законодавчої бази освіти дорослих; поширення 

рухів; пріоритетність загальнокультурних, соціальних цілей освіти дорослих з 

акцентуванням на освіті в громаді, освіті для демократії (інститут навчання в 

громаді, школа життя громади); освіті для канадизації; низький рівень 

грамотності дорослих; усвідомлення необхідності боротьби з неграмотністю; 

поява нових форм освіти дорослих і розширення мережі освітніх інституцій; 

поширення навчання дорослих за допомогою радіо та кінофільмів. 

Результати нашого дослідження доводять, що освіта дорослих у США і 

Канаді має схожі передумови розвитку (історичні, соціально-економічні та ін.), 

що, у свою чергу, зумовлює спільність тенденцій розвитку їх систем освіти 

дорослих у першій половині XX століття: усвідомлення суспільством ролі і 

значення освіти дорослих; домінування неформальної освіти дорослих; початок 

створення законодавчої бази освіти дорослих; пріоритетність загальнокультурних, 

соціальних цілей освіти дорослих; усвідомлення необхідності боротьби з 

неграмотністю; акцентування на освіті іммігрантів та інших незахищених груп 

населення; поява нових форм освіти дорослих і розширення мережі освітніх 

інституцій. Це дало можливість зробити висновок, що у першій половині XX 

століття сформувалися передумови до виокремлення феномену 

північноамериканської освіти дорослих, який характеризується спільністю 

історичних, теоретичних, концептуальних засад та стратегічних напрямів 
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розвитку освіти дорослих у США і Канаді, що зумовила схожість систем освіти 

дорослих при збереженні специфічних підходів до їх функціонування відповідно 

до національних потреб та інтересів.  

 

3.3. Провідні чинники розвитку освіти дорослих у розвинених країнах 

Північної Америки у 50–70-ті роки XX століття  

Результати наших досліджень доводять, що освіта дорослих у США і Канаді 

пройшла складний і тривалий історичний шлях свого розвитку. Погоджуючись з 

думкою О. Сухомлинської (2007), про те, що «сьогодення визначається 

історією, а всі суспільні позитиви і негативи укорінені в нашому віддаленому й 

наближеному минулому» (с. 42), ми звернулися до аналізу існуючих 

періодизацій розвитку освіти дорослих у США і Канаді з метою обґрунтування 

власної періодизації розвитку освіти дорослих США і Канаді у другій половині 

XX початку – на початку XXI століття. 

Заакцентуємо на тому, що періодизація як розподілення певної 

історично-педагогічної реальності на періоди є важливою та необхідною 

умовою дослідження історичного досвіду та прогнозування майбутнього 

розвитку (Крисюк, 1995; Кузьмінський, 2003, Сухомлинська, 2007). 

При створенні періодизації визначальне значення мають критерії, які 

слугують основою виокремлення періодів, оскільки, від того, які аспекти 

визначеного періоду беруться до уваги, залежить спрямованість та розгортання 

наукового дослідження. Як підкреслює Н. Гупан (2002), критерії періодизації 

повинні стосуватися як закономірностей розвитку суспільства, так й форм та 

методів генези проблеми, що розглядається (с. 19).   

Р. Хіємстра (Hiemstra, 1995) критеріями своєї періодизації обрав важливі 

події  у розвитку освіти дорослих у США, зокрема, поява клубу «Джунто», 

шатоквіанського інституту, ліцеїв, Американської асоціації освіти дорослих, 

перших законодавчих актів тощо. Дж. Адамс (Adams, 1944) та М. Картрайт 

(Cartwright, 1945) теж вважали, що етапами розвитку освіти дорослих можна 

вважати відкриття нових інституцій, появу громадських соціальних рухів. 

Подібний підхід до періодизації розвитку освіти дорослих у США використовує 
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Н. Бірюкова (2009). Проте, ми вважаємо, що поява нових інституцій та рухів 

безпосереднє пов’язані з історико-політичними та соціально-економічними 

чинниками. Саме вони склали критерії періодизації, яку запропонував Т. Штіхт 

(Sticht, 2002). Вчений у розвитку освіти дорослих США виокремлює: період, який 

характеризується появою колоній та становленням республіки (1600–1799 рр.); 

період, що охоплює події громадянської війни та післявоєнний (1800–1899 рр.); 

період розвитку освіти дорослих (1900–2000 рр.). На нашу думку, виокремлення 

періодів розвитку освіти дорослих не варто ототожнювати з початком та кінцем 

століття, оскільки «період характеризується низкою спільних рис, відмінностей і 

особливостей порівняно з іншими періодами, має свій початок і завершеність» 

(с. 36). Тому, відстежуючи становлення та розвиток освіти дорослих у США 

М. Ноулз (Knowles, 1977) при виокремленні хронологічних меж періоду 

користується як соціально-економічними та політичними, так й інституційними 

(поява нових інституцій, форм освіти тощо) чинниками. Його періодизація 

містить п’ять періодів: історико-колоніальний період (1660–1779); роки 

формування (громадянська війна 1780 р.); «визрівання нації» (1866–1920); 

сучасна історія (1921–1961). У цьому контексті привертає увагу періодизація 

Г. Стабблфілда (Stubblefield, 1988; Stubblefield, & Keane, 1994), верхня 

хронологічна межа якої охоплює 80-ті роки XX століття і містить п’ять періодів: 

колоніальний період (1607–1783), який характеризується поширенням 

грамотності населення, появою перших закладів освіти, учнівством; період 

становлення республіки (1784–1865), що заклав основи освіти дорослих як 

механізму демократії та свободи; період економічної модернізації (1866–1918), у 

якому з’являється віра у важливість та корисність освіти для розвитку суспільства 

і людини, нові провайдери освіти дорослих; період кризи та економічного 

підйому (1919–1945), головною рисою якого є визначення освіти дорослих та її 

виокремлення в окрему галузь; «ера освіти дорослих» (1946 – кінець 1980-х 

років), що характеризується визнанням освіти дорослих важливою складовою 

неперервної освіти.  

Ми вважаємо, що назва періоду повинна відображати не тільки історико-

політичні події, а й сутнісні зміни, події, процеси, що стосуються освіти дорослих. 
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На цьому наголошує й Н. Гупан (2016), говорячи про важливість відображення у 

назві періоду «змін педагогічного процесу, деталізованого у фрагментах» (с. 118). 

У цьому контексті привертають увагу авторські періодизації українських вчених 

І. Литовченко (2018), О. Чугай (2016), Н. Терьохіної (2015a). Наприклад, 

досліджуючи розвиток корпоративної освіти у США, І. Литовченко (2018) 

розробила авторську періодизацію, яка складається з періодів, назви яких 

відображають його суттєві характеристики: період учнівства (1776–1871), 

інституційний період (1872–1919), період утвердження неперервної професійної 

освіти 1920–1959), стратегічний період (1960–1980), період розвитку 

корпоративних університетів (1981–1999), модернізаційний період (2000–дотепер) 

(с. 524–526).  

Слушною, на нашу думку, є періодизація освіти дорослих Канади, яка 

обґрунтована відомим канадським дослідником Г. Селманом (Selman, 1995; 

Selman, G., & Selman,  M, 2009). Вчений виокремлює три періоди: період 

зародження руху освіти дорослих (до середини 20-х років XX століття); 

ідеалістичний період (кінець 1920-х – 1950-ті роки XX століття); професійний 

період (початок 1950-тих – кінець 1990-тих років XX століття)
;
 . Періодизацію 

розвитку освіти дорослих у Канаді пропонує у кандидатській дисертації 

М. Борисова (2012), критеріями якої стали історичні, політичні, соціально-

економічні та соціально-культурні чинники. Дослідниця вважає доцільним 

виокремити чотири етапи: підготовчий (XVII – І половина ХІХ століття), 

зародження (ІІ половина ХІХ століття), інституційний (кінець ХІХ – І половина 

ХХ століття); реформістський (ІІ половина ХХ століття – початок ХХІ століття) 

(с. 13). На нашу думку, запропонованій періодизації бракує конкретизації та 

зосередженості на визначних подіях кожного періоду. 

На окрему увагу заслуговує періодизація освіти дорослих 

північноамериканських країн канадського професора університету Альберти в 

Едмонтоні А. Греса (Grace, 2014), яка складається з трьох періодів: період 

соціальної освіти дорослих (1919–1929), період професіоналізації (1930–1946) та 

період корпоративної освіти дорослих. Заакцентуємо на тому, що вчений 
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обґрунтовує можливість розгляду північноамериканської моделі освіти дорослих, 

що свідчить про схожість систем освіти дорослих США і Канади. 

Ретроспективний аналіз розвитку освіти дорослих у розвинених країнах 

Північної Америки дав можливість розробити авторську періодизацію, 

критеріями якої стали: історичні, політичні, соціально-економічні, 

соціокультурні, інституціональні та освітні зміни у США і Канаді у другій 

половини XX – початку XXI століття; формування законодавчо-правової бази 

стосовно освіти дорослих; трансформація її структури, цілей, функцій, змісту, 

форм і методів навчання. 

Періодизація освіти дорослих США і Канади, що охоплює другу половину 

XX – початок XXI століття містить три періоди, які є спільними для обох країн: 

реформування (50-ті -70-ті рр. XX ст.), інституалізації (80-ті -90-ті рр. XX ст.), 

модернізації (2000-ті – 2010-ті рр.) Виділення етапів розвитку освіти дорослих у 

кожному з періодів, дозволяє розкрити специфічні особливості розвитку освіти 

дорослих у кожній з країн. 

Перший період – період реформування охоплює 50-ті – 70-ті рр. 

XX століття. Це період повоєнного процвітання, інтенсивного розвитку 

промисловості, сільського господарства, проведення освітніх реформ. У зв’язку з 

нагальною потребою у підготовлених кваліфікованих робітниках, особливу надію 

покладали на освіту дорослих. Період складається з двох етапів: розвивально-

пошукового (1950–1965) та законодавчо-концептуального (1966–1979). 

Нижня хронологічна межа розвивально-пошукового етапу (1950–1965) 

розвитку освіти дорослих у США зумовлена прийняття Публічного закону про 

федеральну підтримку програм професійного спрямування для сільського 

господарства (1950 р.); створенням Національного наукового фонду (1950 р.), 

який зосередив свою діяльність на дослідженнях особливостей навчання 

дорослих, зокрема, групове навчання, проектне навчання тощо; створенням 

Асоціації освіти дорослих США (Association Adult Education, USA), яка з’явилася 

завдяки об’єднанню організованою у 1924 році Американської асоціації освіти 

дорослих (АААЕ) та Національної асоціації освіти (National education association 

NEA) (1951 р.). Верхньою хронологічною межею інституційного етапу розвитку 
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освіти дорослих у США стало прийняття Закону про початкову і середню освіту 

(The Elementary and Secondary Education Act, ESEA) (1965 р.). У пункті Закону 

«Війни проти бідності» передбачена фінансова підтримка малозабезпеченних 

студентів (у т.ч. дорослих) та започаткування освітніх програм білінгвальної 

освіти; Закону про підготовку кадрів (Manpower Training Act, 1965) та Закону про 

вищу освіту (The Higher Education Act, 1965), які узгоджувалися з прийнятим у 

1944 році Солдатським біллем про права та Законом про зайнятість (1947 р.) й 

надавали фінансову допомогу військовослужбовцям в отриманні як вищої освіти, 

так й різноманітних програм та курсів. У 1965 році затверджується ще один закон 

– Закон про імміграцію (Immigration Act – Hart-Cellar Act, 1965), за яким 

спрощувалася імміграція з країн Азії та Латинської Америки до США, з’являлась 

необхідність у створенні умов для навчання іммігрантів умов.   

Зазначимо, що на розвивально-пошуковому етапі розвитку освіти дорослих 

у США гостро стояло питання боротьби з неграмотністю дорослого населення. 

Так, у 1957 році при Міністерстві освіти було створено Національну комісію з 

грамотності дорослого населення, яка намагалася запустити урядову програму з 

вирішення цієї проблеми (Rose, 1991). Однак у зв’язку з тим, що комісія 

акцентувала увагу тільки на зайнятості та грамотності дорослих та програмах, що 

орієнтовані на підвищення економічної продуктивності, а освіта дорослих 

розглядалася суспільством, здебільшого, як громадянська ліберальна освіта з 

широкими цілями, пропозиції комісії не були підтримані.  

У той час президент Джон Ф. Кеннеді, вражений бідністю та неграмотністю, 

особливо, серед афроамериканців, розглядав освіту дорослих у контексті розвитку 

людських ресурсів та вирішення проблеми підготовки робочої сили. Ним були 

підписані Закони «Про підготовку кадрів та розвиток трудових ресурсів» 

(Manpower Training and Development Act, 1962) та «Про перепланування територій 

для економічного розвитку громади» (Act for Community Economic Development) у 

1962 році. Після його вбивства у 1963 році, наступний президент Л. Джонсон 

приймає програму «Війни з бідністю», створює Президентську робочу групу з 

питань збереження робочої сили (President's Task Force on Manpower Conservation, 

1964), збільшую фінансову підтримку Федеральної програми навчання та 
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розвитку робочої сили. Водночас започатковується програма «Велике 

суспільство», основою якого стали «свобода та достаток». Ця програма 

узгоджувала та гармонізувала цілі освіти дорослих, які стосувалися як сприяння 

зайнятості та продуктивності праці, так й боротьби з неграмотністю, бідністю. У 

1963 році Конгрес США прийняв Закон про професійно-технічну освіту 

(Vocational Education Act, 1963), який наголошував на важливості проведення 

професійних курсів для дорослих, у 1964 році – Закон про економічні можливості 

(Economic Opportunity Act, 1964), який містив розділ «Програма базової освіти 

для дорослих» (Rose, 1991; Sticht, 2003).   

Наші дослідження засвідчують розширення мережі освітніх інституцій, які 

займалисяся освітою дорослих: освітні центри, школи, університети тощо. 

Т. Ковальський (Kowalski, 1988) пропонує класифікацію агенцій, які 

надають послуги з навчання дорослих: заклади, у яких освіта дорослих є 

основною функцією їх діяльності; навчальні заклади, громадські агенції, приватні 

організації та агенції, добровільні організації та групи, державні установи, в яких 

освіта дорослих не є основною функцією (с. 27). 

Водночас, Г. Даркенвалд і Ш. Мерріем (Darkenwald, & Merriam, 1982, 

с. 127) наводять дані, які засвідчують, що частіше місцем навчання дорослі 

обирають коледжі чи університети (30,4%), школи (25,1%), готелі чи інші 

комерційні будівлі (11,4%), місце роботи (8,3%), приватний будинок (6,7%), 

церкву чи інші релігійні агенції (4,9%) та громадський центр, бібліотеку чи музей 

(4,6%) (Рис. 3.3.1.).  

 

Рис. 3.3.1. Провайдери навчання дорослих (Darkenwald, & Merriam, 1982, 

с. 127) 
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Зауважимо, що у 50-60-ті роки XX століття розроблялися спеціальні 

навчальні програми для жінок з профорієнтації, пошуку роботи, кар’єрного 

зростання. Причому, розлученим жінкам та одиноким матерям надавалася 

фінансова підтримка для навчання.  

У часи Холодної війни Фонд освіти дорослих спрямовував свою діяльність 

на посилення демократичних цінностей серед американців. Було запропоновано 

багато різноманітних програм освіти дорослих, зокрема, Програма великих 

книжкових дискусій, програми з обговорення зовнішньої політики, програми 

місцевого планування та ін., які розвивали критичне мислення та розглядалися як 

інструмент формування активного громадянина, розвитку демократії. 

Отже, тенденціями розвивально-пошукового етапу розвитку освіти 

дорослих у США стали: активізація освіти дорослих; масовізація; підвищення 

доступності освіти дорослих; триваюча професіоналізація з одночасною 

лібералізацією; збільшення провайдерів освіти дорослих; посилена увага до 

базової освіти дорослих, американізації суспільства, боротьби з неграмотністю, 

освіти жінок та іммігрантів, розвитку демократії; розробка законодавства освіти 

дорослих; цільове фінансування програм, які, зазвичай, відповідали потребам 

промисловості. 

Нижня хронологічна межа пошуково-розвивального етапу розвитку освіти 

дорослих у Канаді позначена підписанням Федерального договору про 

професійну підготовку (The Federal Vocational Training Agreement, 1950), 

започаткування у коледжі Торонто (Онтаріо) першого докторського курсу з освіти 

дорослих (1950 р.) та початок програми навчання військослужбовців у зв'язку з 

війною в Кореї (1950). Верхня хронологічна межа співпадає з прийняттям 

Федерального закону про професійну підготовку дорослих (Federal Adult 

Occupational Training Act, 1967). 

Саме Федеральний договір про професійну підготовку (The Federal 

Vocational Training Agreement, 1950) став передумовою професіоналізації освіти 

дорослих у Канаді. Його основою слугували Закон про координацію професійної 

підготовки (Vocational Training Coordination Act, 1942), Професійна Угода про 

допомогу школам (The Vocational Schools Assistance Agreement, 1945), 
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Федеральний договір про професійну підготовку (The Federal Vocational Training 

Agreement, 1948). За Законом 1950 р. Федеральний уряд здійснював фінансування 

різноманітних освітніх програм для військовослужбовців, ветеранів, безробітних. 

Програми варіювалися від курсів в середніх школах до навчання на робочому 

місці. Наступний Закон допомоги у професійній та технічній освіті (Technical and 

Vocational Training Assistance Act, 1960), розширив дії попереднього закону, 

додавши до фінансової підтримку уряду підготовку викладачів. Проте, на 

федерально-провінційній конференції у 1966 році уряд заявив, що згортає 

фінансування за цими законами і розпочинає фінансування професійного 

навчання дорослих, про що засвідчило прийняття у 1967 році Федерального 

закону про професійну підготовку дорослих (Federal Adult Occupational Training 

Act, 1967). За цим Законом, федеральний уряд здійснював фінансування 

короткотривалих освітніх програм для дорослих, а довготривалі програми 

повинні були фінансувати провінції (Hunter, 1994).  

Як у США, так й у Канаді у післявоєнні роки практика освіти дорослих 

інтенсивно професіоналізується. Але, якщо у США процес професіоналізації 

розпочався у 30-40-х, то у Канаді він припадає на 50–60 роки XX століття. На 

думку Дж. Томпсона та С. Рендола (Thompson, & Randall, 1994), практика освіти 

дорослих у повоєнні роки у розвинених країнах Америки вирізнялася 

«дисциплінованістю», відходом від історичної маргіналізації освіти дорослих.  

Канада та США у повоєнний період, який характеризувався початком війни 

з Кореєю та «холодної війни», мали міцні економічні зв’язки, які зумовлювалися 

розвитком військово-промислового комплексу. США в край потребували такої 

співпраці, оскільки Канада з її багатими ресурсами забезпечувала ними 

промисловість США. Це сильно позначилося на освіті дорослих, стало поштовхом 

до підтримки неперервної освіти дорослих як інструмента задоволення потреб 

економіки, виробництва, ринку праці.  Однак керівник Канадської асоціації освіти 

дорослих (CAAE) Дж. Сельмен (Selman, 1995) застерігав від зростаючої тенденції 

професіоналізації освіти дорослих, занадто великого зміщення акцентів в освіті 

дорослих на задоволення професійних потреб; важливості задоволення 

різнобічних потреб людини. Його підтримував П. Шітс та ін. вчені (Sheats, Jayne, 



235 

& Spence, 1953), які спираючись на принципові твердження Е.Ліндемана про те, 

що справжня освіта дорослих – це соціальна освіта (Lindeman, 1926), 

наголошували, що освіта дорослих повинна бути гуманізованою освітою, 

спрямованою на потреби людини в самоактуалізації, які доцільно розглядати як 

потреби виживання у постіндустріальному суспільстві (с. 43). Це означає, що 

дорослі потребують не тільки професійного розвитку, а й особистісного, вони 

повинні навчатися жити і функціонувати у громаді. Подібне занепокоєння 

висловлювали А. Томас (Thomas, 1961), М. Ройдж (M. Royge), Дж. Кідд (Kidd, 

Selman, 1978) та інші вчені. П. Бергевін (Bergevin, 1967) наполягав, що освіта 

дорослих повинна відстоювати право давати дорослому учневі не тільки 

професійні знання, а й соціальні та культурні, підтримувати їх баланс з метою 

розвитку здатності людини навчатися, змінюватися.  

Проведений нами аналіз наукових джерел показав, що не дивлячись на 

застереження науковців, професіоналізація освіти дорослих відбувалася 

швидкими темпами. Водночас А. Ліврайт (Liveright, 1960) 50-60-ті роки XX 

століття вважає періодом розвитку вищої освіти дорослих. На різкому 

збыльшенны університетських програм та курсів для дорослих наголошують 

С. Вернер (Verner, 1978) Г. Селмен (Selman, 1995); А. Томас  (Thomas, 1963), та ін. 

У той же час, на думку С. Вернера (Verner, 1978), запропоновані дорослим 

студентам програми та курси були традиційними та недостатньо технонауковими 

і не могли задовольнити широкий спектр їхніх освітніх потреб. Водночас 

заакцентуємо на тому, що до 1968 року майже двадцять університетів в Канаді та 

США пропонували докторські програми у галузі освіти дорослих (Houle, 1970).  

Серед важливих подій 60-тих років XX століття відзначимо: відкриття 

денної та вечірньої шкіл для дорослих у Ванкувері, які давали можливість 

дорослій людині закінчити середню школу та перший курс університету (1962 р.); 

заснування трудового коледжу в Монреалі (Квебек) (1962 р.); започаткування 

програм базової освіти для дорослих (з проживанням) на озері Елліот (Онтаріо) 

(1962–1965 р.), які з’явилися завдяки співпраці провінційного уряду з 

Фронтирським коледжем і стосувалися питань розвитку громади, містили освітню 

складову; створення Центру неперервної освіти Елліотського озера (1965); 
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запровадження освітніх програм для малозабезпечених, іммігрантів, пенсіонерів 

(1960–1967); підготовка Канадською асоціацією освіти дорослих документу «Біла 

книга освіти», в якій визначалися принципи функціонування освіти дорослих та 

пропозиції щодо подальшого її розвитку, наголошувалося на тому, що доступ до 

освіти – це не привілея, а право кожної людини, обов’язкова складова свободи у 

демократичному суспільстві. 

Отже, тенденціями розвитку освіти дорослих у Канаді на пошуково-

розвивальному етапі стало: розширення підтримки федеральним урядом 

професійної, технічної та професійної освіти дорослих, розподіл відповідальності 

з провінційними урядами за проведення програм для дорослих професійного 

спрямування; війна з бідністю через боротьбу з неграмотністю; акцентування на 

професійній освіті для іммігрантів; професіоналізація освіти дорослих та її 

законодавче забезпечення; поява нових освітніх закладів, які надають професійно-

орієнтовані програми; становлення вищої освіти дорослих; розширення мережі 

інституцій освіти дорослих  

Наступний, законодавчо-концептуальний етап (1966–1979 рр.) розвитку 

освіти дорослих у США розпочався з прийняття Закону про освіту дорослих 

(Adult Education Act, 1966), який позначив його нижню хронологічну межу. 

Верхня хронологічна межа співпадає з прийняттям Закону про неперервне 

навчання (Lifelong Learning Act, 1976) та Закону про неперервну та продовжену 

освіту (Lifelong and Continuing Education Act,1979).  

На думку Е. Роус (Rose, 1991), 1966 рік став ювілейним роком для освіти 

дорослих США, оскільки на законодавчому рівні освіта дорослих була визнана 

складовою американської освітньої системи. 

Метою освіти дорослих, за Законом, є заохочення та розширення основних 

освітніх програм для дорослих, задля подолання мовних бар’єрів, набуття базової 

освіти, підготовки до професійного навчання та більш вигідної та продуктивної 

роботи, а також сприяння соціальному та економічному розвитку шляхом 

підготовки продуктивних та відповідальних громадян (Adult Education Act, 1966).  

Освіта дорослих у Законі розглядається з позицій зайнятості людини та 

професійної підготовки, а не як основне право дорослої людини на освіту. Базова 
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освіта дорослих визначається у контексті набуття грамотності американським 

громадянином задля збереження роботи, що, у свою чергу, буде сприяти його 

відповідальності. Водночас освіта дорослих визначається як послуга, що 

надається дорослій людині, яка не має свідоцтва про закінченню школи (Adult 

Education Act, 1966). Зазначена мета освіти дорослих, на нашу думку, 

узгоджується з теорією людського капіталу американського економіста Г. Беккера 

(Becker, 1993), за якою простежується зв’язок між рівнем освіти та 

продуктивністю праці.   

Як засвідчують статистичні дані, після прийняття Закону про освіту 

дорослих суттєво збільшилося федеральне фінансування освіти дорослих. Так, у 

1966 році воно становило приблизно 20 міл. доларів для 377660 студентів (53 

долари за одного учасника), тоді як державне та місцеве фінансування становило 

приблизно 10 міл. доларів (26 доларів) (U.S. Department of Education, 1991). 

Впродовж 70-тих років XX століття були прийняті поправки до Закону про 

освіту дорослих, які сприяли розвитку освіти дорослих в останню чверть XX 

століття, зокрема, у 1970 році були зроблені поправки, які дозволили брати участь 

в освіті дорослих людям з шістнадцяти років (у Законі 1966 р. участь могли брати 

громадяни, яким виповнилося вісімнадцять років); поправки, що розширили 

надання освітніх послуг: окрім базової освіти, дорослі могли набувати середню 

освіту, навички громадянства; поправки 1978 року дозволили надання освітніх 

послуг дорослим, які хоча й мали свідоцтва про закінчення середньої школи, але 

рівень їхньої підготовки був занадто низьким для повноцінного життя у 

суспільстві (Rose, 1991). Дж. Беннон (Bannon, 2016) вказує на те, що у цьому 

Законі не говориться про підготовку дорослої людини до активної, та критичної 

демократичної участі у житті суспільства (с. 328).  

На нашу думку, хоча Закон про освіту дорослих сприяв визначенню освіти 

дорослих як складової системи освіти США, закладав основи створення 

законодавчого забезпечення та функціонування системи освіти дорослих, однак у 

ньому освіта дорослих розглядалася дуже вузько та зводилася майже до базової 

освіти дорослих.  
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Для розуміння сутності та структури освіти дорослих визначальне значення 

мала Міжнародна конференція ЮНЕСКО «Глобальна криза освіти», яка 

проходила у штаті Вірджинія (м. Вільямсбург) у 1967 році. Саме на ній Ф. Кумбс, 

говорячи про кризу освіти, що проявляється в інертності системи освіти у 

відповіді на стрімкі зміни у науці та техніці, економіці та політиці, закликав 

відмовитися від стереотипів в освіті й перейти до більш гнучких та динамічних 

форм, які здатні швидко реагувати на потреби держави, суспільства, індивіда 

(Perkins, 1968). Мова йшла про важливість та необхідність неперервної освіти у 

різних її формах: формальній, неформальній та інформальній. П. Джарвіс (Jarvis, 

2012) слушно назвав її «вакциною, яка здатна врятувати від неграмотності та 

некомпетентності» (c. 112). 

З огляду на наукові джерела зазначимо, що у 70-ті роки XX століття ідея 

неперервності, а разом з нею, ідея неперервної освіти дорослих набула особливої 

актуальності на фоні інтенсивного розвитку науки та техніки, промисловості, 

сільського господарства. Цьому сприяла поява фундаментальних праць 

американських науковців, зокрема, М. Ноулза (Knowles, 1970), П. Бергевіна 

(Bergevіn, 1967), М. Хау (Howe, 1977) та ін.  

На нашу думку, не дивлячись на значну фінансову підтримку, Закон про 

освіту дорослих не додав чіткості та конкретності у формулюванні цілей 

неперервної освіти дорослих, визначення шляхів її розвитку. Тому, у 1976 році 

був прийнятий Закон про неперервне навчання (Lifelong Learning Act, 1976), 

автором та розробником якого був сенатор В. Мондейл. На його думку, 

неперервне навчання є необхідним кроком для того, щоб зробити життя всіх 

американців більш корисним та продуктивним (Peterson, 1979). За цим законом, 

неперервна освіта дорослих містить, базову освіту дорослих, продовжену освіту, 

незалежне навчання, аграрну освіту, бізнес-освіту, професійне навчання, освіту 

батьків, післядипломну освіту, освіту для людей старшого та пенсійного віку, 

освіту для людей з особливими потребами, а також освітні заходи, що спрямовані 

на підвищення кваліфікації тощо. Водночас Ш. Мерріам та P. Кафферелла 

(Merriam, & Caffarella, 2007) зауважують, що прийнявши Закон про неперервне 
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навчання, Конгрес не виділив достатньо коштів на його реалізацію, оскільки 

відніс його до групи «недостатньо визначених проблем». 

Наступний Закон про неперервну та продовжену освіту (Lifelong and 

Continuing Education Act,1979) вносив зміни до Закону про вищу освіту, зокрема, 

вводив поняття освіти впродовж життя; наголошував на необхідності 

забезпечення доступності освітніх та навчальних програм для всіх громадян 

впродовж усього життя; акцентував на необхідності вдосконалення координації 

федеральної підтримки програм упродовж усього життя через федеральні 

відомства, центри інформації про освіту; акцентував на важливості усунення 

фінансових бар’єрів для участі дорослих у освіті.  

Нижньою хронологічною межею законодавчо- концептуального етапу 

(1966–1979) розвитку освіти дорослих у Канаді стало запровадження урядом 

проекту «Новий старт» (New Start), проведення Національної конференції з 

розвитку громад (Онтаріо), верхня хронологічна межа пов’язана зі звітом «Освіта 

та робота канадців». 

Проект «Новій старт» був спрямований на вирішення проблем з бідністю, 

безробіттям, неповною зайнятістю, розвитку людських ресурсів за допомогою 

реалізації економічного та соціального потенціалу; забезпечення рівних 

можливостей для всіх громадян. Однією з унікальних особливостей проекту була 

організаційна модель, що схвалена федеральним урядом та урядами провінцій як 

механізм реалізації програми. Її сутнісними характеристиками стала: створення 

некомерційних приватних корпорацій, у проблемних районах, співвласниками 

яких стали федеральні та провінційні спонсори; 100% федеральна фінансова 

підтримка. Модель орієнтувала на дослідження, вивчення проблеми знедолених, 

впроваджування інновації та оцінювання їх ефективність у вирішенні проблем 

(Sloan, 1970). Було створено шість приватних некомерційних корпорацій. 

Застосування організаційної моделі проекту дозволило визначити виявлено гостру 

потребу у базовій освіті дорослих. Урядом було запропоновано програму базового 

навчання та розвитку навичок (Federal Basic Training and Skills Development 

BTSD), мета якої забезпечити дорослим учням рівень початкової і середньої 

школи як передумови професійного навчання; програму ранньої базової 
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готовності до роботи (Basic Job Readiness Training (BJRT), яка орієнтувалася на 

тих, хто має певний рівень освіти та може бути залучений до короткострокових 

програм навчання чи перепідготовки та отримати робоче місце. На боротьбу з 

неграмотністю був спрямований Закон про офіційні мови (The Official Languages 

Act, 1969), який виявив велику кількість малоосвічених дорослих і викликав 

«вибух» викладання другої мови в країні (Hunter, 1994).  

На нашу думку, досить дивно прореагував федеральний уряд на інформацію 

щодо низького рівня базової освіти канадців – у 70-ті роки XX століття уряд 

суттєво скоротив витрати на навчання дорослих та програми подолання 

неграмотності. А наприкінці 70-тих років, як підкреслює А. Томас (Thomas, 1983) 

забезпечення найбільш неосвічених дорослих майже повністю було припинено. 

Водночас, було здійснено перше дослідження проблеми неграмотності в Канаді 

(1976), проведена Перша національна конференція з грамотності (1977 р.) і 

заснована перша організація, яка опікувалася тільки проблемами грамотності 

дорослих – Рух за канадську грамотність (Movement for Canadian Literacy). 

Проблема грамотності ним розглядалася у контексті проблеми соціальної 

справедливості (Shohet, 2001). 

Освіта дорослих у Канаді тривалий час виконувала компенсаторну функцію, 

але у 60-70-ті роки XX століття, після проведення міжнародних конференцій з 

освіти ЮНЕСКО, представлення концепції неперервної освіти П. Ленграндом 

(Lengrand, 1975), доповіді Е. Фора «Учитися, щоб бути. Світ освіти сьогодні та 

завтра» (Faure, 1972), стало зрозумілим, що основним принципом функціонування 

освіти дорослих є принцип неперервності. 

Важливими подіями, які вплинули на розробку концепції освіти дорослих в 

Канаді стали: доповідь Комісії з освіти провінції Альберта «Вибір майбутнього», 

в якій В. Вьорт (Worth, 1972) наголошував на значенні неперервної освіти 

дорослих, важливості застосування досягнень науково-технічного прогресу в 

освіті, партнерстві різних освітніх інституцій, роботодавців в освіті дорослих; 

доповідь Комісії з освіти провінції Онтаріо «Суспільство, що навчається», в якій її 

автор Д. Райт (Wright, 1972) наголошував на необхідності розвитку неформальної 



241 

освіти дорослих, підкреслював значення та можливості, створеної в Онтаріо 

відкритої Академії.  

Першою спробою розробити концептуальні засади розвитку освіти 

дорослих були зроблені Дж. Томкінсом (Thompking, 1921) у його праці «Знання 

для народу», в якій автор мету освіти дорослих визначає як сприяння покращенню 

життю людей; М. Коуді (Coady, 1939) у роботі «Майстер власної долі», де освіта 

дорослих розглядається як така, що охоплює все життя людини. У 60-70-тих 

роках XX століття концепцію освіти дорослих обґрунтовує видатний канадський 

вчений Д. Кідд (Kidd, 1966). Визначаючи цілями світи дорослих створення умов 

для навчання дорослих, виховання громадянина, виховання вільної людини, 

задоволення освітніх потреб провінції, громади та особистості, пропонує 

типологію освіти дорослих, яка містить компенсаторну, громадянську, 

професійну, вільну освіту дорослих. Завдяки роботам Д. Кідда (Kidd, 1966) у 

США і Канаді активно почали використовуватися поняття неперервна 

(продовжувана) освіта дорослих (continuing education), замість освіти дорослих 

(adult education) та поняття пожиттєва освіта (lifelong education). Під неперервної 

освітою дорослих вчений розумів процес навчання дорослих з метою збагачення 

знань і умінь для задоволення особистих, професійних, суспільних потреб (c. 37). 

На думку А. Томаса (Thomas, 1961), особливою характеристикою Канади як 

країни іммігрантів є звичка людей навчатися з метою адаптації, пошуку роботи 

тощо. Така звичка є надзвичайно важливою і необхідною у технологічному 

суспільстві. Зауважимо, що А. Томас (Thomas, 1961) у неперервній освіті 

дорослих виокремлював два типи освіти: формальну та неформальну освіту (без 

інформальної), оскільки вважав освіту дорослих інституційною формою 

суспільства, що навчається. На нашу думку, канадські вчені А.Томас та І. 

Ванієвич випередили свій час, оскільки перспективи розвитку освіти дорослих 

пов’язували з дистанційним навчання дорослих, відкритими університетами тощо 

(Thomas, 1961; Waniewicz, 1976). За І. Ванієвичем (Waniewicz, 1976), нові форми 

навчання з використанням радіо та телебачення, відеотекстів, відеодисків, 

електронної пошти зроблять освіту дорослих доступною, особливо для людей, які 

живуть у віддалених районах країни. Вчений вважав, що освіта дорослих поєднує 
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багато форм, зокрема, формальну освіту, яку набувають у навчальних закладах; 

професійну підготовку, з метою вдосконалення чи набуття знань та навичок, 

перекваліфікації; компенсаторну освіту, що спрямована на усунення прогалин в 

освіті; громадянську освіту, що формує почуття громадянськості, активної участі 

у житті громади; дозвіллєву освіту, яка стосується хобі, проведення вільного часу; 

просвітницьку діяльність. 

Наприкінці 70-тих років у провінції Британська Колумбія був заснований 

інститут відкритого навчання, у Квебеку – телеуніверситет, у провінції Альберта 

– відкритий університет, у Ньюфаундленді – університетський навчальний 

телевізійний центр, який реалізував проект «Телемедицина» та ін. 

Привертає увагу звіт комісії про освітні відпустки та продуктивність праці 

«Освіта і працюючі канадці» (Adams, 1979), в якому акцентується на необхідності 

навчання на робочому місці, неефективному використанні освітніх відпусток і 

недостатній увазі роботодавців до навчання своїх працівників, підтверджується 

спрямованість освітньої політики на неперервність в освіті дорослих. 

Тенденціями розвитку освіти дорослих Канади на законодавчо-

концептуальному етапі є: усвідомлення необхідності і можливостей неперервної 

освіти дорослих у контексті вирішення соціально-економічних та 

соціокультурних проблем; розробка концепції освіти дорослих, основою якої є 

ідеї про суспільство, що навчається; зменшення фінансування освіти дорослих на 

федеральному рівні; подальша професіоналізація освіти дорослих; пріоритетність 

базової освіти дорослих у контексті вирішення проблем неграмотності та 

соціальної справедливості.  

Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що розвиток освіти 

дорослих у США і Канаді у періоді реформування (50-ті -70-ті рр. XX ст.) має 

схожі характеристики та тенденції, зокрема: усвідомлення необхідності і 

можливостей неперервної освіти дорослих у контексті вирішення соціально-

економічних та соціокультурних проблем; інтенсивна розробка законодавчого 

забезпечення освіти дорослих; розробка концепції освіти дорослих, основою якої 

є ідеї про суспільство, що навчається;  подальша професіоналізація освіти 

дорослих; пріоритетність базової освіти дорослих у контексті вирішення проблем 
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неграмотності та соціальної справедливості (особливо увага незахищенним 

верстам начелення); американізації суспільства; цільове фінансування програм, 

які, зазвичай, відповідали потребам промисловості; розподіл відповідальності з 

урядами провінцій/штатів за проведення програм для дорослих професійного 

спрямування; акцентування на професійній освіті для іммігрантів; поява нових 

освітніх закладів, які надають професійно-орієнтовані програми; становлення 

вищої освіти дорослих; диверсифікація програм навчання; розширення мережі 

інституцій освіти дорослих. Це підтверджує доречність виокремлення феномену 

північноамериканської освіти дорослих.  

 

3.4. Тенденції розвитку освіти дорослих у США і Канаді у 80–90-ті роки 

XX століття  

 За нашою періодизацією наступний період розвитку освіти дорослих у 

США і Канаді  – період інституалізації, що охоплює 80-ті-90-ті роки XX століття. 

Він складається з двох етапів, які по термінам та сутнісним характеристикам є 

подібними у США і Канаді. Це етап розвитку функціональної грамотності 

дорослих (1980–1990) та конструктивний етап (1991–1999).   

Нижня хронологічна межа етап розвитку функціональної грамотності 

дорослих (1980–1990) у США зумовлена прийняттям Закону про організацію 

системи освіти (Education Organization Act ,1980) та Закону про допомогу в освіті 

біженців ( Refugee Education Assistance Act, 1980), а також створенням 

Американською асоціації освіти дорослих і неперервної освіти (American 

Association for Adult and Continuing Education (AAACE), 1981), підготовкою 

доповіді Національної комісії щодо якості освіти «Нація у небезпеці». У Канаді 

початок етапу розвитку функціональної грамотності дорослих пов’язаний з 

організацією Канадської асоціації освіти дорослих (The Canadian Association for 

the Study of Adult Education (CASAE), 1980). Верхня хронологічна межа співпадає 

з прийняттям Національного закону про грамотність (National Literacy Act, 1990) у 

США й підготовкою доповіді щодо аналізу освіти дорослих у Канаді. 

Наші розвідки засвідчують, що у 80-ті роки XX століття різко збільшився 

інтерес до проблеми боротьби з неграмотністю. Це було пов’язано з суттєвими 
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перетвореннями у США як в соціально-економічному, так й у соціокультурному 

контекстах. Важливою подією став приход до влади президента Рональда 

Рейгана, який вніс суттєві зміни у внутрішню та зовнішню політику США, 

започаткував реформи в економіки та освіті. Реакцією уряду на кризу в освіті 

стало прийняття законів, що були спрямовані на реформування освіти. Першим 

став Закон про організацію системи освіти (1980), за яким було створено 

Департамент освіти США. Відповідно Закону його місією було посилення дій 

федерального уряду щодо забезпечення можливостей доступу для освіти кожному 

американцю; посилення дій штатів, освітніх інституцій, громадських організацій, 

батьків та учнів щодо підвищення якості освіти; заохочування до активної участі 

громадськості, батьків та учнів у федеральних освітніх програмах; посилення 

підзвітність щодо виконання федеральних освітніх програм президенту, Конгресу, 

громадськості. Закон про допомогу в освіті біженців (1980), акцентував на базової 

освіті дорослих, вивчення англійської мови як другої. Відповідно Закону було 

збільшено фінансування програм формальної освіти дорослих спрямованих на 

підвищення освітнього рівня біженців й не тільки (U.S. Department of Education, 

2013). Суттєве значення на розвиток освіти дорослих мала доповідь Національної 

комісії щодо якості освіти в країні «Нація у небезпеці» (A Nation at Risk, 1983), в 

якій акцентувалося на необхідності підвищення якості освіти й справедливому 

доступі до освіти всіх громадян (National Commission on Excellence in Education, 

1983; Сбруєва, 2003; Терьохіна, 2015а).  

Після публікації доповіді, секретар Дж. Белл опублікував заяву, в якій 

наголошувалося, що функціональна грамотність дорослих є основною 

«прихованою проблемою» в США, яка стосується американців незалежно від 

раси, статі чи економічного статусу. Приблизно 23 мільйони американців є 

функціонально неграмотними; вони не здатні читати, розуміти, писати або 

обчислювати на рівні, що дозволяє їм функціонувати в складному світі. Вражаюча 

правда полягала в тому, що кожен п’ятий дорослий американець не міг прочитати 

бюлетень, написати заяву щодо прийому на роботу, прочитати вказівки на пляшці 

аспірину (Bell, 1984, с. 2). Акцентуючи на безпосередньому взаємозв’язку між 

неграмотністю, грошима, нещасними випадками та в’язницею, Белл фактично 
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налякав громадськість і спромігся отримати підтримку президента Рейгана щодо 

започаткування у 1983 році Ініціативи поширення грамотності дорослих (Adult 

Literacy Initiative, 1983). Необхідно було розпочинати з подолання функціональної 

неграмотності дорослих, тому у країні стрімко відкривалися нові центри освіти 

для дорослих, вечірні та недільні школи, школи грамотності. Особлива увага 

приділялася навчанню безробітних, біженців, іммігрантів, корінного населення. 

Суттєво збільшилося як кількість дорослих учнів, так й фінансування Конгресом, 

урядами штатів програм освіти дорослих. Так, у період з 1980 по 1990 рр. 

кількість дорослих учнів збільшилася на 47%, а державні дотації зросли з 91 млн. 

доларів США в 1979 р. до 255 млн. доларів США в 1990 р. Крім того, уряд надав 

3,9 млн. доларів на державні гранти стосовно навчання дорослих, 4,9 млн. доларів 

на національні програми грамотності, 9,6 млн. доларів Національному інституту 

грамотності на навчання грамотності бездомних дорослих та 19 мільйонів доларів 

на підвищення грамотності на робочому місці. 7,9 млн. доларів США було 

виділено на фінансування державних центрів грамотності, 4,9 млн. доларів -на 

програми грамотності для в’язнів. У 1988 році федеральне фінансування освіти 

дорослих становило 134 мільйони доларів. Водночас у 1991 фінансовому році 

загальне фінансування освіти дорослих досягло 241 мільйон доларів США, 

збільшившись на 56 відсотків (U.S. Department of Education. (2013), с. 16). 

На етапі розвитку функціональної грамотності дорослих особлива увага 

приділяється боротьбі з маргіналізацією. У цьому контексті приймаються Закон 

про американців з інвалідністю (Americans with Disabilities Act (ADA, 1990), що 

по суті є законом про громадянські права, оскільки він забороняє дискримінацію 

інвалідів у всіх сферах, включаючи освіту; Закон про іммігрантів (Immigrants Act, 

1984), в якому акцентується на освіті іммігрантів різного віку та передбачається 

компенсація витрат для шкільних округів; Закон про імміграцію та громадянство 

(Immigration and Citizenship Act, 1990), який передбачав підтримку іммігрантів у 

здобутті освіти ((U.S. Department of Education. (2013). 

Суттєвий внесок у розвиток освіти дорослих був зроблений Американською 

асоціацією освіти дорослих і неперервної освіти (AAAСE), яка була створена у 

1981 році в результаті злиття Асоціації освіти дорослих та Національної 
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асоціацією народної і продовженої освіти. Вона стала ініціатором поправки 

(1980 р.) до Закону освіти дорослих стосовно надання послуг для тих, хто не 

дивлячись на отриманий диплом про середню освіту, не мав відповідних 

компетентностей для подальшого навчання та отримання роботи; поправки 

(1988 р.) стосовно розширення числа провайдерів, що можуть надавати освітні 

послуги особам із обмеженими можливостями; поправки (1989) щодо 

фінансування навчання на робочому місці, проектів та програм з вивчення 

англійської мови; поправки (1981 р.) щодо створення інформаційного центру 

щодо інформування населення про наявні освітні програми для дорослих. 

Асоціацією було здійснено у 1981 році дослідження стану освіти дорослих в 

країні і зроблено висновок про те, що лише 38 відсотків із усіх дорослих учнів 

навчалися в муніципальних школах, а 62 відсотка – в інших освітніх інституціях, 

серед яких 27,6 відсотка припадає на Центри освіти дорослих (Delker, 1987). 

Необхідно заакцентувати на діяльності, створеної у 1981 році неурядової 

організації Коаліції грамотності (Literacy Coalition), які приділяла увагу 

волонтерській діяльності, пропаганді питань грамотності, реагувала на освітні 

запити дорослих у галузі поширення грамотності. 

На етапі розвитку функціональної грамотності дорослих різко збільшилась 

кількість та різноаспектність освітніх програм для людей похилого віку, перші з 

яких були розроблені у 1962 році у першому Інституті для пенсіонерів-фахівців 

(Institute for Retired Professionals (IRP). Саме з цього інституту почався розвиток 

Інститутів навчання на пенсії (Institute for Learning in Retiremrnt) та Інститутів 

неперервної освіти (Lifelong Learning Institute). Такі заклади відкривалися при 

коледжах та університетах. Наприкінці 80-х років XX століття працювало 52 

таких освітніх закладів. У цьому контексті привертає увагу організація 

«Elderhostel», що була створена у 1975 році з метою надання освітніх послуг 

людям пенсійного віку. Її освітні програми поєднували навчання, дозвілля і 

подорожі. Організація успішно розвивалася й у 1989 р. вже функціонувала 

Мережа Інститутів «Elderhostel», яка охоплювала всі штати і мала понад 200 

освітніх програм для дорослих (Manheimer, 2007; Чаграк, 2019). 
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Серед важливих подій на етапі розвитку функціональної грамотності 

дорослих, відзначимо надання фінансової підтримки не тільки державним, а й 

приватним агентствам, які могли зробити значний внесок у поширення 

грамотності дорослих і надати освітні послуги за меншої ціною, кращої якості та 

сучасним ресурсним забезпечення (U.S. House of Representatives, 1986). 

Наші розвідки засвідчили, що неолібералістична політична практика 

започаткована Р. Рейганом у США у кінці 80-х років була прописана у так 

званому «Вашингтонському консенсусі», який передбачав зниження соціальних 

витрат, у тому числі й на освіту. Федеральні дотації стосовно освіти дорослих 

стосувалися здебільшого тільки розвитку функціональної грамотності, яка була 

необхідною умовою економічного та промислового зростання. Різке зниження 

фінансування освіти дорослих означало, що неолібералістична практика в освіті 

перетворює освіту у товар, спонукаючи боротьбу за людський капітал, 

особистісні цілі якого співпадають з економічними інтересами (Русакова, & 

Хмелинин, 2012). Це означає, що освіта розглядалася не як інструмент подолання 

соціальної нерівності, що існувало історично, а як фактор соціальної 

диференціації через доступ до певного рівня освітніх послуг у залежності від 

економічних можливостей того, хто навчається. Таким чином, ідеологія вільного 

ринку виявилася у всіх аспектах американського життя та сформувала 

американську культури, а поняття «індивідуальна свобода» перетворилося на 

тверду віру в індивідуальну ініціативу та особисту відповідальність за своє життя 

в бідності чи в багатстві. Неолібералізм фактично «розірвав зв’язок між освітою 

та соціальними змінами» (Giroux, 2004, c. 66). Навчання, таким чином, було 

зведено до економічних, а не демократичних цілей.  Як зазначав Г. Деметріон 

(Demetrion, 2005), федеральна політика щодо грамотності дорослих стала у 1980-х 

роках нерозривно пов’язана з потребами ринку праці та підготовкою робочої 

сили. Оскільки було дозволено бізнесу взяти під свій контроль освітні потреби, 

цілі та забезпечення навчання, то особистісні потреби та цілі дорослого учня 

перестали бути важливими. Метою навчання дорослих стала підготовка робочої 

сили, яка готова та здатна зайняти вільні посади, як правило, низькооплачувані 

посади, з метою підвищення економічної продуктивності. Прив’язуючи 



248 

економічні потреби безпосередньо до навчання грамоті, дорослі фактично 

втрачають  можливості до саморозвитку, самоактуалізації. Вони розглядаються як 

машини, як людський капітал, що нагадує спроби Генрі Форда в 1910-х роках 

створити повністю податливу робочу силу (Beauregard, 2009). 

Національне опитування грамотності дорослих (NALS) проведене у 1990 

році показало низький рівень функціональної грамотності американців, тому 

прийняття Національного Закону про грамотність (Natіonal Lіteraсy Aсt) стало 

кульмінацією етапу поширення грамотності. У Законі наголошувалося на 

необхідності підвищення рівня грамотності та базових навичок дорослих, 

створення умов для доступу різних верст населення до базової світи дорослих, 

формування базових навичок, необхідних для ефективного функціонування та 

життєдіяльності дорослої людини; посилення та координації програм грамотності 

дорослих. Водночас, Закон зосередив увагу на грамотності як засобі вирішення 

багатьох соціальних проблем. За Законом, грамотність означає набуття вмінь 

читати, писати, рахувати, розмовляти англійською мовою, які допоможуть у 

житті, роботі, досягненні своїх цілей, у подальшому навчанні. При цьому, 

особлива увага приділялася проблемі соціального партнерства у вирішенні 

проблем грамотності, залучення бізнесу, промисловості, влади, державних та 

приватних провайдерів освіти. 

Заакцентуємо на тому, що у 80-90-ті роки XX століття в Канаді, так само як 

й у США спостерігалася економічна криза, що позначилося й на розвитку освіти 

дорослих. Зміни при владі правлячих партій, які мали різні підходи та баченням 

розвитку освіти впливало й на розвиток освіти дорослих в країні. Однак, кожен 

уряд Канади як на федеральному, так і на провінційному рівнях розглядали освіту 

дорослих, перш за все, у контексті розвитку канадської робочої сили від 

ефективності якої залежило покращення економіки. Впродовж 1980-х 

підвищувався рівень безробіття. Лише наприкінці 90-х років рівень безробіття 

зменшився. Однією з причин зростання рівня зайнятості став перехід до 

неповного робочого дня, тимчасового найму робітників (MacBride-King, 1997). 

Урядом наголошувалося на тому, що вихід із кризи безпосередньо пов’язаний з 

рівнем освіти і тому, розвиток національного інтелектуального капіталу стає 
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пріоритетом для майбутнього (Industry Canada, 1998, с. 1). А це означало, що 

освіта впродовж життя була визначена пріоритетом канадської політики.  

Початок етапу розвитку функціональної грамотності в Канаді позначений 

створенням Канадської асоціації освіти дорослих. У 1982 році нею було 

проведено дослідження стосовно розвитку освіти дорослих в Канаді, яке виявило, 

що деякі групи населення, зокрема, жінки, корінне населення, люди похилого 

віку, люди з обмеженими можливостями, дорослі з низьким рівнем освіти 

недостатньо залучені до системи освіти дорослих. Результати дослідження 

слугували основою у розробці Федеральним урядом Національної освітньої 

програми, яка, перш за все, була орієнтована на навчання дорослих у 

провінційних громадських коледжах. Уряд виділяв фінансування на курси 

підвищення кваліфікації, мовні курси для іммігрантів, базову освіту дорослих, 

освіту для ринку праці. Крім того, фінансував проекти виробничого навчання на 

виробництві. Наприкінці 1982 року був прийнято Закон про національну систему 

професійної підготовки (National Training Act, 1982), створено Департамент 

працевлаштування та імміграції. У звіті «Розвиток ринку праці у 80-ті», який був 

підготовлений Департаментом працевлаштування та імміграції, наголошувалося 

на важливості базової освіти дорослих, розробки інтегрованих курсів, які 

поєднували професійну підготовка з формуванням базових навичок.  

Приход до влади прогресивно-консервативної партії у 1984 році дещо 

змінив акценти у розвитку освіти дорослих. На основі результатів проведеного 

дослідження Канадською асоціацією освіти дорослих «Дорослі з  недостатнім 

рівнем освіти», який показав необхідність вирішення проблеми грамотності в 

країні, була розроблена й прийнята урядом Канадська стратегія зайнятості (The 

Canadian Jobs Strategy, 1984). За словами Міністра зайнятості та імміграції Флора 

Макдональд, стратегія внесла зміни до державних програм ринку праці, що 

суттєво змінило механізми «розвитку та інвестування в найважливіший ресурс 

жителів Канади» (Employment and Immigration Canada: Canadian Jobs Strategy, 

1985, с. 1). Але насправді головними атрибутами Канадської стратегії зайнятості 

було зменшення фінансування та поступова приватизація закладів навчання 

дорослих. Якщо запропоновані урядом прем’єр-міністра П’єра Трюдо програми 
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створення робочих місць наголошували на перевагах громади, врахування її 

інтересів, то підхід прем’єр-міністра Мальруні був невід’ємною частиною 

неоліберальної ідеології уряду. Впровадження Канадської стратегії зайнятості 

суттєво знизила урядову підтримку освіти дорослих і розглядалася урядами 

провінцій як «розграбування» території з метою економії коштів (McBride, 1998). 

Наступна Стратегія розвитку робочої сили (Labour Force Development Strategy, 

1989) тільки посилила цей підхід. Проте, Федеральний уряд пообіцяв тісно 

співпрацювати з провінційними урядами, приватним сектором, освітніми 

інституціями з пошуку шляхів забезпечення доступу канадців до базової освіти.  

Усвідомлення масштабів проблеми грамотності, призвело до створення у 

1987 році Національного секретаріату з грамотності (National Literacy Secretariat, 

NLS) з метою фінансування ініціатив із поширення грамотності, підготовки та 

прийняття Федеральної національної стратегії поширення грамотності з 

фінансуванням 110 млн. доларів на п’ять років (Draper, & Carare, 1998). 

Особливого значення в боротьбі з неграмотністю населення мала розгалуження 

інфраструктура підтримки діяльності з грамотності по всій Канаді, включаючи 

центри освіти дорослих, електронні мережі, а також провінційні та територіальні 

коаліції, які частково або повністю фінансувалися Національним секретаріатом 

грамотності (NLS). Так, NLS профінансував більше ніж 4500 проектів, підтримав 

створення навчальних матеріалів та посилив підтримку досліджень (Shohet, 2004).  

Важливими подіями розвитку освіти дорослих у Канаді стало відкриття у 

1980 році першої програми Elderhostel в Університеті Нью-Брансвік м. 

Фредеріктоні; створення у 1981 році у Квебеку Комісії Мішель Жана, яка 

займалася розробкою стратегії розвитку професійної та соціально-культурної 

освіти дорослих, Канадської асоціації громадської освіти (CAGE) у 1984; 

проведення у 1985 році дослідження «Декілька питань балансу», яке виявило 

наявність дискримінації жінок в канадських університетах, показало, що 20 

відсотків дорослих приймали участь у навчанні у 1983 році; створення у 1986 році 

Канадської асоціації дистанційної освіти (CADE), та випуск журналу 

«Дистанційна освіта»; створення у 1990 році за підтримки Федерального уряду 

Національного секретаріату з питань грамотності; об’єднання у 1988 році 
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Інституту відкритого навчання в Британській Колумбії та телевізійної мережі 

KnowledgeNetwork в Агентство відкритого навчання. Дистанційне навчання стало 

використовуватися у 15 громадських коледжах Британської Колумбії. Програми 

дистанційного навчання дорослих пропонувалися у Телеуніверситеті Квебеку, 

Університеті Атабаски в провінції Альберті. 

Таким чином, тенденціями розвитку освіти дорослих у США і Канаді на 

етапі розвитку функціональної грамотності дорослих стало зростання державного 

інтересу та збільшення інвестицій у розвиток функціональної грамотності 

дорослих; утвердження ідей неперервної освіти; надання доступу до освіти тим 

дорослим, які мають низький рівень освіти, що є недостатнім для ефективного 

громадянства та зайнятості на ринку праці; законодавча підтримка розвитку 

грамотності дорослих; посилення федерального впливу на розвиток освіти 

дорослих; перехід до неоліберальної практики в освіті дорослих; маркетизація 

освіти дорослих; скорочення соціальних програм та фінансування неформальної 

освіти дорослих; розширення інформаційно-консультативних послуг для 

дорослих; фінансова підтримка базової освіти дорослих; розвиток базової освіти 

дорослих як інструменту вирішення проблем маргіналізації, боротьби з бідністю; 

розвиток базової освіти дорослих як механізму вирішення проблем 

працевлаштування; акцентування на освіті людей пенсійного віку, інвалідів, 

іммігрантів, безробітних, жінках, корінного населення; усвідомлення місця та 

значення освіти дорослих для розвитку економіки та суспільства; диверсифікація 

освітніх програм для дорослих; розширення мережі провайдерів освіти дорослих.  

Нижньою хронологічною межею конструктивного етапу (1991–1999 рр.) 

розвитку освіти дорослих США стало прийняття Біллю про права дорослого учня 

(A Bіll of Rіghts of the Adult Learner, 1991), Закону про громадянські права (The 

Civil Rights Act, 1991) та Програми «Америка 2000: Стратегія освіти» (America 

2000: Education Strategy, 1991). Верхня хронологічна межа співпадає з прийняттям 

у 1999 році Закону про взаємодію у галузі освіти (Education Flexibility Partnership 

Act); Закону про освіту дорослих та сімейну грамотність (Adult Educatіon & 

Famіly Lіteracy Act, 1998), Закону про інвестиції в робочу силу (Work force 

Іnvestment Act (WІA), 1998).  
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На початку 90-х років з приходом до влади президента Білла Клінтона, 

розпочалася реформа соціального забезпечення, під девізом «Робота перш за все». 

Її метою було обмеження кількості отримувачів соціальної допомоги. Основним 

засобом реалізації реформи, стало залучення дорослих до навчання, підвищення 

їх освітнього рівня, з метою працевлаштування. Уряд прийняв Закон про 

узгодження особистої відповідальності та надання можливостей для отримання 

роботи (PRWORA, 1996), який регламентував отримання соціальної допомоги, 

вихід на ринок праці, дозволяв через програму грантів фінансування навчання 

грамоті, отримання базової освіти (ABE), вищої освіти, проходження курсів 

англійської як другої мови (ESL), (Hayes, 1999). 

Привертає увагу розроблена у Массачусетсі у 1991 році Програма навчання 

робітників (The Workers Education Program), яка надавала курси з навчання 

грамоті та формування базових навичок, а також з розвитку критичного мислення. 

Її фінансування надавала профспілка, яка була зацікавлена у навчанні працівників 

з метою подолання нерівності та несправедливості, на відмінну від роботодавців, 

які хочуть отримати після навчання кращих працівників (Utech, 2002). 

Важливою подією розвитку освіти дорослих на конструктивному етапу 

стало прийняття Біллю про права дорослого учня (1991), який підтвердив, що 

дорослий учень має право на освіту незалежно від віку, статусу, статі, раси; право 

на фінансову допомогу з боку держави; право на оцінку його попередніх знань, 

умінь та досвіду й підтвердження і визнання результатів неформальної та 

інформальної освіти (Bіll of Rіghts of the Adult Learner, 1991); Терьохіна, 2015a). 

У 1991 році Федеральним урядом була запущена програма «Америка-2000. 

Стратегія освіти», яка була розрахована на 10 років. Її основним завданням стало 

реформування системи освіти задля подолання кризи в освіти та забезпечення 

світового лідерства (U.S. Department of Eduсatіon, 1991a). Одно із її основних 

положень стосовно необхідності кожному бути грамотним, освіченим та 

успішним, стосувалося безпосередньо освіти дорослих. Програма «Цілі 2000» 

(Goals, 2000), яку називали Законом про освіту за її амбіційні цілі та завдання 

щодо забезпечення американців якісною освітою, отримала фінансування на 

федеральному, штатному та муніципальному рівнях.  



253 

Відповідно до цього було розширено мережу освітніх інституцій освіти 

дорослих, суттєво збільшено кількість освітніх програм. Освітні інституції для 

дорослих отримали фінансову допомогу відповідно до прийнятого Плану 

підготовки американських учнів до XXI століття: забезпечення технологічної 

грамотності (Getting America's Students Ready for the 21st Century: Meeting the 

Technology Literacy Challenge, 1996). Дорослі учні отримали можливість 

оволодіти новими засобами навчання, використовувати комп’ютерні технології в 

процесі навчання. Провайдери освіти дорослих розширили перелік освітніх 

курсів, додавши різноманітні курси комп’ютерної грамотності, а також курси 

дистанційного навчання для дорослих. 

У середині 1990-х років XX століття у Сполучених Штатах Америки 

відбулася так звана «Республіканська революції» чи «Революція Грінгріча», що 

привела до влади республіканців, які отримали більшість у Конгресі (Gold, 1998). 

Вона зумовила перегляд функціональних ролей федерального уряду, урядів 

штатів, місцевого самоврядування на основі нового федерального підходу у 

державній політиці. За цим підходом органи штатів та місцевого самоврядування 

можуть більш оперативно, ніж федеральний уряд, реагувати на суспільні потреби, 

обґрунтовано претендуючи на одержання федеральної фінансової допомоги, що 

дозволить проводити гнучку національну політику.  

Важливою подією для розвитку освіти дорослих стало прийняття у 1998 

році Закону про інвестиції у робочу силу (Workforce Investment Act, 1998), який 

законодавчо встановлював систему інвестицій у робочу силу, створював 

передумови для професійного розвитку робітників; вносив зміни у фінансування 

та оцінку програм освіти дорослих (базової та середньої освіти), сприяв 

поглибленню партнерства між освітою дорослих, ринком праці, бізнесом та 

урядом. Другий розділ Закону про інвестиції у робочу силу (WIA) містив Закон 

про освіту дорослих та сімейну грамотність (Adult Education and Family Literacy 

Act of 1998), який мав на меті створення партнерських відношень між 

Федеральним урядом, урядом штатів та місцевого самоврядування задля 

підтримки дорослих у їх прагненні стати грамотними та набути знання та навички 
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необхідні для працевлаштування та самозабезпечення, стати повноправними 

партнерами у розвитку та навчанні своїх дітей. 

Певне значення у стимулюванні розвитку освіти дорослих на рівні штатів 

мав Закон про взаємодію у галузі освіти, за яким федеральні дотації системи 

освіти штатів залежали від рівня успішності тих, хто навчається, а ті роботодавці, 

що пропонували освітні програми своїм робітникам, що не мали базової освіти, 

отримували 10% податкову знижку (United States. President and Council of 

Economic Advisers, 1999). 

Зауважимо, що не дивлячись на реформування системи освіти, 

усвідомлення значення освіти дорослих та збільшення її фінансування, основні 

положення, прийнятої у 1991 році Програми «Америка 2000: Стратегія освіти», не 

були реалізовані повністю. Дії уряду з реформування освіти оцінювалися 

неоднозначно від «помірковано обнадійливих» до «дискусійно-проблемних» 

(Finn, & Petrilli, 2000; Сбруєва, 2003), з розумінням того, що американська 

система освіти потребує подальшого реформування.   

Наприкінці конструктивного етапу розвитку освіти дорослих Федеральний 

уряд збільшив щорічні асигнування Національному секретаріату грамотності до 

30 млн. доларів і спрямував додаткові гроші на сімейну грамотність, грамотність 

на робочому місці та нові технології. Цей крок розглядався як знак продовження 

федеральних зобов’язань.  

Конструктивний етап в розвитку освіти дорослих у Канаді розпочався з 

представлення результатів дослідження Канадської асоціації освіти дорослих 

«Огляд навичок грамотності, що використовуються в повсякденній діяльності» та 

результатів опитування про освіту і навчання дорослих, які виявили великі 

проблеми з грамотністю канадців. Це стало підґрунтям для певних змін в освітній 

політиці нового прем’єр-міністра Канади Жана Кретьєна – представника 

ліберальної партії. У 1993 році було прийнято Стратегію сталого розвитку 

Канади, в якій акцентувалося, що в умовах розвитку технологій, ефективність та 

конкурентоспроможність країни залежить від рівня освіти населення, її 

професійної підготовки, розвинутості соціального партнерства між провінційним 

урядом, бізнесом та ринком праці. Пропонувалося більше повноважень надати 
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муніципалітетам в організації системи освіти дорослих з метою більш адресного 

задоволення потреб ринку праці. Для реалізації поставлених завдань задіяли 

Канадську раду з питань розвитку робочої сили, до якої входили представники 

бізнесу, освіти та груп, що пов’язані з проблемою рівності (жінки, аборигени, 

інваліди та ін.). Їх спільна робота мала сприяти розвитку кваліфікованої робочої 

сили, моніторингу та оцінки навчання. Канадська рада з питань розвитку робочої 

сили ініціювала створення провінційних та локальних рад у деяких провінціях, 

зокрема, Квебек, Онтаріо, Британській Колумбії, що надавали консультації, 

пропонували освітні програми (Haddow, & Sharpe, 1997). Федеральний уряд 

ініціював створення галузевих рад, які реалізовували свої інтереси в процесі 

навчання дорослих. Наприклад, Канадський конгрес сталі та зайнятості, Секторна 

автомобільна (Онтаріо), аерокосмічна (Квебек).  

У 1995 році Урядом була затверджено Програму «Робочі місця та 

зростання» (Jobs and Growth), яка отримала назву «Зелена книга». В ній 

підкреслювалася спрямованість на відповідність навчання вимогам ринку праці, 

радикальну переструктуризацію системи страхування, передачу всіх повноважень 

щодо розвитку освіти та забезпечення зайнятості урядам провінцій та територій, а 

також усунення Федерального уряду від організації навчання для ринку праці 

(Human Resources Development Canada, 1995). Надання послуг базової освіти 

дорослих передбачено законодавством не у всіх провінціях і, як правило, 

стосується тільки освітнього сектору. У 1999 році пропонувалося понад вісімсот 

навчальних програм в освітніх інституціях формальної і неформальної освіти, 

однак доступ до освіти дорослих у різних провінціях був нерівномірним (Barker, 

1999; Ходдінотт, 1998). Важливими подіями стало започаткування у 1994 році 

бакалаврської програми в університетському коледжі Фрейзер-Валлі, м. 

Ебботсфорд, в Британській Колумбії, а також заснування Саскачеванських премії 

«Програма року» для освіти дорослих та «Андрагог року»; відкриття у 1999 році 

першої Національної освітньої телевізійної  служби.  

Отже, тенденціями розвитку північноамериканської освіти дорослих на 

конструктивному етапі можна визначити такі: професіоналізація освіти дорослих 

(формування трудових ресурсів, економічного та виробничого потенціалу 
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відповідно до потреб ринку праці; процес засвоєння професійного досвіду, 

активної реалізації своїх можливостей, неперервного професійного саморозвитку 

та самовдосконалення); гуманістично-прогресивний підхід у розвитку освіти 

дорослих змінюється на ринково-орієнтований та професійно-орієнтований 

підхід, які акцентують на людському капіталі, навчання дорослих у контексті 

економічної конкурентоспроможності; розширення соціального партнерства в 

освіті дорослих; збільшення фінансування не тільки на базову освіту дорослих, а 

й на програми середньої освіти дорослих, професійного та особистісного 

розвитку; підтримка незахищених верст населення в отриманні базової освіти; 

збільшення фінансування програм сімейної грамотності та грамотності на 

робочому місці, програм американізації/ канадизації іммігрантів; розширення 

мережі освітніх інституцій; диверсифікація змісту, форм, методів навчання 

дорослих; інформатизація освіти дорослих, що пов’язана з використанням 

сучасних інформаційно-комунікативних технологій та можливостей Інтернет; 

розвиток законодавчого забезпечення.  

 

3.5. Розвиток освіти дорослих у Сполучених Штатах Америки і Канаді у 

XXI  столітті: законодавчо-правові засади 

Період модернізації у розвитку освіти дорослих у північноамериканських 

країнах охоплює 2000-ті-2010-ті роки. Його визначальною характеристикою стали 

процеси глобалізації, демократизації, комп’ютеризації, які зумовили динамічні 

зміни у розвитку освіти дорослих. У Декларації Саміту ООН 2000 зазначалось, що 

глобалізація є цивілізаційним викликом, тому необхідно прикласти зусилля для 

того, щоб глобалізація сприяла розвитку людства, а не навпаки.  

Період модернізації у розвитку освіти дорослих США і Канади, за нашої 

періодизацією, складається з ринково-зорієнтованого (2000–2008 рр.) та 

трансформаційного (2009 – нині) етапів. 

У США нижньою хронологічною межею ринково зорієнтованого етапу 

(2000–2008 рр.) розвитку освіти дорослих стало прийняття Закону про захист 

національної освіти (2000), а у Канаді - підготовка звіту «Освіта та навчання 

дорослих у Канаді: усунення ключових прогалин у знаннях» (Baran, Bérubé, Roy, 
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& Salmon, 2000). Верхньої хронологічною межею у США є затвердження Закону 

про можливості вищої освіти (2008), а у Канаді – затвердження провінційними 

урядами Стратегій розвитку освіти дорослих та Планів дій, а також підготовка 

звіту «Працевлаштування в Канаді: підготовка до майбутнього» (2008). 

На початку XXI століття у США був прийнятий Закон про захист 

національної освіти (Natіonal Defense Eduсatіon Aсt, 2000), в якому особлива увага 

приділялася базовій освіті дорослих, освіті незахищених верст населення, 

збільшенню фінансування Федеральним урядом. Проте, Закон був прийнятий, але 

не реалізований, оскільки після десятирічного економічного зростання, у країні 

розпочалася економічна та політична криза, однією з причин якої стали події 11 

вересня 2001 року. Саме в цей час до влади прийшов новий президент Джордж 

Буш, який у Посланні конгресу наголошував на пріоритетності освіта у державній 

політики. І вже у 2001 році приймається оновлений Закон про початкову і 

середню освіту (Elementary and Secondary Education Act, 2001), та Закон «Не 

залишити ні однієї дитини позаду» (No Child Left Behind Act, 2001), які 

стосувалися навчання дітей і дорослих грамоті як базової основи для їх подальшої 

освіти, розвитку економіки.  

На нашу думку, сумні події 11 вересня 2001 року показали, що в суспільстві 

існують не тільки проблеми з функціональної грамотністю, але й існує потреба у 

формуванні демократичної громадянськості, розвитку критичного мислення, 

активності членів громади. Можливо, саме тому, у 2001 році приймається Закон 

про освіту для демократії (The eduсatіon for demoсraсy Aсt, 2001), який 

спрямовувався на розвиток громадянської освіти, виділення грантів Центру 

громадянської освіти для реалізації програми «Ми, люди…», «Громадяни», 

«Громадянин і Конституція» та ін., формування громадянської компетентності 

тощо. Цей Закон мав значення для розвитку неформальної освіти дорослих в 

країні, яка займала важливе місце у розвитку громади та суспільства.   

Наступним кроком у розвитку освіти дорослих стало створення Комісії з 

освіти для майбутнього, яка займалась визначенням та обґрунтуванням 

перспективних напрямків освіти дорослих. За її висновками проблема 

грамотності, освіта для ринку праці, вища освіта дорослих, освіта для демократії є 
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тими стратегічними напрямками розвитку освіти дорослих, які здатні підтримати 

лідерські позиції США на світовій арені. Відповідно до цього було прийнято 

поправки до Закону про вищу освіту (2002), за якими розширювався доступ до 

вищої освіти для студентів з низьким та середнім рівнем доходу, виділялися 

додаткові кошти для аспірантури. 

Наші розвідки доводять, що Федеральний уряд робив суттєві інвестиції в 

освіту дорослих (ABE, ASE та ESL) впродовж першого десятиліття 21 століття. 

Так, дотації зросли з 316 млн. доларів США у 2000 р. до 497 млн. доларів у 2010 

році, а загальне фінансування освіти дорослих зросло з 500 мільйонів доларів у 

2000 році до майже 640 мільйонів доларів США у 2010 році (Snyder, & Dillow, 

2012). Результати Національної оцінки грамотності дорослих (National Assessment 

of Adult Literacy) 2003 року вказують на те, що 31 мільйон дорослих (14%) у 

Сполучених Штатах мали рівень грамотності, стосовно читання, нижчий за 

базовий, а 48 мільйонів (22%) - кількісну грамотність нижче базової. За даними 

перепису 2000 року близько 47 мільйонів жителів США повідомили, що вдома 

вони переважно розмовляють не англійською мовою, і понад 21 мільйон 

американців зазначили, що спілкуються англійською не дуже добре. Водночас за 

статистичними даними у 2006 році серед 120 млн. дорослих у віці від 25 до 64 

років, які були задіяні на ринку праці, 36 міл. людей закінчили середню школу або 

її еквівалент, але не робили спроб продовжити навчання, а приблизно 12 міл. 

працюючих дорослих не змогли закінчити середню школу (Bosworth, 2008).  

На думку Б. Босверса (Bosworth, 2008), федеральна політика на початку XXI 

століття у США, що була спрямована на підвищення грамотності та володіння 

мовою стала «жахливим провалом» (с. 76). Наприклад, приблизно 2,6 мільйона 

людей були зараховані до федеральних програм базової освіти дорослих (ABE) у 

2004–2005 роках. Однак більшість з них не змогли знайти прибуткову роботу. 

Насправді більшість учасників ABE, які підтримувалися федеральною владою, 

навіть не перебували на активному ринку праці. Близько половини з тих, хто був 

залучений до базової освіти дорослих розглядали АВЕ як альтернативний шлях 

для закінчення середньої школи. Незадовільна ситуацій була й з вивченням 

англійської мови. За даними Національного центру статистики, лише 11% 
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дорослих, що не володіють англійською мовою, брали участь у курсах вивчення 

англійської як другої мови (ESL) впродовж року (Snyder, Dillow, 2012). 

Федеральний уряд великі надії покладав у вирішенні проблеми грамотності 

на штати, провайдерів освіти дорослих, роботодавців. У 2006 році було прийнято 

Закон Карла Д. Перкінса про кар’єру та технічну освіту (The Carl D. Perkins Career 

and Technical Education Act), за яким здійснювалося федеральне фінансування 

штатів, надавалися державні гранти для вдосконалення програм для кар’єри та 

середньої й технічної освіти. Ці програми охоплювали середню та післядипломну 

освіту дорослих, були розраховані на 1-2 роки навчання, орієнтувалися на 

формування базових навичок та навичок, що необхідні для ринку праці, зокрема, 

у таких сферах як кулінарія, косметологія, програмне забезпечення тощо. 

Особливий акцент у Законі був зроблений на освіті корінного населення.  

Зазначимо, що фінансова підтримка освіти дорослих у США з 2003 

здебільшого спрямовувалася на розвиток робочої сили та працевлаштування.  

Використання підтримки роботодавцями здобуття середньої освіти своїми 

працівниками розглядалася як ефективний інструмент у професійному розвитку 

працюючих дорослих після закінчення середньої школи. Оскільки підприємства 

були зацікавлені у підвищенні освітнього рівня своїх працівників, багато 

роботодавців оплачували частину або всі витрати на навчання своїх працівників. 

Зазначимо, що роботодавці більш активно вкладали кошти в отримання своїми 

співробітниками ступеня бакалавра, ніж у навчання робітників з низьким рівнем 

освіти. У 2008 році приймається Закон про розширення можливості вищої освіти 

(Higher Education Opportunity Act, 2008), в якому акцентується увага на фінансової 

підтримки вищої освіти дорослих.  

Наші розвідки засвідчують, якщо у Законі про інвестиції у робочу силу 

(The Workforce Investment Act, 1998) відповідальність за освіту розподілялася між 

урядовими рівнями, то у 2008 році відповідальність повністю перейшла на рівень 

штатів на муніципалітетів, а функцією Федерального уряду залишилася фінансова 

підтримка штатів і місцевих громад (Milana, McBain, 2014).  
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Кінець ринково зорієнтованого етапу розвитку освіти дорослих збігається з 

роками Великої рецесії в США і Канаді – спадом виробництва, фінансовою 

кризою, що суттєво зменшило фінансову підтримку освіти дорослих. 

Ринково зорієнтований етап у Канаді, на відміну від США, можна вважати 

більш успішним в економічному плані. Спостерігалося зростання виробництва, 

зменшення безробіття. Проте, боротьбу з неграмотністю населення важко було 

назвати успішною, що засвідчує документ «Освіта та навчання дорослих у Канаді: 

усунення ключових прогалин у знаннях, розвитку людських ресурсів  (2000 р.). В 

документі визначаються та аналізуються прогалини в освіті дорослих: результати 

навчання дорослих, мотивація та бар’єри для навчання дорослих, неформальне 

навчання (Baran, Bérubé, Roy, & Salmon, 2000). Його висновки та рекомендації 

були враховані у Канадській інноваційній програмі для XXI століття (2001 р.) та 

Інноваційній стратегії Канади (Canada’s Innovation Strategy, 2002), в яких 

наголошувалося на особливому впливі освіти дорослих, що відповідає за 

оновлення та ефективність знань та сформованість навичок, на інноваційний 

розвиток країни. Важливе значення для розвитку освіти дорослих мала 

Інноваційна стратегія Канади - національний проект з підготовки кваліфікованої 

робочої сили та розвитку інноваційної економіки. Він стосувався двох аспектів 

освіти дорослих: оволодіння знаннями та формування навичок; інвестування в 

людей, їх знання; містив цілі та етапи в кожній із наступних областей: діти та 

молодь; післядипломна освіта; доросла робоча сила; імміграція.  

У документі «Знання мають значення: навички та навчання для канадців» 

(2002), канадський уряд чітко дає зрозуміти, що оновлення та набуття знань та 

навичок робочої сили є єдиним шляхом до конкурентоспроможності під час 

технологічних змін (Human resources development Canada, 2002)
 
. З точки зору 

політики неолібералізму, саме навчання впродовж життя стає основою розвитку 

людських ресурсів, механізмом конкурентоспроможності країни.  

Одним із проявів політики у галузі освіти дорослих Канади є інвестиції 

держави в навчання та освіту іммігрантів (HRDC 2002) та визнання того, що 

іммігранти зіграли важливу роль у демографічному та економічному зростанні 

Канади. Федеральний уряд вже давно підтримує вивчення іммігрантами 
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англійської мови та програм освіти для ринку праці. Наприклад, Міністерство 

громадянства та освіти провінції Онтаріо фінансує «мостові програми», які 

спрямовані на отримання базової освіти іммігрантами, мовну підготовку, 

забезпечують індивідуальне навчання. У 2007 році Міністерство Онтаріо надало 

додаткові інвестиції в розмірі 29 мільйонів доларів для розширення освітніх 

програм для новоприбулих кваліфікованих іммігрантів (Ontario Ministry of 

Citizenship and Immigration, 2007). У 2008 році приймається План дій «Навички 

для роботи» (The Skills to Jobs Action Plan, 2008), в якому наголошується на 

важливості освіти дорослих та необхідності її фінансової підтримки, зокрема, 

фінансування короткострокових та тривалострокових освітніх програм нових та 

існуючих центрів освіти дорослих, які надають допомогу у працевлаштуванні. У 

Квебеку був прийнято План дій «Зайнятість та продуктивність» (Employment and 

Productivity, 2003-2008), в якому одним із пріоритетних напрямів діяльності уряду 

провінції визнавалася освіта дорослих для ринку праці, навчання іммігрантів, 

поширення грамотності. У Стратегії навчання дорослих території Нунавут (2005) 

акцентувалася увага на підвищенні грамотності, підтримки освіти для ринку праці 

задля соціального та економічного успіху території, боротьби з бідністю та 

соціальною ізоляцією. У 2007–08 рр. уряд провінції Нова Шотландія виклав своє 

бачення майбутнього в документі «Оновлення Нової Шотландії: шлях до 2020 

року» (The New Nova Scotia: A Path to 2020), який базувався на рамковому 

документі 2002 року під назвою «Навички у Новій Шотландії: стабільне робоче 

місце, світле майбутнє». Провінція Острів Принца Едуарда розробила Стратегічні 

плани людських ресурсів на 2003-2005, 2006-2008 роки, в яких окреслила  

стратегічні ініціативи щодо вдосконалення навчання дорослих у контексті 

формування спеціалізованих знань та навичок відповідно до вимог ринку праці.  

Відділ навчання та грамотності дорослих у Ньюфаундленді та Лабрадорі 

запропонував План дій (2007), в якому поєднувалися кілька провінційних 

стратегій стосовно освіти дорослих, зокрема, грамотність, старіння, зменшення 

бідності, імміграція, здоров’я. У провінції Альберта у 2008 році підписано 

документ «Грамотність - для життя», в якому визначалося чотири «стовпи» 

розвитку освіти дорослих: всебічність та інклюзивність; усвідомлення потреб у 
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підвищенні грамотності, розробки освітніх програм, створення середовища щодо 

підтримку тих, хто навчається; доступність освіти через усунення бар’єрів; 

активність через розвиток та підтримку громади (Alberta Ministry of education, nd).  

 Заактуалізуємо на тому, що у провінції Манітоба не тільки приймалися 

Плани дій стосовно освіти дорослих, а й почала формуватися законодавча база. 

Так, у 2003 році набуває чинності Закон про центри навчання дорослих (Adult 

Learning Centres Act, 2003), який передбачає створення окремої урядової  

структури стосовно підтримки центрів навчання, виділення фінансування для 

програм освіти дорослих, особливо, програм вивчення англійської мови як другої 

для іммігрантів.   

 Наприкінці ринково зорієнтованого етапу розвитку освіти дорослих 

Комітет уряду Канади з людських ресурсів, соціального розвитку та інвалідів 

надав звіт «Працевлаштування в Канаді: підготовка до майбутнього» (House of 

Commons Canada, 2008), в якому робився акцент на невідповідності наявних 

навичок робітників вимогам та потребам ринку праці, необхідності створення 

умов для працевлаштування дорослих людей, збільшення інвестицій у розвиток 

людських ресурсів, створення механізмів визнання дипломів та пропонувалися 

заходи щодо активізації участі дорослих в освіті та збільшення інвестиції.   

 Аналізуючи законодавчо-нормативні документи, ми прийшли до 

висновку, що на початку XXI століття у Канаді спостерігався відхід від 

соціальноорієнтованої до ринковоорієнтованої освітньої політики у галузі освіти 

дорослих, перевага надавалася економічному імперативу, більше інвестицій 

спрямовувалося на підтримку освіти для ринку праці.    

Таким чином, тенденціями розвитку освіти дорослих у США і Канаді на 

ринково-зорієнтованому етапі є: утвердження в освіті дорослих ідей 

неолібералізму; розгляд освіти дорослих як механізму конкурентоспроможності 

країни; акцентування на базовій освіті дорослих, оцінки, визнанні та 

підтвердженні результатів попереднього навчання та досвіду; впровадження 

дистанційних технологій навчання; інтеграція іммігрантів у суспільство та ринок 

праці шляхом професійно-мовної підготовки; подальша децентралізація 

управління освітою дорослих; посилення співпраці провінційного уряду, бізнесу 
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та освітніх закладів освіти дорослих; нерівномірність фінансування федеральним 

урядом програм освіти дорослих; збільшення інвестицій в освіту для ринку праці.  

Трансформаційний етап (2009 – по т.ч.) періоду модернізації освіти 

дорослих у США і Канаді позначений економічно- фінансовою кризою, яка 

розпочавшись наприкінці 2008 року, тривала у 2009 році, а її наслідки були 

відчутними до 2012 року. Хронологічної межею трансформаційного етапу у США 

стало прийняття Американського закону про реінвестування та відновлення (The 

American Reinvestment and Recovery Act, 2009), а у Канаді - Закону про навчання 

дорослих (Adult learning Act, Manitoba, 2009) і Закону про освіту дорослих (Adult 

education Act, Nova Scotland, 2010). Верхньою хронологічною межею у США став 

Закон про інвестиції у професійні навички (Skills Investment Act of 2018), а у 

Канаді перехід до політики освітнього успіху. 

Передумовою розвитку освіти дорослих на трансформаційному етапі став 

прихід до влади у 2009 році президента Барака Обами, який представляв 

демократичну партію. У своєму першому зверненні до Конгресу президент 

сформулював амбіційну мету – забезпечити американцям отримання освіти 

світового рівня. Щоб досягти такої мети до 2020 року, він закликав кожного 

американця взяти на себе зобов’язання долучитися до навчання у коледжі, школі, 

вдома (U.S. Department of Education, 2013). Й у 2009 році з’являється Закон про 

відновлення та реінвестування освіти» (The American Reinvestment and Recovery 

Act of 2009), за яким передбачається виділення 90 млрд. доларів на освіту. 

Причому, більше половини грошей планується надати на розвиток та 

модернізацію шкіл, а також реалізацію Ініціативи «Гонка за вершиною» (Race to 

the Top initiative, 2009), що спрямовувалася на реформування системи освіти. 

Федеральний уряд виділяє щорічні гранти до 2 млрд. доларів на зміцнення вищих 

навчальних закладів і додаткові 2 мільярди доларів грантових коштів на освіту 

для кар’єри та технічну освіту, освіту дорослих та грамотність, з метою 

допомогти дорослим отримати навички, які необхідні їм для роботи, життя в 

громаді, навчання впродовж життя.  

У своєму Стратегічному плані на 2011–2014 роки (Strategic Plan for FY2011–

2014) Міністерство освіти США особливу увагу приділило освіті дорослих як 
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одному з інструментів досягнення стратегічних цілей освіти до 2020 року: 

забезпечення доступності до якісної освіти дорослим; мотивація дорослих до 

навчання впродовж життя. Зазначалося, що майже 93 мільйони дорослих мають 

низький рівень грамотності і це заважає їм досягти успіху в навчанні та на ринку 

праці (U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, 2009). 

На боротьбу з неграмотністю був орієнтований  Закон про освіту дорослих і 

грамотність корінних жителів (Natіve Adult Educatіon and Lіteracy Act of 2014), 

який опікувався фінансуванням освіти корінного населення. Приймається Закон 

про вдосконалення денного центру для дорослих (Adult Day Center Enhancement 

Act, 2015), який пропонує програми освіти для ринку праці, навчання на робочому 

місці, особистісного розвитку дорослої людини.  

На відміну від Канади, Федеральний уряд США постійно розширює та 

удосконалює законодавчо-правову базу освіти, взагалі, та освіти дорослих, 

зокрема. На трансформаційному етапі приймаються нові Закони та вносяться 

поправки та доповнення у діючі Закони. Заакцентуємо на Законах, які мають 

безпосередньо значення для розвитку освіти дорослих: Закон про посилення 

досліджень в галузі освіти дорослих (Strengthening Research in Adult Education Act, 

2015), який надає гранти щодо досліджень у галузі освіти дорослих. Це засвідчує 

розуміння урядом важливості навчання дорослих, необхідності пошуку вирішення 

проблем у галузі освіти дорослих; Закон про кар’єру та технічну освіту дорослих 

учнів (Career and Technical Education for Adult Learners Act of 2016 з поправками у 

2018 року), який спрямований на підтримку професійного розвитку дорослої 

людини; Закон про відновлення освіти та навчання (Restoring Education And 

Learning Act of 2018), в якому наголошувалося на освіті в’язнів. На думку 

сенаторів, цей Закон відкриває доступ до освіти тим, хто перебуває у в’язниці, що 

може в майбутньому допомогти їм змінитися, знайти роботу, стати 

законослухняними громадянами; Закон про громадянське навчання (Civics 

Learning Act of 2019), за яким виділялося 30 млн. доларів на інноваційні та 

науково обґрунтовані програми громадянської освіти не тільки для дітей 

початкової та середньої школи, але й для дорослих. Особлива увага приділялася 

програмам стосовно американізації іммігрантів; Закон про інвестиції у професійні 
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навички (Skills Investment Act of 2019), що розширює можливості для 

професійного навчання та професійного розвитку завдяки збільшенню обсягів 

освітніх заощаджуваних рахунків (Coverdell Education), які людина може 

накопичувати та оплачувати з них програми підвищення кваліфікації впродовж 

всього свого життя. Водночас Закон передбачає для роботодавців 25% податкову 

знижку на внески на рахунки працівників; Закон про компетентнісно-орієнтовану 

освіту (Competency-Based Education Act of 2019), метою якого є впровадження 

інноваційної моделі освіти, що базується на компетентностях (CBE), передбачає 

врахування результатів попереднього навчання, їх оцінювання. Це має значення 

для дорослих студентів, які мають певні знання, навички, досвід. Освітні 

програми, що базуються на компетентностях, включають результати самостійного 

навчання, попереднього навчання та зараховують їх до засвоєних кредитів 

навчання. Це зменшує час навчання дорослих та його вартість.  

Початок трансформаційного етапу розвитку освіти у Канаді пов’язаний з 

активною діяльністю провінційних урядів стосовно освіти дорослих. Так, у 2009 

році уряд провінції Манітоба приймає Закон про навчання дорослих (Adult 

learning Act, Manitoba, 2009), який став першим окремим законом стосовно освіти 

дорослих в Канаді. Це спонукало до активізації інших провінцій у створенні 

законодавчої бази освіти дорослих. У 2010 році Закон про освіту дорослих 

з’являється у провінції Нова Шотландія (Adult education Act, Nova Scotland, 2010). 

Уряд провінції Британська Колумбія запропонував Провінційний план розвитку 

освіти дорослих (2010), в якому окреслено ключові компетенції дорослої людини: 

креативність, інноваційність, критичне мислення. У провінції Нью-Брансвік 

Департамент освіти підготував документ «Організація навчання у XXI столітті: 

модель державної освіти» (Creating a 21st Century Learning: Model of Public 

Education, 2010), який зосереджуються на комп’ютерних та цифрових технологіях 

навчання, а також на міждисциплінарності змісту освіти. Програми розвитку 

освіти урядів провінцій Онтаріо та Квебек підкреслють  важливість розвитку 

професійних та особистісних компетентностей дорослої людини у зв’язку з 

появою глобальних викликів сучасності. Привертає увагу Освітня програма 

провінції  Альберти, що акцентує на формуванні освітніх компетенцій 
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XXI століття – «компетенцій активних мислителів та етичних громадян з 

підприємницьким духом» (Alberta Education, 2011), основу яких складає критичне 

мислення, творчість, комп’ютерна грамотність, цифрові компетенції.  

Важливим кроком провінції Онтаріо стало прийняття нового Плану 

навчання та отримання навичок впродовж життя (2017), який реалізується завдяки 

зусиллям Центру з питань трудових ресурсів та інновацій (Ontario Centre for 

Workforce Innovation (OCWI). Метою діяльності центру стала підтримка пілотних 

проектів із вивчення життєздатності інновацій в освіті дорослих, реалізація 

освітніх програм щодо набуття професійних навичок відповідно до потреб 

провінції, сприяння підвищенню рівня зайнятості та грамотності. 

Хоча в Канаді поширення грамотності завжди визнавалося політичним 

пріоритетом як на федеральному, так й на провінційному рівнях, а грамотність 

розглядалась як умова професійного та особистісного зростання, як інструмент 

розвитку економіки та процвітання країни, проте проблема грамотності 

залишається невирішеною: 42 відсотка канадців у віці від 18 до 65 років мають 

низькі навички грамотності, і тільки половина працевлаштовані. На думку Кріса 

Вайтекера (Chris Whitaker) президента коледжа Хамбер, на початку 10-х років 

XXI століття спостерігалося «тихе» знищення Федеральним урядом сектору 

грамотності дорослих, через критичне зменшення фінансування національних та 

провінційних інституцій освіти дорослих. Називаючи ситуацію кризовою, він 

каже, що фундаментальна грамотність та основні навички - вміння читати, 

писати, робити базові математичні дії, користуватися комп’ютером – 

забезпечують цілу низку соціальних вигід як для окремих людей, так й 

роботодавців та суспільства в цілому. «Це фундамент. А якщо знищити 

фундамент, то вже нічого не можна будувати» (Whitaker, 2014).  

З приходом до влади у 2015 році ліберальної партії на чолі з Джастіном 

Трюдо, ситуація почала змінюватися на краще. У Канаді у 2017-2019 р.р. почала 

втілюватися у життя Політика освітнього успіху – любов до навчання, шанс на 

успіх (Educational Success - A Love of Learning, a Chance to Succeed), за якою 

освіта є колективна відповідальність, кожен має зробити свій внесок у 

забезпечення її неперервності від дитини до зрілої людини. Базуючись на 
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концепції неперервного навчання від 2002 року, нова політика акцентує на 

створенні умов, що сприяють розвитку, навчанню та успіху канадців. Для 

дорослих учнів політика навчального успіху відповідає самореалізації та 

перетворюється на індивідуальний освітній проект, що відповідає їх освітнім 

потребам. Сучасним кроком виявився Цифровий план дій з питань освіти та 

вищої освіти (2018–2023) (Digital Action Plan for Education and Higher Education 

(2018–2023), який був розроблений урядом провінції Квебек. Він базується на 

використанні цифрових технологій для сприяння успіху всіх квебекців з метою їх 

самовдосконалення та саморозвитку (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur, 2019).  

Узагальнення результатів дослідження дозволило виокремити тенденції 

розвитку північноамериканської освіти дорослих на трансформаційному етапі: 

подальша розробка законодавчо-правової бази освіти дорослих (Додатки Г1, Г2); 

посилення соціального спрямування освіти дорослих; збільшення фінансування 

базової освіти дорослих, освіти корінних народів, маргінальних груп населення; 

посилення диверсифікації структури, програм, технологій навчання; 

пріоритетність цифрових технологій; збільшення кількості провайдерів; 

запровадження політики позитивної дискримінації, що спрямована на пріоритетне 

фінансування, підтримку набуття освіти вихідцями з малих етнічних груп та 

соціально незахищених верст населення (корінне населення, іммігранти, жінки, 

люди похилого віку та ін.).  

 

Висновки до третього розділу 

Встановлено, що США і Канада мають спільні витоки розвитку освіти 

дорослих, що зумовлюється схожістю історичних (колонізація (XVI ст.), активні 

імміграційні процеси, федералізація (XVIII–XIX ст.), соціально-економічних 

(індустріалізація економіки, перехід від сільськогосподарського до промислового 

капіталізму, урбанізація, імміграція населення), соціокультурних 

(мультикультурність, багатомовність, полірелігійність) чинників.  

Основними віхами становлення освіти дорослих у США і Канаді у XVI–

XIX ст. стало акцентування на таких ціннісних аспектах, як: релігія, мораль, 
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духовність, що обговорювалися на нарадах, дискусіях тощо і мали інформальний 

характер; самовдосконалення через читання книг та обговорення проблем, дебати, 

дискусії (клуб «Джунто»), бібліотеки, дискусійні клуби, осередки взаємного 

самовдосконалення, літературні, філософські, жіночі клуби, добровільні асоціації, 

просвітницьких громадських організації та ін.); інтелектуальний розвиток (інститути 

механіки); вивчення конкретних місцевих проблем за допомогою обговорення, 

навчання, добровільного об’єднання людей (американські ліцеї); просвіта і 

поширення знань (Чатоквіанський рух, недільні, вечірні, нічні «мандрівні», школи, 

сільськогосподарські школи з вивчення англійської мови); доступ до освіти для всіх 

верств населення через заочне навчання (кореспондентські курси); поширення знань 

через публічні лекції (університети поширення знань); «розумне громадянство» 

через навчання демократії (Б. Франклін, Дж. Холбрук, І. Х. Вінсент). 

Осмислення особливостей становлення та розвитку освіти дорослих у XVI–

XIX ст. у США і Канаді дало можливість окреслити їх спільні тенденції: стихійного 

розвитку, зародження неформальної освіти дорослих, зміщення акцентів від 

пануючої інформальної освіти дорослих до неформальної; перехід від окремих форм 

освіти дорослих до початку інституалізації, від повного домінування церкви у 

наданні освітніх послуг до послаблення її ролі; поступове усвідомлення важливості 

освіти дорослих; децентралізація в управлінні освітою; поступова втрата 

пріоритетності учнівства у професійній підготовці; спрямованість освіти дорослих 

на ліквідацію неграмотності, вивчення мови (мігранти, жінки, аборигени, 

маргінальні верстви населення); вплив недержавних організацій та асоціацій на 

розвиток освіти дорослих; поява різноманітних провайдерів освіти дорослих. 

З’ясовано, що відмінність у розвитку освіти дорослих між США і Канадою полягає у 

створенні різних типів освітніх інституцій, недержавних організацій і асоціацій 

освіти дорослих у країнах, різній інтенсивності процесів децентралізації управління, 

наповненості та спрямованості навчальних програм для дорослих.  

Вивчення стану освіти дорослих у США і Канаді у першій половині XX 

століття дозволило з’ясувати, що визначальними чинниками її розвитку стали 

історичні події, такі, як Світові війни (1914–1918; 1939–1945), період проспериті 

(1922–1929), часи Великої депресії (1929–1933); а також соціально-економічні 
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(швидкі темпи зростання економіки, розвиток приватного бізнесу, поява новітніх 

галузей виробництва, економічна та соціальна криза часів Великої депресії, 

урбанізація, імміграційний бум, програма Ф. Рузвельта «Новий курс» (США)); 

соціокультурні (міграція населення (зовнішня, внутрішня), акультурації  і 

американізація / канадизація, залучення громадян до вирішення проблем громади, 

громадянське виховання тощо) фактори.  

Встановлено, що спільність викликів першої половини XX століття для США і 

Канади зумовила чимало спільних ознак у реагуванні на ці виклики з боку освіти 

дорослих, що стало підґрунтям появи спільних тенденції у їх розвитку, зокрема: 

розпочато створення законодавчої бази освіти дорослих (у США: Закон Сміта-

Левера (1914), Програми з ліквідації неграмотності (1911), Закон про іммігрантів 

(1917), Федеральний закон про надзвичайну допомогу (1930), програма «Нова 

справа» (1932), Білль про права (1944) та ін.); у Канаді: Закон про допомогу 

сільському господарству (1912), Закон про технічну освіту (1919), Закон про 

координацію професійної підготовки (1942), Угоди про допомогу професійним 

школам (1945) та ін.); домінування неформальної освіти дорослих; низький рівень 

грамотності дорослих, усвідомлення необхідності боротьби з неграмотністю, 

активне, але несистемне впровадження програм з грамотності, розвиток базової 

освіти дорослих; поширення рухів «Народна школа», «Університет поширення 

знань», «Жіночий рух», «Чатоквіанський рух»; розширення мережі освітніх 

інституцій, асоціацій, організацій освіти дорослих (Американська асоціація освіти 

дорослих (1924), Канадська асоціація освіти дорослих (1935), школи місячного 

світла та «батальйони розвитку» для навчання грамоті (США), фронтир-коледжі та 

канадський клуб (Канада) та ін.); зародження внутрішньокорпоративного навчання 

(перші тренінги для персоналу); пріоритетність загальнокультурних, соціальних 

цілей освіти дорослих з акцентуванням на освіті в громаді, освіті для демократії, 

освіті для американізації та акультурації / канадизації (вищі народні школи 

Дж. Кемпбелла (1925), Хайлендер (1932), народний коледж Поконос у Пенсільванії 

(1924), Уоддінтон у Західній Вірджінії (1927), Бостонський центр освіти дорослих 

(1933), форум Дж. Студебекера (1935), інститут навчання в громаді (Онтаріо, 1935), 

школа життя громади (Альберта, 1937) та ін.); визнання та утвердження терміну 
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«освіта дорослих» (1924); поява ґрунтовних праць з освіти дорослих (Е. Ліндемана, 

М. Картрайт, М. Елі та ін.); усвідомлення суспільством ролі і значення освіти 

дорослих. 

Простеження генези становлення та розвитку освіти дорослих у XVI – першій 

половині XX століття у США і Канаді довело наявність спільних орієнтирів, 

взаємовпливу систем освіти цих країн, напрямів і тенденцій розвитку освіти 

дорослих у США і Канаді, що дозволяє погодитися з канадським ученим А. Гресом 

(А. Grace) щодо виокремлення феномену північноамериканської освіти дорослих та 

уможливило розроблення й обґрунтування авторської періодизації розвитку 

північноамериканської освіти дорослих у другій половині XX – початку XXI 

століття, критеріями якої стали конкретно-історичні події, політичні, соціально-

економічні, соціокультурні, інституціональні та освітні зміни у США і Канаді, а 

також динаміка формування законодавчо-правової бази стосовно освіти дорослих, 

трансформація її структури, цілей, функцій, змісту, форм і методів навчання. Згідно з 

визначеними критеріями виокремлено тенденції розвитку освіти дорослих у 

досліджуваних країнах у кожному періоді. 

Періодизація складається з трьох історичних періодів. Період реформування 

(50-ті – 70-ті рр. XX ст.) позначений повоєнним процвітанням, інтенсивним 

розвитком промисловості, сільського господарства, проведенням освітніх реформ, 

нагальною потребою у кваліфікованих робітниках. Період охоплює розвивально-

пошуковий (1950–1965) етап, тенденціями якого стали: активізація освіти дорослих; 

масовізація; підвищення доступності освіти дорослих; триваюча професіоналізація з 

одночасною лібералізацією; поява нових провайдерів, що пропонують професійно-

орієнтовані програми; акцентування на професійній освіті для іммігрантів; 

розширення підтримки федеральним урядом професійної, технічної та професійної 

освіти дорослих; посилена увага до базової освіти дорослих, американізації 

суспільства (США), боротьби з неграмотністю, освіти жінок та іммігрантів, розвитку 

демократії; розробка законодавства освіти дорослих; цільове фінансування програм, 

які, зазвичай, відповідали потребам промисловості, зміщення акцентів в освіті 

дорослих на задоволення професійних потреб, становлення вищої освіти дорослих; 

та законодавчо-концептуальний (1966–1979), провідними тенденціями якого стали: 
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активізація у створенні законодавчої бази освіти дорослих (Закон про освіту 

дорослих (США, 1966), «Закон про неперервну освіту» (США, 1976), Закон про 

загальну зайнятість та професійну підготовку (США, 1973), Закон про неперервну та 

продовжену освіту (США, 1979), Програма «Новий старт» (Канада, 1967), Біла книга 

освіти (Канада, 1966), Закон про професійне навчання дорослих (Канада, 1976) та 

ін.), концептуалізація (розробка концепції освіти дорослих (Д. Кідд), андрагогічної 

концепції М. Ноулза), зменшення фінансування освіти дорослих на федеральному 

рівні; подальша професіоналізація освіти дорослих; пріоритетність базової освіти 

дорослих у контексті вирішення проблем неграмотності та соціальної 

справедливості; започаткування дистанційних форм навчання (Канада: інститут 

відкритого навчання, телеуніверситет, відкритий університет, університетський 

навчальний телевізійний центр).  

Період інституалізації (80-ті – 90-ті рр. XX ст.), що співпадає з економічною 

кризою, яка позначилася й на розвитку освіти дорослих, складається з двох етапів, 

які за термінами та сутнісними характеристиками є подібними у США і Канаді. 

Нижня хронологічна межа етапу розвитку функціональної грамотності дорослих 

(1980–1990) у США зумовлена прийняттям Закону про організацію системи освіти 

(1980) та Закону про допомогу в освіті біженців (1980), підготовкою доповіді 

Національної комісії щодо якості освіти «Нація у небезпеці»; у Канаді – 

Національного закону про навчання. Верхня хронологічна межа співпадає з 

прийняттям Національного закону про грамотність (США 1990) й підготовкою 

доповіді щодо аналізу освіти дорослих у Канаді. Цьому етапу властиві тенденції: 

зростання державного інтересу та збільшення інвестицій у розвиток функціональної 

грамотності дорослих; утвердження ідей неперервної освіти; надання доступу до 

освіти тим дорослим, які мають низький рівень освіти, що є недостатнім для 

ефективного громадянства та зайнятості на ринку праці; законодавча підтримка 

розвитку грамотності дорослих; посилення федерального впливу на розвиток освіти 

дорослих; перехід до неоліберальної практики в освіті дорослих; маркетизація освіти 

дорослих; скорочення соціальних програм та фінансування неформальної освіти 

дорослих; розширення інформаційно-консультативних послуг для дорослих 

(створення Національного інформаційного центру грамотності; фінансова підтримка 

базової освіти дорослих; розвиток базової освіти дорослих як інструменту вирішення 
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проблем маргіналізації, боротьби з бідністю; розвиток базової освіти дорослих як 

механізму вирішення проблем працевлаштування; акцентування на освіті людей 

пенсійного віку, інвалідів, іммігрантів, безробітних, жінках, корінного населення; 

усвідомлення місця та значення освіти дорослих для розвитку економіки та 

суспільства; диверсифікація освітніх програм для дорослих; розширення мережі 

провайдерів освіти дорослих).  Нижньою хронологічною межею конструктивного 

етапу (1991–1999) стало прийняття Біллю про права дорослого учня (США, 1991), 

Програми «Америка 2000: Стратегія освіти», Звіт «Огляд навичок грамотності» 

(Канада, 1991); верхня хронологічна межа співпадає з прийняттям у 1999 р. Законів 

про освіту дорослих та сімейну грамотність, про інвестиції в робочу силу (США, 

1998). Означений етап характеризується такими тенденціями: професіоналізація 

освіти дорослих (формування трудових ресурсів, економічного та виробничого 

потенціалу відповідно до потреб ринку праці; процес засвоєння професійного 

досвіду, активної реалізації своїх можливостей, неперервного професійного 

саморозвитку та самовдосконалення); гуманістично-прогресивний підхід у розвитку 

освіти дорослих змінюється на ринково-орієнтований та професійно-орієнтований з 

акцентуванням уваги на людському капіталі, навчанні дорослих у контексті 

економічної конкурентоспроможності; розширення соціального партнерства в освіті 

дорослих; збільшення фінансування не лише на базову освіту дорослих, а й на 

програми професійного та особистісного розвитку; підтримка незахищених верст 

населення у здобутті базової освіти; збільшення фінансування програм сімейної 

грамотності та грамотності на робочому місці, програм американізації / канадизації 

іммігрантів; розширення мережі освітніх інституцій, диверсифікація змісту, форм, 

методів навчання дорослих; інформатизація освіти дорослих, що пов’язана з 

використанням сучасних інформаційно-комунікативних технологій та можливостей 

Інтернет; розвиток законодавчого забезпечення.  

Період модернізації (2000 – 10-ті рр. XXI ст.), визначальною характеристикою 

якого стали процеси глобалізації, інтеграції, цифровізації, містить два етапи. 

Нижньою хронологічною межею ринково-зорієнтованого етапу (2000–2008) стало 

прийняття Закону про захист національної освіти (США, 2000) та Звіт «Освіта та 

навчання дорослих у Канаді: усунення ключових прогалин у знаннях», верхньою – 

затвердження Закону про можливості вищої освіти (США, 2008), Стратегій розвитку 
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освіти дорослих та Планів дій (Канада). Його властиві тенденції: утвердження в 

освіті дорослих ідей неолібералізму; розгляд освіти дорослих як механізму 

конкурентоспроможності країни; акцентування уваги на здобутті базової освіти 

дорослих, оцінці, визнанні та підтвердженні результатів попереднього навчання та 

досвіду; впровадження дистанційних технологій навчання; інтеграція іммігрантів у 

суспільство та на ринку праці шляхом професійно-мовної підготовки; подальша 

децентралізація управління освітою дорослих; посилення співпраці провінційного 

уряду, бізнесу та освітніх закладів освіти дорослих; нерівномірність фінансування 

федеральним урядом програм освіти дорослих; збільшення інвестицій в освіту 

дорослих для ринку праці. Нижньою хронологічною межею трансформаційного 

етапу (2009 – нині) стало прийняття Закону про реінвестування та відновлення 

(США), Закону про навчання дорослих (Манітоба, Канада), Закону про освіту 

дорослих (Нова Скотія, Канада), верхньою – набуття чинності Закону про інвестиції 

у професійні навички (США, 2018), реалізація політики освітнього успіху (Канада, 

2018). Тенденціями цього етапу стало подальше розроблення законодавчо-правової 

бази освіти дорослих; посилення соціального спрямування освіти дорослих; 

збільшення фінансування базової освіти дорослих, освіти корінних народів, 

маргінальних груп населення; посилення диверсифікації структури, програм, 

технологій навчання; пріоритетність цифрових технологій; збільшення кількості 

провайдерів; запровадження політики позитивної дискримінації, що спрямована на 

пріоритетне фінансування, підтримку у здобутті освіти вихідців із малих етнічних 

груп та соціально незахищених верст населення (корінне населення, іммігранти, 

жінки, люди похилого віку та ін.).  

Узагальнення результатів підтвердило висновок про складний і тривалий шлях 

становлення та розвитку північноамериканської освіти дорослих відповідно до 

швидкоплинних вимог суспільства.  

 

 

Результати дослідження, відображені в розділі, викладені у таких 

публікаціях автора: Теренко, 2017e; Теренко, 2017g; Теренко, 2018c; Теренко, 

2018g; Теренко, 2018k; Теренко, 2019g; Теренко, 2019i.  
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РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У США І КАНАДІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX – НА 

ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ 

У розділі розкрито особливості трансформації цілей та функцій 

північноамериканської освіти дорослих; висвітлено  підходи до її структурування; 

схарактеризовано діяльність провайдерів освітніх послуг; визначено особливості 

управління освітою дорослих у США і Канаді. 

 

4.1. Трансформація цілей та функцій систем освіти дорослих у 

розвинених північноамериканських країнах 

Аналіз наукової літератури доводить, що у США і Канаді освіта дорослих 

стала важливою та обов’язковою складовою системи неперервної освіти, яка 

пройшла тривалий шлях свого розвитку. Рушійною силою розвитку освіти 

дорослих вважаємо зміни у її цілях і функціях, які відбувалися під впливом як 

зовнішніх, так й внутрішніх чинників.  

Визначальне значення має динаміка потреб дорослої людини, суспільства, 

держави у другій половині XX - на початку XXI століття, яка чітко простежується 

у визначених Ж. Делором (Delors, 1996) цілях освіти: навчатися, щоб знати; 

навчатися, щоб діяти; навчатися, щоб жити у співпраці; навчатися, щоб бути. Це 

дозволяє зробити висновок про багатоаспектність, багатовимірність мети освіти 

дорослих, яка спрямована не тільки на адаптацію дорослої людини до змін у її 

професійної діяльності, але й підкреслює необхідність неперервного 

особистісного розвитку. 

Визначаючи динаміку цілей освіти дорослих у США і Канаді, ми виходили з 

розуміння цілі як передбачення кінцевого результату (Гончаренко, 1997, с. 205), 

тоді процес цілепокладання – це шлях формування та досягнення цілей, основою 

якого є діалектика можливостей та дійсності.   

Наші розвідки засвідчили наявність різних підходів до визначення мети 

освіти дорослих у XX – на початку XXI століття. Так, дискусії щодо 

формулювання мети освіти дорослих розпочалися у США з 20-тих років 

XX століття, коли поняття «освіта дорослих» отримала офіційне визнання. 

Е. Ліндеман (Lindeman, 1926) писав про те, що розглядаючи освіту дорослих як 
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агента прогресу, необхідно її вузьку мету – саморозвиток та самовдосконалення 

дорослих, інтегрувати з більш широкою – постійне пристосування дорослої 

людини до швидкоплинних змін соціуму. Це повинно стати єдиною метою освіти 

дорослих (с. 104). Дж. Локк (Locke, 1948) вважав, що немає сенсу розширювати 

мету освіти дорослих, доцуільно у її формулюванні зосередитися на освіті тих, 

хто не мав можливості отримати її в дитинстві. За М. Ноулзом (Knowles, 1950), 

метою освіти дорослих є створення умов для  «перетворенням маси дорослих 

людей у більш зрілих людей» (с. 25). Мова йде про розвиток ставлення дорослої 

людини до основних життєвих цінностей, суспільства, змін, що відбуваються; 

прагнення до отримання необхідних навичок для самореалізації та саморозвитку.  

П. Бергевін (Bergevin, 1967) визначав кілька специфічних цілей освіти 

дорослих: надання допомоги учню стати щасливим та зрозуміти сенс життя; 

допомогти зрозуміти себе, розкрити свої таланти та визначитися з перепонами та 

шляхами їх усунення; допомогти дорослим усвідомити та зрозуміти потребу у 

навчанні впродовж усього життя; створити умови та можливості для духовного, 

культурного, фізичного, політичного та професійного розвитку, а також 

забезпечити, якщо це необхідно, набуття умінь та навичок щодо виживання, 

грамотності, професії, збереження здоров’я (с. 30–31). 

На думку С. Хоула (Houle, 1972), освіта дорослих – це певний рух, який 

спільними зусиллями досягає єдиної всеохоплюючої мети: удосконалення 

дорослої людину та суспільства, через набуття людиною необхідних знань і 

навичок (с. 41). 

Слушною є позиція П. Джарвіса (Jarvis, 1987) до визначення мети освіти 

дорослих як механізму підтримки статусу, а не для певних змін чи усунення 

несправедливості. Він стверджував, що метою освіти дорослих є засвоєння 

домінуючою культури, яка сама по собі є силою для збереження статусу-кво 

(с. 139). Метою освіти дорослих Г. Лонг (Long, 1985) вважав створення умов для 

отримання свободи у житті (с. 75). Досить радикально відноситься до визначення 

мети освіти дорослих Р. Каннінгем (Cunningham,1988), вважаючи, що її мета - 

демократизація суспільства є, водночас, механізмом соціального контролю 

(с. 133), а не розширенням прав і можливостей дорослої людини. М. Ноулз 

(Knowles, 1980) дотримувався протилежної точки зору, вважаючи, що метою 
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освіти дорослих є, по-перше, надання другого шансу тим, хто не мав можливості 

отримати доступ до освіти, по-друге, забезпечення соціальної справедливості та 

рівного доступу до освіти (с. 57). Його підтримують Ш. Мерріам й Р. Каффарелла 

(Merriam, & Caffarella, 2007), які метою освіти дорослих вважають розвиток та 

звільнення дорослої людини (с. 75). У цьому контексті мета освіти дорослих 

набуває політичного та соціального виміру.  Зауважимо, що така мета освіти 

дорослих узгоджується з її формулюванням у різні роки XX століття такими 

вченими як Е. Ліндеман (Lindeman, 1926), М. Ноулз (Knowles, 1980), С. Хоул 

(Houle, 1972), П. Бергевін (Bergevin, 1967) та ін.  

Мають рацію канадські вчені (Selman, Cooke, Selman, & Dampier, 1998), які 

метою освіти дорослих вважали як професійний та особистісний розвиток 

людини, так й залучення її до соціальної, рекреаційної, здоров’язберігаючої 

діяльності (с. 28). Дж. Богонос (Bohonos, 2014) теж писав про мету освіти 

дорослих як про допомогу дорослим у задоволенні особистісних та професійних 

потреб у навчанні. Е. Кох (Cox, 2015) вказував на те, що зміна концепції освіти на 

все життя на концепцію освіти впродовж життя зумовило розширення мети освіти 

дорослих, яку він формулював як забезпечення дорослої людини можливостями 

для самореалізації. Ш. Мерріам й Р. Броккет (Merriam, & Brockett, 2007) 

вважають, що освіта дорослих може мати більш масштабні цілі, зокрема, 

забезпечити розвиток суспільства через активну участь громадян, підтримувати 

«добрий соціальний порядок» і не тільки підтримувати демократичне 

громадянське суспільство, але й покращувати його соціальну структуру (с. 7). 

Водночас вони зазначали, що мета освіти дорослих може мати більш вузьке 

формулювання і бути пов’язана з особистим зростанням чи професійним ростом, 

підготовкою до професійної діяльності чи перепідготовкою.   

Таким чином, якщо мета освіти дорослих до 20-тих рр. XX ст. розглядалася 

як засіб соціальних змін і не стосувалася професійної підготовки (Lindeman, 

1926), то у 30-40-вих роках мета освіти дорослих була розширена і містила вже 

професійну підготовка для ринку праці. Зазначимо, що зміщення орієнтирів у 

формулюванні мети освіти дорослих, її професійно-орієнтованість зумовлене, 

перш за все, впливом зовнішніх чинникыв (історико-політичними подіями, 

соціально-економічними та соціально-культурними). Особливо яскраво це 
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проявлялося у США. Як зазначає Т. Хейні (Heaney, 1995), у 30-тих роках освіта 

дорослих США не мала чіткої філософської основи, більшість освітян не 

заглиблювалися у складні питання людської свідомості, витоки знань чи сенсу 

свободи. Вчений вважав, що хоча відгомони «освіти для свободи», які 

проголошував Дж. Дьюї, знайшли своє продовження у працях Е. Ліндемана та ін., 

але «свобода» залишилася абстракцією, була втрачена в дискусії про метод. 

Про трансформацію мети освіти дорослих писав Г. Уїлтшір (Wiltshire, 1976) 

зазначаючи, що мета освіти дорослих все ще відповідає існуючій традиції щодо її 

ліберальної спрямованості, навчання заради навчання, непрофесійного характеру, 

рівності освітніх можливостей, але відбувається  поступова «загибель» такої 

традиції, оновлення та доповнення мети освіти дорослих. Дійсно, 60-70-ті роки 

XX ст. підтвердили це. Активно розвивається вища освіта дорослих, акцентується 

увага на професійній підготовці до ринку праці, неперервному професійному 

розвитку. Спостерігається зростання участі дорослих в громадянській освіті.  

Канадський дослідник Б. Спенсер (Spencer, 2014) вважає, що після 80-тих 

років в меті освіті дорослих професійна підготовка для ринку праці дещо втратила 

свої позиції на користь освіти соціального призначення. Хоча, результати 

опитування (Gerver, & Jarvis, 1997) показали, що розвитку особистості в процесі 

освіти дорослих респонденти приділяють менше уваги, ніж професійно 

орієнтованим умінням і навичкам. Привертають увагу результати факторного 

аналізу даних про цілі освіти дорослих В. Леймана (Leirman, 1995), які 

дозволяють означити три групи цілей: особистісне та культурне благополуччя, 

комунікативні та соціальні навички, трудові та технологічні навички. Це засвідчує 

рівновагомість як особистісного, так й професійного розвитку, який 

опосередковуються соціальними цілями. Подібний висновок щодо цілей освіти 

дорослих наприкінці XX століття був зроблений науковцями на конференції 

Асоціації університетів неперервної освіти (Universities Association for Continuing 

Education, UACE), яка проводилася у 1996 році. Відзначалося, що мета освіти 

дорослих вирізняється трьохвимірністю, спрямована на забезпечення трьох 

напрямів освіти: економічної /професійної (професійний розвиток, підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці тощо), соціальної (формування активної 

життєвої позиції, громадянської самосвідомість, сімейна освіта тощо) та 
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особистісної (особистісний розвиток, тощо) (Zukas, 1996, с. iii). А набуття 

комунікативних та соціальних навичок можна розглядати як умову досягнення 

визначених цілей освіти дорослих. Як зазначає Б. Спенсер (Spencer, 2014), 

доросла людина, віддаючи пріоритетність професійним цілям в освіті дорослих, 

залишається глибоко стурбованою стосовно проблем соціальної справедливості та 

особистого розвитку (с. 45). 

Наші розвідки засвідчили, що мета освіти дорослих змінювалася відповідно 

швидкозмінних вимог і потреб американського і канадського суспільств; зміст 

цілей освіти дорослих має багаторівневий характер. Використовуючи критерій 

відповідності побудови системи освіти дорослих в цілому та її конкретних 

складових, нами виокремлено основні групи цілей освіти дорослих: перша група 

цілей відповідає вищому рівню. Її складають вихідні, стратегічні цілі, що 

визначаються суспільством відповідно до особливостей та вимог історичного 

розвитку; друга група цілей - тактичні цілі - ті, що конкретизують цілі вищого 

рівня та зумовлюють їх спрямованість; третя група містить конструктивні цілі, які 

залежать від особливостей змісту освіти та реалізуються у програмах навчання; 

четверта група цілей – це оперативні цілі, які визначаються відповідно до певних 

умов в процесі реалізації навчальної програми. 

Це дозволило нам цілісно розглянути цілі освіти дорослих та побудувати 

дерево цілей північноамериканської освіти дорослих (рис. 4.1.1.)   

 

Рис. 4.1.1. Дерево цілей північноамериканської освіти дорослих 
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Побудова дерева цілей дозволяє інтегрувати стратегічну (перспективну чи 

загальну) мету, яка відповідає вершині дерева, з конкретними підцілями на 

кожному рівні ієрархії.  

Стратегічна мета освіти дорослих у США і Канаді прописана в 

законодавчих документах. Якщо у Законі про освіту дорослих (Adult education act, 

1966) метою освіти дорослих було визнано покращення освітніх можливостей 

дорослих, яким бракує навичок грамотності, що необхідні для ефективного 

громадянства та успішного працевлаштування, то на початку XXI ст. 

стратегічною метою освіти дорослих у північноамериканських країнах є 

створення умов для задоволення освітніх потреб, для особистісного та 

професійного розвитку, самореалізації дорослої людини, яка ефективно бере 

участь у розбудові демократичного громадянського суспільства (The Workforce 

Innovation and Opportunity, 2014). На нашу думку, стратегічної метою освіти 

дорослих в умовах суспільних змін є забезпечення саморозвитку дорослої людини 

через спільну участь у розвитку суспільства. Важливою підціллю стратегічної цілі 

є створення умов для задоволення освітніх потреб дорослої людини. Зазначена 

мета освіти дорослих для особистості має інші, більш конкретні цілі: 

саморозвиток та самореалізація дорослої людини, набуття та оновлення знань та 

умінь, розвиток особистісних якостей, розвиток особистісних та професійних 

компетентностей тощо.  Саме освіта дорослих може відкрити нові можливості та 

нові перспективи у житті людини, зокрема надати шанс отримати роботу на ринку 

праці, набути освіту, розкрити потенціал людини, одержати новий корисний 

досвід, навички, які  стануть у нагоді впродовж життя і кар’єри. 

На думку Г. Фолі  (Foley, 2007), освіта дорослих у будь-якому 

демократичному суспільстві відіграє важливу роль, оскільки дозволяє залучити 

дорослих до вирішення проблем громади, змін певних аспектів суспільства, 

наприклад, заохочувати до збереження довкілля тощо. Звідси, метою освіти 

дорослих для суспільства є створення умов для соціалізації людини, розбудови 

громадянського суспільства на засадах демократії, яка досягається через такі 

підцілі: формування усвідомленого прагнення до активної участі у вирішення 
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проблем громади і суспільства, особистої відповідальності, соціальної 

згуртованості, взаємоповаги, спрямованості на збереження культури, традицій, 

забезпеченні соціальної захищеності, усунення неграмотності тощо.  

Освіта дорослих відіграє суттєве значення у функціонуванні держави. У 

цьому контексті метою освіти дорослих є забезпечення такого освітнього рівня 

дорослого населення, який дозволяє здійснювати цифровізацію економіки, 

впроваджувати інновації у промисловість та сільське господарство, здійснювати 

перехід від товарної економіки до економіки сервісів та послуг, сприяє 

конкурентоспроможності держави. Е. Ханушек й Л. Вессманн (Hanushek, & 

Woessman, 2007) розглядають освіту дорослих як механізм впливу на 

економічний розвиток держави, оскільки освіта дорослих дає можливість 

збільшити обсяг людського капіталу, що, у свою чергу, стає фактором підвищення 

продуктивності праці, забезпечення інноваційного розвитку економіки. Водночас 

залучення до освіти дорослих допомагає державі розвивати системи цінностей, 

підтримувати традиції, підвищувати якість життя своїх громадян. 

Наступна тактична мета освіти дорослих стосується ринку праці: 

забезпечити кожному можливість набути чи вдосконалити компетенції відповідно 

до вимог ринку праці. Її досягнення відбувається через охоплення тих дорослих, 

які мають найнижчий рівень освіти та підготовки і тому найбільше потребують 

уваги; потребують підвищення кваліфікації та перенавчання; навчаються на 

робочому місці тощо.  

Наші розвідки засвідчили, що дерева цілей освіти дорослих у США і Канаді 

є подібними щодо цілей найвищого рівня (стратегічних цілей) та другого рівня 

(тактичні: мета для суспільства, держави, ринку праці, особистості), а цілі більш 

нижчого рівня – конструктивні та оперативні, є дещо відмінними, оскільки 

враховують національні особливості та потреби.  Зауважимо, що цілі зумовлюють 

сукупність функцій освіти дорослих. Тому трансформація цілей освіти дорослих 

призводила до зміни її функцій. У XVI–XVII ст. основною функцією освіти 

дорослих можна вважати просвітницьку та розвивальну, які сприяли 

особистісному розвитку людини, збагаченню її духовного світу, формуванню 
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потреби у пізнанні нового тощо, та комунікативну, що стимулювала потребу у 

спілкуванні, обговоренні, дискусії, сприяла розвитку критичного мислення, 

ініціативності тощо.  

XVIII–XIX століття позначилася суттєвими змінами у соціально-

політичному, соціально-економічному, соціокультурному вимірах, що сприяло 

формуванню нового погляду на освіту дорослих як необхідної умови 

функціонування індустріального суспільства, забезпечення потреб промисловості 

та сільського господарства у грамотних працівниках. Тому основними функціями 

освіти дорослих стає компенсуюча, яка спрямована на відновлення чи надання 

можливостей дорослому отримати освіту, поширення грамотності; адаптивна, що 

дозволяє дорослій людині пристосуватися та адаптуватися до змін 

індустріального суспільства. На думку Дж. Петерса і П. Джарвіса (Peters, & Jarvіs, 

1991), необхідно наголосити й на соціальній функції освіти дорослих, яка 

відповідає за взаємодію дорослої людини з суспільством через збагачення та 

доповнення новими видами діяльності.  

Оскільки основними рушійними силами розвитку США і Канади у першій 

половині XX століття стали процеси індустріалізації, урбанізації, міграції та 

демократизації, то саме вони стали ключовими викликами й для освіти дорослих. 

Відповіддю на них стало виконання освітою дорослих поряд із розвивальної, 

компенсуючої та адаптивної функцій, професійної функції, яка сприяла набуттю 

нових та розвитку наявних професійних компетентностей відповідно вимогам 

ринку праці, а також професійної мобільності. Не менш значущою була й 

соціалізуюча функція, що спрямовувалася на консолідацію суспільства, залучення 

дорослих до соціальних цінностей канадського та американського суспільства. 

Друга половина XX століття позначена стрімким економічним та 

технологічним розвитком США і Канади, формуванням громадянського 

суспільства на тлі широкої імміграції: так у 1950-1970 рр. Канада прийняла понад 3 

млн іммігрантів, а США – 13,3 млн. (рис. 4.1.2.). 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AJarvis%2C+Peter%2C&qt=hot_author
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Рис. 4.1.2. Іммігрантський приплив у США (Jeffrey, 2006)  

Така ситуація викликала певні зміни у розвитку освіти дорослих, яка поряд з 

компенсаторно-адаптаційною функцією, що акцентувала, перш за все, на проблемі 

грамотності та адаптації іммігрантів у канадському та американському 

суспільствах, а також інших незахищених верст населення та професійною 

функцією, яка займала провідне місце, оскільки відповідала за  професійну 

підготовку дорослим, що дозволяло їм знайти роботу, здійснювати свій 

професійний розвиток, виконувала й соціокультурну функцію. Саме 

соціокультурна функція, на думку Л. Лук’янової (2010), сприяє накопиченню і 

відтворенню цінностей суспільства як моральних, культурних, так й правових. На 

важливість культурно-гуманістичної функції освіти дорослих наголошує 

О. Огієнко (2009), підкреслюючи важливість взаємодії культури й освіти для 

цілісного та гармонійного розвитку дорослої людини, її адаптації у соціальному 

середовищі (с. 210). 

Слушною є думка Б. Якобсона (Jacobsen, 1994) про те, що у другій половині 

XX століття освіта дорослих виконує потрійну функцію: кваліфікаційну, що 

забезпечує професійний розвиток і професійну мобільність; підтримки, що 

передбачає підтримку на федеративному рівні і рівні штатів (провінцій) та громади, 

спонукаючи дорослих до активної участі у суспільному житті; ідейно-інтегративну, 
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яка на основі ідеї просвітництва забезпечує усвідомлення важливості навчання 

задля особистісного та професійного розвитку. 

Вважаємо, що виокремлення науковцями (Jacobsen, 1994) провідної функції 

освіти дорослих – функції неперервності, є доцільним, оскільки вона об’єднує 

компенсаторну, адаптивну, професійну, соціокультурну та інші функції, робить 

акцент на освіті впродовж життя, виходячи з потреб дорослої людини та 

суспільства. Тому в залежності від швидкоплинних вимог суспільства 

актуалізується потреба чи в набутті нових знань, професійних чи соціальних 

компетентностей, чи їх оновленні. Науковцями виокремлюється розвивальна 

функція освіти дорослих, яка спрямована на збагачення внутрішнього духовного 

світу людини, сприяє його самореалізації (Онушкин, & Огарёв, 1995). 

У XXI столітті США і Канада залишалися лідерами на світовому 

економічному ринку. Наприклад, у 2016 році ВВП у США склав 18,2 трлн. доларів, 

ВВП на душу населення – 56000 доларів, а ВВП на одного працюючого досягла 

116000 доларів (Bureau of economic analysis US Department of Commerce, nd). Це 

стало можливим завдяки глибокому реформуванню усіх галузей господарства, 

впровадженню інновацій, базуванню на людському потенціалу, інвестуванню у 

розвиток людини. Так, у 2015 році витрати на освіту складали 6,4% ВВП, на 

охорону здоров’я – 16,4% ВВП, що перевищує показники по країнам ОЕСР (8,9%). 

Сполучені Штати Америки витрачають приблизно 8700 доларів на людину, що у 

2,5 разів більше, ніж середній показник по ОЕСР (3500 доларів) (OECD, 2015). 

Імміграція, яка є візитівкою розвитку США і Канади залишається високою й 

у XXI столітті, породжуючи нові проблеми й ризики, але змінилася расово-

етнічна структура іммігрантів: 2/3 іммігрантів є вихідцями з країн Азії і 

Латинської Америки. Американський «плавильний котел» став неефективним для 

таких іммігрантів, оскільки вони більш схильні до збереження своєї національної 

самобутності, мови. Це спонукає до формування нової моделі асиміляції, в основі 

якої лежить соціально-економічний та освітній контекст (Никопольская, 2015). У 

таких умовах освіті дорослих надається важлива роль з акцентуванням на функціях 

соціалізації, що забезпечує можливість набуття знань та умінь відповідно до потреб 

соціуму; ціннісно-орієнтаційній функції, що дозволяє дорослій людині 
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зоорієнтуватися в цінностях суспільства, особливостях культури тощо (Grace, 

2000); культурно-гуманістичній функції, яка спрямована на розвиток особистості 

дорослої людини, її професійне зростання, самореалізацію; креативно-

моделювальної функції, яка розвиваючи креативність у засвоєнні нових знань і 

умінь та їх використанні, залучає дорослу людину до моделювання соціальних 

процесів, реалізації свого творчого потенціалу (Огієнко, 2009); оздоровчо-

валеологічної функції, що спрямована на усвідомлення важливості збереження 

здоров’я; екологічної функції, яка акцентує на проблемах збереження природи; 

соціально-політичної функції, що інтегрує потреби та інтереси дорослої людини, 

суспільства, громади, держави (Подобед, & Махлин, 2000); праксеологічної 

функції, яка спонукає до включення у практичну діяльність, допомагає адекватно 

відповідати на виклики сьогодення (Терьохіна, 2015). 

Осмислення функцій освіти дорослих у США і Канаді дало змогу дійти 

висновку щодо її багатофункціональності. Водночас дослідження функцій освіти 

дорослих не доцільно зводити до перерахування існуючих функцій, розглядаючи 

їх окремо. Важливо визначити провідні функції, які узгоджують та інтегрують всі 

функції між собою. Такими функціями вважаємо гуманістичну функцію та 

функцію неперервності.  

Зауважимо, що мета освіти дорослих, її функції зумовлені принципами, що 

покладені в основу функціонування системи освіти дорослих. Важливим 

документом, який визначив провідні принципи розвитку освіти дорослих не 

тільки в країнах ЄС, а й в усьому світі, став «Меморандум неперервної освіти» 

(Commission of the European Communities, 2000). У ньому наголошувалося на 

таких принципах як: принцип 1: нові базові знання і навички для всіх, який 

акцентує на важливості набуття не тільки навичок читання, письма і рахування, а 

й комп’ютерної грамотності, соціальних та комунікативних (іноземна мова) 

навичок, технологічної культури тощо; принцип 2: збільшення інвестицій в 

людські ресурси, що орієнтує на важливість та необхідність пошуку шляхів 

інвестування у людські ресурси; принцип 3: інноваційні методики викладання й 

навчання, за яким технології навчання дорослих повинні відповідати вимогам 

інформаційного суспільства, сприяти мотивації, розвитку критичного мислення 
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дорослого учня; принцип 4: нова система оцінки отриманої освіти, стосується, 

перш за все, необхідності розробки механізмів визнання результатів 

неформальної та інформальної освіти дорослих; принцип 5: розвиток 

наставництва й консультування, що передбачає надання доступу до інформації 

щодо програм для дорослих, їх консультування; принцип 6: наближення освіти до 

місця проживання, акцентує на створенні мережі як навчальних, так й 

консультаційних пунктів, розширенні використання дистанційного навчання.  

Загальними принципами організації освіти дорослих, як вказує Л. Лук’янова 

(2015) та С. Щенников (2002) є принципи єдності навчального, професійного та 

соціального середовищ; принцип синтезу андрагогічного, особистісно-

орієнтованого та контекстного підходів до освіти, принцип відкритості, за яким 

кожна людина будь-де, будь-коли може розпочати навчання; принцип мотивації, 

що передбачає надання інформації та консультацій щодо можливостей освіти 

дорослих для особистісного та професійного розвитку.  

 Американські вчені акцентують увагу на таких принципах освіти дорослих 

як: принцип масовості (залучення до системи освіти дорослих людей різного віку, 

з різною підготовкою та освітніми потребами), демократизації (забезпечення 

рівного доступу до освіти різним верстам населення), інтеграції (використання 

результатів попереднього навчання та набутого досвіду), гнучкості (у розробці 

навчальних програм, виборі технологій навчання) (Carp, Peterson & Roelfs, 1974). 

 У Концепції освіти дорослих канадської провінції Альберта наголошується 

на важливості розбудови системи освіти дорослих, виходячи з принципів: 

доступності, за яким кожна доросла людина провінції має можливість навчатися 

впродовж життя; якості, що гарантує дорослим набуття освіти, що буде сприяти їх 

професійному та особистісному зростанню; підзвітності, який передбачає 

підзвітність провайдерів освіти дорослих перед громадськістю, урядом провінції 

та державою, доступ до інформації про їх діяльність і послуги; координації, за 

яким відбувається координація навчальних програм для дорослих (Alberta, nd). 

 Наші розвідки дозволяють зробити висновок про те, що функціонування 

систем освіти дорослих у США і Канаді забезпечується багатьма принципами, які 

ми об’єднали у три групи в залежності від їх спрямованості (рис. 4.1.4.). 
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Рис. 4.1.4. Принципи функціонування систем освіти дорослих США і 

Канади 

До першої групи – групи фундаментальних принципів освіти дорослих, ми 

віднесли: принцип визнання права на освіту дорослої людини; принцип сприяння 

освіті дорослої людини впродовж життя; принцип контекстуальності, що орієнтує 

на задоволення інтересів і потреб як дорослої людини, так й суспільства, громади 

(провінції, штату), держави, їх гармонізацію; принцип гуманізації, який базується 

на усвідомленні людини як найвищої цінності, необхідності врахуванні її 

інтересів і потреб, орієнтує на співпрацю та взаємоповагу. 

Другу групу принципів систем освіти дорослих США і Канади складають 

організаційно-управлінські принципи, зокрема, принцип демократизації, який 

відповідає розвитку суспільства і спрямований на забезпечення прозорості 

процесу управління, залучення зацікавлених сторін, реалізації моделі управління 

«знизу вгору»; принцип децентралізації управління, за яким відбувається 

передача повноважень та відповідальності за вирішення проблем розвитку і 

управляння освітою дорослих на регіональний рівень (рівень штату, рівень 

провінції/території), принцип партисипативності («participative manegement» – 

управління, що засноване на участі), що створює можливості долучитися 

дорослих до процесу управління, визначення цілей, завдань, певних проблем і, 

тим самим, підвищити їх відповідальність за результати навчання та мотивацію; 

принцип диверсифікації, що стає основою у розбудові структури освіти дорослих, 

проявляється у гнучкості і варіативності змісту, форм і методів освіти дорослих. 

Фундаментальні 
принципи 

• визнання права на 
освіту дорослої 
людини;  

• сприяння освіті 
дорослої людини 
впродовж життя;  

• контекстуальності; 

• гуманізації 

Організаційно-
управлінські 
принципи 

• демократизації; 

• децентралізації 
управління; 

• партисипативності; 

• диверсифікації 

Спеціальні  

принципи 

• випередження; 

• суб’єктної 
орієнтованості; 

• компліментарності; 

• адаптивності; 

• андрагогічності 
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Третя група принципів функціонування освіти дорослих (специфічні 

принципи) містить принципи: випередження, який забезпечує швидку перебудову 

та гнучкий розвиток освіти дорослих, відповідно до вимог та змін суспільства; 

суб’єктної орієнтованості, що дає можливість вибудовувати індивідуальну 

траєкторію навчання дорослих відповідно до їх освітніх, професійних та 

особистісних потреб; компліментарності, який забезпечує доповнення та 

гармонізацію системи знань, умінь, наявного досвіду дорослих; адаптивності, що 

акцентує як на різноманітності форм, методів і технологій навчання, їх гнучкості 

та мобільності; андрагогічності, який акцентує на врахуванні особливостей 

навчання дорослої людини.  

Означені принципи освіти дорослих тісно пов’язані та взаємозумовлені. 

Вони є спільними для функціонування систем освіти дорослих у США і Канаді, 

проте спостерігається відмінність у шляхах їх реалізації, що пов’язано із 

соціально-економічним розвитком країн,  особливостями державної політики та 

законодавчого забезпечення, різноманітністю освітніх потреб дорослих та 

американського та канадського суспільств. 

 

4.2. Диверсифікованість структури освіти дорослих у США і Канаді  

Динамічні зміни у всіх сферах життєдіяльності є провідною тенденцією 

розвитку країн у другій половині XX – на початку XXI століття. Це спонукає до 

пролонгованого реформування систем освіти взагалі, й освіти дорослих як 

важливої її складової, зокрема. Відбувається пошук оптимальних шляхів 

структурної перебудови системи освіти дорослих, яка б забезпечувала швидке 

реагування на виклики інформаційного суспільства, суспільства знань.  

Результати вивчення чисельних наукових досліджень показали, що освіта 

взагалі та освіта дорослих зокрема у США і Канаді має розгалужену структуру, в 

основі розбудови якої лежить  принцип диверсифікації (Додатки В1, В2).  

Зауважимо, що поняття «диверсифікація» (від латин. «diversus» – зміна, 

різноманітність і «facer» – робити) вперше було використане у 50-тих роках 

XX століття в економіці для позначення розширення асортименту продукції, 

переорієнтації ринків збуту тощо (Котлер, 1990). На думку науковців (Сазерленд, 

& Кенуелл, 2005), саме диверсифікація є одним з механізмів виживання та 
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конкурентоспроможності, створення нових можливостей. У 60–70 роках 

XX століття дане поняття увійшло до освітньої термінології.  

Проведений нами аналіз наукових джерел показав, що диверсифікація в 

освіті розглядається науковцями у декількох аспектах як: процес розширення 

освітніх послуг (CEDEFOP, 2008); збільшення кількості й розмаїття провайдерів 

освітніх послуг (Трейнор, & Магдюк, 2008); різнобічний розвиток (Гончаренко, & 

Ничкало, 2000); збільшення кількості та розширення змістового наповнення 

навчальних програм (Огієнко, 2009); принцип структуризації системи освіти, який 

сприяє гнучкості та варіативності у наданні освітніх послуг, типів провайдерів, 

навчальних програм (Єльникова, & Свистун, 2014); процес відходу від 

традиційної побудови систем освіти, включаючи структуру, зміст освіти, 

навчальні заклади, органи управління освітою (Spencer, 2014). Виходячи з цього, 

диверсифікацію освіти дорослих ми розглядаємо як: засіб реалізації освіти 

впродовж життя, принцип розвитку системи освіти дорослих, який забезпечує 

різноманітність її структури, змісту, форм і методів навчання, а також 

провайдерів освітніх послуг.  

Спираючись на роботи Ф. Котлера (1990), вважаємо за потрібне виокремити 

види диверсифікації, які спостерігаються в освіті дорослих 

північноамериканських країн: вертикальна диверсифікація, що є основою 

розбудови розгалуженої системи освіти дорослих, появи нових освітніх 

інституцій, які орієнтовані на задоволення різноманітних освітніх потреб та 

інтересів дорослих (центри освіти дорослих, центри кар’єри, університети 

третього віку тощо), надання різних рівнів освіти; горизонтальна диверсифікація 

стосується джерел фінансування, різноманітності навчальних програм для 

дорослих, які пропонуються освітніми інституціями на основі аналізу потреб 

дорослих, технологій, форм та методів навчання Це створює ефект синергізму – 

пропозиція різноспрямованих програм (базова освіта, професійна освіта тощо) 

підвищує ефективність та результативність закладу освіти, збільшує контингент 

закладу. 

У США і Канаді відповідно до Конституції країн структура системи освіти, 

взагалі, й освіти дорослих, зокрема, визначається на рівні штатів (США) та 

провінцій/територій (Канада). Тому виходячи з регіональних та особистісних 
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потреб та інтересів, структура системи освіти дорослих може мати певні 

відмінності, які стосуються форм освіти та освітніх інституцій. Проте, подібними 

для обох країн залишаються такі особливості структури освіти дорослих як: 

відкритість, поліфункціональність, диверсифікація, гнучкість, багатоаспектність.  

Основними формами освіти дорослих у північноамериканських країнах є: 

формальна, неформальна та інформальна освіта. У додатку Ф 1 відображено шлях 

вибору дорослою людиною того чи іншого типу навчання. У межах формальної 

освіти дорослих у США і Канаді дорослі мають можливість здобути певний 

рівень освіти, який підтверджено дипломом про освіту, чи закінчити курси, що 

дають можливість працювати на ринку праці.  

Аналіз формальної освіти дорослих США показав, що її регулювання 

здійснюється відповідно до Закону про освіту дорослих і сімейну грамотність 

(Adult Education and Family Literacy Act, 1998), Закону про інновації у сфері 

зайнятості й нових можливостях працевлаштування (Workforce Innovation and 

Opportunity Act, 2014). Закон 2014 року акцентує на важливості розробки 

інтегрованої освіти (one-stop), яка спрямована на вирішення проблеми 

грамотності, набуття навичок ІКТ та підготовки робочої сили. За Законом, 

федеральне фінансування розподіляється з-поміж штатів для забезпечення базової 

освіти дорослих (Adult Basiс Education, ABE), середньої освіти дорослих (Adult 

Secondary Education, ASE) та вивчення англійської мови дорослими, які 

розмовляють на інших мовах ( Adult Education English for Speakers of Other 

Languages, ESOL). Громадські коледжі, шкільні округи, громадські організації 

можуть отримати таке фінансування (Perin, 2016). Водночас спостерігається 

тенденція до розширення мети формальної освіти, яка не обмежується базовою 

освітою дорослих, а й включає післясередню освіту, освіту для професійного 

зростання. При цьому особлива увага приділяється іммігрантам, із акцентуванням 

на формуванні у них громадянських компетентностей. Отже, основною метою 

формальної освіти дорослих є надання допомоги дорослим у підвищенні рівня 

грамотності; отриманні диплому про середню освіту, знань та навичок, які 

необхідні для працевлаштування та економічної самодостатності, подальшої 

післясередньої освіти та навчання для кар’єрного зростання та професійного 

розвитку (Workforce Innovation and Opportunity Act, 2014).  
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Нами з’ясовано, що основними формами формальної освіти дорослих у 

США і Канаді є: базова освіта дорослих (ABE), середня освіта дорослих (ASE), 

вивчення англійської як другої мови (ESL), вивчення англійської мови (чи 

французької у Канаді) для тих, хто розмовляє на інших мовах (ESOL), освіта для 

ринку праці.  Мережа освітніх закладів, які надають формальну освіту дорослих є 

досить розгалуженою, складається з інституцій, що діють на державному, 

регіональному та місцевому рівнях. Наприклад, у штаті Техас, система освіти 

дорослих об’єднує дві групи провайдерів: група провайдерів, що отримує 

фінансування та група, що не отримує фінансування від Техаського агентства 

освіти (Texas Education Agency (TEA). Водночас, у штаті активно підтримується 

створення кооперативів освіти дорослих, з метою забезпечення ефективної 

діяльності та фінансової підтримки провайдерів освіти дорослих. Кооператив 

освіти дорослих є формою соціального партнерство, до якого входять 

представники провайдерів (агенти), які працюють у 24 громадських коледжах, 29 

місцевих освітніх центрах та двох громадських організаціях. 55 освітніх 

кооперативів мають філії, які теж надають освітні послуги дорослим. 

Кооперативи та філії отримують фінансування від TEA, яка фінансує 55 

навчальних програм для дорослих (Texas Education Agency, 2009). 

Місцеві освітні агенції, громадські коледжі та волонтерські /некомерційні 

організації, які надають послуги освіти дорослих проводять свої заняття в школах, 

коледжах, церквах, центрах кар’єри, громадських приміщеннях, підприємствах, 

бібліотеках та інших громадських та приватних інституціях. Місцеві заклади 

освіти, такі як школи та регіональні центри освіти, є основними провайдерами 

формальної освіти дорослих у штатах США, пропонуючи навчальні програми 

базової, середньої освіти дорослих, а також вивчення англійської мови. Окрім 

того, більшість з них мають програми сімейної грамотності. Громадські та 

технічні коледжі, маючи навчальні курси, що забезпечують отримання 

державного атестату про освіту, приділяють увагу корекційній освіті. Громадські 

коледжі поряд із освітніми програмами формальної освіти дорослих, пропонують 

курси особистісного розвитку, критичного мислення.  

Відмінністю формальної освіти дорослих у США є розвиток змішаної 

освіти, в основі якої пропонуються інтегровані, змішані програми, які надають 
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центри кар’єри. Центри кар’єри (One-stop career centre) функціонують у всіх 

штатах США, мають повний спектр освітніх послуг, що пов’язаний з підготовкою 

до ринку праці (CareerOne-Stop, nd). У США і Канаді історично склалося так, що 

для вступу на програму з професійної підготовки, необхідно мати атестат про 

середню освіту чи скласти тест GED (General Educational Development), який є 

еквівалентним атестату про середню освіту. Тест містить чотири групи завдань, 

які виявляють знання з математики, читання, мови та соціальних навичок. Після 

успішного його проходження, особа має можливість вступити до закладу 

професійної освіти. Така послідовність в отриманні освіти є досить складною та 

часозатратною для дорослої людини. Тому в останні роки все більше увага 

приділяється інтегрованим програмам паралельного (дуального) навчання, які 

пропонують центри кар’єри.   

На відміну від США, у Канаді немає Федерального департаменту освіти і 

хоча федеральний уряд намагається впливати на систему освіти, але за 

Конституцією освіта є юрисдикцією провінцій, які ретельно оберігають свої права 

і не допускають втручання федерального уряду. Однак, федеральний уряд до 1997 

року мав певний контроль над освітою для ринку праці, яка безпосередньо 

стосувалася освіти дорослих. При цьому федеральний уряд виділяв кошти на 

базову освіту дорослих, яка є обов’язковою для отримання професійної 

підготовки. Але у 1997 році й підготовка робітничих кадрів перейшла під 

юрисдикцію провінцій. Тому системи освіти дорослих у провінціях і територіях є 

досить різноманітними. Наприклад, у провінції Онтаріо, освіта дорослих 

спрямована на створення можливостей для дорослих людей поповнювати та 

отримувати нові знання та уміння, які потрібні їм для професійної кар’єри та 

суспільства знань (Strengthening Our Adult Education System, 2017). Основними 

принципами розбудови освіти дорослих в Онтаріо є принципи доступності та 

відповідності місцевим та особистісним потребам, залучення різноманітних 

провайдерів освітніх послуг, у тому числі й роботодавців.   

Міністерствами вищої освіти та розвитку навичок (The Ministries of 

Advanced Education and Skills Development, MAESD), освіти (The Ministries of  

Education, EDU) та громадянства та імміграції (The Ministries of  Citizenship and 

Immigration, MCI) провінції Онтаріо визначено основні орієнтири розбудови 
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системи освіти дорослих:  клієнтоорієнтований підхід; чіткість й узгодженість; 

значущі результати; співпраця.  

У провінції Британська Колумбія система освіти дорослих містить такі 

складові: базову освіту, яка орієнтована на дорослих з низьким рівнем освіти та 

грамотності; вищу освіту, що дозволяє отримати диплом про вищу освіту; 

навчання на робочому місці, яке, зазвичай, підтримується роботодавцем, і вимагає 

наявність диплому про середню освіту; освіту для ринку праці, яка спрямована на 

підвищення кваліфікації, але не пов’язана з місцем роботи, не орієнтована на 

дорослих із низьким рівнем освіти; персональну/соціальну освіта, що, головним 

чином, отримується з метою особистісного, сімейного, соціального, культурного, 

громадянського та духовного зростання чи саморозвитку (Rubenson, & Elfert, 2013).  

На нашу думку, важливим поштовхом у розвитку формальної освіти 

дорослих у Канаді стали результати національних досліджень (1988 р.; 1998 р.) та 

національних опитувань (1989 р., 1994 р.) стосовно грамотності дорослих, що 

були проведені CMEC. Вони виявили: відсутність консенсусу серед провінцій у 

даному питанні; необхідність віднесення грамотності дорослих до основних 

навичок на робочому місці; важливість базової освіти дорослих, освіти впродовж 

життя як механізмів подолання неграмотності (Cairns, 1988; MacLeod, 1998); 

необхідність національної відповіді та певних кроків у вирішенні проблеми 

грамотності, яка може становити загрозу економічному майбутньому країни 

(White, & Hoddinott, 1991). Водночас, ОЕСР, зробила висновок, що у промислово 

розвинених країнах, недостатній рівень грамотності серед широкого кола 

населення може загрожувати розвитку економіки та соціальної згуртованості 

націй (OECD, 1997). Тому базовій освіті дорослих приділяється особлива увага у 

всіх провінціях і територіях. Базова освіта дорослих орієнтована на дорослих, які 

не отримали початкову чи середню освіту, потребують підвищення рівня 

грамотності, оволодіння мовою, мають намір вступити до коледжу.  

Базовою освітою дорослих опікуються місцеві шкільні ради і коледжі 

провінцій Канада, тому вона має окремі відмінності у провінція. Наприклад, у 

більшості провінцій середня школа має 12 класів, а в деяких – 13 класів. Є 

провінції, де 13 клас не є обов’язковим. У провінції Квебек середня школа 

охоплює 11 класів. Кілька провінцій, такі як Альберта та Британська Колумбія, 
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пропонують сертифікат загального освітнього розвитку (GED), але він не є 

обов’язковим у Канаді, навіть у провінціях, де його пропонують. У Канаді тест 

GED не набув такого поширення як у США в базовій освіті дорослих.  

Уряд провінції Квебек особливу увагу приділяє базовій освіті дорослих, 

оскільки вважає, що у сучасному інформаційному суспільстві, економіці знань, 

саме відсутність базової освіти є причиною соціального та економічного 

виключення людини, перешкоджає активній участі громадян у суспільному житті 

та обмежує їх доступ до культури. Крім того, люди, які мають труднощі з 

читанням чи письмом, ризикують втратити роботу, оскільки вимогою 

роботодавців є наявність у претендента на робоче місце диплому про середню 

освіту. Структура базової освіти дорослих у Квебеку – результат рішень, 

прийнятих Міністерством освіти стосовно реформи освіти в Квебеку. Вона 

складається з курсів, що охоплюють три рівні: грамотність, та рівні початкової і 

середньої освіти (Services and programs of study, 2019) 

Починаючи з 1960-х рр. XX ст., громадські коледжів усіх провінцій та 

територій пропонували технічну та професійну сертифікацію. У Канаді існує 

понад 140 коледжів. У кожній провінції, окрім Квебеку, коледжі відіграють певну 

роль у забезпеченні базової освіти дорослих. У північних регіонах Онтаріо, 

Манітоби, Саскачевану, Альберти та Британської Колумбії, а також територіях, 

коледжі є основними провайдерами освітніх послуг у формальній освіті дорослих. 

В провінції Британська Колумбія було створено гібридну систему університетів-

коледжів, яка може надати ступінь. У провінції Квебек система коледжів – це 

гібрид дворічних довузівських закладів, обов'язкових для всіх, хто хоче вступити 

до університету в Квебеку та трирічних професійно-технічних закладів, які 

готують до виходу на ринок праці. Ці технічні програми включають десятки 

варіантів, таких як сестринська справа, інженерні технології та інформатика. Хоча 

коледжі пропонують загальноосвітні програми, але їм не надано право 

здійснювати базову освіту дорослих. Зауважимо, що сьогодні не існує офіційного 

підтвердження про те, що отриманий диплом чи сертифікат в одній провінції 

обов’язково буде визнаний в іншій (Hautecoeur, 1999). 

Надання послуг в отриманні базової освіти дорослих у всіх провінціях не 

має окремого законодавчого забезпечення і, як правило, керується існуючими 
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законодавчими актами про освіту. У 1999 році понад вісімсот освітніх програм 

для дорослих були запропоновані на федеральному рівні, але їх фінансування 

було досить нерівномірним, не завжди враховувалися потреби дорослих, 

переважали короткострокові курси (Barker, 1999; Hoddinott, 1998). 

Незважаючи на різноманітність підходів до формальної освіти дорослих у 

провінціях і територіях Канади, міністри освіти провінцій регулярно збираються 

для обговорення існуючих проблем. Рада Міністрів освіти Канади (CMEC) була 

заснована у 1967 році з метою обміну інформацією, визначення загальних 

принципів розвитку освіти, але CMEC не має юридичних повноважень. 

Складовими формальної освіти дорослих в провінціях є: загальна освіта 

(базова, середня освіта дорослих, англійська/французька як друга мова) 

(табл. 4.2.1.), професійна освіта, вища освіта. Окрім того пропонуються програми 

підвищення кваліфікації, програми другої кар’єри тощо.  

Таблиця 4.2.1 

Загальна освіта дорослих у Канаді 

Набуття грамотності та 

основних навичок 

Навчання для тих, хто має низький рівень освіти, що є 

недостатнім для працевлаштування, подальшого навчання.  

Оновлення та доповнення 

знань та навичок 

Задоволення освітніх потреб дорослих, які бажають навчатися 

в коледжі або університету, але у них не вистачає знань та 

навичок для вступу. 

Отримання диплому про 

середню освіту 

Навчання дорослих з метою отримати диплом про середню 

освіту. 

Підготовка до здачі тесту 

GED 

Підготовка до здачі тесту, який має міжнародне визнання та 

приймається роботодавцями та вищими навчальними  

закладами провінцій як еквівалент диплому про середню 

освіту. 

Отримання навичок для 

працевлаштування 

Розвиток навичок, необхідних для виходу на ринок праці, 

включаючи життєві навички, досвід роботи та трудові 

навички. Може орієнтуватися на конкретні професії. 

 

Оволодіння 

англійською/французькою 

як другою мовою 

Для осіб, першою мовою яких є не англійська чи французька. 

Включає програми усної та писемної мови, а також мовні 

тренінги, які готують до професійної діяльності.  

 

Провайдерами формальної освіти дорослих є коледжі, університети, шкільні 

ради, школи для навчання дорослих, нічні та літні школи, громадські організації 

тощо. Зазначимо, що нічні та літні школи дають можливість пройти курси 

підвищення кваліфікації або курси на здобуття диплому про середню школу. 
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Школи для дорослих функціонують у всіх провінціях й територіях Канади. 

Наприклад, школа для дорослих в Онтаріо особливу увагу приділяє визначенню 

досягнень учнів у попередньому навчанні, їх визнанню й врахуванню у процесі 

набуття середньої освіти (Adult learning: Ontario high school diploma, nd) 

Школа для дорослих в провінції Нова Шотландія (The Nova Scotia School for 

Adult Learning, nd) пропонує різноманітні освітні програми для дорослих по всій 

провінції, які спрямовані на підвищення навичок читання, оволодіння 

комп’ютером або підготовку до нової кар’єри, а також курси, що дозволяють 

отримати диплом про закінчення середньої школи або підготуватися до 

проходження тесту GED. 

Результати нашого дослідження засвідчують, що на початку XXI століття 

центри освіти дорослих почали застосовувати дуальний підхід до освіти 

дорослих, за яким дорослі учні здобували не тільки середню освіту, а й певну 

професійну кваліфікацію та отримують можливість продовжити навчання в 

університеті. 

У 2014 році уряд Онтаріо запустив Програму фінансової підтримки 

шкільних рад, які використовують регіональний підхід в середній освіті дорослих. 

Ключовими пріоритетами програми стало: забезпечення доступу до регіонально 

координованих, гнучких програм освіти дорослих, які відповідають потребам 

дорослих учнів; забезпечення подання узгодженої інформації про програму, її 

результати; забезпечення регіонально доступних механізмів оцінювання та 

визнання результатів попереднього навчання (Prior Learning Assessment and 

Recognition for Mature Students, PLAR) для дорослих, які прагнуть отримати 

атестат про середню освіту; надання регіонально доступних рекомендацій, 

профорієнтації та планування індивідуальної освітньої траєкторії.  

У 2017 році уряд провінції Онтаріо зобов’язався інвестувати 185 мільйонів 

доларів в освіту впродовж чотирьох років з метою підвищення рівня грамотності 

та набуття онтаріанцями важливих навичок, які необхідні у сучасному суспільстві 

знань (Govement of Ontario, nd). Водночас уряд провінції Онтаріо підтримує 

дуальні програми навчання дорослих. 
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Програма англійська/французька як друга мова пропонується шкільними 

радами Онтаріо. Щороку програму закінчують приблизно70 000 учнів у 325 

містах провінції. Провінція співпрацює з федеральним урядом і отримує від нього 

фінансування. Доросла людина, яка закінчила програму може отримати 

відповідний сертифікат, пройшовши оцінювання.  

Після CONFINTEA VI у Канаді було запроваджено низьку ініціатив 

стосовно формальної освіти дорослих, виходячи з того, що набуття грамотності – 

це складний, неперервний процес, який приносить особисті, соціальні, економічні 

переваги для всіх. Залучення дорослих до формальної освіти сприяє розвитку 

професійних та життєвих навичок, слугує підвищенню шансів знайти кращу 

роботу, дозволяє отримати доступ до подальшого навчання, сприяє соціальному, 

економічному та культурному розвитку громад. Тому уряди провінцій 

формальній освіті дорослих приділяють особливу увагу. Наприклад, у провінції 

Саскачевані Міністерство підвищення кваліфікації, зайнятості та імміграції 

розробило Програму щодо набуття навичок для роботи, яка спрямована на 

професійну підготовку аборигенів із низьким рівнем грамотності з залученням 

роботодавців, освітніх установ, спільнот Перших націй. У провінції Нью-Брунсвік 

запустили програму щодо навичок на робочому місці, яка опікується змішаним 

навчанням працевлаштованих низькокваліфікованих дорослих. Пілотна програма 

«SkillsPlus» запроваджена у провінції Британська Колумбія спрямована на 

формування необхідних навичок на робочому місці. Нею скористалися 900 

працівників. Також існує Програма навчання для працевлаштування аборигенів 

Британської Колумбії. У провінціях Альберта, Нью-Брунсвік, Онтаріо, Нова 

Шотландія та Північно-Західній території прийнято Плани щодо вивчення мов 

корінних народів. Нью-Брунсвік пілотував Програму цифрової грамотності, яка 

передбачала застосування технологій мобільного навчання у підвищенні цифрової 

грамотності дорослих учнів (CMEC, HRSDC, & CCU, 2012).  

Результати дослідження засвідчили, що професійно-орієнтована освіта 

дорослих, яка дає можливість отримати диплом чи сертифікат щодо професійних 

компетентностей, рівня освіти, кваліфікації є, особливо, популярною у Канаді. 

Водночас фінансування таких програм урядами провінцій майже відсутнє, 
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особливо, коли це стосується працюючих людей. Деякі роботодавці мають освітні 

фонди, які дозволяють направляти своїх робітників на освітні курси, які 

безпосередньо не пов’язані з їхніми поточними чи майбутніми обов’язками на 

фірмі, але це не є типовим. Фінансування можна отримати від різних асоціацій, 

але зазвичай, навчання оплачують ті, хто навчається. Метою професійно-

орієнтованої освіти  дорослих є покращення власних кар’єрних перспектив на 

ринку праці. Основними провайдерами освіти для ринку праці є державні та 

приватні коледжі, технічні інститути, університети, галузеві та професійні 

асоціації, розробники програмного забезпечення тощо. Закцентуємо на тому, що 

вища освіта для дорослих пропонується вищими навчальними закладами, такими 

як університети, коледжі мистецтв і технологій, а також приватними коледжами. 

В деяких провінціях уряди розглядають вищу освіту дорослих як умову розвитку 

робочої сили і роботодавці можуть фінансово її підтримувати. Зазвичай 

тривалість програми навчання коливається від трьох місяців до чотирьох років.  

Узагальнення результатів наукових розвідок дозволило зробити висновок 

про схожість структур формальної освіта дорослих у США і Канаді і виокремити 

такі її складові як: загальна, професійно-орієнтована та змішана освіта, які мають 

певні особливості організації і функціонування у країнах. (рис. 4.2.2.). Загальна 

освіта дорослих залучає в систему освіти людей з низьким рівнем освіти, для яких 

завдяки отриманню диплому про середню освіту, свідоцтва про рівень оволодіння 

мовою, відкривається шлях до подальшої освіти, підвищується їх 

конкурентоспроможність на ринку праці. У загальній освіті дорослих 

північноамериканських країнах використовується декілька моделей навчання. 

 Найбільш поширеною є школо-орієнтована модель навчання, яка акцентує на 

набутті грамотності, навичок читання, рахування, письма, а також комп’ютерної 

грамотності. Не менш значущою є функціональна модель, що пов’язана з 

набуттям компетенцій дорослою людиною, які відповідають тим ролям, що вона 

виконує у суспільстві: учня, працівника, члена громади, батька/матері та ін. 

Соціокультурна модель базової освіти спрямована на набуття компетенцій, що 

підвищують соціальний, культурний рівень людини, участь у громадській 

діяльності (Stіcht, 2002; Gray, Grіffіn, & Nasta 2005). 
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Рис. 4.2.2. Структура формальної освіти дорослих у США і Канаді 

Професійно-орієнтована освіта дорослих дає можливість дорослій людині 

отримати освіту для ринку праці, набути професійні компетентності, здобути 

вищу освіту. Змішана освіта дорослих поєднує набуття грамотності та середньої 

освіти з початковою професійною освітою для ринку праці. Наприклад, у Квебеку 

шкільні ради пропонують послуги з інтегрованих програм (services d’intégration 

socioprofessionnelle, SIS), які включають навчання на робочому місці з метою 

сертифікації будь-якої з 131 напівкваліфікованої професії (Ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur, 2019). У Новій Шотландії змішана освіта дорослих 

дозволяє, наприклад, асистентам для систем первісного медико-санітарного 

обслуговування чи асистентам із догляду за дітьми одночасно отримати диплом 

про середню освіту, сертифікат помічника та набути відповідний досвід роботи.  

Хоча складові системи формальної освіти дорослих у США і Канаді є 

подібними, проте їх структурне наповнення має свої особливості і відмінності, які 

тісно пов’язані та зумовлені законодавством в освіті дорослих. Якщо у США на 

федеральному рівні існують закони, які регулюють функціонування формальної 

освіти дорослих (Закон про освіту дорослих (1966), Закон про освіту дорослих і 

сімейну грамотність (1998), Закон про інновації у сфері зайнятості й нові 

можливості працевлаштування (2014) та ін.), що ратифіковані на рівні штату, а 

також закони на рівні штату з урахуванням місцевої специфіки й потреб, то у 

Канаді освіта є юрисдикцією провінцій й територій, тому кожна провінція має 

окреме освітнє законодавство, самостійно визначає тривалість та зміст навчання. 

ФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ 

Професійно-орієнтована 

освіта дорослих  

Змішана  

освіта дорослих  

Грамотність 

Базова освіта  

Середня освіта 

Вивчення мови як 

другої  

Освіта для ринку 

праці  

Вища освіта  

Базова  

освіта 

Освіта для 

ринку 

праці  

Професійна освіта  

Загальна 

освіта дорослих  
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Якщо у США атестат про середню освіту визнається у всіх штатах, то у Канаді 

такий атестат визнається не завжди, оскільки є відмінності у термінах, кредитах 

навчання, що ускладнює освітню і професійну мобільність канадців. Якщо у 

США успішно зданий тест GED (General Education Development) є еквівалентним 

атестату про середню освіту та діє по всій країні, то у Канаді тест GED не набув 

такого поширення як у США в базовій освіті дорослих, він не є обов’язковим, 

навіть у провінціях, де його пропонують. Якщо у США змішана освіта 

вирізняється різноаспектністю та різноспрямованістю, яку забезпечують Центри 

кар’єри (One-stop career centre), що функціонують у всіх штатах США, то у Канаді 

змішана освіта дорослих тільки набирає обертів.  

Неформальна освіта дорослих розглядається у північноамериканському 

просторі як функціональна необхідність, економічний імператив (Sweet, & Anisef, 

2005). За результатами дослідження Канадської ради з питань навчання (Canadian 

Council on Learning, 2007), у зв’язку з старінням населення, зменшенням кількості 

молоді, що виходить на ринок праці, у 2025 року в Канаді виникне дефіцит у 

1,2 млн. кваліфікованих робітників. Таким чином, підвищення кваліфікації 

наявної робочої сили та залучення до ринку праці тих, хто наразі не працює, 

мають вирішальне значення для вирішення проблем робочої сили у майбутньому.  

США і Канада змушені інвестувати в програми неперервного навчання та 

підвищення кваліфікації, які необхідні для добре освіченої та адаптованої робочої 

сили. Уряд Канади підкреслює: для того, щоб досягти успіху в економіці у 

майбутньому, Канада повинна мати найбільш освічену, найбільш кваліфіковану 

та найбільш гнучку робочу силу у світі. Окрім того, необхідно підтримувати 

високий рівень якості життя, формувати здатність нації навчатися впродовж 

життя (Department of Finance Canada, 2009).  

На сучасному етапі розвитку суспільства неформальна освіта дорослих 

зазнає змін у статусі і може стати домінуючим типом навчання (Romi, & Schmida, 

2009). Це пов’язано з тим, що вона є менш інституалізованою, ніж формальна 

освіта, більш гнучкою та мобільною, здатною швидко реагувати на швидкоплинні 

зміни і вимоги суспільства. Це зумовлює багатоаспектність та 

багатоспрямованість складових структури неформальної освіти дорослих.  
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На думку С. Латчема (Latchem, 2012), основними напрямами, якими 

опікується неформальна освіта дорослих північноамериканських країн є: 

грамотність та базова освіта для дорослих, соціальний розвиток, розвиток 

громади, розвиток демократії, знання та навички у різних сферах життєдіяльності 

(рослинництво, тваринництво, харчування, водопостачання та санітарія, 

планування сім’ї, догляд за дітьми, охорона здоров’я, гендерна справедливість, 

права людини та громадянина, громадська безпека та справедливість, екологічні 

та природоохоронні питання, малий бізнес, інклюзивна освіта тощо).  

Слушною є думка Н. Терьохіної (2015a), яка враховуючи певний контекст, 

виокремлює у неформальній освіті дорослих США: базову освіту, що спрямована 

на усунення недоліків вже наявної освіти; освіту для професійного розвитку, яка 

поєднує навчання на робочому місці, підвищення кваліфікації, корпоративну 

освіту; освіту для особистісного розвитку, що орієнтована на задоволення та 

розвиток індивідуальних потреб дорослої людини, сприяє її самореалізації та 

саморозвитку; спеціалізовану освіту дорослих, яка допомагає дорослій людині 

виконувати різні ролі у власному житті (сімейна, жіноча освіта, освіта людей 

третього віку); освіта для розвитку громадянського суспільства, яка представлена 

освітою для громадянства та демократії, захисту навколишнього середовища, 

миру тощо (с. 88–89). 

Як бачимо, деякі виокремлені типи неформальної освіти збігаються з типам 

формальної освіти (базова освіта, освіта для професійного розвитку), а їх 

відмінність зумовлюється отриманням/неотриманням офіційного документу про 

проходження навчання.  

Класифікація типів освіти дорослих, що подана у Глобальному звіті ЮНЕСКО 

на конференції CONFINTEA VI 2009 р. містить базову, середню, професійну, 

ліберальну, громадянську освіту, освіту для отримання життєвих навичок та 

наголошується на їх взаємозв’язку і взаємопроникненні. (UNESCO, 2009). 

Привертає увагу структура неформальної освіти дорослих за П. Джарвісом 

(Jarvis, 1999), складовими якої є: базова освіта (ABE), що забезпечує елементарну 

грамотність (читати, писати, рахувати) та функціональну (рівень освіченості, який 

є мінімально необхідним для адаптування в конкретному культурному 

середовищі: комп’ютерна, інформаційна, комунікативна грамотність, побутова 
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грамотність, володіння іноземними мовами, тощо); особистісний розвиток 

дорослої людини, який сприяє інтелектуальному, фізичному, психологічному, 

соціальному зростанню особистості дорослої людини; громадянська освіта, що 

дозволяє усвідомили права та обов’язки громадян, прищепити норми соціальної 

поведінки та моралі, які вважаються бажаними в певній громаді чи суспільстві; 

освіта спільнот, яка спрямована на задоволення інтересів і потреб громади, 

покращення якості життя спільноти;  післядипломна освіта, яка пропонується 

університетами та коледжами для підготовки до подальшої освіти, а також 

просвітницькі програми для громади;  освіта третього віку; професійна освіта, що 

орієнтована на набуття професійних компетентностей чи підвищення 

кваліфікації; навчання на робочому місці/ професійний розвиток. 

 У звіті Ради міністрів освіти Канади (CMEC, 2005; CMEC, HRSDC, & CCU. 

(2012) зазначається, що завдяки тісним зв’язкам між формальною та 

неформальною освітою дорослих існує певна плутанина у типології освіти 

дорослих, тому краще, базуючись на критерії отримання/неотримання 

сертифікату, виокремлювати такі її типи: сертифікована освіта – структурований 

та організований процес набуття знань та навичок в освітньому закладі, на 

робочому місці або іншій професійній акредитованій інституції та призводить до 

офіційної сертифікації; несертифікована освіта, що забезпечує особистісний чи 

професійний розвиток дорослої людини в умовах різноманітних освітніх установ, 

громадських організацій, асоціацій, клубів, бібліотек та інших закладах, які 

вирізняються гнучкістю у задоволенні освітніх потреб учнів. Вона не призводить 

до офіційної сертифікації; спонтанна освіта – відбувається випадковим чином і не 

є навмисною чи плановою. Це неорганізований й несистематичний процес 

набуття знань, умінь, досвіду, засвоєння цінностей, досвіду в будь-якому місці в 

будь-який час, зазвичай вдома, на роботі, у громаді (Додаток Щ.1).   

Водночас Рада міністрів освіти Канади запропонувала типологію освіти 

впродовж життя, яка охоплює всі типи освіти дорослих й неформальна освіта 

займає особливе місце: освіта дорослих в епоху знань; освіта дорослих для 

громадянського суспільства; освіта та культура дорослих, ЗМІ та ІКТ; освіта 

дорослих і довголіття та неперервне навчання (CMEC, 2005). 
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Таблиця 4.2.2. 

Типи навчання дорослих    

 

Тип освіти Базова освіта Вища освіта 
Навчання на 

робочому місці 

Навчання для 

ринку праці 

Особистісне / 

соціальне навчання 

Мета Набуття базових 

навичок для 

подальшої освіти чи 

працевлаштування  

Отримання освіти 

більш високого 

рівня  

Професійне та 

кар’єрне 

зростання  

Набуття знань, 

навичок, 

покращення 

перспектив на 

ринку праці 

Особистісне, 

соціальне, культурне, 

громадянське, 

духовне зростання та 

збагачення 

Програми, 

провайдери 

Неформальні курси, а 

також формальні 

програми середньої 

школи/ еквівалентні 

програми 

Тільки формальна 

освіта 

Неформальні 

курси, семінари, 

практикуми та 

навчання на 

роботі. 

Неформальні 

курси, семінари, 

практикум 

Неформальні курси, 

семінари, практикум 

Результат Грамотність та базові 

навички, підвищення 

кваліфікації диплом 

середньої школи, 

GED, мовна 

підготовка 

Диплом 

бакалавра, 

магістра, PhD  

Кар’єрне 

зростання 

Кар’єрне 

зростання, 

набуття навичок, 

компетенцій 

Зміцнення здоров’я, 

спорт і відпочинок, 

мистецтво та 

культура, участь і  

лідерство в громади  
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Навчальна діяльність 

Намір 

навчатися? 
Випадкове 

навчання 

Веде до 

отримання 

документа

? 

Формальне 

навчання  

Веде до 

диплома про 

вищу освіту 

або його 

еквівалента? 

ФОРМАЛЬНЕ 

НАВЧАННЯ  

Рис.4.2.3. Дерево рішень щодо вибору типу освіти дорослих у Канаді 

Курси, 

воркшопи, 

семінари 

 

Інформальне 

навчання 

Неформальне 

навчання 

Навчання на 

робочому 

місці? 

 

Освіта для 

особистісного 

розвитку, 

сімейна освіта? 

Вищий 

навчальний 

заклад? 

 

Нижче 

12 класу? 

Здійснюється на 

робочому місці і 

підтримується 

роботодавцем? 

Сприяє 

конкуренто-

спроможності 

на ринку праці? 

 

ВИЩА  
ОСВІТА НА 

РОБОЧОМУ 

МІСЦІ  

ОСВІТА ДЛЯ 

РИНКУ ПРАЦІ 

ОСВІТА ДЛЯ 

ОСОБИСТІСНОГО 

РОЗВИТКУ 

НІ 

ТАК 

ТАК 

ТАК 

НІ 

НІ 

ТАК 

ТАК 

НІ 

НІ 
ТАК 

НІ 

ТАК 

ТАК 

НІ 

ТАК 

ТАК 

НІ 
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Досить поширеною є типологія освіти дорослих, запропонована 

канадськими вченими К. Рубенсоном, Т. Конте, К. Майерсом (Myers, Conte, 

Rubenson, 2014), критерієм якої є особливості організації, мета, застосування на 

практиці. Вона складається з п’яти типів: базова, яка спрямована на дорослих із 

низьким рівнем освіти; вища освіта; навчання на робочому місці, що пов’язане з 

фірмою й більш-менш підтримується роботодавцем, але не призводить до 

отримання сертифікату й не орієнтоване на осіб із низьким рівнем освіти; інше 

навчання, що пов’язане з ринком праці, його метою є покращити перспективи на 

ринку праці, але воно не пов’язане з поточним місцем роботи, не орієнтоване на 

осіб із низьким рівнем освіти, не призводить до отримання сертифікату; 

особистісне / соціальне навчання – надається насамперед для 

особистісного / сімейного, соціального, культурного, громадянського та / або 

духовного зростання чи збагачення (Додаток Ш). Їх коротка характерника подана 

в узагальнюючої таблиці 4.2.2. 

Визначені типи освіти дорослих тісно взаємопов’язані між собою та 

взаємозумовлені. Їх взаємозв’язок ми відобразили на дереві рішень щодо вибору 

типу освіти дорослих у Канаді  рис. 4.2.3.  

Якщо доросла людина прагне підвищити професійну кваліфікацію, але не 

має диплому про середню освіту, вона може робити це самостійно (перехід до 

інформальної освіти) чи за допомогою курсів, тренінгів (перехід до неформальної 

освіти), чи закінчити курс середньої школи і отримати диплом (перехід до 

формальної освіти). Доросла людина, отримавши диплом (базова освіта дорослих) 

може продовжити своє навчання (вища освіта). Як бачимо, людина, що закінчила 

курси у закладах неформальної освіти має можливість підтвердити свої знання, 

здати тест, що є еквівалентним атестату про середню освіти. З малюнку видно, що 

доросла людина має багато можливостей й шляхів бути залученою до навчання на 

робочому місці, освіти для ринку праці, особистісного/соціального навчання.   

Як бачимо провайдерами базової освіти, навчання на робочому місці, освіти 

для ринку праці, особистісного/соціального навчання є освітні інституції 

неформальної освіти. Узагальнення результатів наших розвідок дозволило 

виокремити такі типи неформальної освіти дорослих у США і Канаді: базова 

освіта, освіта для ринку праці, громадянська освіта, особистісно-розвивальна 

освіта, соціально-рольова освіта (рис. 4.2.4).  
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Рис. 4.2.4. Структура неформальної освіти дорослих. 
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Важливими складовими базової освіти дорослих є елементарна грамотність, 

що передбачає уміння читати, писати, рахувати; цифрова грамотність, що означає 

вміння користуватися сучасними ІТ в процесі життєдіяльності; комунікативна 

грамотність, як сукупність комунікативних знань та умінь, що дозволяють вільно 

спілкуватися; вивчення англійської (англійської/французької) мови як другої, що 

дозволяє іммігрантам швидше асимілюватися, знайти роботу, соціалізуватися.  

Неформальна освiта дорослих для ринку праці характеризується гнучкістю 

та неперервністю, містить навчання на робочому місці, підвищення кваліфікації, 

професійний розвиток, корпоративну освіту. Її основною метою є забезпечення 

кар’єрного зростання, отримання професійних компетентностей відповідно 

вимогам ринку праці, професійне зростання. На думку Д. Сьюпера та Дж. 

Джардана (Super, & Jordan, 2003), необхідність освіти для ринку праці 

зумовлюється швидкоплинними змінами, що відбуваються в інформаційному 

суспільстві, суспільстві знань, появою нових професій, швидким «старінням» 

знань та компетенцій. Розуміючи це, федеральний уряд США пропонує 

різноманітні програми підтримки, наприклад: Програму допомоги при 

працевлаштуванні та навчанні, Програму працевлаштування та навчання 

корінного населення Америки, Програму працевлаштування людей похилого віку, 

Програму допомоги звільненим працівникам, Національну програму 

професійного навчання фермерів тощо (Бідюк, 2009; Терьохіна, 2015).   

Особливе місце у неформальній освіті для ринку праці займає корпоративна 

освіта, яка розглядається як «комплекс заходів щодо підвищення кваліфікації та 

розширення професійних знань і вмінь спеціалістів у межах однієї організації» 

(Кремень, 2008, с. 280); «виконання корпораціями функцій професійної освіти в 

умовах невідповідності системи освіти корпоративним потребам» (Литовченко, 

2018, с. 145). На думку К. Віллера та C. Клегг (Wheeler, & Clegg, 2012), 

корпоративну освіту не можна зводити до навчання персоналу компанії, оскільки 

за її допомогою здійснюється професійний та особистісний розвиток працівників, 

створюються умови для розвитку їх творчих здібностей. Корпоративна освіта 

дозволяє формувати корпоративні цінності, корпоративну культуру, збагачувати 

професійний і соціальний досвід, мотивує до навчання.  
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Ми з’ясували, що корпорації, розуміючи важливість та необхідність 

корпоративної освіти, витрачають мільйони доларів на навчання власного 

персоналу, створюють навчальні центри, корпоративні університети. Так, 

навчальний центр «Дженерал моторс» має більше тисячі навчальних курсів для 

своїх працівників; корпорація Форд охоплює корпоративним навчанням 1,5 тис. 

працівників кожен рік. Аналіз статистичних даних показав, що приблизно 30 млн. 

працівників постійно навчаються (CLO, 2007).  

Громадянська освіта дорослих у північноамериканських країнах має 

тривалу історію. Її метою є залучення громадян до активної участі у суспільній і 

політичній діяльності, формування культури демократії, знань про права людини, 

толерантності і поваги з-поміж людьми, задля посилення соціальної єдності, 

відповідальності та взаєморозуміння. Громадянська освіта дорослих об’єднує 

освіту в громаді, освіту для демократії, освіту про права людини, полікультурну 

освіту, які тісно пов’язані між собою та взаємозумовлені. Її ідейним 

натхненником був П. Фрейре, який доводив тісний зв’язок між освітою і 

політикою, важливість у процесі навчання формувати критичне ставлення до 

дійсності, відповідальність за розвиток громади (Freіre, & Shor1987). Розрізняють 

такі види освіти в громаді, як: організаційна, за якою навчання відбувається у 

закладах неформальної освіти; розвиваюча, яка орієнтована на виконання 

регіональних проектів; дієва, що базується на «навчанні через дію»; соціальної дії, 

що мотивує до активної участі у вирішенні проблем громади, розбудови 

громадянського демократичного суспільства (Lovett, 1988). Освіта у сучасному 

суспільстві стає інструментом демократії, допомагаючи незалежно, критично 

мислити.  

Освіта про права людини, за визначенням ООН, сприяє створенню загальної 

культури прав людини, надає знання про її права та формує навички 

використання їх у повсякденному житті (ООН, 2006). Б. Рірдон (Reardon, 1995) 

стверджує, що вивчення прав спонукає жити та діяти відповідно до них. 

Зауважимо, що освіта про права людини враховує гендерний фактор та 

міжкультурний аспект.  

Особистісно-розвивальна освіта дорослих базується на визнанні 

суб’єктності дорослих, їх життєвого досвіду, врахуванні інтересів та потреб (Зеер, 
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2006). Метою особистісно-розвивальної освіти дорослих є розвиток особистості, її 

суб’єктності, індивідуальності, а також саморозвиток, самовдосконалення та 

самореалізація, забезпечення соціалізації. Така освіта є надзвичайно важливою 

оскільки, за висновком А. Маслоу (Maslow, 1970) та К. Роджерса (Rogers, 1968), 

кожна людина прагне до самоактуалізації та самовдосконалення. Залучаючи 

дорослу людину у різноманітні види діяльності (мистецьку, економічну, 

екологічну, культурно-дозвіллеву та ін.) в умовах неформальної особистісно-

розвивальної освіти, створюються сприятливі можливості для її самоактуалізації й 

особистісного зростання. Наприклад, культурно-дозвіллєва освіта поєднує 

відпочинок; просвіту, що сприяє інтелектуальному розвитку; творчість як 

джерело самореалізації; рефлексію як засіб самоаналізу (Терьохіна, 2015а).  

Однією з тенденцій неформальної освіти у США і Канаді, є тенденція 

випереджального розвитку, яка реалізується через розвиток освіти дорослих 

«вширш» (Терьохіна, 2015а); обґрунтовує доцільність виокремлення 

неформальної соціально-рольової освіти дорослих та її багатоаспектність. 

Соціально-рольову освіту дорослих розглядають, по-перше, як механізм 

підтримки людей, які виконують певні соціальні ролі: робітника, члена сім’ї, 

члена суспільства та ін.; по-друге, як фактор соціального захисту тих груп 

населення, які потребують соціальної підтримки: іммігранти, корінне населення, 

люди з особливими потребами, безробітні, військовослужбовці, що звільненні у 

запас, люди, які повернулися з місць позбавлення волі, одинокі жінки, люди 

похилого віку та ін. Зазначимо, що групи населення, які потребують соціального 

захисту складають критичну зону ринку праці.  

 

4.3. Розгалуженість мережі провайдерів освітніх послуг для дорослих 

Функціонування освiти дорослих у північноамериканських країнах 

забезпечується великою кількістю організацій, які надають освітні послуги 

дорослим відповідно до їх освітніх потреб. Визначальною характеристикою 

провайдерів освіти дорослих є високий рівень диверсифікації, гнучкості, 

адаптивності, що зумовлюється швидкоплинними змінами у сучасному 

суспільстві, впровадженням концепції освіти впродовж життя (Додаток У). Як 
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засвідчують статистичні дані дорослі приймають активну участь у навчання 

(Додаток Д 3., Т 2., Ф 2, Ф 3, Х). 

Експерти ОЕСD (2016) високо оцінюють діяльність провайдерів освіти 

дорослих у США і Канаді, підкреслюючи їх ефективність та результативність. Це 

стало можливо завдяки підтримки освітніх інституцій освіти дорослих 

Міністерством освіти США, яке вважає, що різноманіття цільових груп 

населення, різнобарвність їх інтересів і потреб, спонукає до різноманіття 

провайдерів освітніх послуг (U.S. Department of Education, Division of Adult 

Education and Literacy, 2002), створення «плюралістичної» системи надання 

освітніх послуг (Chisman, 2002). 

Закон про освіту дорослих та сімейну грамотність (The Adult Education and 

Family Literacy Act, 1998, 2014) дає можливість отримати фінансову підтримку 

будь-яким організаціям, що здатні довести свою ефективність. Водночас існує 

багато Федеральних програм та програм на рівні штатів, які спрямовані на 

підтримку таких інституцій: Програми «Освіта дорослих – основні гранти для 

штатів», Програми неперервного навчання, Програми грамотності дорослих та ін. 

(Natіonal Center for Educatіon Statіstіcs, nd). 

Результати наших розвідок засвідчують, що однією з тенденцій розвитку 

освіти дорослих є тенденція до урізноманітнення  провайдерів освіти дорослих 

(Додаток Д 4., Д 5).  

На думку Л. Брайсона (Bryson, 1936), першими провайдерами освіти 

дорослих можна вважати Ліцеї (1826 р.), які запропонували проведення публічних 

лекції; інститути  Шатокуа (Chautauqua) (1871 р.), що мали програми з музики, 

історії, географії і культури; жіночі клуби (1870 р.), з програмами з охорони 

здоров’я, самовдосконалення; заочні курси (1813 р.), що пропонували курси з 

ведення бізнесу, безпеки на шахтах тощо.  

У 40-ві роки XX століття виокремлювали дев’ять основних постачальників 

освіти дорослих у США: державні школи; федеральні програми, наприклад, 

сільськогосподарські класи розширення та професійні класи; федеральні 

програми з надзвичайних ситуацій, таких як цивільний охоронний корпус; 

коледжі та університети; бібліотеки; музеї; релігійні організації; робітничі групи; 

групи батьків-вчителів (Apps, 1992). 
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Інший підхід до класифікації провайдерів освіти дорослих пропонувався 

М. Елі (Ely, 1948), за яким враховувалися шість цілей освіти дорослих 

(професійна ефективність, економічне розуміння, громадянська участь та 

відповідальність, покращення відносин між людьми та громади, груповий інтерес 

та особисте зростання і самореалізація) та шість категорій освітніх інституцій, що 

відповідали класифікації Брайсона, їх кількість була збільшена до одинадцяти у 

1970 році  (Smith, Aker, & Kidd, 1970). 

Привертає увагу класифікація В. Шредера (Schroeder, 1980), основою якої 

стало виконання освітніми інституціями функцій щодо навчання дорослих. До 

першої групи увійшли агентства, які спрямовували свою діяльність на 

задоволення освітніх потреб дорослих. Це було їх основною функцією. Друга 

група містила агентства, у яких основною функцією було навчанням молоді, а 

функція навчання дорослих була додатковою. Третя група об’єднала агентства, 

які опікувалися задоволенням потреб громади й також освітніми потребами 

дорослих. Для них освіта дорослих була суміжною функцією (бібліотеки, 

установи охорони здоров’я та ін.). Для агентств, які склали четверту групу, 

основною була функція задоволення інтересів спеціальних груп населення, а 

освіта дорослих стала підпорядкованою функцією, яка була необхідна для 

виконання основної (наприклад, для бізнесу, профспілок, неурядових організацій 

тощо). 

У 1986 році Американський департамент освіти запропонував дещо іншу 

класифікацію, поділивши провайдерів освіти дорослих на дев’ять категорій: 

чотирирічні коледжі та університети; дворічні громадські коледжі, технічні 

інститути; професійно-технічні, торгові та бізнес-школи, включаючи медичні; 

початкові та середні школи; інші школи; приватні громадські організації, такі як 

церкви, Американська асоціація молодих християн, Червоний Хрест; державні 

установи; професійні асоціації та об’єднання; репетитори, приватні інструктори та 

інші.  

Ще одна класифікація була запропонована Дж. Еппсом (Apps, 1989) за 

критерієм джерел фінансування освітніх інституцій, підтримки державою чи 

приватними особами: група провайдерів, які мають фінансову підтримку; 

некомерційні організації, комерційні організації.  



311 

До першої групи провайдерів було віднесено школи, чотирирічні коледжі та 

університети, муніципальні та технічні коледжі, Центри поширення знань, 

Програми Міністерства збройних сил США, виправні установи, бібліотеки, музеї. 

Так, державні школи мали широкий спектр курсів та занять для дорослих, 

починаючи від столярних виробів та ремесл до програми грамотності. У деяких 

районах державна шкільна освіта для дорослих визначалась як освіта в громаді 

або «освітлений будинок школи» (lighted school house). Чотирирічні коледжі та 

університети пропонували різні форми навчання дорослих. Особливою 

популярність користувалися дистанційні курси. Практично всі коледжі та 

університети надавали некредитні курси, лекції, та семінари для широкої 

аудиторії, мали центри розповсюдження знань, проводили вечірні заняття. 

Зауважимо, що кількість дорослих студентів постійно збільшвалася. Деякі 

коледжі та університети організовували спеціальні програми повністю 

орієнтовані на дорослих, які працюють повний робочий день, зокрема, Новий 

Університет у Флориді, Школа для нового навчання в університеті Де Поля в 

Чикаго. Подібні освітні послуги дорослим надавали муніципальні та технічні 

коледжі. Центри поширення знань, які виникли у 1914 р., залишалися важливим 

провайдером освіти дорослих у США. Програми Міністерства збройних сил США 

забезпечували не тільки отримання освіти різного рівня під час військової 

служби, а й пропонують найбільшу кількість програм в світі для 

військовослужбовців. Виправні установи теж є важливим провайдером освіти 

дорослих. Бібліотеки і музеї, як провайдери освіти дорослих, пропонують багато 

пізнавальних програм для дорослих. 

До другої групи провайдерів відносяться некомерційні, самоокупні 

інституції, зокрема, церкви, синагоги та інші релігійні організації, які поряд із 

семінарами та курсами духовного спрямування, пропонують програми з розвитку 

особистості, сімейного життя тощо; заклади охорони здоров’я (лікарні, клініки), 

що проводять курси із тематики пов’язаної з здоров’ям, наприклад, курси «Як 

втратити вагу», «Як зменшити стрес» та ін. Особливо популярними програмами є 

фітнес-програми; програми, що надаються організаціями та асоціаціями, такими 

як: Червоний хрест, Асоціація молодих християн та Асоціація молодих 

християнок, мета яких зміцнення морального і фізичного здоров'я людей, 
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об’єднання їх для суспільно-корисної діяльності, виховання поваги до 

загальнолюдських цінностей; сервісні клуби, зокрема, Ротарі клуб, Ківаніс клуб та 

ін., діяльність яких спрямована на допомогу тим, хто її потребує, обмін ідеями, 

залучення до виконання проектів; добровільні організації, зокрема, Ліга жінок-

виборців, охорона природи та ін. Пропозиції щодо освіти дорослих варіюються 

від соціальних дій до семінарів, телевізійних програм, інформаційних бюлетенів 

та журналів; професійних організацій, таких як медичні асоціації, асоціації 

інженерів та безліч інших професійних груп, які пропонують курси, семінари, 

консультації та забезпечують неперервність навчання своїх членів; програми 

навчання робітників, які пропонують профспілки з акцентом на лідерстві; 

національні організації освіти дорослих, зокрема, Національний інститут 

грамотності (National Institute for Literacy (NIFL), Національний центр навчання 

дорослих і грамотності (NCSALL), Американська асоціація освіти дорослих та 

неперервної освіти (AAACE), Американська асоціація бібліотек (American Library 

Association), Комісія з питань базової освіти дорослих (COABE), Національний 

центр сімейної грамотності (National Center for Family Literacy), ProLiteracy 

Worldwide та ін. (Apps, 1989). Увагу привертає організація «За грамотність у 

всьому світі», яка залучає гранти, використовує корпоративне спонсорство та 

пожертви, що спрямовує на допомогу дорослим підвищити рівень грамотності. 

Згідно з опитуванням PIAAC приблизно 36 мільйонів дорослих у США мають 

низькі навички з читання та математики. Існуюча мережа формальної освіти 

дорослих обслуговує тільки 3 міл. дорослих, які потребують освітньої допомоги 

(OECD, 2013).  

Зауважимо, що у людей з низьким рівнем грамотності дуже часто існують 

інші соціальні проблеми, такі як бідність, погане самопочуття, бездомність, 

домашнє насильство та залежність. Тому така організація як ProLiteracy 

Worldwide – потужна некомерційна освітня організація з поширення грамотності, 

використовує інтеграційний підхід. Наприклад, вона почала співпрацювати з 

Коаліцією проти домашнього насильства штату Флорида (Florida Coalition Against 

Domestic Violence, FCADV), Організацією з запобігання бездомності у Ардморі 

(штат Оклахома), пропонуючи різноманітні програми і курси: базової освіти, 

фінансової, комп’ютерної, економічної грамотності, лідерства, мовні програми та 



313 

ін., які спрямовані на формування навичок, що допоможуть людям позбутися 

шкідливих звичок; притулком для бездомних у Зейнсвіллі (штат Огайо) з питань 

базової грамотності та підготовки до роботи; некомерційною організацією, що 

орієнтована на батьків, з програмою сімейної грамотності «Всі люблять читати 

книжки з батьками кожен день» та ін.  

Закцентуємо на діяльності провайдерів неформальної освіти дорослих у 

США, які мають певні особливості. Так, організація «Грамотні партнери»  

(Literacy Partners, nd) проводить безкоштовні заняття, семінари для батьків та 

опікунів з низьким рівнем доходу з метою надання їм допомоги у вихованні дітей, 

їх соціального емоційного зростання, підготовки до школи. Товариство Фортуни 

опікується колишніми в’язнями, надаючи їм базову освіту, формує професійні 

навичку для ринку праці (Fortune Society, nd). Центри Шепарда – розгалужена 

національна мережа центрів місцевих громад, що мають спільне бачення 

організації життєдіяльності літніх американців, надають їм можливість вести 

повноцінне життя, підтримують їх особистісне зростання, задовольняють освітні 

потреби за допомогою курсів із культурного збагачення, відпочинку та хобі 

(Shepard‘s Centers of America, nd). 

Прибуткові організації, що надають послугу з навчання дорослих складають 

третю групу провайдерів. Серед них: заочні школи, що пропонують дистанційні 

курси; приватні школи (автошколи, перукарні ті ін.), що пропонують професійні 

курси; приватні курси, репетитори (наприклад, урок музики, опанування ремесл, 

вивчення мови, тощо; університети та коледжі); фірми (консультаційні, садові 

центри, магазини тощо), що пропонують безліч різнопланових програм: програми 

для ведення бізнесу, вдосконалення навичок спілкування, стратегічного 

планування, методів ведення переговорів, управління стресом та ін.; тренінги та 

семінари; різноманітні майстер-класи; видавці книжок, відеокасет, комп’ютерних 

освітніх програм; корпоративні програми розвитку людських ресурсів та ін. 

До четвертої групи провайдерів Дж. Еппс відносить подорожі, розваги, 

дозвілля, перегляд телебачення, роботу. Все це продовжує надавати можливості 

для навчання дорослим, як це було й в минулому (Apps, 1989).  

На нашу думку, класифікація Дж. Еппса хоча і є досить  розгорнутою і 

охоплює надзвичайно велику кількість провайдерів освіти дорослих у США, але 
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при цьому залишила поза увагою таких провайдерів освіти дорослих як 

університети третього віку, волонтерські організації та інші.   

Ми з’ясували, що у північноамериканському контексті, особливо в 

економічній літературі, стандартним підходом є розмежування провайдерів на 

основі оплати їх послуг. У Звіті про освіту дорослих, підготовленому 

Міністерством освіти США для Організації економічної співпраці і розвитку 

пропонується виокремлювати такі групи провайдерів: локальні освітні агенції, у 

тому числі й місцеві шкільні округи; вищі навчальні заклади: коледжі, 

університети; громадські організації (приватні некомерційні організації); 

неурядові організації з навчання грамоті, в яких працюють волонтери; державні та 

приватні некомерційні агентства; бібліотеки; консорціум провайдерів та ін. 

(OECD, 2004). 

Консорціум провайдерів освіти дорослих – це новий вид освітньої 

інституції освіти дорослих у США, сутнісною характеристикою якої є співпраця 

регіональних освітніх організацій з метою розширення можливостей для дорослих 

навчатися за такими програмами: базові навички, включаючи програми, що дають 

можливість отримати атестат середньої школи або еквівалентний йому сертифікат 

(ABE/ESA); курси для іммігрантів, які мають право на освітні послуги з 

громадянства та англійської мови як другої мови та програми з підготовки 

робочої сили; програми для дорослих, включаючи, людей похилого віку, які 

прагнуть продовжити працювати; програми для батьків із розвитку знань та 

навичок, щоб допомогти дітям досягти успіху в навчанні; програми для дорослих 

з обмеженими можливостями; короткострокові програми професійної технічної 

освіти; програми учнівства (стажування). Сьогодні створення консорціумів 

провайдерів освіти дорослих є поширеним явищем у США. Наприклад, у районі 

Сакраменто штату Каліфорнія працює регіональний консорціум з освіти дорослих 

(The Capital Adult Education Regional Consortium, CAERC), який об’єднує: 11 

шкільних округів, 2 муніципальних управління освітою, 1 муніципальний коледж 

і 4 чотирирічних коледжі. Консорціум підтримує тісні зв’язки з іншими 

зацікавленими організаціями у сфері освіти дорослих у регіоні. CAERC 

фінансується Каліфорнійським відділом освіти (California Department of Education, 
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CDE) через Каліфорнійську програму освіти дорослих (California Adult Education 

Program, CAEP). 

Результати наших досліджень доводять, що при класифікації провайдерів 

освіти дорослих у Канаді враховують типи освіти дорослих: базова освіта, вища 

освіта, навчання на робочому місці, освіта для ринку праці, особистісне/соціальне 

навчання і виокремлюють такі групи провайдерів: післясередня освіта 

(університети, інститути, коледжі); приватні коледжі та інститути; шкільні 

округи; громадські організації; муніципалітет (громадські центри, бібліотеки); 

платне навчання/ чи підтримане роботодавцем; асоціації, товариства. Зазначимо, 

що важко назвати провайдерів, які надають освітні послуги з освіти дорослих 

певного типу, зазвичай вони охоплюють декілька типів освіти дорослих. В 

таблиці 4.3.1. подано узагальнений аналіз діяльності провайдерів освіти дорослих 

у провінції Британська Колумбія, який доводить не тільки інтенсивність 

диверсифікації провайдерів освіти послуг для дорослих, але й охоплення ними 

декількох типів освіти дорослих одночасно. 

Таблиця 4.3.1 

Освітні послуги провайдерів освіти дорослих у провінції Британська 

Колумбія 

Провайдер 

Типи освіти дорослих 

базова 

освіта 

вища 

освіта 

навчання на 

робочому 

місці 

освіта для 

ринку 

праці 

особистісне/ 

соціальне 

університети, 

інститути, коледжі 
+ + - - - 

приватні коледжі та 

інститути 
- + + + - 

шкільні округи + - - + + 

громадські організації + - - + + 

організації 

муніципалітету 
+ - - - + 

платне навчання / 

роботодавець 
+ - + - - 

асоціації, товариства + - + + - 

 

Узагальнення результатів наукових розвідок (Apps, 1989; Ely, 1948; Smith, 

Aker, & Kidd, 1970; Schroeder, 1980; Огієнко, 2009; Терьохіна, 2015 та ін.) 
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дозволило  виокремити групи провайдерів північноамериканських країн, що 

забезпечують освітню діяльність дорослих відповідно їхнім інтересам та 

потребам, використовуючи організаційно-правовий критерій: локальні (державні) 

освітні заклади, громадські організації, некомерційні організації, прибуткові 

організації, волонтерські організації (рис. 4.3.1.)  

 

Рис.4.3.1. Групи провайдерів північноамериканських країн 

Диверсифікованість структури освіти дорослих у США і Канаді стало 

передумовою такої важливої тенденції розвитку освіти дорослих у США і Канаді 

як інтеграція та комплементарність (взаємодоповненість) формальної, 

неформальної та інформальної освіти дорослих. Ми розробили дерево рішень 

щодо вибору типу освіти дорослих та провайдера у США і Канаді, яке відображає 

їх тісний взаємозв’язок і взаємодоповненність, можливість гармонійного 

переходу між формальною, неформальної та інформальною освітою дорослих 

(рис. 4.3.2) 

 

ПРОВАЙДЕРИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

Локальні  

організації 

Громадські 

організації 

Некомерційні 

організації 

Прибуткові 

організації 

Організації 

волонтерів   

муніципальні 

коледжі; 
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Рис. 4.3.2. Дерево  рішень щодо вибору типу освіти дорослих та провайдера 

у США і Канаді 
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4.4. Децентралізація управління освітою дорослих у США і Канаді 

Важливим фактором, який має визначальний вплив на ефективність 

функціонування будь-якої соціальної системи і освіта не виняток, є система 

управління. На думку П. Друкера (2003), саме управління як особливий вид 

діяльності здатне неорганізований натовп перетворити на ефективну і 

цілеспрямовану групу.  

 У широкому розумінні управління є: функцією організованих систем, яка 

забезпечує реалізацію мети і підтримку режиму діяльності, сталість і розвиток 

певних структурних елементів (Сурмін, Бакуменко, & Михненко, 2010, с. 722); 

особливим видом людської діяльності в умовах постійних змін внутрішнього та 

зовнішнього середовища, який забезпечує цілеспрямований вплив на керовану 

систему для збереження і впорядкування її в межах заданих параметрів на основі 

закономірностей її розвитку та дії механізмів самоуправління (Єльнікова, 1999, 

с. 151); процесом, що відображає прагнення інтегрувати всі види діяльності для 

вирішенням управлінських проблем в єдиний ланцюг (Кононова, 2013, с. 147); 

впливом на керовану систему з метою максимального її функціонування, 

спрямованого на досягнення якісно нових завдань за рахунок циклічно 

здійснюваних переходів у якісно новий стан (Пікельна, 2004). 

Ще Анрі Файоль – французький вчений, теоретик і практик менеджменту, 

виокремив функції управління, такі як: передбачення, що вимагає прогнозування 

майбутнього; планування, яке передбачає розробку програми дій; організацію, що 

охоплює різні форми діяльності; розпорядження, яке означає залучення до дії, 

функціонування; координацію, яка дозволяє вносити певні зміни; контроль. 

Відповідно до них забезпечується функціонування системи, побудова і 

збереження структури через установлення відносин і зв’язків, підтримання 

встановленого режиму діяльності через механізми контролю, реалізації програм 

та досягнення певних цілей (Мамонов, 2012). Це можна віднести до всіх видів 

управління як до механічного й природного (управління життєдіяльністю живих 

організмів), так й до соціального управління – управління людьми.  

Особливостями соціального управління є, по-перше, те, що об’єктом є 

людина; по-друге, стосунки, що виникають в процесі соціального управління 
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мають організований, правовий характер; по-третє, здійснюється відповідно 

рішенням суб’єктів управління згідно їх прав та повноважень; по-четверте, 

суб’єктом управління є органи влади (Гаєвська, 2000). 

Ми погоджуємося з думкою науковців (Крижко, 2005; Подобед, & Жилина, 

2000), що управління освітою має свої особливості, які зумовлюються 

необхідністю врахування не тільки потреб держави, а й людини, що навчається. 

Однак основні положення соціального управління відносяться і до освіти. Тому 

управління освітою можна розглядати як складну, багатофункціональну, 

спеціально організовану діяльність органів державної влади разом із 

громадськими інституціями, що спрямована на підвищення ефективності 

функціонування системи освіти в цілому, та освіти як соціального інституту 

відповідно до мети, завдань розвитку суспільства і держави на конкретному 

історичному етапі їх розвитку (Сериков, 1998). 

Наші розвідки доводять, що системи управління освітою 

північноамериканських країн розбудовують за лінійно-функціональною моделлю. 

Відмінність спостерігається у складі органів управління, їх функцій. У США 

федеральний контроль за освітою обмежений Конституцією країни. Це сталося за 

часи боротьби за незалежність проти централізованої британської влади. Освіта 

американських дітей перейшла під опіку батьків та церкви, держава була 

повністю виключена з цього процесу (Graham, 1984, xvii). 

Сьогодні система освіти є децентралізованою, в якій всі функції управління 

належать штатам (Додаток В.3, Т.1). Тому доречними є слова Дж. Кроніна 

(Cronin, 1980) про те, що у США є не одна, а 50 систем освіти (с. 101). Зазначимо, 

що децентралізація трактується як «відхід від центру» (Семенюк, & Колісніченко, 

2019) та визначається як: передача повноважень від державних до муніципальних 

органів влади (Rondinelli, & Cheema, 1983); від федерального уряду до 

провінційного, муніципального та освітніх закладів (McGinn, & Welsh, 1999); 

перерозподіл ресурсів від державного уряду до муніципального (Zajda, 2004); 

перерозподіл не тільки повноважень, але й відповідальності між центральними та 

місцевими органами влади (Walberg,  Paik, Komukai, & Freeman, 2000). Водночас 

рівень децентралізації в управлінні освітою може реалізуватися у процесах: 
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деконцентрації, коли децентралізація є досить слабкою, оскільки остаточне 

прийняття рішень належить державним органам влади, автономія освітніх 

інституцій відсутня; делегування, коли тільки окремі функції передані 

територіальним органам влади; деволюції, за яким місцеві одиниці (провінції, 

штати, муніципалітети, округи, освітні інституції) є незалежними, з повними 

управлінськими повноваженнями та відповідальністю, а федеральний уряд має 

консультативні, наглядові функції; приватизації, що передбачає передачу деяких 

повноважень приватному сектору (Abu-Duhou, 1999;  McGinn, & Welsh, 1999;  

Rondinelli, & Cheema, 1983; Семенюк, & Колісніченко, 2019). 

Децентралізація в управлінні освітою дорослих у північноамериканських 

країнах означає передачу повноважень щодо планування, прийняття рішень та 

відповідальності від федерального уряду до уряду штатів (США), провінцій 

(Канада), муніципалітетів чи освітніх інституцій. Причому аналіз автентичних 

джерел дозволяє стверджувати, що децентралізація відбувається на рівні 

деволюції.  

Спираючись на дослідження науковців  (Caldwell, 2005;  Dyer, & Rose, 2005; 

Walberg, Paik, Komukai & Freeman, 2000), виокремимо чинники децентралізації 

управління освітою дорослих у США і Канаді: законодавча визначеність 

децентралізації управління освітою; усвідомлення значущості у підвищенні 

ефективності функціонування системи освіти дорослих; можливість забезпечити 

доступ до освіти дорослих членам громади відповідно до їх потреб та інтересів; 

посилення автономії освітніх інституцій освіти дорослих; забезпечення гнучкості 

та адаптивності у наданні освітніх послуг; можливість залучення громади до 

активної участі у вирішенні освітянських проблем. 

У США кожен штат має свої законодавчі акти, за якими регулюється 

функціонування системи освіти. Управління освітою в штатах здійснюється, 

майже у всіх штатах, чотирьома суб’єктами: виборцями, губернатором штату, 

Радою освіти штату (State Board of Education), головним шкільним інспектором 

штату. Але є й відмінності. Наприклад, у штатах Міннесота та Вісконсин немає 

Освітніх рад, а в штаті Луїзіана, Огайо, Вашингтон, Нью-Мексіко та окрузі 

Колумбія члени освітньої ради не всі обираються, частина призначається 
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губернатором із коло бізнесменів, членів професійних асоціацій тощо (Berman, &  

Jekowski, 2002). Додамо, що поряд із зазначеними органами управління освітою у 

штатах функціонують й державні адміністративні органи управління: державні 

департаменти, комісії при губернаторах. Хоча головним адміністративним 

органом в освіті є місцевий шкільний округ, але його управлінські повноваження 

стосуються, зазвичай, дошкільної та середньої освіти, а освіта дорослих має 

широку автономію.  

Про децентралізований характер управління системою  освіти США 

свідчить й той факт, що Міністерство освіти США було створено тільки у 1979 

році. Його основними напрямками діяльності стали: якість освіти, забезпечення 

рівного доступу до освіти, фінансування освіти (United States Department of 

Education). Значну підтримку розвитку освіти надає Конгрес США, який 

законодавчо підтримує та фінансує багато федеральних програм у галузі освіти 

(Беляков, 2009). Заактуалізуємо на тенденції зростання впливу федерального 

уряду, збільшення федеральних програм та ініціатив.  

Кожен штат має можливість удосконалювати систему управління освітою. 

Наприклад, у штаті Меріленд за освітню політику у галузі освіти дорослих 

відповідає Рада з інвестицій у трудові ресурси, яка на 51% складається з 

представників приватного сектору. Основними напрямами її діяльності є: 

розвиток політики та поширення інформації про потреби ринку праці у робочій 

силі; визначення необхідності інвестицій у трудові ресурси штату відповідно до 

його економічного розвитку та інших складових; залучення приватного сектору у 

систему інвестування у трудові ресурси через розвиток соціального партнерства 

освітніх інституцій, бізнесу та уряду (The Maryland Department of Labor, Licensing 

and Regulation, 2006). 

Цікавим є досвід управління освітою на Кайманових островах, де у 2005 

році була впроваджено нова модель управління, за якою відбувався розвиток 

адміністративних мереж освітніх послуг, перерозподіл, раціоналізація основних 

функцій системи освіти дорослих між Департаментом освіти, коледжами та 

іншими освітніми інституціями (National Consensus on the Future of Education in 

the Cayman Islands, 2005). За новою моделлю, потреби та інтереси того, хто 
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навчається стали визначальними у формуванні та прийнятті рішень. У документі 

«Національний консенсус з питань майбутнього системи освіти на Кайманових 

Островах» наголошується на тому, що кожна людина повинна прагнути до 

вдосконалення своїх навичок і після закінчення школи вміти читати, писати, 

рахувати, використовувати інформаційно-комунікативні технології, бути 

комунікабельною тощо. Це означає, що модель управління освітою спрямована на 

формування та розвиток освіченого громадянина (Беляков, 2009). Водночас, вона 

дозволяє посилити автономію інституцій освіти дорослих. Її особливістю є те, що 

був створений Департамент освітніх послуг (Department of Education Services, 

DoES) та з’явилися освітні спільноти (Learning Communities). Створення на 

території Кайманових Островах чотирьох освітніх спільнот стало інновацією, яка 

дозволила залучити до управління освітою дорослих широкі верстви  суспільства.   

Як засвідчують результати нашого дослідження, не дивлячись на пошук 

альтернативних моделей управління освітою і освітою дорослих зокрема, більш 

поширеною та ефективної вважається модель управління за цілями. Система 

управління за цілями була обґрунтована П. Друкером (Drucker, 1954) у другій 

половині XX століття, а у 80-тих роках стала активно використовуватися в освіті. 

У деяких провінціях Канаді та штатів США, управління освітою за цілями було 

покладено в основу законодавчих актів.  

Застосування моделі управління за цілями має свої особливості та 

проблеми. Це пов’язано із складністю формулювання цілей освіти, які повинні 

бути зрозумілими, досяжними, вимірними; до їх визначення необхідно залучати 

якомога більше зацікавлених людей.Управління освітою за цілями спирається на 

важливі урядові документи. Наприклад, у США доповідь «Нація у небезпеці» 

(The National Commission on Excellence in Education U.S., 1983) стала поштовхом 

до кардинального реформування системи освіти. І вже у 1991 році у документі 

«Америка 2000» (America 2000: A National Education Strategy, 1991) 

формулюються цілі освіти, які розкрито в окремому документі «Цілі 2000» (Goals 

2000: Educate America Act, 1994), що, у свою чергу, спирався на документ 

«Національні освітні цілі» (National Educational Goals Panel, 1998). 
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Цікавим є досвід провінції Британська Колумбія (Канада), яка застосовувала 

модель управління системою освіти дорослих за цілями, спираючись на 

затверджений урядом провінції план «Нова ера» (A New Era Update, 2001). Цей 

план був складовою загальної програми розвитку провінції і спрямовувався на 

відродження економіки, фінансової підтримки, впровадженню концепції освіти 

впродовж життя. Відповідно плану, цілями міністерства освіти провінції стали: 

створення мережі освітніх інституцій освіти дорослих; економічний і соціальний 

розвиток; оперативний та ефективний менеджмент. Управління освітою дорослих 

було спрямовано на декомпозицію поставлених цілей (цілей більш високого 

порядку) в конкретні цілі та визначення показників та індикаторів для їх 

вимірювання.  

Відповідно поставленим цілям освіти у державних документах США, 

наприклад, у Вісконсійському університеті, з метою диверсифікації та 

підвищення якості освіти були розроблені плани з адаптації та етнічної 

диверсифікації «Творчість заради різноманіття» та «План 2008» (UW System 

Board of Regents, 1998). Вони були спрямовані на розширення освітніх 

можливостей для людей різних расових та етнічних груп (Беляков, 2009). 

Отже, у США і Канада в управлінні освітою дорослих відійшли від 

концепції сильного уряду. Так, у США функціонує 14 тис. громадських 

неурядових некомерційних організацій, які мають вплив на політику уряду. Серед 

тих, хто опікується і приймає участь в управлінні освітою дорослих відзначимо: 

Американську асоціацію освіти дорослих і неперервної освіти (AAACE), 

Національну фундацію освіти дорослих (NFAE) та ін.; у Канаді - Канадська 

асоціація університетської неперервної освіти (CAUCE), Асоціацію освіти 

дорослих (CASAE), та ін. 

Управління освітою дітей і дорослих у північноамериканських країнах 

здійснюється на трьох рівнях: федеральному, регіональному, муніципальному. 

Причому, федеральна фінансова підтримка, здебільшого, надається базовій освіті 

дорослих (Rose, 1999). На думку M. Мілани (Milana, & McBain, 2015), існують 

досить тісні взаємозв’язки між федеральними, регіональними, місцевими 
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органами влади, навчальними закладами, професійними та бізнесовими 

організації та іншими зацікавленими групами.  

Міністерство освіти США, яке було створене в 1979 р. під час роботи 

демократичної адміністрації Джиммі Картера, намагалося ліквідувати у часи, так 

званої, «Рейганської революції» та скоротити витрати на освіту, але опозиція 

довела необхідність федеративного органу (Davies, 2007). 

Зараз Міністерство освіти виділяє 67,3 мільярда доларів США на всі рівні 

освіти, серед них 1,7 мільярда доларів США призначені спеціально для державних 

та національних програм Управління кар’єрою, технічною освітою і освітою 

дорослих (Office of Career, Technical, and Adult Education, OCTAE). Це означає, 

що пріоритетом Міністерства освіти стає підготовка молоді і дорослих до 

успішної кар’єри (US Department of Education, 2014). 

Наші розвідки засвідчують, що наприкінці 90-х років Канада все ще не мала 

узгодженої освітньої політики у галузі освіти дорослих. На відсутність базової 

основи для розвитку людських ресурсів, управління та політики щодо освіти 

дорослих наголошував К. Рубенсон та ін. (Doray, & Rubenson,  1997).  

Зазначимо, що федеральний уряд на початку XXI століття розпочав низку 

ініціатив у сфері освіти дорослих. Серед них важливою є Програма «Ініціативи у 

навчанні», за якою фінансувалося кілька проектів, зокрема, Проект оцінювання та 

визнання попереднього навчання та масштабний дослідницький проект, який 

продемонстрував значення фінансової підтримки дорослих учнів як інструменту 

залучення дорослих до навчання.  

Цікавою виявилася ініціатива федерального уряду «Основні/необхідні 

навички» (Essential Skills), метою якої було підвищення рівня кваліфікації 

працівників. Вона була спрямована на розширення обізнаності про необхідні 

навички, наявність відповідних навчальних програм, допомогу роботодавцям в 

оцінюванні потреб та розробці індивідуальних підходів до організації навчання на 

робочому місці. Стратегія щодо навичок на робочому місці (Workplace Skills 

Strategy, WSS), була проголошена федеральним урядом у 2004 році. Вона має три 

основні цілі: допомогти канадцям бути найкраще підготовленими та найбільш 

висококваліфікованими працівниками у світі; побудувати гнучкий та ефективний 
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ринок праці; реагувати на потреби роботодавців. Відповідно до Стратегії WSS, 

уряд розробив декілька ініціатив зокрема: ініціатива щодо навичок на робочому 

місці (Workplace Skills Initiative, WSI), що спрямовувалася на апробацію нових та 

інноваційних підходів до розвитку навичок та заохочення роботодавців 

інвестувати у навички своїх працівників; панель партнерів навчання на робочому 

місці (Workplace Partners Panel, WPP), за якою співпраця провідних фахівців у 

галузі бізнесу та ринку праці повинна допомогти людині у вирішенні її 

професійних проблем, забезпечити збільшення інвестицій та підвищення 

обізнаності щодо передового досвіду; Стратегія учнівства, яка зосереджує 

національну увагу на проблемах, з якими стикаються кваліфіковані спеціалісти. 

Нею передбачена тісна співпраця провінцій та всіх зацікавлених сторін 

(Evaluation of the Workplace Skills Initiative, 2012). Серед важливих ініціатив 

федерального уряду Канади відзначимо створення Канадської ради з питань 

навчання (Canadian Council on Learning (CCL) у 2004 році – незалежної 

організації, мета діяльності якої сприяння підтримки досліджень з проблем 

навчання, сприяння навчанню малоосвіченим дорослим.   

Кожна провінція має певні особливості в управлінні освітою дорослих. 

Наприклад, у провінції Альберта два міністерства приймають участь у реалізації 

концепції освіти впродовж життя: Міністерство освіти провінції Альберта (Alberta 

Advanced Education), що надає фінансування Програмі навчання дорослих у 

громаді, яка, в свою чергу, фінансує 83 Ради з питань навчання в громаді, які 

поширюють програми грамотності по всій провінції Альберті. Водночас, 

Управління з людських ресурсів та зайнятості провінції Альберта (AHRE, 2003) 

пропонує різноманітні програми розвитку навичок. За його ініціативою було 

розроблено Стратегію інвестицій у навички (Skills Investment Strategy), яка 

змінила підходи до надання послуг, об’єднавши дев’ятнадцять програм у чотири 

основні програми: інформування про потреби ринку праці та існуючі можливості 

навчання; базові та професійно-орієнтовані тренінги; програми щодо розвитку 

промисловості; програми щодо освіти для суспільства. Закцентуємо на тому, що 

ці програми розраховані як на працюючих, так й на безробітних.  
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Британська Колумбія також внесла ряд змін у свою систему управління 

освітою дорослих. У 1999 р. уряд представив новий підхід до отримання диплому 

середньої освіти дорослими і розпочав проект із розробки більш скоординованого 

та особисто-орієнтованого підходу до організації базової освіти дорослих (ABE). 

Важливими результатами цього проекту стало: запровадження плавного переходу 

для дорослого від середньої до післявузівської освіти, безкоштовне навчання на 

курсах базової освіти (ABE). 

У провінції Онтаріо в управлінні освітою дорослих задіяно три 

міністерства: Міністерство навчання, коледжів та університетів; Міністерство 

освіти; Міністерство комунальних та соціальних служб. Зробивши ґрунтовний 

аналіз функціонування системи освіти дорослих, урядом провінції було прийнять 

рішення про створення відділу політики у сфері освіти дорослих.  

Уряд провінції Нова Шотландія у 2001 році започаткував школу для 

навчання дорослих та надав можливість подвійного кредитування тих, хто 

навчається в цій школі та проходить програми коледжів. Була розроблена 

Програма навчання на робочому місці, що спрямовувалася на заохочення уряду, 

бізнесу вкладати гроші в освіту дорослих.  

Провінція Квебек вирізняється тим, що освіта дорослих має законодавче 

забезпечення, зокрема, два законодавчих акти: один стосовно освіти молоді, а 

іншій – освіти дорослих. За ними, навчання дорослих здійснюється за підтримки 

шкільних рад (commissions scolaires) у центрах для дорослих. У 2002 році уряд 

Квебеку започаткував План дій, який був узгоджений з концепцією освіти 

впродовж життя. Про ефективність освіти дорослих у Квебеку свідчить той факт, 

що існує черга на певні типи програм (частіше професійно-орієнтовані), хоча, з 

іншого боку, існує проблема із залученням до навчання дорослих із низьким 

рівнем освіти.      

У більшості провінцій Канади відповідальність за освіту дорослих 

розподілена між кількома міністерствами і, не дивлячись на запроваджені 

ініціативи, у першому десятиріччі XXI століття все ще існує проблема з 

управлінням освітою дорослих, зокрема, недостатня координація інституцій.  
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Наші розвідки засвідчують, що в управлінні освітою дорослих у США і 

Канаді суттєве значення має соціальне партнерство між освітніми закладами, 

роботодавцями, урядом на федеральному, регіональному, місцевому рівнях.  

Сьогодні існує широкий спектр визначень соціального партнерства 

(Авшенюк, & Креденець, 2019), що відображають різне бачення його сутності й 

функціонування в кожній системі освіти. Науковці розуміють соціальне 

партнерство як механізм розвитку й адекватного функціонування освітньої 

системи (Ничкало, 2006); чинник саморегуляції освіти на рівнях держави, регіону, 

муніципалітету (Андрушкевич, 2010); мотиватор появи спільних органів на 

національному й регіональному рівнях (Олейнікова, & Муравйова, 2006); баланс 

інтересів на основі компромісу й консенсусу (Модель, И. М., & Модель, Б. С., 

2000); творчий діалог освітніх інституцій, бізнесу, державної і місцевою влади, 

громади (Авшенюк, & Креденець, 2019); робочі відносини між профспілками та 

роботодавцями з метою процвітання компанії та професійного розвитку її 

працівників (OECD, 2019).  

Слушним є визначення професора Олени Огієнко (Огієнко, 2008) 

соціального партнерства в системі освіти дорослих як особливого 

взаємовигідного типу взаємодії, філософії взаємин суб’єктів освіти дорослих із 

державними та місцевими органами влади, ринком праці, громадськими 

організаціями, що спрямовані на узгодження інтересів усіх зацікавлених сторін з 

метою спрямування колективних зусиль на підвищення ефективності 

функціонування системи освіти дорослих, задоволення інтересів і потреб як 

особистості, так й роботодавця, громади, держави (с. 283).  

Як засвідчує аналіз документів міжнародних організацій, соціальне 

партнерство розглядається як допомога у формуванні освітньої політики у галузі 

освіти дорослих, визначенні потреб та інтересів зацікавлених сторін та їх 

узгодження, підготовці до майбутнього  (OECD, 2019). Заактуалізуємо на тому, 

що залучення роботодавців, профспілок, громадськості є актуальним на всіх 

рівнях формування освітньої політики. Це стосується внеску соціальних партнерів 

у процес виявлення проблем, які потребують уваги (визначення порядку денного); 

розробки політичних важелів, законодавства для їх вирішення (формування 
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політики); реалізації політики, наприклад, завдяки впровадженню власних 

навчальних програм (впровадження) і, нарешті, залучення до контролю і 

оцінювання (моніторинг й оцінювання) (рис. 4.4.1.). 

 

Рис. 4.4.1. Цикл взаємодії соціальних партнерів в освіті дорослих (OECD, 

2019b, с. 3) 

Залучення соціальних партнерів до управління освітою дорослих є різною. 

Наприклад, у Канаді соціальні партнери виконують не тільки консультативну 

роль, а й приймають активну участь у функціонуванні системи освіти дорослих.  

Наприкінці 1980-х на початку 1990-х років XX століття федеральний уряд Канади 

ретельно вивчав можливості та шляхи залучення приватного сектору до 

управління освітою дорослих. У 1991 році ним була створена Канадська рада з 

розвитку робочої сили (CLFDB), яка разом з провінціями створювала мережі рад 

для ринку праці. Хоча CLFDB було розпущено в 1999 році, але кілька провінцій 

створили подібні структури - мережі місцевих рад. Наприклад, Онтаріо створив 

Раду з навчання та коригування (Ontario Training and Adjustment Board, OTAB) у 

1993 році. 

На початку 1990-х років XX століття з’являються секторні ради (Sector 

Councils), які об’єднують представників бізнесу, ринку праці, освіти та різних 

професійних груп. Секторні ради брали участь у розробці стандартів професій, 
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навчальних посібників, тощо. Побудова міцних галузевих партнерств є прикладом 

соціального партнерства в освіті дорослих. Федеральний уряд фінансово 

підтримував зразкові ради. Сьогодні існує 29 рад національного сектору, 38 

секторних рад утворюють мережу, яка охоплює приблизно 40 відсотків робочої 

сили Канади. Функціонує Альянс секторних рад (The Alliance of Sector Councils, 

TASC) – парасолькова організація для секторної мережі, мета діяльності якої 

визначати та передбачувати вимоги до навичок робітників; сприяти навчанню на 

робочому місці та сприяти мобільності на ринку праці; надавати допомогу 

працівникам в отримані навичок та знань, що необхідні для стимулювання 

інновацій та підтримки конкурентної переваги в економіці; заохочувати 

приватний сектор брати участь та інвестувати у навчання дорослих (Human 

Resources and Skills Development Canada, 2010).  

Цікавий досвід застосування можливостей соціального партнерства в освіті 

дорослих має штат Арізона у США. Університет штату тісно співпрацює з 

містами штату, школами, центрами освіти дорослих, громадськими організаціями. 

Зауважимо, що така тенденція характерна для більшості американських 

університетів. Це взаємовигідна співпраця. Університет пропонує місцевим 

громадам певні освітні послуги: отримання базової освіти, курси підвищення 

кваліфікації, публічні лекції тощо, а навзаєм отримують можливість відпрацювати 

нові методи, технології навчання, проводити дослідження (Хлєбік, & Литвиненко, 

2018).  

Зазначимо, що у громадянському демократичному суспільстві саме 

соціальне партнерство в освіті дорослих через визначення спільної мети та 

пріоритетів її розвитку, стає основою функціонування та управління освітою 

дорослих, забезпечуючи її випереджальний поступ, мобільність та адаптивність, 

розвиток демократії; слугує інтеграційним механізмом консолідації в країні. 

Водночас розвиненість соціального партнерства в освіті дорослих 

північноамериканських країн засвідчує високий рівень децентралізації управління 

освітою дорослих, використанням моделі «знизу вгору» (down up). Застосування 

моделі «знизу вгору» в управлінні освітою дорослих означає, що вирішальний 
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голос у прийнятті рішень мають регіональні та місцеві органи влади. Тому їх 

рекомендації є визначальними у формуванні політики у галузі освіти дорослих.  

Слушною є думка про те, що демократичне суспільство «приречено» 

(Онаць, & Калініна, 2017, с. 9) на соціальне партнерство, особливу взаємодію 

місцевого уряду, громад, громадських організацій. Тому спостерігаючи за 

процесами децентралізації управління освітою у США і Канаді, можна зробити 

висновок про тенденцію розвитку громадсько-державного управління освітою 

дорослих, яке означає надання можливості громадськості приймати участь та 

впливати для рішення щодо розвитку освіти дорослих; узгоджувати освітні 

послуги із потребами місцевої громади, громадян; застосовувати модель 

управління «знизу вгору». Громадсько-державне управління освітою дорослих у 

північноамериканських країнах стало можливим завдяки наявності розгалуженої 

нормативно-правової бази, співпраці органів влади різного рівня, методів 

залучення та активізації соціальних партнерів. Таким чином, визначальними 

характеристиками управління північноамериканською освітою дорослих є: 

запровадження трьохрівневої моделі управління освітою дорослих, яка містить 

федеральний, регіональний (штатний у США, і провінційний/ територіальний у 

Канаді), муніципальний (локальний) рівні і два типи органів управління, які діють 

на кожному з цих рівнів (законодавчі, консультативні); тенденції децентралізації, 

запровадження громадсько-державного управління, застосування моделі 

управління «знизу вгору», розширення соціального партнерства, використання 

багаторівневого фінансування (кошти федерального, регіонального, місцевого 

уряду (гранти, субсидії), фізичних осіб та юридичних осіб, громадських 

організацій та фондів, пожертвувань та спонсорів бізнес-структур тощо) (Додаток 

Ц); скорочення витрат на освіту дорослих, особливо на федеральному рівні. Ці 

тенденції в управлінні освітою дорослих проявляються дещо по-різному у США і 

Канаді, виходячи із особливостей їх систем управління, законодавчого 

забезпечення.  
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Висновки до четвертого розділу 

Встановлено, що рушійною силою розвитку північноамериканської освіти 

дорослих є динамічні зміни у її цілях і функціях, які відбувалися під впливом як 

зовнішніх (глобалізація, інтеграція, технологізація, демографічна криза тощо), так й 

внутрішніх (соціально-економічний розвиток країни, освітня політика, швидкозмінні 

потреби економіки, ринку праці, суспільства, дорослої людини) чинників. 

Трансформація мети освіти дорослих у США і Канаді відбувалася від розуміння її у 

контексті створення умов для забезпечення саморозвитку та самовдосконалення 

дорослої людини, до поступового її розширення та внесення у її формулювання: 

забезпечення професійної підготовки дорослої людини до ринку праці, надання 

другого шансу тим, хто не мав можливості отримати доступ до освіти, забезпечення 

соціальної справедливості та рівного доступу до освіти, професійного та 

особистісного розвитку,  розвитку суспільства через активну участь громадян.  

Розроблено дерево цілей північноамериканської освіти дорослих, що 

дозволило інтегрувати та виявити взаємозв’язки і взаємозумовленість стратегічної 

мети з тактичним, конструктивними й операційними цілями, довести подібність 

стратегічних і тактичних цілей освіти дорослих США і Канаді та деяку відмінність у 

конструктивних і операційних цілях, що зумовлюється їх національними 

особливостями та освітніми потребами.   

Трансформація цілей освіти дорослих у північноамериканських країнах 

призводила до зміни її функцій. З’ясовано, що у XVI–XVII ст. основними функціями 

освіти дорослих були просвітницька та розвивальна, які сприяли особистісному 

розвитку людини; у XVIII–XIX ст. – компенсуюча та адаптивна, що спрямовувалося 

на відновлення чи надання можливостей дорослому здобути освіту. У першій 

половині XX століття домінуючими функціями стали професійна, яка сприяла 

професійної мобільності, та соціалізуюча, що спрямовувала на консолідацію 

суспільства. У другій половині XX століття (період реформування та інституційний 

період розвитку освіти дорослих) основною визначено потрійну функція, що 

інтегрує кваліфікаційну, яка забезпечує професійний розвиток людини; 

підтримуючу, що передбачає підтримку на федеративному рівні і рівні штатів 
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(провінцій), громади, спонукаючи дорослих до активної участі у суспільному житті; 

ідейно-інтегративну, яка на основі ідеї просвітництва забезпечує усвідомлення 

важливості навчання задля особистісного та професійного розвитку. У XXI столітті 

(трансформаційний період розвитку освіти дорослих) провідними стають інтегруючі 

функції – гуманістична і функція неперервності. Осмислення функцій освіти 

дорослих у США і Канаді дало змогу дійти висновку щодо її 

багатофункціональності. 

В основу розвитку і функціонування систем освіти північноамериканських 

країн покладено принципи, які нами об’єднано у три групи залежно від їх 

спрямованості: фундаментальні (визнання права на освіту, сприяння освіті впродовж 

життя, гуманізації, контекстуальності), організаційно-управлінські (демократизації, 

децентралізації, партисипативності, диверсифікації), специфічні (суб’єктної 

орієнтованості, компліментарності, адаптивності, андрагогічності). 

Системно-структурний аналіз системи освіти дорослих у США і Канаді 

уможливив висновок про розгалуженість, диверсифікованість її структури, 

особливостями якої є відкритість, поліфункціональність, диверсифікація, гнучкість, 

різноспрямованість, багатоаспектність. Встановлено, що у США і Канаді відповідно 

до Конституції, структура системи освіти взагалі й освіти дорослих зокрема 

визначається на рівні штатів (США) та провінцій / територій (Канада), що зумовлює 

її регіональні відмінності. Показано, що основними формами освіти дорослих у 

північноамериканських країнах є: формальна, неформальна та інформальна освіта. 

Схарактеризовано тенденцію до  розширення мети формальної освіти, яка не 

обмежується базовою (ABE) та середньою освітою дорослих (ASE), а охоплює й 

освіту для професійного зростання. Мережа освітніх закладів, які надають 

формальну освіту дорослих, є достатньо розгалуженою, складається з інституцій, що 

діють на державному, регіональному та місцевому рівнях, зокрема, школи, 

регіональні центри освіти (США), громадські та технічні коледжі, університети, 

центри для дорослих, місцеві освітні агенції, некомерційні організації. Відмінністю 

формальної освіти дорослих у США є розвиток змішаної освіти, в основі якої – 

навчання за інтегрованими, змішаними програмами, які пропонують центри кар’єри, 



333 

що надають повний спектр освітніх послуг, що пов’язаний з підготовкою до ринку 

праці. Окреслено тенденцію до застосовувати дуального підходу у формальній освіті 

дорослих, згідно з яким дорослі учні здобувають одночасно середню освіту й 

отримують певну професійну кваліфікацію. Узагальнено структуру формальної 

освіти дорослих, що складається з загальної (базова, середня освіта), професійно-

орієнтованої (професійна освіта, освіта для ринку праці, вища освіта), змішаної 

(поєднання базової / середньої освіти з освітою для ринку праці) освіти дорослих.  

Неформальна освіта дорослих розглядається у північноамериканському 

просторі як функціональна необхідність, економічний імператив, характеризується 

інтенсивним розвитком і може стати домінуючим типом освіти дорослих, що 

зумовлюється її меншою інституалізованістю, гнучкістю і мобільністю. Структура 

неформальної освіти дорослих є складною та багатовимірною, вирізняється 

вертикальною диверсифікацією, що зумовлює її гнучкість, мобільне реагування на 

освітні потреби дорослих. Доведено доцільність розгляду її структури з урахуванням 

цілей, змісту, спрямованості, задоволення освітніх потреб та виокремлення таких 

структурних складових, як: базова освіта, освіта для ринку праці, громадянська 

освіта, особистісно-розвивальна освіта, соціально-рольова освіта, кожний з яких 

водночас вирізняється складністю та розгалуженістю. Провідною тенденцією 

розвитку неформальної освіти дорослих є її подальша вертикальна та горизонтальна 

диверсифікація, інтеграція з формальною освітою дорослих. 

Функціонування освiти дорослих у північноамериканських країнах 

забезпечується значною кількістю провайдерів, визначальними характеристиками 

яких є високий рівень диверсифікації, гнучкості, адаптивності. Встановлено, що 

доцільно об’єднувати провайдерів освіти дорослих у групи за організаційно-

правовим критерієм: локальні (школи, коледжі, університети та ін.), громадські 

(асоціації, музеї, бібліотеки та ін.), некомерційні (сімейні центри, центри громади та 

ін.), прибуткові (тренінгові центри, платні курси та ін.), волонтерські організації 

(соціальні клуби, клуби за інтересами та ін.). Спостерігається тенденція до створення 

консорціумів провайдерів освіти дорослих (США), сутнісною характеристикою яких 

є співпраця регіональних освітніх організацій з метою розширення можливостей для 
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навчання дорослих. Відмінними ознаками освітніх інституцій у досліджуваних 

країнах є їх внутрішня організація, цільова аудиторія, види та тривалість навчальних 

курсів та програм, фінансування тощо. Окреслено тенденцію диверсифікації, 

інтеграції, комплементарності формальної, неформальної та інформальної освіти 

дорослих, що знайшла відображення на розробленому нами дереві прийняття рішень 

щодо вибору типу освіти дорослих та провайдера освітніх послуг.  

Характерною ознакою управління освітою дорослих у США і Канаді є 

децентралізація, за якою процес планування, прийняття рішень та відповідальності 

належать штатам (США), провінціям/територіям (Канада), муніципалітетам, саме 

тому децентралізація управління є визначальним фактором диверсифікації 

структури та змісту освіти дорослих, існування відмінностей між системами освіти 

дорослих у різних штатах та провінціях/територіях. У США на відміну від Канади 

спостерігаються тенденції зростання впливу федерального уряду, збільшення 

федеральних програм та ініціатив; розширення співпраці федеральних, регіональних, 

місцевих органів влади, навчальними закладами, професійними та бізнесовими 

організаціями та іншими зацікавленими групами. Децентралізація управління 

освітою у досліджуваних країнах сприяє становленню державно-громадського 

управління; впровадженню моделі «знизу вгору», за якою визначальним стає вплив 

місцевих громад, громадських організацій на формування освітньої політики; 

соціальне партнерство, багаторівневе фінансування.   

 

Результати дослідження, відображені в розділі, викладені у таких 

публікаціях автора: Теренко, 2017; Теренко, 2017a; Теренко, 2017f;  Теренко, 

2018d; Теренко, 2018e; Теренко, 2018i; Теренко, 2018j; Теренко, 2018n; Теренко, 

2019a. 
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РОЗДІЛ 5. ЗМІСТОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

ДОРОСЛИХ У США І КАНАДІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX – ПОЧАТКУ 

XXI СТОЛІТТЯ 

У розділі розкрито значення андрагогічного підходу в освіті дорослих; 

виокремлено моделі навчання дорослих, що використовуються в 

північноамериканському просторі освіти дорослих; визначено особливості змісту 

освіти дорослих та схарактеризовано принципи, методи, технології навчання.  

 

5.1. Андрагогіка як теоретична та практична основа навчання дорослих 

Аналіз автентичних джерел показав, що в основі навчання дорослих у США 

і Канаді лежать ідеї, моделі, технології андрагогіки, яка враховує специфічні 

особливості дорослого як суб’єкта навчання. 

Теоретичне обґрунтування андрагогіки тісно пов’язано з роботами 

американських та канадськими вчених. Термін «андрагогіка» вперше був 

використаний О. Каппом при аналізі освітньої теорії грецького філософа Платона 

у 1833 році, з метою підкреслити відмінність у навчанні дітей та дорослих, 

відмінність навчальних програм для них (Draper, 1998). На думку С. Гріффіна 

(Griffin, 1987), до кінця XIX ст. освіта дорослих була синонімом навчання 

дорослих у соціальному контексті (с. 159). Це стала поштовхом до формування 

термінологічного апарату андрагогіки у XX ст. Повторне «відкриття» терміну 

приписується соціологу й викладачу Е. Розенштоку у 1924 році, який закликав 

використовувати специфічні методи у навчанні дорослих і акцентував на 

недопустимості застосування педагогічних методів без врахування особливостей 

навчання дорослих, без організації співпраці викладача та дорослого учня 

(Knowles, 1977).  

 Суттєвий вплив на подальший розвиток та вкорінення терміну 

«андрагогіка»  у теорію і практику освіти дорослих мали праці американських 

вчених Е. Ліндемана та М. Андерсона. У 1926 році Е. Ліндеман (Lindeman, 1961) 

надрукував книгу «Значення освіти дорослих» та статтю «Андрагогіка: метод 

навчання дорослих» (Lindeman, 1926а), а у 1927 році виходить його праця у 

співавторстві з М. Андерсоном «Освіта через досвід» (Anderson, & Lindeman, 
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1927). Саме завдяки цим працям термін «андрагогіка» був введений в 

північноамериканський освітній простір.   

Роботи Е. Ліндемана пронизує віра у гуманістичний аспект освіти дорослих. 

За Ліндеманом, якщо освіта – це життя, то життя – це також освіта (Lindeman, 

1961, с. 6). Він вважав, якщо освіта дітей може бути підготовкою до життя, то 

освіта дорослих є інструментом для змін у житті (с. 104). Вчений наголошував на 

неперервному розвитку людини, постійному оцінюванні людиною свого досвіду, 

за допомогою якого людина навчається і робить нові відкритті (с. 85). Звідси, 

найкращий метод викладання – це той, який випливає з ситуативного досвіду 

(с. 115) і, тому, практичний життєвий досвід дорослого учня здатен «оживити» 

предмети.  

Слушною є думка Д. Стеверта (Stewart, 1987) стосовно того, що 

Е. Ліндеману вдалося визначити основні постулати навчання дорослих, які 

слугували й слугують дотепер ядром освіти дорослих. М. Ноулз (Knowles, 1970) 

називав Е. Ліндемана пророком сучасної андрагогіки, своїм першим вчителем – 

андрагогом, своїм джерелом натхнення (с. 148).  

 На основі аналізу різних підходів до розкриття сутності андрагогіки, ми 

прийшли до висновку: якщо основою андрагогіки у європейських країнах була 

гуманістична філософія, то у північноамериканських країнах особливу роль 

відігравала прогресивна філософія, яка інтенсивно розвивалася у 20-ті роки XX 

століття. Прогресивна філософія акцентувала на можливості досягнення свободи 

через розуміння повсякденного життя, а педагоги розглядали прогресивізм як 

засіб демократизації освіти. Тому важливим стали методи розв’язання проблем 

(проблемний метод), орієнтації на того, хто навчається, на його досвіді 

(персоналізовані методи). Освіта розглядалася як інструмент соціальних змін, а 

вчитель сприймався як фасилітатор змін і особистісного та професійного 

зростання. Яскравим прикладом реалізації зазначених ідей на практиці стала 

діяльність інститутів механіки, жіночих інститутів, антагоністичного руху, 

асоціації освіти робочих, прикордонного коледжу, розширених програм 

університетів та ін., які застосовували інноваційні методи навчання для свого 

часу, пропонували освітні програми економічного, соціального спрямування 

(Draper, & Carare, 1998). 
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 Серед теоретиків і практиків освіти дорослих у північноамериканських 

країнах, праці яких мали вплив на становлення андрагогіки відзначимо Дж. Кідда 

(Kidd, 1973) – канадського дослідника, який у 1973 р. надрукував роботу «Як 

навчаються дорослі», Г. Міллера (Miller, 1964) з працею «Викладання і навчання в 

освіті дорослих», С. Хоула (Houle, 1961) з його дослідженням «Допитливий 

розум», М. Ноулза з його працями «Навчання дорослих на неформальних курсах» 

(Knowles, 1954), «Як розвивати кращих лідерів» (Knowles, 1955), «Андрагогіка, а 

не педагогіка» (Knowles, 1968) та ін. Проте, тільки у 1970 р. вихід в світ роботи 

М. Ноулза (Knowles, 1970) «Сучасна практика освіти дорослих: андрагогіка проти 

педагогіки» ознаменував початок створення теорії андрагогіки. Хоча, на думку 

Дж. Драпера та Дж. Караре (Draper, & Carare, 1998), вона й потребувала суттєвого 

доопрацювання, але надавала теоретичне підґрунтя для навчання дорослих (с. 7), 

тому можна вважати, що саме у США вперше були обґрунтовані наукові засади 

андрагогіки (Savicevic, 1999). 

Заактуалізуємо на тому, що у третьому розділі своєю роботи, який має назву 

«Андрагогіка: нова технологія для навчання дорослих. Прощавай педагогіка», М. 

Ноулз (Knowles, 1970) наводить характеристики, які вирізняють андрагогіку від 

педагогіки: з залежної особистості доросла людина перетворюється на 

самоспрямовану особистість; досвід, який постійно накопичується дорослим, стає 

суттєвим ресурсом, джерелом його навчання; готовність до навчання стає все більш 

орієнтованою на якісне виконання дорослим його соціальних ролей; відкладеність 

використання набутих знань, що характерно для дитини, змінюється на їх 

безпосереднє застосування; зміст навчання стає проблемноорієнтованим (с. 39).  

Вже у 1972 році основні положення праці М. Ноулза було використано у 

«Посібнику для тренерів», що був підготовлений Міністерством охорони 

здоров’я, освіти та соціального забезпечення США. В ньому акцентується увага 

на взаємопов’язаних та взаємозумовлених складових андрагогічного процесу: 

встановлення сприятливого психологічного клімату в процесі навчання; 

створення умов для планування в процесі співпраці учасників процесу навчання; 

визначення інтересів та потреб тих, хто навчається; формулювання цілей 

навчання; проектування навчальної діяльності; здійснення навчальної діяльності 

та оцінювання отриманих результатів (задоволення потреб, інтересів та поява 
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нових). Обговорюючи можливості андрагогіки з забезпечення балансу між 

свободою та контролем у навчанні дорослих, підкреслюється, що андрагогічна 

модель базується на психологічній теорії В. Джеймса та педагогічної теорії 

Дж. Дьюї, в яких доводиться здатність людини «керувати власною долею» 

(Knowles, 1970, с. 91). Крім того, М. Ноулз, говорячи про витоки андрагогічної 

моделі навчання, зауважував, що вона поєднує в собі гуманістичні, прагматичні та 

екзістенціальні підходи не тільки Дж. Дьюї, а й Е. Ліндемана, А. Маслоу, 

К. Роджерса та ін., право дорослої людини на самовизначення, саморозвиток та 

самореалізацію акцентуючи на використанні досвіду людини, взаємозв’язку 

навчання з життєвими проблемами (Knowles, 1970, с. 111–112; Литовченко, 2018). 

Особливості навчання дорослих подано у таблиці 5.1.1. 

Таблиця 5.1.1. 

Особливості навчання дорослого (за М. Ноулзом) (Knowles, 1980) 
Соціально 

псих.установк 

Характер 

установки 

Діяльність і 

роль дорослих 

учнів 

Діяльність і роль 

дорослих учнів 

 

Характер 

організації 

процесу навчання 

Самосвідоміс

ть дорослого 

учня 

Свідоме 

прагнення до 

самостійності 

Активна, головна  

роль у навчанні; 

автономність 

Допомога в 

організації 

навчання 

автономна 

ідентифікація  

характеристик н д 

Досвід 

дорослого 

учня 

Наявність 

життєвого 

досвіду 

Використання 

досвіду дорослого 

як засобу навчання 

Допомога у 

застосуванні  

досвіду 

Опора на 

досвід дорослого; 

пошукові методи 

Готовність 

до навчальної 

діяльності 

Потреба 

розв’язати 

проблему; 

мотивація 

Провідна роль у 

розвитку 

мотивації і 

постановці мети  

Надання 

допомоги у 

з’ясуванні 

освітніх потреб 

Індивідуалізація 

навчальної 

діяльності 

Використання 

отриманих 

ЗУНів 

Негайне, з 

метою 

вирішення 

проблеми 

Придбання ЗУНів, 

необхідних для 

вирішення 

нагальної проблеми 

Надання 

допомоги у 

селекції змісту 

навчання 

Навчання за 

інтердисциплінар

ними модулями 

(блоками) 

Участь у 

процесі 

навчання 

Активна 

 

Активна участь в 

організації процесу 

навчання на всіх 

його етапах 

Організація 

спільної 

діяльності 

 

Спільна 

діяльність 

дорослих учнів 

та вчителя 

 

Впродовж наступного десятиріччя М. Ноулз (Knowles, 1980) змінює свої 

погляди на андрагогіку. У 1980 році виходить його праця під назвою «Сучасна 

практика освіти дорослих: від педагогіки до андрагогіки, з якою стає зрозумілим, 

що вчений не протиставляє андрагогіку педагогіки, а навпаки, наголошує на 

існування тісного взаємозв’язку між ними. М. Ноулз андрагогіку називає ще 
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однією моделлю навчання, яку необхідно використовувати поряд з педагогічною 

у процесі навчання дорослих (с. 43). 

Аналіз наукової літератури доводить, що не дивлячись на інтенсивний 

розвиток освіти дорослих залишається невизначеним статус андрагогіки. Нам 

імпонує думка про те, що розвиток андрагогіки – є потреба, в якій минуле, 

сучасне та майбутнє поєднується з теорією, що перетворюється у практичні дії 

(Огієнко, 2009, с. 284; Rosenstock-Huessy, 1925). 

Зазначимо, що поява праць М. Ноулза і обґрунтування ним андрагогічного 

підходу та моделі навчання дорослих викликали довготривалу дискусію, яку 

розпочав С. Хоул (Houle, 1972). Вчений вважав, що навчання дорослих та дітей є 

майже однаковим, різницю можна побачити тільки у тому, що вони стосуються 

різних етапів життя людини. Дж. Ілайс (Elias, 1979) теж не бачив суттєвої різниці 

між освітою дорослих та детей. Їх підтримали Д. Брандейдж і Д. МакКерачер 

(Brundage, & Mackeracher, 1980), які писали про те, що, дійсно, існують 

відмінності у навчанні дітей і дорослих, але й у них багато спільного, тому 

дихотомія недоречна (с. 6). Водночас, Г. Йондж (Yonge, 1985), визнаючи тісний 

зв’язок між педагогікою та андрагогікою, вважав, що андрагогіка має іншу 

основу, іншу стратегію навчання (с. 166). Л. МакКензи (McKenzie,1985) доводив 

екзистенціальну відмінність дорослих та дітей та підтримував виокремлення 

андрагогіки. Дослідження Джозефа й Джудіт Давенпортів (Davenport, J., & 

Davenport, J., 1985) «Андрагогіко-педагогічні орієнтації дорослих учнів: 

результати досліджень та практичні рекомендації» також доводили необхідність 

врахування особливостей дорослих учнів в процесі навчання, на яких 

наголошував М. Ноулз.  

На думку Р. Карлсона (Carlson, 1989), М. Ноулз переосмислив сутність 

андрагогіки у 80-х роках XX ст., яку став визначати як нову технологію навчання 

дорослих (с. 225).  

Дж. Мезіроу (Mezirow, 1981) називав андрагогіку професійною 

перспективою для педагогів для дорослих й визначав її як сукупність 

організованих та постійних зусиль з надання допомоги дорослим учням діяти 
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самостійно та відповідально в процесі навчання (с. 137). Ним виокремлюється 

основні її завдання, серед яких: зниження залежності учня від викладача; 

допомога учню зрозуміти, яким чином використовувати свій досвід та досвід 

інших у навчанні; допомога з визначенням освітніх потреб.   

Наприкінці 80-х рр. XX ст. у США і Канаді жваво обговорюються 

можливості андрагогіки як теорії. Так, С. Мерріам (Merriam, 1988) вважає, що 

найбільш відомою теорією навчання дорослих є андрагогіка, яка базується на 

особливостях дорослого учня. Ця теорія дала освіті дорослих «знак ідентичності» 

(с. 189), який вирізняє цю сферу знань від інших в галузі освіти. Водночас вчений 

відмічає неоднозначність та суперечливість андрагогіки, оскільки М. Ноулз 

підкреслював її унікальність для навчання дорослих. 

У наукових працях Д. Пратта (Pratt, 1988) андрагогіка представлена як 

реляційний конструкт на основі якого автор запропонував модель залежності та 

сформулював андрагогічні презумпції, стверджуючи, що андрагогіку та 

педагогіку можна краще зрозуміти на основі розгляду залежності учнів від 

конкретної ситуації та аналізу типів стосунків учень-викладач (с. 164). Подібним 

чином Д. Джоблін (Joblin, 1988) допомагає розібратися з емпіричними питаннями, 

які виникають у порівнянні андрагогічного та педагогічного підходів, вказуючи, 

що дорослі більш спрямовані на себе, ніж діти та молодь (с. 122). 

Вивчаючи північноамериканську літературу з андрагогіки, можна зробити 

висновок, що метаморфози андрагогіки тривають. Її розглядають як теорію і 

практику навчання дорослих, філософський підхід, систему навчання, технологію, 

процес, набор принципів навчання, нову технологію навчання, модель і «процес, 

що орієнтований на вирішення проблем» (Brown, 1985). У цьому контексті 

слушними є зауваження Д. Пратта (Pratt, 1988) щодо внеску андрагогіки у 

розуміння викладачами особливостей навчання дорослих. Він вважав, що для 

викладачів андрагогіка стала не тільки набором керівних принципів навчання, але 

й філософським обґрунтуванням екзистенційних особливостей дорослих, 

необхідності їх особистісної свободи у навчанні, механізмом формулювання та 
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досягнення цілей освіти дорослих. Д. Пратт (Pratt, 1988) називав андрагогіку – 

«вікном у світ освіти дорослих» (с. 15). 

Узагальнення результатів наших розвідок показало, що саме андрагогіка 

слугує теоретичною та практичною основою процесу навчання дорослих у 

північноамериканських країнах. 

 

5.2. Моделі навчання дорослих в північноамериканському освітньому 

просторі 

Зауважимо, що розкриваючи сутність моделей навчання дорослих, 

необхідно виокремлювати основні закономірності діяльності того, хто навчається 

і того, хто навчає. Хоча у кожній моделі навчання особливе місце займають 

форми, методи, зміст навчання, проте, визначальним є саме діяльність суб’єктів 

навчання, їх взаємодія.  

В процесі навчання дорослих, з позиції андрагогіки, провідна роль у 

навчанні належить дорослому учню, якій є рівноправним суб’єктом навчання. Це 

є провідною характеристикою моделей навчання дорослих, функціонування яких 

базується на положення та принципах андрагогіки, що були сформульовані М. 

Ноулзом (Knowles, 1990) на основі врахування особливостей дорослої людини, 

яка навчається та розвинені іншими вченими: усвідомленість цінності та користі 

навчання; самосвідомість та самоспрямованість дорослого учня; використання 

суб’єктого досвіду як основи і джерела навчання; контекстність навчання – тісний 

взаємозв’язок із проблемами сьогодення; практикоорієнтованість та актуалізація 

результатів навчання; мотивація навчання. Ш. Мерріам (Merriam, 1993) 

відзначала, що саме ці принципи пояснюють особливості андрагогічної моделі 

навчання та механізм її реалізації в освіті дорослих. 

Привертає увагу визначення самим М. Ноулзом (Knowles, 1980) 

андрагогічної моделі навчання як сукупності певних елементів, які здатні 

взаємодіяти між собою та адаптуватися до конкретної ситуації в процесі навчання 

(с. 418). Вчений її представив у вигляді порівняльної таблиці андрагогічної та 

педагогічної моделей навчання за певними критеріями: самосвідомість, досвід, 
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готовність й орієнтація в навчанні, мотивація, психологічний клімат, планування 

процесу навчання, визначення потреб, формулювання мети, побудова процесу 

навчання (Додаток К). Її аналіз дозволив педагогічну модель навчання назвати 

змістовою моделлю, оскільки вона спрямована на передачу знань, а андрагогічну 

– процесуальною моделлю, тому, що вона дає можливість дорослому учню набути 

умінь та навичок для самостійного навчатися Додаток И 1). 

 Важливим доробком М. Ноулза стало виокремлення етапів навчання 

дорослих, які стали основою як для здійснення процесу навчання, так й для 

розробки освітніх програм для дорослих (рис. 5.1.1).  

 

Рис. 5.1.1. Етапи навчання дорослих в андрагогічній  моделі за М. Ноулзом 

(Knowles, 1980; Knowles, 1995) 

Вчений запропоновав виділяти етапи підготовки, створення сприятливого 

навчального середовища; забезпечення умов для спільного планування; 

визначення освітніх потреб; формулювання мети; здійснення планування; 

реалізації; оцінювання (Knowles, 1980, Knowles, 1995, Литовченко, 2018). 

Особливістю окреслених етапів навчання дорослих стало залучення дорослого 

учня до реалізації кожного етапу. Саме залучення дорослих у планування та 

організацію процесу навчання Д. Хеншке (Henschke, 2009) назвав гаслом 

андрагогічної моделі Ноулза (с. 19).  

На наш погляд, заслуговує на увагу андрагогічна модель Д. Генрі (Henry, 

2009), в якій відображено взаємозв’язок та взаємозумовленість ключових ідей 

андрагогіки, андрагогічних принципів, етапів навчання (Додаток И 2). 

Як переконують результати наших досліджень у США і Канаді широко 

використовується модель самоспрямованого навчання дорослих, що ґрунтується 

на основних положення андрагогіки. 
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Зауважимо, що на самоспрямованому навчанні дорослих наголошував 

Е. Ліндеман (Lindeman, 1926, с.16). Він писав, що мотивація до навчання 

з’являється у дорослих тоді, коли вони розуміють, що саме в процесі навчання 

вони зможуть задовольнити свої потреби та інтереси. За Е. Ліндеманом, дорослі 

мають потребу у «саморежисурі», звідси, роль вчителя полягає у створенні умов 

та відповідного освітнього середовища. Водночас дослідники вважають, що ідею 

розвитку самоспрямованої особистості можна знайти ще в працях Сократа і 

Аристотеля (Tough, 1979). На думку Г. Лонга (Long, 1976), самоврядування як 

прояв самоспрямованості широко застосовувалося в процесі навчання в 

Колоніальній Америці. Дж. Кідд (Kidd, 1979) у своїх працях використовував 

термін «навчальна сила», який за своєю сутністю відповідає самоспрямованості 

учнів.  

Суттєвий внесок до обґрунтування сутності самоспрямованого навчання 

зробив С. Хоул (Houle, 1961), який запропонував типологію мотиваційних стилів 

навчання: ціле-орієнтований, діяльнісно-орієнтований, навчально-орієнтований та 

самоорієнтований.  

На думку М. Ноулза (Knowles, 1975), модель самоспрямованого навчання 

(рис. 5.1.2.) є універсальною у навчанні дорослих, оскільки у дорослої людини з 

віком зростає прагнення до самоспрямованості. Якщо порівняти андрагогічну 

модель, яка містить вісім етапів із моделлю самоспрямованого навчання, то стає 

зрозумілим, що вона складається тільки з шести етапів. Відсутні етапи стосовно 

створення сприятливого клімату та спільного планування. Це зумовлюється тим, 

що застосування моделі самоспрямованого навчання можливо тільки за умови 

наявності яскраво вираженої мотивації дорослого до навчання та його прагнення 

задовольнити освітні потреби.  

 

Рис. 5.1.2. Модель самоспрямованого навчання за Ноулзом (Knowles, 1975) 
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Зауважимо, що самоспрямованість у навчанні дорослих стала основою 

концепції андрагогіки М. Ноулза. Він стверджував, що саме схильність до 

самоспрямованості є унікальним явищем, яке відрізняє детей від дорослих. На 

його думку, саме розвиток самоспрямованності дорослого повинний стати 

основною метою освіти дорослих.   

М. Ноулз (Knowles, 1975) визначає самоспрямоване навчання як процес, в 

якому ініціатива у діагностуванні своїх навчальних потреб, формулюванні 

навчальних цілей, визначенні ресурсів для навчання, плануванні, здійсненні 

навчання, оцінки результатів переходить до учнів, які можуть отримувати 

допомогу з боку викладачів чи навчатися самостійно (с. 18). Отже, 

самоспрямоване навчання можна розглядати як навчання себе самим собою 

(автоформування) на відміну від навчання за допомогою дій інших 

(гетероформування) (Carré, & Cosnefroy, 2011). 

К. Кросс (Cross, 1981) на основі результатів проведеного дослідження зробив 

висновок про те, що майже кожна доросла людина навчається щороку, і більшість 

такого навчання планується самостійно. 

Як зазначає C. Брукфілд (Brookfield, 1985), важливим у використанні моделі 

самоспрямованого навчання є створення умов щодо мотивації людини до 

критичної рефлексії та визначення особистісного сенсу та можливостей навчання 

(с. 15). Саме критична рефлексія є механізмом забезпечення ефективності моделі 

самоспрямованого навчання. За Ноулзом (Knowles, 1980), для досягнення 

найвищого рівня індивідуальної мотивації, надзвичайно важливо, самостійно 

діагностувати свої навчальні потреби (с. 227). Це дає можливість усвідомити 

людині власні потреби, прагнення і сили для їх задоволення (Mezirow, 1985). 

Водночас самоспрямоване навчання стосується внутрішньої зміни свідомості, що 

передбачає оцінку контекстуальності та усвідомленості переконань та цінностей. 

При цьому цілі критичної рефлексії полягають не у встановленні причин і 

наслідків, а в тому, щоб покращити процес осмислення цінностей навчання та 

розуміння себе. Як підкреслює Мак Кіббен (McKibben & Joyce, 1983), 

самоспрямоване навчання переводить людину у самоактуалізований стан, в якому 

людина прагне розвиватися, шукати альтернативні шляхи, тощо. С. Брукфілд 

(Brookfield, 1985), обґрунтовуючи зв’язок самоспрямованого навчання з 
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концепціями гуманізму та лібералізму, акцентує увагу на необхідності оцінки 

досвіду дорослих та допомоги їм в отриманні контролю над навчанням.  

У контексті андрагогічного підходу зазначимо, що унікальність моделі 

самоспрямованого навчання в тому, що процес навчання базується на досвіді 

людини, яка навчається та використання його в процесі навчання. Акцент на 

досвіді людини робить у працях Е. Ліндемана, який метою освіти дорослих 

вважав виявлення сенсу власного досвіду (Lindeman, 1926); М. Ноулза (Knowles, 

1990) з твердженням про те, що для дорослого досвід є індикатором його самого 

(с. 58). Тому коли досвід дорослих ігнорується або знецінюється, вони 

сприймають це не тільки як неповагу до їхнього досвіду, а й як неповагу до них 

самих, ігнорування їх як людей (с. 59). М. Ноулза підтримує М. Хортон, 

зазначаючи, що не можна поважати людину та не поважати її досвід (Horton, & 

Freire 1990, с. 188). Тому вчений закликає сприймати досвід людини досить 

серйозно у процесі навчанні. 

На наш погляд, американські вчені досить чітко визначили цілі 

самоспрямованого навчання (SDL): розвиток здатності учнів до самовизначення 

під час навчання; сприяння трансформаційному навчанню; сприяння 

емансипаційному навчанню та соціальним діям (Merriam, Caffarella, & 

Baumgartner, 2007).  

Перша мета співвідноситься з концепцією гуманізму, за якою бажано, щоб 

навчання було самоініційованим, з прагненням людини до відкриття, що 

надходить зсередини (Rogers, 1983). Тому метою SDL є розвиток здатності учня 

бути самоспрямованим (Merriam, 2001; Hiemstra, 2013). У цьому контексті 

особливе місце займає не стільки зовнішня, скільки внутрішня мотивація 

дорослого учня. Як зазначав М. Ноулз (Knowles, 1985), внутрішня мотивація, як 

правило, більш потужна та ефективна; відповідає справді незалежному, 

мотивованому бажанню вчитися та змінюватися. 

Друга ціль самоспрямованого навчання розкрита у роботах С. Брукфілда 

(Brookfield, 1986) та Дж. Мезірова (Mezirow, 1985), які вважали, що процес 

критичної рефлексії як внутрішній і критичний компонент SDL, призводить до 

трансформаційного навчання. Крім того, критична рефлексія та трансформаційне 

навчання підтримують мету – сприяння емансипаційному навчанню та 
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соціальним діям (Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 2007). Зазначимо, що третя 

мета SDL ґрунтується на роботах П. Фрейра (Freire, 2000), який вважав, що 

завдяки критичній рефлексії та SDL, дорослі учні можуть по-справжньому 

розкріпачитися та здійснювати позитивні соціальні дії. Самоспрямованості та 

самовизначеності можна досягти лише тоді, коли віддається перевага 

проблематичній освіті, за якою ефективні знання не передаються від однієї 

людини (викладача) іншій (дорослому учню), а замість цього набуваються через 

критичне мислення та діалог між ними. 

Проведений нами аналіз наукових джерел показав, що дослідники 

розглядаючи модель самоспрямованого навчання виокремлюють три підходи до її 

побудови: лінійний, інтерактивний та інструментальний (Терьохіна, 2015; 

Дернова, 2013; Brockett & Hiemstra, 1991; Grow, 1991 та ін.). Прикладом лінійної 

побудови моделі самоспрямованого навчання є модель, що запропонована 

М. Ноулзом (рис. 5.1.2.), яка вирізняється послідовністю етапів навчання. 

Лінійний підхід використовував й канадський вчений Ален Таф (Tough, 1979), 

який конкретизував 13 етапів здійснення самоспрямованого навчання при 

виконанні проектів (с. 117).  

Інтерактивний підхід до розбудови моделі самоспрямованого навчання 

враховує вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на процес навчання, що змінює 

його в залежності від ситуації, певних обставин. Прикладом застосування 

інтерактивного підходу до розробки моделі самоспрямованого навчання є модель 

орієнтації на персональну відповідальність (Personal Responsіbіlіty Orіentatіon) 

Р. Брокетта й Р. Хіємстра (Brockett, & Hiemstra, 1991) (рис. 5.1.3.). Сутнісною 

відмінністю даної моделі є введення до її структури персональної 

відповідальності за власні дії та навчання, що є умовою для здійснення 

самоспрямованого навчання. Саме персоналізована відповідальність за свій вибір, 

дії та наслідки дозволяє бути незалежним і самостійним. Вчені вважають, що 

самоспрямованість не є панацеєю від усіх проблем у навчанні дорослих, але якщо 

є можливість надати більший контроль над навчанням, то необхідно допомогти 

учням у цьому (с. 35). 
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Рис. 5.1.3. Модель самоспрямованого навчання з орієнтацією на персональну 

відповідальність (PRO) (Brockett, & Hiemstra, 1991, с. 25) 

Як бачимо Р. Брокетт і Р. Хіємстра особливу роль відводять факторам 

соціального контексту, які є важливим компонентом моделі. Водночас критики 

моделі самоспрямованого навчання дорікають надмірним акцентом на особистості, 

тоді як соціальний контекст враховується недостатньо. У моделі PRO хоча 

дорослий учень займає провідне місце у самоспрямованому навчанні, проте 

навчальна діяльність не відокремлена від соціального контексту. Дослідники з 

метою обґрунтування рівнозначності таких складових моделі як дорослий учень 

(person), навчальний процес (process) та соціальний контекст (context), 

запропонували трьохвимірну модель самоспрямованого навчання PPC (рис. 5.1.4.). 

 

Рис. 5.1.4. PPC – трьохвимірна модель самоспрямованого навчання 

(Brockett, Hiemstra, 1991, с. 25) 
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Канадським дослідником Д. Гаррісоном (Garrіson, 1997) була розроблена 

інтерактивна модель самоспрямованого навчання, яка відображала тісний зв’язок 

та взаємозумовленість між мотивацією до навчання та наявною освітньою 

потребою у людини; між самоуправлінням (контроль завдань), самомоніторінгом 

(когнітивна відповідальність) та мотивацією (вхідна, завдання), які забезпечують 

самоспрямоване навчання дорослих (рис. 5.1.5.).  

 

Рис. 5.1.5. Модель самоспрямованого навчання за Гаррісоном (Garrіson, 

1997) 

За Гаррісоном саме мотивація є рушійною силою навчання дорослих на всіх 

його етапах, спонукаючим чинником задоволення освітньої потреби. Проте й 

освітня потреба може слугувати інструментом мотивуючим людину до навчання 

(Терьохіна, 2015; Дернова, 2013; Garrіson, 1997). 

Для усвідомлення особливостей інтрументальної моделі самоспрямованого 

навчання, яка використовується в освіті дорослих північноамериканських країн, 

розглянемо модель Дж. Гроу (Grow, 1991), що частіше застосовується у 

формальній освіті дорослих. За її допомогою дорослий учень здатен пройти шлях 

від залежного учня до самоспрямованого. Модель складається з чотирьох етапів, 

кожний з яких відповідає певному рівню самоспрямованості учня (таблиця 5.1.1.). 

Це дає можливість визначитися з технологіями та методами навчання, а також з 

місцем, роллю та функціональними обов’язками викладача. 
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Таблиця 5.1.1. 

Модель поетапного самоврядування Гроу (Grow, 1991, с. 129) 

Етап 
Той, хто 

навчається 
Той, хто навчає Приклад 

І Залежний 

 

Авторитарний, 

вчитель, 

тренер 

Коучинг із зворотним зв'язком, 

інформаційна лекція, подолання 

недоліків та супротиву 
ІІ Зацікавлений Мотиватор, 

гід 
Проблемна лекція з подальшим 

обговоренням, формулювання 

цілей та стратегій навчання  
ІІІ Помірно активний Фасилітатор Рівноправна дискусія, семінар, 

групові проекти 
ІV Самоспрямований Консультант, 

делегування 
Стажування, дослідження, 

індивідуальна робота чи 

самоспрямована групова робота  

Так, якщо на першому етапі дорослий учень не готовий брати 

відповідальність на себе, за своє навчання, приймати рішення щодо планування, 

здійснення та оцінювання результатів навчання, має низький рівень 

самоспрямованості, то на другому етапі з’являється зацікавленість навчанням і 

рівень самоспрямованості починає підвищуватися. На третьому етапі учень 

починає проявляти активність, самоспрямованість, але його ще не можна назвати 

самостійним і незалежним учнем. І тільки на четвертому етапі дорослий учень 

здатен самостійно формулювати цілі навчання, робити вибір ресурсів для 

навчання тощо. Він стає самоспрямованим, а роль викладача зводиться до ролі 

консультанта. Ш. Мерріам (Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 2007) модель Гроу 

називає моделлю поетапного самоврядування (SSDL), яка сприяє самостійному 

навчанню учнів. 

Наші розвідки засвідчують, що суттєве місце в процесі навчання дорослих 

займають емпіричні моделі навчання, які акцентують на врахуванні життєвого 

досвіду в процесі навчання, розглядаючи його як джерело навчання. Застосування 

емпіричних моделей навчання дорослих дозволяє розглядати набуті знання як 

результат, що досягається завдяки інтеграції «розуміння та трансформації 

досвіду» (Pfeiffer, & Jones, с. 42). Розкриваючи особливості моделей емпіричного 

навчання дослідники акцентують на подвійній діалектики «дія/рефлексія» і 

«досвід/абстракція» (Дернова, 2015, с. 40), яка є їх визначальною 
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характеристикою; циклічності процесу навчання на основі досвіду (Терьохіна, 

2015, с. 135); андрагогічному та діяльнісному підходах як механізмах їх 

функціонування (Burnard, 1989; Beard, 2006). 

Поширення у навчанні дорослих північноамериканських країн набула 

модель емпіричного навчання Д. Колба (Kolb, 1984), яка базується на розумінні 

досвіду людини як такого, що немає меж у своєму розвитку. Це знайшло 

відображення у моделі Колба, її етапах: а) конкретний досвід чи наявний досвід 

(соціальний, професійний), який людина набула в процесі свого життя; б) 

рефлексивне спостереження, що спонукає людину до критичного аналізу свого 

досвіду, пошуку нових перспектив; в) концептуалізація чи теоретичне 

узагальнення, що дозволяє вбудовувати нові знання, відношення у свій наявний 

досвід, розширювати та трансформувати його; г) активне експериментування чи 

практична перевірка, яка отриманні нові знання адаптує у практичній діяльності 

людини (рис. 5.1.6.). 

 

Рис. 5.1.6. Модель емпіричного навчання Д. Колба (Kolb, 1984). 

Привертає увагу практиків освіти дорослих у США і Канаді модель 

емпіричного навчання, яку розробила Г. Дін (Dean, 1993). Це 7-етапна модель, що 

зображує покроковий шлях, який необхідно пройти для розвитку навчального 

досвіду (Дернова, 2015). Подібно до інших моделей експериментального 

навчання, в ній робиться акцент на важливості рефлексії (рис. 5.1.7.). Зауважимо, 

що запропонована модель навчання не є статичною, вона може змінюватися та 

доповнюватися в процесі навчання.  
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На етапі планування (підготовки), керівник оцінює готовність дорослих 

учнів до участі у формальному чи неформальному навчання, а також їх 

підготовленість до застосування емпіричної моделі навчання та визначає бажані 

результати, обирає відповідні методи навчання тощо. Другий етап – етап 

залучення (початок) є надзвичайно важливим, оскільки викладач разом з учнями 

намагається створити сприятливий психологічний клімат для навчання. Третій 

етап – етап інтерналізації (засвоєння) стосується здійснення процесу навчання, 

активізації тих, хто навчається. Якщо на етапі залучення викладач виконував роль 

директора, то на етапі інтерналізації він стає фасилітатором, який заохочує учнів 

до активної діяльності, допомагає підтримувати мотивацію.  

 

Рис. 5.1.7. Модель емпіричного навчання Г. Діна (Dean, 1993) 

Наступні два етапи, рефлексія (осмислення) та узагальнення (встановлення 

зв’язків), часто об’єднуються. На них дорослим учням пропонується поміркувати 

над навчальною діяльністю, встановити зв’язки між навчальною та іншими 

видами діяльності. Важливим аспектом цих етапів є критичний аналіз, власні 

думки. 

На шостому етапі (перенесення) дорослим учням пропонується застосувати 

отриманні знання, уміння, навички на практиці. Наприклад, ті, хто навчається, 

можуть прийняти участь у мозковому штурмі стосовно проблемних питань на 
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робочому місці. Учні використовують зв'язки, встановлені на попередньому етапі, 

застосовують свої нові знання на робочому місці, в своїх організаціях та 

громадах. 

На останньому етапі навчальної діяльності – етапі подальших дій (оцінка та 

планування), викладач оцінює зміни поведінки, уміння реалізовувати нові знання, 

ідеї на практиці. Цей етап закладає основу для майбутньої навчальної діяльності 

та подальших змін. 

Вважаємо за доцільно звернутися до аналізу, так званої, діамантової моделі 

емпіричного навчання, яка була обґрунтована К. Ітіном (Itin, 1999) (Рис.5.1.8.). 

 

Рис. 5.1.8. Діамантова модель емпіричного навчання Х. Ітіна (Itin, 1999) 

Модель розкриває особливості співпраці того, хто навчається й того, хто 

навчає, показуючи залученість кожного з них до емпіричного навчання, 

взаємовплив один на одного. Вчитель, виконуючи роль посередника, набуває 

досвід разом із дорослим учнем. Основними компонентами діамантової моделі 

навчання є: навчальний процес, навчальне середовище, зміст предмету та 

конкретний досвід. Трансакційний процес (процес не тільки взаємодії, а й 

обміну), який відбувається між основними компонентами у моделі, показаний за 
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допомогою стрілок. Основу моделі складає навчальний процес, в якому не тільки 

акцентується на спільному конкретному досвіді учня та викладача, а й вказується 

на прагнення вчителя запустити трансакційний процес. Причому, зміст навчання 

необхідно адаптувати до потреб того, хто навчається, оскільки досвід стає 

корисним тільки тоді, коли він відображає особливості кожного учня, його шляхи 

взаємодії зі світом (Beard, & Wilson, 2006). Специфічність даної моделі в тому, що 

вона не пропонує тільки один конкретний підхід до навчання, а спонукає то 

використання багатьох підходів у межах даної моделі, які повинні базуватися на 

застосуванні досвіду, включаючи й транзакційний процес.  

Як свідчать проаналізовані нами джерела, в освіті дорослих США і Канади 

поряд із моделями самоспрямованого та емпіричного навчання, використовується 

модель трансформаційного навчання, яка була ретельно обґрунтована 

американським вченим Дж. Мезіроу (Mezirow, 1991; Mezirow, 1997; Mezirow, 

2000).   

Дж. Мезіров вперше застосував термін «трансформація» у 1975 році, коли 

проводив дослідження серед американських жінок,  які поверталися через певний 

проміжок на робоче місце чи залучалися до післядипломної освіти. Вчений 

дійшов до висновку, що жінки пережили «особисту трансформацію», яку можна 

відобразити у 10 фазах (табл. 5.1.2.).  

Таблиця 5.1.2. 

Фази трансформаційного навчання за Мезіроу (Mezirow, 1978) 

Фаза Характеристика трансформаційного навчання 

1 Дезорієнтуюча дилема 

2 Самоперевірка з почуттям вини або сорому 

3 Критична оцінка епістемічних, соціокультурних або фізичних припущень 

4 Визнання того, що невдоволення та процес трансформації є спільними  

5 Вивчення варіантів нових ролей, стосунків і дій 

6 Фаза планування діяльності 

7 Набуття знань та навичок для реалізації власних планів 

8 Попередня репетиція нових ролей 

9 Формування компетенцій, самовпевненості в нових ролях та стосунках 

10 Реінтеграція у власне життя на основі умов, продиктованих власною 

перспективою 

 

На думку Дж. Мезіроу, все починається з дилеми, яка провокує особисту 

кризу, дезоорієнтує, спонукає до критичних роздумів, прагнення пошуку нових 
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шляхів вирішення дилеми. Далі, доросла людина усвідомлює нові перспективи 

діалогу з іншими, в ході якого трансформується його попередня точка зору, 

з’являється нова, трансформована, більш ґрунтовна та інтегративна. Таким чином, 

доросла людина в процесі трансформаційного навчання спочатку розуміє 

невідповідність свого досвіду сучасним нормам, потім, за словами Дж. Мезіроу, 

наступає реструктуризація сприйняття людиною навколишньої дійсності, що 

запускає процес конвенціональної солідарності, тобто відбувається реінтеграція 

людини у суспільство з новими цінностями, переконаннями, сприйняттям 

реальності, крізь які інтерпретується й досвід людини. Саме проходження 

дорослим учнем таких етапів трансформації перспективи, забезпечує перехід до 

особистісної зрілості, значущої перспективи та переконань, які вирізняються 

саморефлексивністю та інтегративністю і є значно прогресивнішими попередніх 

(Mezіrow, 2009; Дернова, 2014; Терьохіна, 2015; Cranton, 2006; Kitchenham, 2008). 

На думку Дж. Мезіроу (Mezirow, 2000), трансформаційне навчання є 

раціональним процесом. Оскільки люди обмірковують і обговорюють свої 

припущення у межах свого світогляду, то потрібно залучати їх до рефлексивного 

дискурсу, критики та оскарження їх припущень і заохочувати їх до розгляду 

різних перспектив (Дернова, 2014). Це означає, що залучення дорослої людини до 

критичній рефлексії або саморефлексії, сприяє вивченню людиною різноманітних 

впливів та факторів навколо себе, що зумовлює зміну її світогляду. Вчений 

вважав, що дорослі відчувають той «каталізатор», який змушує їх ставити під 

сумнів свій світогляд і веде до фундаментальних змін у їхньому світосприйнятті.  

Отже, трансформаційне навчання орієнтоване на зміну способів мислення, 

свідомості, уявлення про себе. Наприклад, коли людина, що вивчає англійську 

мову, відчуває впевненість у спілкуванні новою мовою, змінюється її погляди на 

культуру США, на себе, (King, 2000). Паоло Фрейре (Freire, 2000) навчав 

робітників за допомогою дискусій про умови праці, низьку її оплату і, таким 

чином, допомагав їм змінити своє мислення та прагнути до соціальних змін. Це 

означає, що трансформаційне навчання дорослих сприяє формуванню критичного 

мислення, умінню відстоювати та обговорювати свої судження, міркувати, діяти 
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незалежно, що досягається завдяки трансформації досвіду людини через критичну 

рефлексію, дискурс, внутрішню рефлексію та критичну оцінку. Водночас 

П. Крантон (Cranton, 2006) впевнена, що модель трансформаційного навчання 

дозволяє здійснювати розвиток людини за спіраллю, тобто дозволяє виходити на 

точку вибору кожен раз, коли людина відчуває потребу подальшої трансформації 

свого досвіду і відповідну готовність до неї. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що саме андрагогіка 

слугує теоретичною та практичною основою у розробки моделей навчання 

дорослих. Найбільш поширеними моделями навчання дорослих у досліджуваних 

країнах є андрагогічна модель, моделі самоспрямованого, емпіричного та 

транформаційного навчання. Якщо андрагогічна модель навчання дорослих 

виходить з особливостей дорослих учнів та їх врахування в процесі навчання, а 

модель самоспрямованого навчання розкриває зовнішні та внутрішні аспекти 

пізнавальної діяльності дорослого учні, акцентує на самомотивації, 

самокеруванні, самоконтролю, відповідальному ставлення до свого навчання, то в 

основі моделей емпіричного та трансформаційного навчання лежить досвід 

людини, що навчається, його інтерпретація та трансформація. 

 

5.3. Практикоорієнтованість у проектуванні змісту 

північноамериканської освіти дорослих 

Проведений нами аналіз наукових джерел показав, що проблему змісту 

освіти можна вважати «вічною» проблемою, як на пряму залежить від 

економічного, соціального, політичного, соціокультурного розвитку суспільства і 

повинна відображати смислові домінанти та цінності сучасності, враховувати 

виклики сучасної епохи.  

Зміст освіти визначають як систему знань, практичних умінь і навичок та 

способів діяльності, досвіду творчої діяльності, світоглядних, моральних, 

естетичних ідей та відповідної поведінки (Гончаренко, 1997, c. 137); освітнє 

середовище, яке спрямовує особистісний освітній рух того, хто навчається та його 

внутрішнє прирощення (Хуторской, 2001, с. 171); частина соціально-культурного 
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досвіду, що відповідає освітнім цілям та процесуальним аспектам освіти (Бим-Бад, 

& Петровский, 1996); педагогічно адаптований соціальний досвід (Dewey, 1916). 

На думку американських вчених М. Ейнсоу та М. Веста (Ainscow, & West, 

2006), важливими чинниками формування змісту освіти є рівень економічного 

розвитку країни, досягнення науково-технічного прогресу та розвитку науки, 

морально-етичні цінності та норми, рівень підготовки та розвиненість мислення 

тих, хто навчається.   

Водночас зміст освіти дорослих зумовлюється не тільки цілями, потребами 

та рівнем розвитку суспільства, а й професійними та особистісними потребами та 

інтересами дорослої людини. Тому формування змісту освіти дорослих 

відбувається на основі клієнтоорієнтованого підходу, з урахуванням життєвого 

досвіду дорослої людини. У цьому контексті актуальним залишається структура 

змісту освіти, що складається як із системи знань про суспільство, природу, 

способи діяльності, так й з досвіду практичної, творчої діяльності, ціннісного 

відношення людини до світу (Лернер, 1983). Це означає, що зміст освіти дорослих 

повинен створювати передумови для саморозвитку, самореалізації дорослої 

людини, що навчається; розвитку її професійних та соціальних компетентностей, 

які відповідають вимогам ринку праці та суспільства; формування громадянина, 

який є активним та відповідальним членом суспільства.  

Зауважимо, що децентралізація управління освітою дорослих у США і 

Канаді є важливим фактором, який забезпечує автономність освітніх закладів, їх 

самостійність щодо конструювання змісту освітніх програм відповідно до освітніх 

потреб та інтересів дорослої людини.  

Ми згодні з американськими вченими, що зміст освіти дорослих такий же 

широкий і складний як і знання (Houle, 1977). Це пояснюється тим, що дорослих 

учнів набагато більше ніж дітей – учнів. Причому дорослі мають широкий спектр 

різноманітних потреб, інтересів, відрізняються за віком, рівнем підготовки, тощо. 

Тому зміст освіти дорослих повинен бути не тільки багатоаспектним, а й 

різноманітним за рівнем складності.  
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Результати вивчення чисельних наукових досліджень присвячених проблемі 

змісту освіти у північноамериканських країнах (Wiles, & Bondi, 2010; Marsh, 2009; 

Ornstein, & Hunkins, 2008; Tanner, D., & Tanner, 1995; Schubert, 1986 та ін.) 

показали, що основою змісту освіти дорослих поряд із філософією прагматизму 

Дж. Дьюї, є філософські ідеї гуманізму, конструктивізму, лібералізму та 

когнитивізму.  

Наші дослідження засвідчують, що у другій половині XX – початку XXI 

століття особливо актуальними у змісті освіти дорослих досліджуваних країн 

стали ідеї гуманізму, які слугували основою її розвитку з моменту виникнення. 

Сьогодні, саме ідеї гуманізму визначають мету освіти дорослих: створення умов 

для самореалізації та самоактуалізації дорослої людини. Її досягнення передбачає 

розробку особистісноорієнтованих навчальних програм, які дозволять 

вибудовувати персональні освітні траєкторії дорослим учням, сприяючи їх 

саморозвитку та самореалізації.  

Ідеї прагматизму у змісті освіти дорослих реалізуються через його 

практикоорієнтованість, зв’язок із вирішенням практичних проблем дорослих; 

базування на особистісному досвіді того, хто навчається. Це означає, що 

використання принципів Дж. Дьюї «навчання на основі досвіду» та «навчання 

через дію» визначає формування змісту освіти дорослих із орієнтацією на 

активну, пізнавальну, цілеспрямовану діяльність дорослого учня з залученням 

його професійного та особистісного досвіду. У цьому контексті розглядаючи, 

вслід за Дж. Дьюї, зміст освіти дорослих як адаптований соціальний досвід, 

актуальними для системи освіти дорослих залишаються окреслені вченим 

критерії його конструювання: дорослий учень з його потребами та інтересами, 

суспільство, зміст навчального предмету (Tyler, 1994, с. 1348). Це означає 

гармонізацію досвіду людини, що навчається, знань людства, яких потребує учень 

та можливостей та бажання самого учня. Умовою реалізації цього виступає 

міждисциплінарність, диверсифыкованысть та практикоорієнтованість змісту 

освіти дорослих.  
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Зазначимо, що провідним напрямом сучасної американської освіти є 

неопрагматизм, який з’явився у 70-ті роки XX століття з метою узгодження ідей 

прагматизму з сучасними уявленнями про людину. Основною ідеєю 

неопрагматизму є саморозвиток і самоствердження людини. На думку А. Маслоу 

(Maslow, 1970), який був прихильником неопрагматизму в освіті, джерела 

зростання та розвитку особистості знаходяться у руках самої особистості, тому в 

процесі навчання відбувається самовиявлення людиною своїх нахилів, здібностей. 

Тому говорячи про критерії добору змісту освіти дорослих, згадаємо Дж. Брунера 

(Bruner, 1991), який наголошував на такому критерії як значущість знань для 

людини.  

На думку американських і канадських вчених особливий вплив на розвиток 

освіти дорослих, мають ідеї конструктивізму, які акцентують увагу на важливості 

мотивації, активної діяльності тих, хто навчається (Ornstein, & Hunkins, 2008); 

особистому досвіді людини через який відбувається трансляція знань (Sawyer, 

2004). 

У північноамериканських країнах однією з вимог до змісту освіти дорослих 

є збереження національної культури, демократичних цінностей. Тому ідеї 

лібералізму як філософії, яка акцентує на здатності людини самостійно приймати 

обмірковані рішення, як основи демократичного суспільства є визначальними у 

формуванні змісту освіти дорослих. Через призму лібералізму зміст освіти 

дорослих розглядається як сукупність знань та досвіду, які спрямовані на 

розвиток критичного мислення, ціннісних орієнтирів тих, хто навчається. До 

ціннісних орієнтирів відноситься розвиток особистості, демократична 

спрямованість, аксіологічність змісту освіти, спрямованість на формування 

відповідальності, толерантності, самостійності, індивідуальності дорослого учня, 

залучення до творчої, активної діяльності з урахуванням його потреб та інтересів.   

Відповідно ідеям Дж. Брунера (Brunner, 1963), представника філософії 

когнітивізму, які широко використовуються в освіті дорослих США і Канади, 

зміст освіти дорослих повинен орієнтуватися на розвиток мисленнєвої діяльності 

дорослих учнів, формування у них когнітивних навичок та навичок соціалізації, 



359 

демократичних цінностей. Це передбачає організацію співпраці суб’єктів 

навчання, їх самостійність, врахування потреб та інтересів.   

Особливо гостро проблема змісту освіти дорослих постала у 60-х роках 

XX століття, що було пов’язано як із стрімкою індустріалізацією, розвитком 

науково-технічного прогресу та з незадовільними результатами реформування 

системи освіти. Це стало поштовхом пошуку шляхів до оновлення курикулумів в 

освітніх закладах для дорослих. 

Наші розвідки доводять (Локшина, 2015; Наконечна, 2017; Терьохіна, 2015; 

Parker, 2003; Smith, 1999), що існує певна неузгодженість у визначенні сутності 

курикулуму, а М. Нері (Neary, 2002) взагалі вважає, що прийти до одностайності у 

визначенні поняття курикулуму є «нереальним завданням» (с. 39). 

Серед розмаїття визначень поняття курикулуму, ми зосередимося на 

декількох із них, які, на нашу думку, більш повно розкривають сутність даного 

поняття та є більш універсальними і частіше використовуються дослідниками. 

Так, курикулум визначають як: основу навчання, що містить зміст навчання, 

послідовність набуття досвіду, характеристику навчального закладу, особливості 

навчання (методи навчання), ресурси навчання (підручники, технології), 

процедури оцінювання, профілі викладачів (Braslavsky 2003)
 
; навчальні плани 

освітніх інституцій та освітні програми (ASCD Curriculum Handbook, nd); план 

навчання (Taba, 1962); перелік дій, що здійснюються для розробки, організації та 

здійснення процесу навчання, включаючи визначення цілей навчання, його зміст, 

методи (включаючи оцінку) та матеріали, а також дії щодо підготовки вчителів та 

тренерів (CEDEFOP, 2011); знання, дії та цінності, що підлягають засвоєнню 

(Parker, 2003); культурний фрагмент, що підлягає засвоєнню (Lawton, 1973); 

навчальний досвід, який набуває дорослий учень в освітньому закладі під час 

навчання (Doll, 1988); сукупність знань, до яких відносяться поняття, 

систематизація, узагальнення; методів, що розкривають сутність процесів та 

умінь; цінностей, що стосуються інтересів, відношень тощо (Smith, 1999); освітня 

практика чи навчальний досвід, що підлягає засвоєнню (Grіffіn, 1982); процес 

планування та реалізації навчальних цілей, які покликані забезпечити досягнення 
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певних бажаних змін у тих, хто навчається; процес оцінки змін, що відбулися 

(Nicholls, A., & Nicholls, S.H., 1978); уся навчальна діяльність, яка відбувається в 

освітньому закладі, незалежно від місця та способу навчання (Kelly, 2004); 

сукупність навчальної діяльності та навчального досвіду, що надає освітній 

заклад тому, хто навчається (Connelly, He, & Phillion, 2008). 

Як бачимо, курикулум, у широкому значенні, розглядається як рух від цілей 

навчання дорослих учнів до отриманих результатів, тобто охоплює цілі, 

навчальний план, навчальну програму та результати навчання. В узькому значенні 

курикулум означає навчальний план, навчальну програму. У 

північноамериканських країнах використовують як широке, так й вузьке значення 

курикулуму (Grіffіn, 1982; Neary, 2002; Локшина, 2015; Наконечна, 2017; 

Огієнко, & Терьохіна, 2019; Радіонова, 2001).  

У форматі нашого дослідження вважаємо за доцільне проаналізувати типи 

курикулумів, які виокремлюються науковцями. Так, одну з перших класифікацій 

курикулуму запропонував американський вчений К. МакНайт (McKnight, 1979), 

який запропоновав виділяти три типи курикулумів: плановий, у якому цілі 

визначаються на державному рівні; впроваджувальний, реалізація якого 

відбувається в процесі навчання; досягнутий, що акцентує на результатах процесу 

навчання. Д. Гудленд (Goodland, 1984), розширив класифікацію курикулумів 

К. МакНайта та обґрунтував доцільність виокремлення таких типів: ідеальний, 

який відповідає на питання: чому навчати; офіційний, що містить законодавче 

забезпечення для реалізації ідеального курикулуму; сприйнятий, що реалізується 

в освітньому закладі викладачем; курикулум досвіду, який реалізується у 

контексті набуття суб’єктного досвіду тим, хто навчається.  

Привертає увагу класифікація курикулумів А. Глетгорна (Glatthorn, 1987), 

яка містить рекомендований (ідеальний) курикулум, що відповідає вимогам тих, 

хто навчається; санкціонований, який відповідає уявленням суспільства про 

процес навчання задля успіху у житті; плановий (письмовий), що пропонується 

урядом; впроваджувальний, який реалізується викладачем; досягнутий, який 
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реально опанували ті, хто навчається; отриманий, що стосується отриманих і 

оцінених результатів навчання.   

Кожна класифікація курикулумів може бути використана в освіті дорослих, 

в залежності від тих навчальних програм, які пропонуються освітнім закладом в 

умовах формальної чи неформальної освіти.  

Водночас особливе значення в освіті дорослих має, так званий, прихований 

курикулум (hіdden currіculum), який вносить соціальний контекст у процес 

трансляції та засвоєння знань. Трансляція прихованого курикулуму відбувається 

підсвідомо на відміну від інших, що транслюються свідомо. У цьому контексті 

привертає увагу теорія прихованого курикулуму канадського вченого М. Сміта 

(Smіth, 1999), який наголошував на тому, що його трансляція дорослим учнем 

відбувається через контекст освітніх інституцій освіти дорослих, зміст освіти. 

Однак на відмінну від курикулумів закладів формальної освіти дорослих, 

прихований курикулум складно запровадити у закладах неформальної освіти 

дорослих, оскільки дорослі учні залучаються до його розробки та впровадження. 

Мабуть тому курикулум неформальної освіти дорослих «викликає бажання 

пізнавати» та створює умови для здійснення «освіти вільного розуму»  (Jarvіs, 

2012, с. 53)
 
.  

Далі розглянемо моделі курикулумів, які використовуються в освітніх 

інституціях освіти дорослих, зокрема моделі, що розроблено та обгрунтовано 

такими вченими як Дж. Бічемп (Beauchamp, 1975), П. Фрейре (Freіre, & Shor, 

1987), Х. Таба (Taba, 1962), П. Джарвіса (Jarvіs, 2012) та Г. Бхола (Bhola, 1979). 

Якщо модель Бічемпа зосереджується на культурному вимірі компонентів 

курикулума (вивчення історії, традицій, рідної та іноземної мов, а також здоров’я, 

тощо) та формуванні когнітивних, дослідницьких та інших умінь, а модель Таба 

наголошує на важливості добору змісту освіти відповідно цілям та потребам учнів 

(рис. 5.3.1), то основою моделі Фрейре, яку називають соціально-психологічною є 

соціальні й політичні проблеми, а важливою складовою курикулума поряд з 

програмою навчання є тематичне дослідження, яка спрямоване на виявлення, 

аналіз та пошук шляхів вирішення виявлених суспільних проблем.  
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 Рис. 5.3.1. Модель курикулуму Х. Таба (Taba, 1962) 

Модель Бхола розроблялася безпосереднє для неформальної освіти 

дорослих (рис. 5.3.2.). Її ще називають курикулярною моделлю ядра/інтерфейса, 

оскільки її складовими є ядро та інтерфейс. У ядрі розміщується мета, стратегії 

для її досягнення. Ще одним елементом ядра є оцінка, як механізм зворотного 

зв'язку, який інформує розробників навчальних програм про ефективність вибору 

ними цілей та стратегій. Інтерфейс містить підходи до визначення потреб та 

інтересів того, хто навчається та інструментарію методичної підтримки.  

Наші розвідки засвідчили, що у США 14 штатів мають стандарти базової 

освіти дорослих, інші штати знаходяться на різних стадіях їх розробки та 

впровадження (Chernus, 2006). Проте це не стосується освітніх програм 

неформальної освіти, курикулум якої відрізняється від курикулуму формальної 

освіти дорослих своєю клієнтоорієнтованістю, практикоспрямованістю та 

адаптованістю до задоволення потреб дорослих учнів.  

 

1. Діагностика потреб 

2. Формування цілей 

4. Вибір навчального досвіду 

5. Вибір навчального досвіду 
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навчальні стратегії для афективного розвитку 
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Рис. 5.3.2. Модель курикурума розвитку у неформальній освіті дорослих 

Г. Бхола  (Bhola, 1979) 

Нами з’ясовано, що в освіті дорослих США та Канади все частіше 

використовується інтегрований курикулум, який можна ще назвати 

міждисциплінарним, оскільки він інтегрує, встановлює міжпредметні зв’язки, 

сприяє цілісному сприйняттю інформації, формуванню системи знань. Його 

використовують як у формальній, так й у неформальній освіті дорослих. 

Зауважимо, що ідея інтегрованого курикулума не є новою або унікальною. 

Інтегративні практики були важливішим компонентом освітньої культури. Перші 

інтегровані програми з’явилися під час прогресивного руху, заснованого Джоном 

Дьюї та Френсісом Паркером у 1890-х роках XIX століття (Hinde, 2005). Як писав 

Джон Дьюї (Dewey, 1916), освіта через професію поєднує в собі більше факторів 

та сприяє навчанню краще, ніж будь-який інший метод (с. 361). Інтеграція 

академічних знань, професійних навичок, теорії та практики у контексті реальних 

проблем використовувались у професійному навчанні протягом десятиліть у таких 

галузях як медицина, науки про здоров’я, архітектура, бізнес, право та соціальна 

робота. 

Інтегровані курикулуми в освіті дорослих стали необхідними, оскільки у 

навчальних групах збираються люди з різним рівнем освіти, досвіду, здібностей. 

Особливе вони є актуальними для базової освіти дорослих (ABE), середньої 
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освіти дорослих (ASE), вивчення англійської як другої мови (ESL), а також освіти 

на робочому місці та освіти для ринку праці.  

 Аналіз законодавчої бази США стосовно освіти дорослих засвідчив, що на 

Федеральному рівні політики визнали доцільність інтеграції академічної та 

професійної / кар’єрної та технічної освіти. Відповідно до Закону про професійну 

й прикладну технічну освіту (Закон К. Перкінсона) (Carl D. Perkins Vocational and 

Applied Technology Education Act, 1990), який доповнював попередній Закон про 

професійну освіту 1984 року, кошти спрямовувалися на підтримку професійного 

навчання за інтегрованими програмами, які інтегрують академічну та професійну 

освіту шляхом узгодження послідовностей курсів, задля набуття як академічних, 

так і професійних компетенцій (розділ 235). Щоб мати право на отримання 

коштів, освітні заклади мали обгрунтувати підходи до інтегрування академічних 

та професійних дисциплін (Розділ 240). Поправка Карла Д. Перкінса була внесена 

й у Закон про кар’єру та технічну освіту 2006, (Закон 109-270 (Перкінс IV) та 

Закон про можливості роботи в школі 1994 року, (Закон 103-239). Після поправок 

Перкінса1990 року, відсоток середніх шкіл, що пропонував інтегровану навчальну 

програму зросла з 45% у 1997 році до 69% у 2008 році. У той же період відсоток 

дорослих учнів, які навчаються за інтегрованими навчальними програмами, зріс із 

35 до 59% (Johnson, Charner, & White, 2003). У 2008 році дослідницька група 

Національної асоціації державних рад з освіти визнала ефективність 

інтегрованого курикулуму й рекомендувала його до широкого впровадження. 

Аналіз курикулумів показав, що інтегровані курикулуми набувають 

різноманітних форм, але здебільшого, поєднують академічний та професійний 

контекст таким чином, щоб підготувати дорослих учнів до подальшої освіти, 

працевлаштування та кар’єрного зростання. Дослідники визначають інтегрований 

курикулум як:  низку стратегій, що поєднують зміст академічної та професійної 

освіти з освітою для кар’єри, таким чином, що згодом один з них стає 

«платформою для навчання» іншому (Johnson, Charner, & White, 2003); програми, 

які одночасно спрямовані як на розвиток професійних навичок, так й на 

мотивацію до отримання академічних знань  (Bailey, 1997); навчальний підхід, що 

включає ключовий зміст із двох і більше дисциплін; має чітко визначені освітні 
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цілі (такі як академічні, галузеві, підготовки робочої сили) та застосовує 

проблемне навчання для залучення та мотивації дорослих учнів (Chernus & 

Fowler, 2010). 

Є дані досліджень, які свідчать про те, що дорослі учні краще навчаються, 

коли навчання в аудиторії поєднується з навчанням на робочому місці, абстрактні 

поняття пов’язуються з реальними проблемами (Bailey & Matasuzuka, 2003). Саме 

застосування інтегрованого курикулуму в освітньому закладі може допомогти 

людини прийняти рішення щодо подальшого навчання і кар’єрного зростання. 

Інтегровані програми навчання дорослих широко використовуються у 

Канаді. Наприклад, в провінції Альберта наголошують на тому, що такі програми 

цілеспрямовано об’єднують знання, навички, ставлення та цінності всередині 

предмету або між предметами, посилюють співпрацю між суб’єктами навчання; 

дозволяють розвинути більше потужне розуміння ключових ідей курсу (Alberta 

Education, 2007). 

Основною метою інтеграції навчальних програм є розширення можливостей 

учнів у майбутньому, що однаково важливо як для випускників середньої школи, 

так й для дорослих, які шукають шляхи для покращення свого життя, продовжити 

освіту чи прагнуть просуватися по кар’єрі. Отже, застосування інтегрованого 

курикулуму в освіті дорослих сприяє контекстності навчання дорослих, слугує 

мотиватором для подальшої освіти, усвідомленню важливості та необхідності 

академічних знань.  

 Інтеграція навчальних програм приймає різні форми, включаючи інтеграцію 

курсів, міжпредметну інтеграцію програм (рис. 5.3.3.). 

 

Рис. 5.3.3. Види інтегрованих освітніх програм для дорослих 

Так, інтеграція курсів, зокрема, ABE, ASE, ESL передбачає створення, 

наприклад, викладачем окремих тем чи розділів, в яких поєднуються державні 

програма на основі 

міжпредметної інтеграції  

програма на основі 

інтеграції програм  

програма на основі 

інтеграції курсів 

Інтегрований курикулум 
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стандарти освіти дорослих та кваліфікаційні вимоги штатів, місцевих 

роботодавців. Водночас розробка освітніх програм на основі інтеграції курсів 

передбачає поєднання академічного курсу з курсом професійної підготовки і 

може включати: індивідуальні навчальні програми; навчальні програми, що 

розроблені дослідниками; навчальні програми, що підготовлені профільними 

експертами та представниками галузі та бізнесу; навчальні програми, що 

підготовлені викладачами. Цікаво, що зміст академічних курсів, які входять до 

інтегрованого курсу може бути пріоритетним поряд із змістом професійних 

курсів, а може бути й навпаки. Досить часто у професійній освіті та освіті на 

робочому місці викладачі приділяються особливу увагу формуванню базових 

навичках (Grubb, David, Lum, Plihal, & Morgaine 1991). 

У міжпредметній інтеграції беруть участь як викладачі базових академічних 

предметів, так й професійно-орієнтованих предметів, а також експерти, 

розробники навчальних програм, представники бізнесу тощо. Вони працюють над 

узгодженням програм із інтеграції предметів, формуванням готовність до роботи, 

розробкою стандартів професійної освіти, відповідністю вимогам певної галузі. 

Викладачі знаходять зв’язок між предметами для однієї чи декількох інтегрованих 

програм. Вони розробляють інтегровані курикулуми, спираючись на «точки їх 

перетину» (Hoachlander, 1999). Це дозволяє отримати підсилюючий ефект 

курикулума. 

 Інтеграція програм в освіті дорослих зазвичай спрямована на створення 

передумов для кар’єрного зростання. У таких програмах особлива увага 

приділяється окремим професіям чи групам професій (кластери кар’єри – це 

групи подібних професій та галузей) і означає інтеграцію програм навколо 

конкретної професії в поєднанні з програмами середньої чи вищої освіти. 

Курикулум кар’єрних кластерів ідентифікує необхідні академічні та професійні 

знання і навички для кар’єри, починаючи з початкового рівня через управлінський 

й до професійного рівня; інтегрує зміст програм щодо планування кар’єри та 

підготовки до професії з спільними академічними, технічними знаннями та 

вміннями.  

 Міністерство освіти США визначило 16 кластерів кар’єри: сільське 

господарство, продовольство та природні ресурси; наука, технологія та інженерія; 
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архітектура та будівництво; мистецтво, аудіо/візуальні технології та комунікації; 

управління бізнесом та адміністрація; освіта і навчання; фінанси; уряд та урядове 

управління; наука про здоров’я; гостинність та туризм; сфера послуг; 

інформаційні технології; закон, громадська безпека, виправлення та безпека; 

виробництво; наукові технології, інженерія та математика; транспорт, розподіл та 

логістика. 

Інтегрований курикулум має визначальне значення для впровадження 

кластерів кар’єри. Деякі з них – це розвиток кар’єри, спільне планування, 

адміністративна підтримка, професійний розвиток, підтримка батьків та 

спільноти, ділове та галузеве партнерство, партнерство у галузі освіти.  

Кластери кар’єри пропонують широкі можливості для кар’єрного росту, 

надаючи багато інтегрованих програм. Наприклад, Департамент освіти США у 

запропонованій Ініціативі щодо модернізації системи освіти та професійної 

підготовки, визначає кар’єрне зростання як узгоджену і чітко визначену 

послідовність  курсів академічної та технічної спрямованості, які призводять до 

отримання сертифікату чи ліцензії (Warford, 2006). Центр стратегії робочої сили 

кар’єрне зростання розглядає як сукупність пов’язаних між собою освітніх та 

професійних програм, що дозволяють людям отримати роботу в межах конкретної 

галузі або професійного сектора, та мати можливість продовжити освіту та 

просуватися по кар’єрним сходинкам (Jenkins, 2006).  

Увагу привертають декілька інтегрованих програм для дорослих, зокрема, 

«I-CANS» – інтегрована навчальна програма для досягнення необхідних навичок, 

на основі інтегрованого тематичного підходу та інструкції; «I-BEST» – 

інтегрована навчальна програма, що забезпечує інтеграцію базових знань та 

навичок на основі проектного навчання. Використовується, здебільшого при 

вивченні англійської мови, освіті на робочому місці, освіті для ринка праці та 

«мостових» програм (Chernus, & Fowler, 2010). Заакцентуємо на тому, що, так 

званні, мостові програми (bridge programs) чи перехідні програми допомагають 

перейти від середньої школи до університету чи від середньої школи до освіти 

для ринку праці тощо. 

Наприклад, у штаті Вашингтон інтегрована навчальна програма I-CANS 

була розроблена для громадських та технічних коледжів у 90-х роках XX століття. 
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Її розробка відбувалася під керівництвом дорадчого комітету, до якого входили 

представники бізнесу, промисловості, освітні інституції, з метою надання 

допомоги дорослим розвинути необхідні навички для працевлаштування та життя 

в суспільстві. В інтегрованій програмі поєднувалися навчальна програма базової 

освіти дорослих (ABE) з програмою підвищення кваліфікації у відповідності до 

Закону про партнерство в галузі професійної освіти (1983), який був спрямований 

на розвиток професійних компетенцій та створення умов для працевлаштування 

дорослих із низьким рівнем освіти, допомогу дорослим у навчанні на робочому 

місці та пошуку роботи, набуттю базових знань і умінь. I-CANS до базових 

навичок відносив уміння читати, писати, спілкуватися, працювати в команді, 

самоорганізовуватися.  

Програма I-BEST забезпечує інтеграцію професійної підготовки та навчання 

базовим навичкам; орієнтована на низькокваліфікових робітників  (Jenkins, 

Zeidenberg, & Kienzl, 2009). Програма може бути розрахована на один чи два роки 

навчання у коледжі з видачою диплому та допомогою з працевлаштуванням.   

Зауважимо, що програми I-BEST орієнтовані на місцевий попит та професії, 

що потребує залучення до їх розробки соціальних партнерів: місцевого уряду, 

місцевого бізнесу, освітніх інституцій. Дорослі учні за цією програмою вивчають 

англійську мову, набувають базові та професійні компетенції в контексті обраної 

професії. Результати проведеного Радою з проблем комунальних та технічних 

коледжів штату Вашингтон показали, що тих, хто навчався за програмою I-BEST 

у 15 разів частіше отримували роботу, ніж випускнику інших освітніх інституцій 

для дорослих, які навчалися за звичайними програмами (Jenkins, Zeidenberg, & 

Kienzl, 2009). 

Заакцентуємо на інтегрованій освітній програмі TechSMART, що 

розрахована на 28 тижнів і призначається для дорослих, які цікавляться кар’єрою 

у галузі технологій. TechSMART містить модулі, які інтегровані з курсами 

математики, природознавства та комунікацій. Наприклад, програма TechSMART, 

що пропонується у державному технічному коледжі штату Мінессота (Minnesota 

State Community and Technical College, nd) містить навчальні модулі з рухомих та 

простих машин; опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; електрики; 

світла, оптики та ін. Програма побудована таким чином, щоб допомогти у 
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вирішенні проблем, які виникають на робочому місці, задовольнити потреби 

промисловості (Leonelli, 2008). 

Зауважимо, що поширеними програмами в освіті дорослих є перехідні 

(мостові) програми, які допомагають підготувати дорослих з низьким рівнем 

освіти чи рівнем володіння англійською мовою до продовження навчання, 

працевлаштування. Зазвичай такі програми теж є інтегрованими. Наприклад, у 

штаті Іллінойс діє ініціатива по реалізацію перехідних програм з метою залучення 

до ринку праці низькокваліфікованих робітників, набуття ними необхідних 

базових знань, професійних навичок через контекстне навчання, розвиток кар’єри 

(Illinois Community College Board, nd).  

Водночас на відміну від курикулумів формальної освіти дорослих, де 

суттєву роль відіграє роботодавець, ринок праці, держава, виробництво тощо, 

основними факторами, що впливають на формування курикулума неформальної 

освіти є: дорослий учень з його освітніми потребами та інтересами; викладач, що 

виконує різноманітні ролі; середовище, яке впливає на формування потреб 

людини, виступає мотиватором навчання дорослої людини.  

Як ми зазначили у 3.2, освітні інституції неформальної освіти дорослих 

розташовані по всій країні, у кожному штаті, місті та громаді. Необхідно 

наголосити на тому, що програми освітніх інституцій неформальної освіти 

дорослих є надзвичайно гнучкими, характеризуються високою диверсифікацією 

та унікальністю, різноманітністю та різноспрямованістю, персонально-

зорієнтованістю та практикоспрямованістю, соціально-зоорієнтованістю та 

мобільністю. Тому практично неможливо знайти дві однакові програми. 

Наприклад, Центри освіти дорослих пропонують понад три тисячі програм різної 

спрямованості та тривалості.  

Слушним є спроба Р. Маске та Дж. Робена (Maaske, 1949) виокремити 

основні напрямки формування змісту освіти дорослих, зокрема, світове 

громадянство, соціальні зміни, технологічні зміни, творчі розваги, сімейне життя, 

допомога особливим групам населення, таким як мігранти, в’язні, неграмотні. 

С. Діксон (Dixon, 1949) дійшов висновку, що основними є такі напрями: 

історичний, соціальний, науковий, дискусійний.  
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Результати наших досліджень дозволяють класифікувати курикулуми 

північноамериканської освіти дорослих на: курикулуми для навчання, що містять 

програми з окремих предметів базової освіти, програми з підготовки для 

отримання диплома про середню освіти, курси англійської мови як другої; 

курикулуми для життя, які включають програми особистісного розвитку та 

розвитку громади, суспільства; курикулуми для роботи, що сприяють 

професійному розвитку, навчанню на робочому місці, отриманню освіти для 

ринку праці. 

 Наприклад, Центр освіти дорослих м. Іст-Хейвен, штат Коннектікут, має 

багато освітніх програм для дорослих різної спрямованості, мета яких допомогти 

кожному дорослому учню досягти певного рівня самодостатності як людини, як 

члена сім’ї, як члена суспільства (East Haven Adult Learning Centre, nd). Центр має 

програми (денні та вечірні) базової освіти, які дають можливість оволодіти 

навичками читання, письма, математики, підготуватися до програми GED, що 

підвищує можливості працевлаштування. Зазначимо, що всі Центри освіти 

дорослих мають програми базової освіти дорослих. 

 Популярністю у дорослих користуються програми професійного розвитку. 

Наприклад, у Центрі освіти дорослих м. Іст-Хейвен пропонуються програма для 

фармацевтів-техніків, яка розрахована на 130 годин (50 годин навчання та 80 

годин екстернату) і готує до вступу на фармацевтичні спеціальності та складання 

іспиту на фармацевта-техніка. Зміст курсу передбачає вивчення медичної 

термінології, що стосується аптеки, читання та тлумачення рецептів, а також 

знання назв ліків як за їх торговою маркою, так і за загальними назвами, склад 

ліків, тощо. Вступ на цю програму вимагає наявності диплому середньої школи 

або сертифіката GED.  

Комплекс програм «Комп’ютер та Інтернет», який розробив Центр, дозволяє 

дорослим людям набути знання та вміння роботи на комп’ютері (курси: Excel для 

початківців, Персональний комп’ютер; Відкриття Google ChromeBook; Розширені 

таблиці Excel та Google), а програма для пенсіонерів «Ваше життя і ваші гроші на 

пенсії» допомагає розібратися з існуючими комп’ютерними програмами. Увагу 

привертає комплекс програм «Сімейна участь», серед яких пропонується курс 

«Коло безпеки», що присвячений проблемі налагодження, підтримки та зміцнення 
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стосунки батьків та дітей. Центр має програму «Літературні дискусії», на яких 

відбувається обговорення книг, зустрічі з письменниками; програми «Вступ до 

цифрової фотографії»; «Жінки та фінанси», який розкриває різні стратегії 

управління грошовим потоком, дебетом, особистими заощадженнями та 

інвестиціями.  

 Цікаві програми пропонуються Центром освіти дорослих у Нью-Йорку 

(Додаток Л), та Конкорд-Карлісл, штат Масачусетс (Додаток М 1), Центром з 

формування професійних навичок у Балтіморі, Меріленд (Додаток М 2).  

Кембриджський центр освіти дорослих охоплює такі напрями навчання як: 

візуальне мистецтво і графіка з програмами: історія мистецтва, друкарство, 

деревообробка, малювання, фотографія та фільми, ювелірні вироби; їжа та вино, з 

програмами: кулінарія; пиво та алкогольні напої; практичні заняття, демонстрації 

та дегустації дозволяють вивчати кухні з усього світу за допомогою професійно 

підготовленими інструкторами; мови світу, з програмами: португальська мова, 

французька мова, німецька мова тощо; гуманітарні науки, з програмами: наука і 

природа, історія та сучасні питання, письмо, подорожі та тури, література; життя 

та здоров’я, з програмами: спорт та фізичні вправи, дім і стиль, розум і тіло, 

життєві навички; бізнес і технології, з програмами: навички для бізнесу та 

робочого місця, комп’ютер, особисті фінанси та інвестиції; виконавче мистецтво, 

з програмами: театр, музика, танці (Cambridge Center for adult education, nd).  

Освітні програми для дорослих в Університеті Саймона Фрейзера (провінція 

Британська Колумбія, Канада) акцент роблять на професійному розвитку 

дорослих, але пропонують й програми для особистісного та суспільного розвитку, 

пропонуючи: курс бізнес та управління, що містить програми: аналіз бізнесу, 

керування бізнесом, управління людськими ресурсами, некомерційне управління, 

управління проектами, управління державними компаніями, управління 

ризиками; курс розвиток кар’єри, що складається з програм навчання фахівців із 

розвитку кар’єри, ділового спілкування; курс комунікації, основними програмами 

якого є: бізнес-комунікація, зв'язки з громадськістю, технічне спілкування; курс 

розбудова громади з освітніми програмами: розбудова спроможної громади, наука 

і громада, діалог та залучення громадян; некомерційне управління, соціальні 

інновації, міський дизайн, міське планування; курс з окремих предметів базової та 
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середньої освіти дорослих; курс англійська як друга мова; курс іноземних мов; 

курс здоров’я та благополуччя, що складається з програм: попередження та 

відновлення після травм, охорона праці, реабілітація та управління інвалідністю; 

курс лідерства, до якого входять програми з основ лідерства та хто такий лідер; 

курс гуманітарні науки, програми якого охоплюють програми для людей віком 

55+, філософська кав’ярня (Simon Fraser University, nd).  

У Сполучених Штатах Америки та Канаді поширеними є заклади освіти для 

людей третього віку – Інститути освіти впродовж життя чи Інститути навчання на 

пенсії, в яких створюються умови для активного старіння та довголіття, 

інтелектуального, культурного, фізичного розвитку, особистісного зростання, 

соціальної взаємодії. Курикулуми Інститутів освіти впродовж життя вирізняються 

різноманітністю освітніх програм, переважанням курсів гуманітарно-мистецького 

спрямування (історія, мистецтво тощо), інтеграційних курсів, що поєднують 

навчання, дозвілля і фітнес.  

Розглянемо курикулум Інституту освіти впродовж життя Ошера при 

Массачу сетському університету в Бостоні (Osher Lifelong Learning Institute 

(OLLI), місія якого сприяти доступу до навчання впродовж життя, 

індивідуальному зростанню та соціальній інтеграції зрілих учнів, яким 

виповнилося 50 років, шляхом надання стимулюючих можливостей для 

збагачення інтелектуального, соціального та культурного життя членів, незалежно 

від освітньої підготовки. Інститут пропонує некредитні курси, спеціальні лекції, 

світські заходи, вистави в театрі та екскурсії в США та за кордоном. Для того, 

щоб навчатися в Інституті, людині не потрібні специфічні знання, а лише 

зацікавленість у навчанні, бажання брати активну участь разом із своїми 

однолітками та відкритість спілкування, толерантність. Зазначимо, що OLLI 

фінансується частково Фондом Бернарда Ошера, який підтримує освітні 

програми, мистецтво та центри інтегративної медицини. OLLI – це один із 124 

інститутів, що працюють у всіх штатах США та фінансуються Фондом. На думку 

Мері Біттерман, президента Фонда, у зв’язку зі збільшенням тривалості життя 

людини, необхідно збільшувати й тривалість навчання людини, робити його 

неперервним. Чим більше заангажованих досвідчених дорослих, тим 
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конструктивнішими громадянами вони будуть (Osher Lifelong Learning Institute, 

nd).  

Інститут освіти впродовж життя Ошера, як й інші подібні інститути за рік 

проводять більше тисячі курсів. Тільки у 2015 році Інститут освіти впродовж 

життя Ошера запропонував 945 курсів з 37 предметів, серед яких: курси з 

мистецтва, бізнесу та технологій, культури та подорожей, історії та сучасності, 

літератури, мови та писемності, філософії та соціології, науки та здоров’я та інші. 

Інститут пропонує й цікаві пішохідні екскурсії, відвідування вистав, одноденні 

поїздки, внутрішні поїздки, міжнародні поїздки, тощо.  

Привертає увагу діяльність коледжу навчання впродовж життя (CLL) від 

штату Нью-Гемпшир, який був створено у 1972 році. Коледж щороку приймає на 

навчання понад 4000 дорослих (The College for Lifelong Learning of New 

Hampshire, nd).   

У Південній Флориді, де проживає багато людей похилого віку, існує багато 

різноманітних програм та освітніх закладів, які пропонується відділами 

розширеної освіти місцевих університетів, зокрема: програма «Навчання на 

пенсії» в Новому Південно-Східному університеті; Інститут спеціалістів-

пенсіонерів в Університеті Маямі; Інститут для активних дорослих 50 плюс у 

Муніципальному коледжі Броварда; Суспільство, що навчається при 

Атлантичному університеті Флориди; коледж для синьйорів  при Атлантичному 

університеті Палм-Біч; Інститут підприємництва у Флоридському меморіальному 

коледжу та інші.   

Двадцять років по тому Міжнародний університет Флориди (FLU) розпочав 

програму під назвою Інститут старійшин, який пізніше перейменували в 

Академію навчання впродовж життя. Спочатку освітня інституція була 

орієнтована на літніх людей, тепер вона приймає на навчання дорослих незалежно 

від віку, пропонуючи широкий спектр програм, переважно спрямованих на 

професійний та особистісний розвиток (Werne, 2003). 

Аналіз курикулумів освітніх інституцій для людей третього віку засвідчив 

особистісно-спрямованість змісту освіти, орієнтованість на задоволення освітніх 

потреб людей третього віку, збереження активного способу життя, суспільну та 
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соціальну інтеграції, формування громадянської позиції, міжкультурної 

компетентності, адаптації до швидкоплинних змін у сучасному суспільстві. 

Треба зазначити, що хоча назви програм в освітніх інституціях освіти 

дорослих Канади є досить різними, але їх можна певним чином згрупувати 

(Додаток Щ 1, Щ 2, Щ 3). Виокремлюють програми: розвитку базових навичок та 

навчальні програми для дорослих, які спрямовані на підвищення грамотності, 

надання можливості мати доступ до подальшої освіти та перспективної роботи 

(ABE; ASE); вивчення англійської або французької мова як другої / додаткової 

мови. Програми з мовної підготовки особливо актуальними є для іммігрантів; 

навчання грамоті дорослих на рівні спільнот та за допомогою волонтерів-

наставників. Ці програми пропонують заняття у громаді чи індивідуальні заняття, 

які можуть бути у формі репетиторства; професійної освіти і навчання, які містять 

курси щодо формування професійних компетентностей; пропонуються у середніх 

школах, коледжах, інститутах, робочому місці; учнівства, відповідальність за яке 

несе роботодавець (практичне навчання на робочому місці) та освітній заклад 

(відповідальний за теоретичний компонент програми). Уряд підтримує розробку 

міжпровінціальних стандартів підготовки фахівців. Розроблено програму, яка 

охоплює 53 професії, що гармонізує та узгоджує провінційні та територіальні 

програми навчання та сертифікації, сприяючи мобільності робочої сили; навчання 

на робочому місці та навчання персоналу.  

У процесі дослідження ми з’ясували, що у провінціях і територіях Канада 

популярністю користуються програми, що стосуються грамотності (читання, 

письмо, рахування); професійних умінь та навичок; життєвих навичок чи проблем 

здоров’язбереження; використання інформаційно-комунікативних технологій; 

вивчення державних/ місцевих/іноземних мов; прав людини/громадянської освіти; 

гуманітарної освіти/особистісного розвитку. У Додатку Д.4 ми представили 

порівняльний аналіз програм освіти дорослих, які пропонуються провінціями та 

територіями Канади. 

Отже, узагальнення результатів аналізу досвіду роботи освітніх інституцій 

освіти дорослих у США і Канаді дозволив зробити висновок, що в основі 

формування їх курикулуму лежать такі принципи  практикоорієнтованості, що 
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забезпечує узгодженість змісту освіти з потребами практики, вирішенню 

професійних, суспільних та особистих потреб дорослої людини, формуванню 

практичних умінь та навичок, сприяє мотивації дорослих до навчання, їх 

соціалізації; інтегративності, що забезпечує формування цілісного знання через 

взаємозв’язок та взаємопроникнення елементів змісту освіти, гармонізації 

наявних та нових знань; персоналізованості, що акцентує на особистісному 

значенні матеріалу, взаємозв’язку з досвідом того, хто навчається, відповідності 

потребам дорослого учня; спрямованості на активізацію пізнавальної діяльності; 

реалізується через включення у зміст курсів матеріалів, які створюють 

мотиваційну основу навчання, спонукають до пізнання, реалізації особистісного 

потенціалу, активної участі в процесі навчання; контекстності, що дозволяє 

враховувати особливості професійної, соціальної діяльності дорослого учня, 

забезпечує відповідність та наближення змісту освіти до реальної життєдіяльності 

дорослих; проблемності, що передбачає включення проблемних ситуацій, 

завдань, які сприяють активізації пізнавальної діяльності, розвитку критичного 

мислення; варіативності, який дозволяє гнучко реагувати на потреби тих, хто 

навчається; модульності, який є основою особистісно-орієнтованого навчання, 

забезпечує гнучкість змісту освіти у відповідності до потреб дорослого учня; 

опори на життєвий (професійний, особистісний) досвід дорослого учня, який 

розглядається як джерело знань; прогностичність, що орієнтує на випереджальну 

підготовку дорослого учня на основі врахування динамічних змін соціально-

економічного та соціокультурного контексту та освітніх потреб дорослих, 

формування прогностичного стилю мислення.  

Таким чином, децентралізований характер управління системами освіти 

дорослих у США і Канаді, різноманітність освітніх потреб дорослих зумовлює 

диверсифікацію курикулумів освітніх закладів освіти дорослих, яка виявляється у 

багатоаспектності, гнучкості навчальних програм для дорослих, спрямованості на 

реалізацію потреб та інтересів особистості та суспільства.    
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5.4. Гуманістична спрямованість процесу навчання дорослих у США і 

Канаді 

Наші наукові розвідки засвідчують, що однією з умов ефективності освіти 

дорослих є застосування форм, методів й технологій навчання, які відповідають 

не  тільки цілям та змісту навчання, але й враховують індивідуальні особливості 

тих, хто навчається. Це відповідає ідеям гуманістичної педагогіки та психології, 

яка отримала свій розвиток у працях американських та канадських вчених. У їх 

працях робиться акцент на проблемах самоактуалізації та самовдосконалення 

особистості, важливості внутрішньої мотивації (Maslow, 1987; Combs, 1982; 

Rodgers, 1951; Kelly, 1955). У цьому контексті важливими є висновки стосовно 

того, що освітні заклади повинні пропонувати як освітні програми, так й 

застосовувати методи навчання, які сприяють індивідуалізації навчання, 

врахуванню здібностей й потреб тих, хто навчається, формуванню критичне 

мислення, розвитку здатностей до самонавчання. Це дозволяє вибудовувати 

процес навчання дорослих відповідно до потреб та інтересів тих, хто навчається, 

підвищувати їхню мотивацію до навчання. Водночас спираючись на дослідження 

К. Роджерса (Rodgers, 1951), метою освіти дорослих можна вважати ті зміни, які 

відбуваються в особистості під впливом самоспрямованого самостійного 

навчання, умови для якого створюються в освітніх закладах для дорослих. Тобто 

необхідно створювати умови для організації та здійснення такого навчання, яке 

має визначальне значення для дорослого учня. Таким навчання стає тоді, коли 

вирішуються проблеми, що стосуються безпосередньо дорослого учня і є 

значущими для нього; застосовуються форми та методи навчання, які сприяють 

створенню психологічного комфорту та підтримки психологічного клімату в 

процесі навчання.  

Актуальними для навчання дорослих у північноамериканських країнах 

залишаються положення гуманістичної освіти, а саме: в основі побудови 

навчального процесу лежить розуміння процесу навчання як накопичення 

суб’єктивного досвіду пізнання, збагачення його новими гранями та змістовними 

елементами; освітня програма повинна стати емоційно стимулюючим 

середовищем, що спонукає дорослого учня до саморозвитку, відповідальності за 

своє навчання; важливою умовою є створення сприятливого психологічного 
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клімату, суб’єкт-суб’єктних відношень між учасниками процесу навчання; кожен 

дорослий учень має право на вибір реальних альтернатив, що спонукають до 

самореалізації; критерієм вибору методів навчання є стимулювання творчих 

здібностей дорослого учня, залучення його до активної пізнавальної діяльності; 

оцінювання результатів навчання не є прерогативою того, хто викладає. Воно 

здійснюється через обговорення та взаємодію всіх суб’єктів навчання.  

На думку О. Толстової (2007), гуманістична освіта має екзистенціалістичну 

орієнтацію та відповідає неопрагматиській тенденції. Це виражається в 

актуалізації в освіті дорослих навчання за допомогою діяльності і через 

діяльність, що передбачає високий рівень активності та мотивації дорослих учнів. 

Визначальною характеристикою гуманістичної освіти дорослих є її 

особистісноорієнтованість, тобто дорослий учень є суб’єктом навчання, зміст, 

форми та методи навчання відповідають можливостям й потребам того, хто 

навчається, створюються умови для його саморозвитку та самоактуалізації.  

 Доречним є зауваження П. Джарвіса (Jarvis, 2010) стосовно того, що в 

особистістоорієнтованому навчанні дорослих той, хто навчає є фасилітатором 

навчання, а не джерелом знань. 

 Наші розвідки засвідчують, що освіта дорослих у США і Канаді традиційно 

розвивалася як гуманістична освіта, що орієнтована на особистість дорослої 

людини. Гуманізацію можна розглядати як провідну тенденцію розвитку освіти 

дорослих, що знаходить своє відображення в принципах навчання дорослих.  

Принципи (лат. рrіпсіріит — основа, начало) навчання — основні вихідні 

положення теорії навчання, що визначають зміст, форми, методи навчання 

відповідно до мети і закономірностей процесу навчання (Гончаренко, 1997, с. 270).    

 Наголосимо на тому, що перша спроба обґрунтування принципів навчання 

належить Я.А. Коменському, який провідним принципом навчання вважав 

принцип природовідповідності, що акцентує на необхідності врахування вікових 

та психологічних особливостей того, хто навчається та принцип наочності, який 

дозволяє задіювати у процесі навчання всі органи чуття. З цими принципами 

педагог тісно пов’язував принципи послідовності та систематичності. Ідеї 

Я. Коменського були розвинені та доповненні видатними педагогами минулого, 

зокрема, І. Песталоцці, Ф. Дістервегом, К. Ушинським та іншими вченими. 
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Загальновизнаними загальнодидактичними принципами навчання, які 

використовувалися у XX столітті й залишаються актуальними у XXI столітті в 

процесі навчання як дітей та й дорослих є принципи: наочності, науковості, 

свідомості, систематичності, доступності, активності, індивідуалізації, зв’язку 

теорії з практикою.  

Однак вже на початку XX століття американські та канадські вчені 

акцентували на специфічних принципах навчання дорослих: зокрема, принципів 

пізнання та оцінювання досвіду тих, хто навчається в процесі навчання (Lindeman, 

1926); співпраці у навчанні (Kidd, 1973); проблемноорієнтованості (Dewey, 1938); 

мотивації (Maslow, 1970); орієнтації на практику (Tough, 1979).  

 Привертають увагу андрагогічні принципи навчання, які були обґрунтовані 

американським вченим М. Ноулзом (Knowles, 1970). Критерієм їх виокремлення 

стали особливості дорослого учня (рис. 5.4.1.). 

 

 Рис. 5.4.1. Взаємозв’язок особливостей дорослого учня та принципів 

навчання дорослих (Knowles, 1970; Литовченко, 2018) 

Зауважимо, що в основі більшості термінів освіти дорослих лежать риси 

дорослого учня, які зумовлені статусом дорослої людини. На думку Г. Вілтшір 

(Wiltshire, 1976), не тільки принципи навчання, а й увесь освітній процес 

визначається критеріальними рисами дорослого учня. Тому основним завданням 

андрагога стає допомога дорослому не тільки в усвідомлені свого статусу, але й 

внесення змін у своє особисте й професійне життя (Brookfield, 1985). 
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 Наприкінці XX століття науковці прийшли до висновку, що важливим 

андрагогічним принципом є принцип створення атмосфери взаємної поваги, 

співробітництво та довіри в процесі навчанні. На думку М. Ноулза (Knowles, 

1985) реалізація цього принципу залежить від створення сприятливого 

навчального середовища під час навчання, ознаками якого є: повага до 

особистості, відкритість спілкування, установка на взаємодопомогу та 

співробітництво, залучення дорослого учня до прийняття рішень в процесі 

навчання (планування, здійснення, оцінювання процесу навчання), свобода, 

повага і толерантність до висловлювань, вільний доступ до інформації та її 

інтерпретації, спільна відповідальність за процес навчання.  

Підтримуючи М. Ноулза, Д. Аппс (Apps, 1992) акцентує на необхідності 

створення атмосфери взаємоповаги та комфорту як найкращої атмосфери для 

навчання дорослої людини. С. Брукфілд (Brookfield, 1985) наголошує на тому, що 

саме повага суб’єктів навчання, визнання значущості кожного з них є одним із 

основних принципів, умовою ефективного навчання дорослих (с. 10).  

Отже, принцип створення атмосфери взаємної поваги, співробітництво та 

довіри в процесі навчанні відповідає духу демократичного суспільства, 

демократичним цінностям. Цей принцип тісно пов’язаний з принципом опори на 

досвід дорослого учня, який був й залишається ключовим принципом навчання 

дорослої людини (Brookfield, 1985; Mezirow, 1985; Cross, 1980). На нашу думку, 

саме принцип опори на досвід того, хто навчається зумовив важливість принципу 

негайного використання отриманих знань, умінь та навичок, який робить освітній 

процес релевантним для дорослої людини. У свою чергу, останній принцип 

актуалізує принцип проблемноорієнтованості навчання дорослих, який акцентує 

на вирішенні в процесі навчання проблемних ситуацій. У цьому контексті 

слушними є зауваження Г. Даркенвалда і Ш. Мерріама (Darkenwald, & Merriam, 

1982) щодо впливу набутого досвіду в процесі навчання дорослого на вирішення 

життєвих та професійних проблем (с. 90) та М. Ноулза (Knowles, 1980) щодо 

набуття навичок в процесі навчання для вирішення реальних життєвих ситуацій 

(с. 53).  

 До андрагогічних принципів Дж. Мезіроу (Mezirow, 1985) та П. Фейре 

(Freire, 1984) відносяться принципи критичного відображення та ефективної 
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практики. Сутнісною характеристикою принципу критичного відображення є 

розвиток критичного мислення, критичний аналіз нав’язаних суспільством 

«значущих перспектив» в процесі навчання та зусилля для їх подолання (Mezirow, 

1985). Критичне відображення спонукає до певних дій, які, в свою чергу, 

призводять до більш глибокого та ґрунтовного критичного відображення та 

подальшим діям, що є характеристикою принципу ефективної практики. За Фейре 

(Freire, 1984), принцип ефективної практики акцентує на формулюванні 

проблеми, її дослідженні чи певних діях та критичному відображенні дій, що веде 

до подальших дій та подальшому критичному відображенню (Кларин, & 

Семенова, 1994). Цей принцип означає, що дослідження та аналіз нових ідей, 

аспектів знання та умінь не відбувається у вакуумі, а знаходиться у взаємозв’язку 

із минулим, сьогоднішнім та майбутнім тих, хто навчається (Freire, 1984, с. 15). 

 Відповідно до принципів критичного відображення та ефективної практики 

Д. Шон (Schon, 1983) розробив методи навчання: знання в дії та відображення в 

дії, які містять критичне відображення тим, хто навчається суджень, що приховані 

у його діях. Тобто дорослий учень, ніби то, діє інтуїтивно, але в дійсності, його дії 

спираються на раніше закладену знанієву основу (Кларина,  & Семенова, 1994, 

с. 164). А застосування методу відображення в дії дозволяє вивести приховані 

знання, судження та значущі перспективи у критичну площину – критичне 

осмислення та відображення (с. 260).  

 Однією з критеріальних рис дорослого учня є готовність до навчання, яке, 

за Ноулзом (Knowles, 1980), відображає результат еволюції соціальних ролей, 

прагнення людини набути для себе нову роль (c. 51) і залежить від «моментів, що 

навчають» (с. 52), які пов’язані з виникнення нових завдань і проблем у контексті 

нових соціальних функцій та ролей (Darkenwald, & Merriam, 1982, с. 87).  

  Вчені наголошують на значущості таких андрагогічних принципів як 

принципи цілеспрямованості та самостійності, відзначаючи їхню спрямованість 

на формування відповідального ставлення дорослого до свого навчання (Knowles, 

1975); перетворення того, хто навчається у самостійно діючого учня (Kidd, 1973).  

Отже, обґрунтована М. Ноулзом система андрагогічних принципів набула 

подальшого розвитку та доповнення.  
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Наші розвідки засвідчують, що система принципів навчання дорослих у 

північноамериканській освіті дорослих складається з двох груп принципів: 

загальнопедагогічних (наочності, науковості, свідомості, систематичності, 

доступності, активності, індивідуалізації, зв’язку теорії з практикою) та 

андрагогічних (усвідомленості навчання, самоспрямованості, опори на досвід, 

практикоорієнтованості, вмотивованості, пріоритетності самостійного навчання, 

проблемноорієнтованості, контекстності навчання, актуалізації результатів 

навчання, варіативності навчання, критичного відображення (рефлексивності), 

співробітництва.  

Підкреслимо, що принципи навчання дорослих тісно пов’язані між собою та 

взаємозумовлені, відповідають положенням гуманістичної освіти, а їх 

використання спонукає до вибору відповідних технологій, форм та методів 

навчання дорослих, гуманістична сутність яких визначається спрямованістю на 

врахування рівня, підготовки та можливостей дорослого учня, створення 

андрагогічного середовища з метою саморозвитку та самореалізації суб’єктів 

навчання.  

 Заактуалізуємо на тому, що звернення до автентичних джерел, дозволило 

з’ясувати, що технологію навчання розглядають як: системний метод, що лежить 

в основі побудови процесу викладання та учіння, розкриває взаємозв’язки та 

взаємодію людських та технічних ресурсів, у контексті оптимізації процесу 

навчання (UNESCO, 2005; Огієнко, 2009); комплекс освітніх методик і технік, 

який відповідає цілям навчання, сприяє підвищенню його результативності 

(Percival, Ellington, & Race, 1993, с. 144); взаємодію тих, хто навчається й тих, хто 

навчає на основі андрагогічних принципів навчання, результатом якої є 

досягнення освітньої мети (Змеёв, 2007, с. 29).  

Водночас на думку П. Джарвіса (Jarvis, 2010), в залежності від дій вчителя в 

процесі навчання можна виокремити чотири типи технологій навчання: 

традиційну технологію, яка орієнтована на викладача і пов’язана з «відбором 

знань та вмінь із культурного середовища, які передаються учням» (с. 141); 

сократівську (евристичну) технологію, яка використовує методи евристичного та 

проблемного навчання, а формулювання запитань у логічній послідовності та 

пошук відповідей на них є основним методом отримання знань; технологію 



382 

фасилітації, що полягає в ініціюванні самостійності, самоактуалізації дорослого 

учня; емпіричну технологію, що базується на використанні життєвого досвіду 

дорослого учня у навчанні.  

Дж. Фрай, К. Медскер і Д. Боннер (Fry, Medsker, & Bonner, 1996) вважають, 

що при виборі технологій і методів навчання дорослих потрібно брати до уваги 

положення андрагогіки, щодо необхідності залучення, активної участі та 

співпраці дорослого учня в процесі навчання. Водночас технології і методи 

навчання дорослих повинні відповідати специфіці змісту, цілям навчання, 

підготовки аудиторії до їх використання, потребам та інтересам тих, хто 

навчається, сприяти активної участі та самостійності дорослих у навчанні. 

Заактуалізуємо на тому, що до вибору технології навчання залучаються 

безпосередньо й дорослі учні, які спільно з тим, хто навчає визначають реальну 

проблему, вирішення якої відповідає освітнім потребам тих, хто навчається; 

створюють сприятливий психологічний клімат у навчальному середовищі, що 

базується на взаємоповазі, довірі, толерантності, співробітництва; приймають 

участь у розробці освітньої програми; відборі змісту навчання; здійснюють 

процес навчання, основою якого, зазвичай, стає вирішення пошукових завдань, 

інтерактивне обговорення, дискусія; проводять оцінку й аналіз отриманих 

результатів, окреслюючи нові освітні потреби; вносять корекційні зміни у 

програму навчання.   

На думку С. Брукфілда (Brookfield, 1996), у навчанні дорослих 

використовується ціла сукупність взаємопов’язаних технологій та методів 

навчання. У контексті гуманістичної спрямованості навчання дорослих у 

північноамериканських країнах, такими є технології інтерактивного, 

проблемного, колаборативного навчання, які базуються на активній діяльності 

суб’єктів навчання, їх взаємодії щодо вирішення проблемних ситуацій.  

Технологія проблемного навчання, концептуальні засади якої були 

обґрунтовані Дж. Дьюї, широко використовується в освітніх інституціях освіти 

дорослих США і Канади. Її основою є створення проблемної ситуації, яка 

пов’язана з реальними проблемами і потребам того, хто навчається. Основними 

кроками у її вирішенні є: формулювання проблеми; усвідомлення її дорослими 

учнями, застосування, наприклад, методу мозкового штурму з метою висунення 
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припущень щодо можливих варіантів її вирішення; формулювання гіпотези, 

перевірка правильності вирішення проблеми. Умовами ефективного використання 

технології проблемного навчання у навчанні дорослих є: проблематизація змісту 

навчання; активна пізнавальна діяльність тих, хто навчається; контекстність та 

застосування на практиці.  

Технологія колаборативного навчання (навчання у співпраці) спирається на 

ідеї експериментального навчання Дж. Дьюї, соціальних психологів Ж. Піаже та 

Л. Виготського, теорію малих груп К. Левіна, використовуючи критичне 

мислення як засіб навчання, а також методи проблемного навчання. За цією 

технологією, знання створюються соціальними групами і спільнотами, а не 

індивідуумом, й тому формування та перевірка ідей є процесом, в якому може 

приймати участь кожен (MacGregor, 1990). Крім того, технологія колаборативного 

навчання створює умови для спільного дослідження в процесі навчання, завдяки 

якому дорослі учні починають сприймати знання як щось створене, а не як те, що 

передається від фасилітатора чи викладача учню. 

Наші розвідки засвідчують, що саме технології інтерактивного навчання 

були й є основою навчання дорослих у США і Канаді.  

Зауважимо, що інтерактивність (від англ. interaction – взaємoдiя) 

характеризується її засновником Дж. Мідом як розвиток людиною свого «Я» під 

час спілкування з іншими людьми (Сисоєва, 2011). Тому технології 

інтерактивного навчання дорослих дозволяють залучити дорослого учня до 

активної пізнавальної діяльності, перетворити його на суб’єкт навчання, 

враховувати освітні потреби та інтереси дорослого учня, його життєвий та 

професійний досвід у навчанні, забезпечувати високий рівень мотивації завдяки 

контекстності навчальних завдань та можливості застосування набутих знань, 

умінь, досвіду на практиці. Основою технологій інтерактивного навчання 

дорослих є діалогічна взаємодія, кооперація та співпраця всіх суб’єктів навчання, 

що забезпечується завдяки активно-рольової та тренінгової організації процесу 

навчання, під час якого відбувається обмін інформацією, моделювання ситуацій, 

обговорення, дискусії, спільне вирішення проблем, оцінка своїх дій та дій інших 

учасників освітнього процесу.    
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Тexнoлoгiя інтерактивного навчання містить різноманітні форми та методи 

навчання, зокрема, такі як: інтерактивна лекція, ділова гра, рольова гра, диспут, 

навчальний тренінг, eвpиcтична бeciдa, диcкуciя, робота в малих групах, метод 

мoзкoвої aтaки, кeйc-мeтoд, мeтoд кpуглoгo cтoлу, мeтoд дiлoвoї гpи, 

мoдeлювaння cитуaцiй тощо. 

Привертає увагу запропонована Дж. Стівенсоном  (Stevenson, 2002) 

класифікація методів навчання дорослих, за якою виокремлюється три групи 

методів: методи експозиції, методи директиви та методи виявлення. Методи 

експозиції, до яких відносяться лекції, бесіди та демонстрації спрямовані на 

передачу змісту предмета учням. Директивні методи, наприклад, методи 

обговорення, рольова гра, навчання в групах, зосереджені на заздалегідь 

визначених результатах навчання. Пошукові методи, що дають можливість тим, 

хто навчається через дослідження прийти до вирішення проблем і отримувати 

нові знання та уміння.  

Зауважимо, що метод лекції є найдавнішим методом викладання й одним із 

найбільш широко використовуваних методів навчання у формальній освіті 

дорослих, зокрема, вищої освіті дорослих. Водночас лекцію можна розглядати як 

особливу форму спілкування, при якій голос, жест, рух, вираз обличчя та зоровий 

контакт мають визначальне значення. У навчанні дорослих, лекційний метод 

може бути як ефективним методом навчання завдяки своїй універсальності, так й 

одним із найменш ефективних методів. Ефективність цього методу 

забезпечується використанням прийомів активізації дорослих учнів, залучення їх 

у дискусію чи групове обговорення тощо.  

Заакцентуємо на такій формі навчання дорослих як коучинг (від англ. 

coaching – тренерство, підготовка), який визначають як процес, який функціонує 

на принципах партнерства, сприяє розвитку мислення та творчості людини, 

розкриттю його особистісного та професійного потенціалу (Benzinga Staff, 2012); 

метод передачі навичок та досвіду від більш досвідчених та підготовлених 

практиків до менш досвідчених (Hargreaves, & Dawe, 1990, с. 230); 

цілеспрямований процес, що орієнтований на результат, коли одна людина 

фасилітує зміни в іншій людині чи групі, сприяючи їх самостійному навчанню та 

особистісному зростанню (Grant, 2008). Цей метод навчання дорослих включає 
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процедури спільного планування та формулювання цілей, обмін інформацією та 

моделювання, збір інформації, спільний аналіз та роздуми над досвідом учня, і 

відгуки тренерів (Leat, Lofthouse, & Wilcock, 2006). Коучинг осмислюється як 

циклічний процес, який покращує знання та вміння, формує впевненість у собі, 

своїх знаннях та уміннях. Зауважимо, що коучинг поряд з тренінгом та кейс-

методом, шедоуінгом (від англ. shadowing – слідувати як тінь – спостереження за 

роботою більш досвідченого колеги), баддінгом (від англ. buddying – як допомога, 

співробітництво, підтримка іншої людини в оволодінні нею професійних та 

соціальних компетенцій) широко застосовується у корпоративній освіті США і 

Канаді як форма навчання персоналу. Однак й у неформальній освіті дорослих 

такі форми та методи навчання дорослих успішно використовується. 

Серед інших форм та методів неформального навчання дорослих, 

відзначимо навчання в групах. Прикладом може бути командна гра «Побудова 

команди», яке розвиває почуття згуртованості, відповідальності та підтримки, 

формує уміння працювати в команді, набувати досвід взаємодії з іншими людьми 

тощо.  

Цікавим є метод сторителлінгу (від англ. Storytelling – розповідання 

історій), що визнається досить ефективним і сприяє розвитку особистості 

(Caminotti, & Gray, 2012). Так, розповідь цікавої історії, казки, міфу чи метафори 

може сприяти вирішенню проблемної ситуації. Водночас пошук вирішення 

реальної життєвої ситуації на основі аналізу розповіді, що взята із життєвого 

досвіду когось з учнів, розвиває критичне мислення, вчить виокремлювати суттєві 

моменти тощо.  

Метод мозкового штурму є одним із провідних у навчанні дорослих, 

використовуються для вирішення проблемної ситуації, активізує діяльність групи, 

сприяє розвитку логічного творчого мислення, інноваційності тих, хто навчається.  

Провідною тенденцією освіти дорослих у США і Канаді є запровадження 

дистанційного навчання дорослих. Заактуалізуємо на тому, що основною 

відмінною характеристикою дистанційного навчання є існування відстані між 

тим, хто навчається й тим, хто навчає. Дистанційне навчання у США і Канаді 

розпочалося наприкінці XIX століття у вигляді кореспондентського навчання (від 

англ. Correspondence learning – навчання за допомогою листування). Так, перші 
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кореспондентські курси було відкрито в університеті МакГілла в Монреале 

(Канада) у 1889 році (Джемилева, 2010). У цей же час поширюється заочне 

навчання, яке теж розглядається як одна з форм дистанційного навчання.  

У першій половині XX століття побуває поширення дистанційне навчання 

дорослих за допомогою радіо та кінофільмів, особливо у Канаді. І це не дивно, 

оскільки Канада – країна великих відстань між поселеннями та невеликої 

щільністю населення. Зауважимо, що жодна країна світу не вирізняється таким 

широким використання радіо та фільмів у навчанні дорослих.  

Важливою подією, яка ознаменувала початок системного використання 

дистанційного навчання, стало відкриття перших Відкритих університетів. У 

США це був університет Уолдена  (Walden University) в штаті Міннесота 

(1970 р.), Католицький дистанційний університет (Catholic Distance University) 

(1983 р.), а у Канаді – університет Атабаска в провінції Альберта (1972 р), 

телеуніверситет Квебеку (TELUQ) (1972 р.), Thompson Rivers University в 

провінції Британська Колумбія (1970 р.). З появою відкритих університетів стало 

можливим дистанційне навчання розглядати як форму освіти. Це спонукало до 

офіційного визнання терміну «дистанційне навчання» у 1982 році, коли з’явилася 

Міжнародна рада з дистанційної освіти.  

Стрімкий розвиток технологій в кінці XX століття спонукав до швидкого 

розвитку технологій дистанційної навчання у формальній та неформальній освіті 

дорослих північноамериканських країн (Додаток С). Сьогодні дистанційне 

навчання визначається як форма надання освіти за допомогою різноманітних 

електронних засобів (відео, аудіографічних, інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ), інформаційно-комунікаційних мереж (ІКМ) тощо) та навчання 

на відстані (Leonard, 1996). Тому доречно казати про інтенсивний розвиток у 

XXI столітті електронного (e-learning), мобільного (m-learning), всепроникаючого 

(ubiquitous learning, u-learning), перевернутого (flipped learning, f-learning), 

змішаного (blended-learning) навчання.  

За визначенням ЮНЕСКО e-learning -це навчання за допомогою Інтернет та 

мультимедіа (ЮНЕСКО, 2013). Основою технології Е-навчання (e-learning) є 

використання нових мультимедійних технологій, Інтернету, аудіо/відео, 

інтерактивного та супутникового телебачення, CD-ROM тощо  (Биков, 2010; 
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Derouin, Fritzsche, & Salas, 2005; Литовченко, 2018), створення віртуальних 

аудиторій, Веб-квестів, Блог-квестів тощо. На думку М. Кадемії (Кадемія, 2014) 

швидкоплинність змін у розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 

призвела до зміни статичного Веб 1.0 на динамічний Веб 2.0, який сприяв 

посиленню інтерактивності в навчанні, а поява Веб 3.0 дозволило налагодити 

спілкування між учасниками процесу навчання. Подальший розвиток технологій 

зумовив появу технології хмарних обчислень, яка здатна надати зручний 

мережевий доступ за вимогою «до спільного пулу конфігурованих 

обчислювальних ресурсів (наприклад, мережам передачі даних, серверам, 

пристроям збереження даних, додаткам і сервісам – як спільно, так і окремо), 

котрі можуть бути оперативно подані з мінімальними експлуатаційними 

витратами або зверненнями до провайдера (Кадемія, 2014, с. 12). 

Поява технологій мобільного навчання пов’язана з прискореним розвитком 

технологій зв’язку. Навчання здійснюється за допомогою мобільних телефонів, 

ноутбуків, планшетів тощо.  

Всепроникаюче навчання (u-learning) можна визначити як технологію 

неперервної освіти, яка підтримується мобільними та вбудованими 

комп’ютерами, бездротовими мережами у нашому повсякденному житті (Hwang, 

Tsai, & Yang, 2009). Така технологія покликана забезпечити того, хто навчається 

матеріалами та взаємодією в будь-який час і в будь-якому місці. 

Технологія перевернутого навчання була запропонована американськими 

викладачами А. Самсом і Дж. Бергманном у 2008 році. За цією технологію 

звичайний процес навчання ніби «преревертається»: дорослі учні спочатку 

отримують матеріал лекції чи відеолекції, яка є важливим елементом такої 

технології, самостійно її опрацьовувають, а на занятті, що може відбуватися в 

аудиторії чи онлайн, обговорюють матеріал, виконують проекти, практичні 

завдання тощо. У Детройті (США) було відкрито у 2010 році школу Clintondale 

High School, основу процесу навчання якої складала технологія перевернутого 

навчання.  

Аналіз діяльності освітніх інституцій освіти дорослих у США і Канаді 

показав, що не дивлячись на широке використання технологій електронного 

навчання, частіше використовуються технології змішаного навчання, які 
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гармонійно поєднують традиційні та дистанційні технології в освітньому процесі. 

Наприклад, в Пітсбургському Центру освіти дорослих (Pittsburg adult education 

center, nd) дорослим учням надається можливість вибору програм навчання, у 

яких інтегрується навчання офлайн й онлайн у різних пропорціях: 70/30; 50/50; 

30/70; 20/80. Більший відсоток учнів обирають навчання за такою схемою: 30 

відсотків часу – аудиторні заняття, 70 відсотків – дистанційне навчання з 

використання сучасних електронних технологій навчання (Pittsburg Adult 

Education Center).  

У Канадських центрах освіти дорослих змішані технологія навчання є 

основними в освітньому процесі. Наприклад, Мідленський центр освіти дорослих 

у провінції Манітоба (Midland Adult Education Centre, nd) використовує технології 

змішаного навчання у процедурі оцінки визнання попереднього навчання (Prior 

Learning Assessment and Recognition, PLAR) чи визнання результатів 

неформальної освіти. 

 Таким чином, гуманістична сутність процесу навчання дорослих у США і 

Канаді, взагалі, та методів й технологій навчання дорослих, зокрема, визначається 

тим, що їх методологічної основою є гуманістична психологія, яка окреслює 

гуманістичну спрямованість взаємодії суб’єктів навчання; методи навчання є 

особистісноцентрованими, орієнтованими на того, хто навчається; той, хто навчає 

виконує ролі фасилітатора, консультанта, наставника, вчителя, тренера, а його 

діяльність спрямована на створення умов для саморозвитку та самореалізації 

дорослого учня. Саме гуманістична сутність процесу навчання дорослих у США і 

Канаді зумовлює диверсифікацію форм, методів та технологій, їх відповідність 

проблемам та інтересам дорослих учнів, забезпечує гнучкість, персоналізованість 

процесу навчання, доступність, здійснення навчання в будь-якому місці, й у 

зручний час  

 

Висновки до п’ятого розділу 

Аналіз автентичних джерел підтвердив пріоритетність застосування 

андрагогічного підходу в освіті дорослих у США і Канади, обґрунтування сутності 

якого здійснено у роботах американських та канадських учених (Дж. Кідд, 

Е. Ліндеман, Г. Міллер, М. Ноулз, Д. Претт, Дж. Хеншке, С. Хоул та ін.). 



389 

Встановлено, якщо основою андрагогіки у європейських країнах була гуманістична 

філософія, то у північноамериканських країнах особливу роль відігравала 

прогресивна філософія. З’ясовано особливості становлення андрагогіки у 

північноамериканському освітньому просторі; схарактеризовано невизначеність її 

статусу (андрагогіку розглядають як теорію і практику навчання дорослих; 

філософський підхід; систему навчання;  процес, що орієнтований на вирішення 

проблем; технологію, модель, «вікно у світ освіти дорослих» (Д. Претт); розкрито 

сутність андрагогічного підходу через конкретизацію цілей, принципів, відбір 

змісту, форм і методів навчання.  

У моделях навчання, які використовуються у  північноамериканському 

просторі освіти дорослих, визначальним є діяльність суб’єктів навчання, їх 

взаємодія. Розкрито сутність андрагогічної моделі навчання, що базується на 

положення та принципах андрагогіки, врахуванні особливостей дорослого учня. 

Виявлено, якщо педагогічна модель навчання є змістовою моделлю, оскільки 

спрямована на передавання знань, то андрагогічна модель є процесуальною, 

оскільки дає можливість дорослому учню набути уміння та навички для 

самостійного навчання. Визначено та схарактеризовано моделі самоспрямованого 

навчання, що переводять людину у самоактуалізований стан, в якому вона прагне 

розвиватися, шукати альтернативні шляхи тощо; вони відповідають певним 

підходам до побудови моделей самоспрямованого навчання: лінійний (модель 

М. Ноулза, модель А. Тафа), інтерактивний (модель орієнтації на персональну 

відповідальність, трьохвимірна модель та ін.) та інструментальний (модель 

поетапного самоврядування). Схарактеризовано й такі моделі, як: трансформаційна 

модель Дж. Мезіроу, яка сприяє формуванню критичного мислення, умінню 

відстоювати власні судження, міркування, діяти незалежно, що досягається завдяки 

трансформації досвіду людини через критичну рефлексію, дискурсу, внутрішню 

рефлексію та критичну оцінку; емпіричні моделі, які дозволяють розглядати набуті 

знання як результат, що досягається завдяки інтеграції, розумінню та трансформації 

досвіду (модель Д. Колба, модель Г. Діна, діамантова модель К. Ітіна).  

Зміст освіти дорослих у США і Канаді зумовлюється не лише потребами й 

рівнем розвитку суспільства, а й професійними та особистісними потребами і 

інтересами дорослої людини, що актуалізує необхідність формування змісту освіти 
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дорослих на основі практикоорієнтованого підходу з урахуванням життєвого досвіду 

дорослої людини. Розкрито особливості моделей курикулуму, які використовуються 

в освіті дорослих країн Північної Америки. З’ясовано, що модель Бічампа 

зосереджується на культурному вимірі компонентів курикулума (вивчення історії, 

традицій, рідної та іноземної мови, а також здоров’я тощо) та формуванні 

когнітивних, дослідницьких та інших умінь; модель Таба наголошує на важливості 

добору змісту освіти з урахуванням цілей та потреб дорослих учнів, а також на 

створенні сприятливих умов для навчання; основою моделі Фрейре є спрямованість 

на вирішення соціальних й політичних проблем; модель інтегрованого курикулуму 

забезпечує цілісне сприйняття інформації, формування системи знань, її широко 

використовують як у формальній, так й неформальній освіті дорослих.  

Структурно-функціональний аналіз навчальних планів і програм освітніх 

інституцій навчання дорослих виявив їх багатоаспектність, орієнтованість на 

задоволення потреб тих, хто навчається, ексклюзивність. Їх об’єднуючим фактором є 

подібність принципів, які покладено в основу розроблення курикулумів: 

практикоорієнтованість, інтегративність, персоналізованість, контекстність, 

проблемність, варіативність, модульність, опертя на життєвий (професійний, 

особистісний) досвід, прогностичність. Окреслено тенденції розвитку змісту освіти 

дорослих: орієнтованість на освітні потреби того, хто навчається; залученість тих, 

хто навчається, до визначення змісту навчання; посилення ціннісного виміру; 

демократична спрямованість, застосування  компетентнісного, персоналізованого, 

інтегрованого підходів до структуруванню змісту освіти, пріоритетність 

інтегрованого курикулуму, багатоаспектність та багатовимірність.  

Освіта дорослих у США і Канаді традиційно розвивалася як гуманістична 

освіта, що орієнтована на особистість дорослої людини, тому гуманізацію можна 

розглядати як провідну тенденцію розвитку освіти дорослих, що виявляється у 

принципах та технологіях навчання дорослих. Аналіз наукових джерел дав змогу 

виокремити принципи, які слугують основою процесу навчання дорослих, 

детермінують його здійснення, вибір методів й технологій навчання, зокрема, 

принципи: пізнання та оцінювання досвіду тих, хто навчається (Е. Ліндеман), 

співпраці у навчанні, вмотивованості, практикоорієнтованості, 

проблемноорієнтованості, опертя на життєвий досвід, самоспрямованості, створення 
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атмосфери взаємоповаги та комфорту (М. Ноулз), критичного відображення та 

ефективної практики (Дж. Мезіроу); встановлено, що принципи навчання дорослих 

тісно пов’язані між собою, відповідають положенням гуманістичної освіти, а їх 

використання спонукає до вибору відповідних технологій, форм та методів навчання 

дорослих, гуманістична сутність яких визначається спрямованістю на врахування 

рівня підготовки та можливостей дорослого учня, створення андрагогічного 

середовища з метою саморозвитку та самореалізації суб’єктів навчання.  

Критерієм вибору форм, методів та технологій  навчання є їх гуманістична 

спрямованість, можливості у стимулюванні творчих здібностей дорослого учня, 

залучення його до активної пізнавальної діяльності. З’ясовано, що у 

північноамериканському просторі освіти дорослих спостерігається тенденція 

активного впровадження технологій електронного, мобільного, перевернутого, 

змішаного навчання; тенденція до використання інноваційних технологій 

інтерактивного, проблемного, колаборативного навчання, технологій навчання дією, 

які базуються на активній діяльності суб’єктів навчання, їх взаємодії щодо 

вирішення проблемних ситуацій, форм та методів навчання (коучинг, сторітеллінг, 

метод мозкового штурму, тренінг, кейс-метод, баддінг, метод наративу тощо). 

 

  

Результати дослідження, відображені в розділі, викладені у таких 

публікаціях автора: Теренко, 2017b; Теренко, 2018b; Теренко,2018d; Теренко, 

2018f; Теренко, 2018h;  Теренко, 2019; Теренко, 2019f; Теренко, 2020b; Теренко, 

2020c. 
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РОЗДІЛ 6. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОСВІДУ США І КАНАДИ В 

УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ 

У розділі окреслено тенденції розвитку північноамериканської освіти дорослих у 

другій половині XX – початку XXI століття; визначено особливості розвитку освіти 

дорослих в Україні; окреслено можливості творчого використання прогресивних ідей 

північноамериканського досвіду у розвитку освіти дорослих в Україні. 

 

6.1. Тенденції розвитку північноамериканської освіти дорослих  

Відповідно до формату нашого дослідження, заактуалізуємо на тому, що  у 

дослідженні освіти дорослих північноамериканських країн, виокремлення 

тенденцій її розвитку є необхідним і важливим. Саме тенденції розвитку освіти є 

основою її оновлення та реформування. Як зазначає В. Луговий (1997), виявлення 

тенденцій можна вважати вирішальним у дослідженні і для прогностичного 

моделювання розвитку освіти.   

Звернення до аналізу тлумачень поняття «тенденція» виявило відсутність 

єдиних підходів до його визначення. Так, тенденція (від лат. tendo – спрямовую) 

розглядається як: спрямованість розвитку певного явища чи процесу (Бурячок, & 

Гнатюк, 1979, с. 72); напрямок розвиток, схильність, прагнення (Ожегов, & 

Шведова, 1997, с. 793); схильність до конкретної характеристики, або загальний 

курс (Collіns English Dictionary, nd); зв’язок між явищами і процесами, станами і 

властивостями, які при певних об’єктивних умовах можуть перейти в категорію 

закономірностей (Исаев, 2002, с. 123). 

Відносно освіти, тенденцію визначають як: суперечливу взаємодію законів 

внутрішньої будови, функціонування, розвитку освітньої сфери та зовнішніх 

факторів впливу інших культурних підсистем (Луговий, 1997, с. 54); напрям 

розвитку освіти не тільки в певний період, а й у подальшій перспективі 

(Поберезська, 2005; Терентьева, 2016). 

У нашому дослідженні ми спиралися на визначення поняття «тенденція» 

українськими вченими-компаративістами. Так, за Н. Лавриченко (2006), тенденція 

слугує формою визначення закономірностей, які загалом не мають іншої 

реальності, крім тенденції, крім наближення до чогось у тенденції (с. 21). 
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О. Локшина (2011) вважає тенденцію базовою категорією порівняльної 

педагогіки, яка визначається не лише з позиції виявлення напряму руху, а й у 

контексті сутності якісних змін, що відбуваються під час цього руху (с. 7). За 

О. Першуковою (2016) тенденція – це напрям освітніх змін, зумовлений 

численними чинниками, результатом яких є поява нової якості освіти (с. 14). 

Н. Авшенюк (2015) пропонує тенденцію розглядати як спрямованість освітньої 

політики й об’єктивної чинниками. 

Зазначимо, що зарубіжні дослідники поряд з поняттям «тенденція», яке 

визначають як прагнення, ціль чи напрям руху (Collins English Dictionary, nd; 

Jarvis, 2007), використовують поняття «тренд», що розглядають як напрям, 

закономірність (Brookfield, 1996;  Foley, 2004). Причому більш поширеним є 

поняття «тренд».  

У нашому дослідженні тенденції розвитку освіти дорослих ми будемо 

визначати як напрям розвитку освіти дорослих у певний період, зумовлений 

історичними, політичними, соціально-економічними, соціокультурними, 

андрагогічними чинниками, що визначає перспективи подальшого розвитку 

освіти дорослих у локальному, регіональному та глобальному освітньому 

просторі.   

Наші розвідки засвідчили, що існують різноманітні класифікації тенденцій, 

в основі яких лежать різні підходи та критерії, зокрема, залежно від цілей 

вирізняють: тенденції розвитку (trends as development), виокремлення яких 

відбувається на основі дослідження історичних фактів, законодавчо-правових та 

статистичних документів, особливостей управління та функціонування систем 

освіти; тенденції оцінювання (trends as estimation), що дозволяють робити 

прогнози подальшого розвитку; тенденції встановлення або виведення тренду 

(trend-setting or deriving trend), які спрямовані на встановлення та вивчення 

інновацій та прогнозування нових інновацій;  тенденції як проблема (trend as 

іssue), дозволяють виокремити проблеми та спрогнозувати наступні кроки щодо її 

вирішення  (Egetenmeyer, & Strauch, 2008; Теретьєва, 2016).  

На основі аналітичних доповідей, національних звітів, проектів розвитку 

освіти та інших стратегічних світових і державних документів, наукових розвідок 
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дослідники (Луговой, 1997; Терентьєва, 2016, с. 124-125; Livingstone, Raykov, 

1998;  Conlan, Grabowski & Smith, 2003; Henschke
 
, 2007;  Bhola, 1998 та ін.) 

виокремлюють такі тенденції: за розповсюдженням: мегатенденції, що характерні 

для більшості країн світу; субтенденції, які відносяться до певного контексті, 

наприклад, освіти дорослих;  регіональні, що стосуються певного регіону; за 

рівнем виокремлення та впровадженням: транснаціональні (наддержавні), 

національні, субнаціональні (регіональні); за часовою тривалістю: наскрізні 

(властиві декільком періодам розвитку), локальні (властиві одному періоду); за 

наслідками: позитивні, негативні, дискурсивні, яким неможливо дати однозначну 

оцінку; за характерними ознаками: спільні, суперечливі (відмінні); за динамікою 

прояву: прогностичні, динамічні (швидкоплинні),  еволюційні (передбачувані); за 

ступенем підпорядкованості: головні; підпорядковані; за ступенем прояву: 

актуальні; потенційні. 

 Привертає увагу класифікація тенденцій розвитку освіти, критеріями якої  

є: масштабність: локальні, регіональні, глобальні тенденції; фази розвитку:  

зароджувальні, сформовані, завершені; тривалість: короткострокові, 

довгострокові; сутністні ознаки: ті, що стосуються теоретичного чи практичного 

аспекту (Авшенюк, 2016, Исаев, 2002). Отже, явища можуть мати різні тенденції 

розвитку, що стосуються окремих його аспектів та підходів до їх визначення. 

Привертають увагу тенденції розвитку освіти (університетської), які 

визначено дослідницею Н. Терентьєвою (2016): трансграничності (доступ до 

освіти за допомогою відкритих ресурсів та дистанційного навчання); політизації 

(державна підтримка, фінансування, тощо); інституціоналізації; зростання 

показників участі;  передбачення потреб суспільства; еволюціонування 

викладання й навчання; комерціалізації і конкуренції; консолідації; співпрацы між 

урядами, закладами, працедавцями тощо; ноосферизації як зростання соціальної 

відповідальності, формування глобальних знань для розв’язання глобальних 

проблем; розвитку критичного мислення та активної громадянської позиції; 

інформованості, відкритості та прозорості діяльності закладу в рамках його 

автономії (с. 125–127).  
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Важливо зазначити, що виявлення тенденції розвитку у галузі освіти 

дорослих стосуються змін та перспектив в кожному періоду розвитку. На думку 

професора Л. Лук’янової (2016), тенденціями розвитку освіти дорослих на 

сучасному етапі є: трансформація, розширення її змістового поля (зміщення від 

первинної до освіти впродовж життя, від формальної до неформальної освіти); 

зміни концепції освіти дорослих від функціонально професійної підготовки до 

розвитку особистості; еволюціонування знання у важливе вартісне джерело 

інформаційного суспільства; концептуальна тенденція неперервності освіти 

дорослих (с. 58) . 

Особливої уваги заслуговує підхід О.І. Огієнко (2009) до визначення 

тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах. Дослідниця 

виокремлює такі групи тенденцій: тенденції європейського (глобалізація, 

інтернаціоналізація, європеїзація, інформатизація освіти), соціально-економічного 

(динаміки та змін, неперервного реформування, масовості, національної 

спрямованості, визначального впливу ідей Н.Ф.С. Ґрундтвіга), соціокультурного 

(гуманізації, демократизації, розвитку соціального діалогу, соціального 

партнерства, рівного та справедливого доступу до освіти, тенденцію 

фолкеоплюcнінгу, акцентування на особистісному розвитку дорослої людини і 

активному громадянстві, соціальної спрямованості), функціонального (гнучкості, 

диверсифікації, професіоналізації, пошуку механізмів визнання результатів 

неформальної та інформальної освіти дорослих) виміру освіти дорослих (с. 405). 

Застосування порівняльно-зіставного аналізу та узагальнення результатів 

наукового пошуку дало можливість зробити висновок про подібність генези освіти 

дорослих у США і Канаді, що зумовлюється суголосністю історичного, політичного, 

соціокультурного, соціально-економічного розвитку обох країн; про спільність 

теоретико-методологічних, концептуальних, організаційно-управлінських та 

змістово-процесуальних засад розвитку освіти дорослих (Додаток Щ4), що 

уможливило схарактеризувати феномен «північноамериканська освіта дорослих», 

який вирізняється багатовимірністю, поліфункціональністю, зумовленістю 

зовнішніми та внутрішніми чинниками розвитку американського й канадського 
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суспільства та динамікою змін освітніх потреб дорослої людини в контексті 

швидкоплинних вимог економіки, ринку праці, суспільства, держави.   

Проведене дослідження дозволило розробити класифікацію тенденцій 

розвитку північноамериканської освіти дорослих, критеріями якої обрано 

параметр дії, що враховує географічне поширення та сутністно-функціональний 

параметр (рис. 6.1.1.).  

 

Рис. 6.1.1. Класифікація тенденцій розвитку освіти дорослих у США і Канаді 
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До тенденцій за критерієм поширеності відносимо: глобальні, регіональні та 

національні тенденції. Глобальними тенденціями розвитку освіти дорослих є 

тенденції глобалізації, інтеграції, інтернаціоналізації, цифровізації, 

мультикультурності, демографічного старіння, які мають суттєвий вплив на 

розвиток освіти дорослих в усьому світі, що вимагає їх врахування при розробці 

національних стратегій та законодавчо-правових документів. Вони відносяться до 

довгострокових тенденцій (мегатрендів), які відіграють провідну роль у 

формуванні світового освітнього простору, глобального ринку праці. Особливе 

значення на сучасному етапі розвитку освіти дорослих має тенденція 

цифровізації, яка зумовлює перехід до цифрової економіки, цифрового 

суспільства, цифрової освіти на основі впровадження нових цифрових технологій. 

Це вимагає оновлення знань та формування нових умінь і навичок (цифрових), що 

актуалізує розвиток освіти дорослих на принципах інтеграції, урахуванням 

національних потреб, а також відкритості як форми інтернаціоналізації освіти 

дорослих.   

 Зазначимо, що тенденція інтернаціоналізації освіти дорослих має певні 

особливості. Якщо інтернаціоналізація освіти передбачає інтеграцію цілей, 

функцій, процесів на глобальному, міжнародному на міжкультурному рівнях, на 

основі договірних відношень (Knight, 2003, с. 2), то інтернаціоналізація освіти 

дорослих, зазвичай не має договірних відносин і спрямована на відкритість та 

взаємодію (Knoll, 1999, с. 117). 

До регіональних тенденцій розвитку освіти дорослих відносимо тенденції, 

що властиві північноамериканському простору освіти дорослих: тенденцію 

конвергенції, яка відображає процеси зближення систем освіти дорослих США і 

Канади, створення єдиного північноамериканського простору освіти дорослих, 

базуючись на схожості історичного, географічного, економічного, культурного, 

соціального контекстів; тенденцію глокалізації як специфічний регіональний 

механізм глобалізації, що спрямований на збереження національних особливості, 

взаємопроникнення та гармонізацію глобального і локального; тенденцію 

локалізації, яка уможливлює збереження особливостей освіти дорослих на рівні 
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штатів/провінцій, забезпечуючи їх конкурентоспроможність, врахування 

регіональних потреб та інтересів; тенденцію переходу від культурної асиміляції, 

мета якої асиміляція в чужу культуру (американізація/канадизація), до культурної 

гібридизації, що відображає змішування, взаємозбагачення, взаємопроникнення 

різних культур як в межах штатів (США) та провінцій (Канада), так й 

північноамериканського регіону. Зазначимо, що регіональні тенденції розвитку, 

особливо локалізація та глобалізація, визначені як провідні, як відповідь на 

виклики XXI століття, що пов’язані з економічною та фінансовою нестабільністю, 

децентралізацією, урбанізацією тощо. На думку Д. Несбітта та П. Эбурдин (1992), 

зближення зовнішніх факторів життя, буде сприяти цінуванню традицій свого 

суспільства (с. 138). 

 Національні тенденції освіти дорослих у США і Канаді, їх спільність та 

відмінність зумовлена освітньої політикою у галузі освіти дорослих, стратегіями 

розвитку освіти дорослих з урахуванням національних особливостей, 

особливостями соціального партнерства у межах країни.  

 Група тенденцій розвитку освіти дорослих у США і Канаді за сутністно-

функціональним критерієм представлена концептуально-визначальними, 

організаційно-управлінськими, змістово-процесуальними тенденція. 

 До концептуально-визначальних тенденцій ми віднесли тенденції 

упровадження ідей прагматизму, які слугують розвитку індивідуальності, 

прагненню людини до саморозвитку, самовдосконаленню, самоосвіті, а також 

формуванню навички щодо активної участі як у розвитку громади, так й всього 

суспільства в цілому, що є умовою розбудови демократичного суспільства; ідей 

неолібералізму, з його сутнісними характеристиками: ринкова конкуренція, 

соціальна незахищеність,  які зумовили необхідність формування 

конкурентоспроможного людського капіталу через надання освітніх послуг 

(Антипов, & Бакиров, 2017). Це призвело до тенденції економізації освіти 

дорослих у США і Канаді, що відображається у її спрямованості на забезпечення 

особистісного та професійного розвитку дорослої людини відповідно до 

економічних цілей, потреб, інтересів; ідей освіти впродовж життя, що є як 
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антикризовим інструментом у подоланні кризи компетентності для дорослої 

людини, бізнесу, держави, так й засобом самореалізації та саморозвитку; 

тенденцію зростання суспільної ролі освіти дорослих, переосмислення місця та 

ролі освіти дорослих у структурі національної економіки й її значення як фактора 

розвитку людського капіталу, як механізму  формування громадянського 

демократичного суспільства; тенденцію орієнтації освіти дорослих на 

соціалізацію дорослої людини; тенденцію масовізації освіти дорослих, яка 

пов’язана з усвідомленням  навчання впродовж життя як умови відповідності 

професійних, соціальних компетентностей вимогам ринку праці, змінам у житті 

суспільства, а також із доступністю певних освітніх послуг широким верстам 

населення; тенденцію багатофункціональності; тенденцію інтеграції та 

гармонізації формальної і неформальної освіти дорослих; тенденцію 

випереджального розвитку, що орієнтує освіту дорослих на підготовку до 

майбутніх цивілізаційних викликів; прогнозування майбутніх освітніх потреб 

дорослої людини, суспільства, держави; тенденцію посилення міграції, яка є 

важливим чинником суспільного розвитку, збалансованості трудових ресурсів; 

тенденцію поширення грамотності, що є умовою функціонування та ефективності 

бізнесу та країни в цілому; тенденцію гармонізації формальної і неформальної 

освіти дорослих; тенденцію демократизації; тенденцію гуманізації; тенденцію 

консьюмеризації, за якою споживання є вищою суспільною цінністю людини й у 

США і Канаді вона відображує мотивацію, дії, поведінку й прагнення людини не 

тільки в сфері споживання, а й в інших також, зокрема, й в освіті дорослих. Це 

означає, що мотивацією до навчання є не прагнення до саморозвитку та 

самореалізації, а й прагнення розширення своїх можливостей споживання;  

тенденцію  маркетизації, яка означає впровадження принципів та механізмів 

ринкової економіки в освіту дорослих, тобто перевага економічній ефективності, 

що передбачає позиціювання освіти дорослих як послуги, забезпечення 

рентабельності, мінімізація витрат та максимізація доходів, впровадження 

конкуренції, варіативності та можливості вибору освітніх програм; тенденцію 

професіоналізації, що з одного боку характеризує зміщення акцентів на 
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задоволення професійних потреб, а з іншого – акцентує на підготовці андрагогів; 

тенденцію формування активної громадянськості як інтегрованої якості 

особистості дорослого, що зумовлює потребу, готовність, здатність до співпраці, 

відстоювання громадянської позицію та активної участі у справах громади та 

суспільства.   

До групи організаційно-управлінських тенденцій відносяться тенденція  

розробки законодавчої бази, яка по-різному проявляється у 

північноамериканських країнах. Якщо у США спостерігається розгалуженість 

законодавчо-правового забезпечення освіти дорослих як на федеральному, так й 

регіональному (штатному) рівнях, то у Канаді розробка законодавчо-правової 

бази освіти дорослих покладена на уряди провінцій/ теріторій, що зумовлює їх 

різноманітність та різноспрямованість; тенденція децентралізації управління 

освітою дорослих, що передбачає передачу повноважень та відповідальності за 

вирішення проблем розвитку і управляння освітою дорослих на регіональний 

рівень (рівень штату, рівень провінції/територій у Канаді), реалізацію моделі 

управління «знизу вгору», запровадження громадсько-державного управління; 

тенденція розвитку соціального партнерства; тенденція диверсифікації джерел 

фінансування (кошти федерального, регіонального, місцевого уряду (гранти, 

субсидії), фізичних осіб та юридичних осіб, громадських організацій та фондів, 

пожертвувань та спонсорів бізнес-структур тощо); тенденція до скорочення 

фінансування освіти дорослих, за винятком базової освіти дорослих; посилення 

комерціалізації освіти дорослих, яка перетворює освітні інституції освіти 

дорослих на комерційні заклади з виробництва знань, умінь, навичок та освітніх 

послуг. Освіта дорослих як й вища освіти США і Канади поступово 

перетворюється з соціального інституту на комерційну індустрію (Rhoads, 2003). 

Тенденції посилення комерціалізації, скорочення фінансування необхідно 

віднести до негативних тенденцій, які суперечать місії освіти дорослих: 

забезпечення права кожній людини на рівний доступ до освіти, створення умов 

для розвитку і самовдосконалення особистості згідно з її потребами та 

інтересами; тенденція інституалізації, яка відображає диверсифікацію та гнучкість 
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структури освіти дорослих, розширення мережі провайдерів; тенденція розробки 

механізмів валідації результатів  неформальної й інформальної освіти дорослих. 

До змістово-процесуальних тенденцій ми віднесли тенденцію 

андрагогізації, що акцентує на здійсненні процесу навчання дорослих із 

урахування особливостей дорослих учнів, відповідно до андрагогічних принципів, 

андрагогічної моделі навчання; тенденцію гуманізації та демократизації процесу 

навчання дорослих, яка розглядає людину як найвищу цінність, тобто орієнтована 

на особистість дорослого учня, передбачає особистісно-орієнтоване навчання, 

суб’єкт-суб’єктні відношення між тим, хто навчається й тим, хто навчає; 

тенденцію кастомізації (від англ. сustomization – індивідуалізація), яка орієнтує 

процес навчання дорослих на врахування їх індивідуальних особливостей, 

створення індивідуальних освітніх траєкторій, на задоволення потреб споживача 

освітніх послуг (держава, суспільство, індивід). На думку І. Литовченко 

(Литовченко, 2018), тенденція кастомізації особливо чітко простежується у 

корпоративній освіті, коли працівникам пропонуються як програми 

загальнокорпоративного спрямування, які задовольняють потреби корпорації, так 

й спеціалізовані програми, які спрямовані на забезпечення освітніх потреб 

робітників (с. 393); тенденцію гнучкості та варіативності, що дозволяє швидко 

реагувати і враховувати зміни і особливості процесу навчання та його учнів, дає 

можливість навчатися у зручний час, зручному темпі та місці; тенденцію 

відкритості, яка означає врахування освітніх потреб на інтересів дорослого учня; 

тенденцію інтерактивності, яка сприяє активізації процесу навчання, навчанню у 

співпраці та взаємодії з використанням наявного досвіду дорослого, що 

навчається; тенденцію пріоритетності інтерактивних, дистанційних, проблемно-

орієнтованих, колаборативних, цифрових технологій і методів навчання; 

тенденцію віртуалізації, що полягає у формуванні відкритого освітнього 

середовища, яке В. Биков (2010) визначає як доступну для тих, хто навчається 

якісну і кількісну різноманітність компонент навчального середовища, що 

визначають його потенційний дидактичний простір, дає можливість користувачеві 
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задіяти можливості інформаційно-комунікаційних технологій, вийти за межі 

усталених комунікацій (Биков, 2010, с. 237). 

Зауважимо, що виявлені тенденції розвитку північноамериканської освіти 

дорослих тісно пов’язані та взаємозумовлені, є визначальними і спільними для 

країн Північної Америки (США, Канада). Водночас існує відмінність у реалізації 

цих тенденцій у країнах, що зумовлюється національними особливостями та 

потребами, які ми розглянули у попередніх розділах дисертації.  

 

6.2. Особливості розвитку освіти дорослих в Україні 

В Україні освіта дорослих має давню історію розвитку. Л. Сігаєва (2010) 

звертає увагу на те, що освіта дорослих в Україні була започаткована в епоху 

просвітництва та базувалася на засадах гуманістичної філософії, в яких 

акцентувалася увага на необхідності саморозвитку особистості. Однак, у ХІХ 

столітті питання грамотності дорослих набуло особливої актуальності, що 

слугувало мотивом до відкриття недільних шкіл. Так, у 1859 році М. Пироговим 

була заснована перша недільна школа для дорослих. Наступного року було 

відкрито вже 65 шкіл у Одесі, Чернігові, Харкові, Полтаві, Ніжині.  

Діяльність недільних шкіл була націлена на формування національної 

самосвідомості, підтримку демократичного руху та місцем здобуття грамотності. 

Однак у 1862 році усі недільні школи, публічні лекторії та народні читальні були 

закриті, що здійснило негативний вплив на розвиток освіти дорослих, рівень 

соціально-економічного розвитку країни та рівень розвитку громадянського 

суспільства (Вовк, 1995). 

Проте у 1871 році був наданий дозвіл відкривати недільні курси для 

дорослих на базі училищ. У 1896 році Х. Алчевська, яка керувала Харківською 

недільною школою, де застосовувалися новітні методи навчання, оновлювались 

навчальні програми та методичні рекомендації, організувала відділ недільних 

шкіл. Х. Алчевська видала посібник «Книга дорослих», яка стала методичними 

вказівками для педагогів для дорослих (Іващенко, & Палійчук, 2014).  
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Кінець ХІХ – початок ХХ століття характеризувався відкриттям недільних 

шкіл для дорослих, безкоштовних бібліотек, вечірніх шкіл, комітетів грамотності 

та лекційного бюро (Вовк, 1995). 

На початку ХХ століття функціонували різні типи навчальних закладів для 

дорослих, а саме школи грамоти, тобто недільні і вечірні, діяльність яких була 

націлена на ліквідацію неграмотності та повторювально-додаткові загальноосвітні 

курси з тривалістю навчального процесу у 3 роки. Діяльність цих освітніх 

закладів була націлена на надання середньої освіти тим, у кого раніше не було 

можливості її здобути. Змістовий компонент навчальної діяльності відповідав 

змістовому компоненту навчальної діяльності реальних училищ та гімназій. 

Метою навчальної діяльності було опанування дорослою людиною певного 

ремесла. Навчальна діяльність у школах поєднувалась з роботою. Більшість шкіл 

працювали у сільській місцевості. Діяльність народного університету була 

спрямована на формування світоглядних позицій, розвиток критичного мислення 

та надання знання усім бажаючим (Віннічук, 2013). Характерними рисами 

зазначених вище навчальних закладів є безкоштовність, доступність, 

направленість навчального процесу на здобувача освіти. 

Розвиток освіти дорослих активізувався після 1917 року у зв’язку з 

загостренням потреби ліквідації неграмотності. Підготовка вчителів для дорослих 

та розробка науково-методичного забезпечення здійснювались в інститутах 

позашкільної освіти, а також виходив друком журнал «Позашкільна освіта». 

Початок ХХ століття відзначався значним рівнем фінансової підтримки 

освіти дорослих, що стало початком інституалізації освіти дорослих. Згідно 

декрету «Про ліквідацію неписемності серед населення», прийнятого у 1919 році, 

громадяни віком від 8 до 50 років мали здобувати освіту. У 1923 році було 

створене добровільне об’єднання «Геть неписемність», яке контролювало 

виконання положень декрету. У повноваження об’єднання входило організація 

конференцій, з’їздів, семінарів з питань освіти дорослих. Однак з плином часу 

освіта дорослих була витіснена політичною освітою, яка трактувалась як освітня 

та політична діяльність, а у закладах освіти мета навчання передбачала не тільки 
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набуття грамотності, а й політичне виховання. Освітня система була представлена 

такими навчальними закладами: школа писемних підвищеного типу, школа 

малописемних, лікнеп. Характерною рисою школи підвищеного типу був акцент 

на політичній освіті (Вовк, 1995; Сігаєва, 2010; Поточни, 1999).   

Ключовими завданнями у період після другої світової війни стало 

створення навчальних закладів, ліквідація неграмотності, розвиток народної 

освіти. Домінуючою функцією освіти дорослих у означений період є 

компенсаторна, що націлена на заповнення прогалин у освіті. Значне місце 

займала й адаптаційна функція, що передбачала навчання фахівців для різних 

економічних секторів. Однак головною функцією освіти дорослих стала 

політично-освітня. Система освіти дорослих була представлена гуртками грамоти 

і вечірніми школами, річними курсами з марксизму-ленінізму, курсами 

підвищення кваліфікації (Сігаєва, 2010).  

У 1959 році в Україні була вперше створена вища народна школа у 

Севастополі. Нині вищі народні школи функціонують у таких містах як Харків, 

Полтава, Кременчук, Дніпропетровськ, Львів, Київ, Кіровоград. Базовими 

принципами роботи даних установ є демократичність, активність, добровільність. 

Змістовий компонент навчальної діяльності передбачає врахування навчальних 

запитів слухачів. Ключовими принципами навчальної діяльності є принципи 

активності, демократії, добровільності. Характерними рисами навчальної 

діяльності є взаємоповага і взаємодопомога та сприятливий психологічний клімат. 

Змістовий компонент процесу навчання побудований з урахуванням потреб та 

інтересів здобувачів освіти. Серед навчальних дисциплін пропонується 

література, мова, інформаційні технології, історія, країнознавство, мистецтво, 

методика оздоровлення (Сігаєва, 2010; Тимчук, 2016).  

Освіта дорослих стає засобом підвищення рівня культури громадянина, що 

актуалізує значення народних університетів, які сприяли підтримці діяльності 

бібліотек, музеїв, клубів за рахунок проведення лекторіїв та зустрічей з 

видатними людьми. Статистичні дані демонструють тенденцію до розширення 

мережі народних університетів: у 1961 році функціонувало 6357 народних 
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університетів, а у 1977 році нараховувалося вже 40297 освітніх установ (Сігаєва, 

2010). Характерними рисами народних університетів були безкоштовність, 

загальнодоступність, врахування навчальних запитів слухачів, демократичний 

стиль управління і спілкування. Дані установи відвідував значний відсоток осіб 

пенсійного віку. Однак, народні університети зупинили своє функціонування у 

90-тих роках ХХ століття.  

Початок 90-тих років XX століття характеризувався появою семінарів, 

тренінгів, різнопланових курсів, які сприяли особистісному та професійному 

розвитку дорослих. Однак дані освітні осередки функціонували стихійно та не 

мали чітко структурованого змісту освіти. Відбувається адаптація установ 

підвищення кваліфікації та перепідготовки до нових запитів суспільства. 

Спостерігається тенденція комерціоналізації освіти дорослих; зниження рівня 

просвітницької діяльності; заснування приватних навчальних закладів. 

У Законі «Про освіту» (1991) освіта дорослих включала два напрями 

післядипломну освіту і самоосвіту. Засноване у 1948 році товариство «Знання» – 

громадська науково-просвітницька організація, місією якої було поширення 

політичних і наукових знань здійснювало значний вплив на розвиток освіти 

дорослих у цей період.  

У 2000 році було створене Всеукраїнське координаційне бюро міжнародної 

громадсько-державної програми «Освіта дорослих України» за підтримки 

інституту освіти ЮНЕСКО. Завдяки функціонуванню бюро організовувалися 

щорічні Міжнародні тижні освіти дорослих, які були націлені на поширення 

освіти дорослих та освіти впродовж життя. 

У 2011 році був організований Третій форум вищих народних шкіл на базі 

Кіровоградського інституту розвитку людини з метою визначення 

концептуальних засад освіти впродовж життя. 

Не менш розповсюдженими в Україні є навчальні гуртки, що були створені 

за аналогом шведської системи неформальної освіти. У Швеції О. Ольсон створив 

перший навчальний гурток у 1902 році. Тематичний напрям навчального гуртка 

визначається дорослими самостійно з урахування освітніх інтересів та освітніх 
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потреб. Так, у Полтавському обласному осередку Ліги соціальних працівників 

України функціонували такі гуртки як «Літературний кабінет», «Історія пишеться 

людьми», «Документальне кіно: особливий формат», «Світ у об’єктиві 

фотокамери» та ін.. 

Однією з можливостей отримати освіту для літніх людей є навчальна 

діяльність в університетах третього віку, що ліквідує соціальну диференціацію за 

рахунок створення необхідних умов для самореалізації особистості незалежно від 

віку. 

Перший університет третього віку був заснований у місті Ковель. Нині в 

Україні функціонує більше 300 університетів третього віку в таких містах як 

Кіровоград, Суми, Умань, Черкаси, Шостка, Житомир, Миколаїв, Тернопіль, 

Львів, Харків, Київ та ін.. На базі Київського університету третього віку 

функціонують наступні факультети: літературно-художній, здорового способу 

життя, права, хорового співу, хореографії. Навчальна діяльність передбачає 

перегляд кінофільмів, диспути, дебати, лекції, екскурсії, відвідування театрів, 

виставок, концертів. 

В університеті третього віку реалізується принцип навчання впродовж 

життя. Однак, геронтологічна освіта надається не тільки в університетах третього 

віку, а й народних школах, академіях, курсах, проектних групах, консультативних 

установах, творчих майстернях, комп’ютерних, реабілітаційних, спортивних, 

творчих центрах, лекторіях, спеціалізованих інститутах підвищення кваліфікації. 

Освітні програми цього напряму реалізуються у вищих і середніх закладах освіти, 

міських, сільських школах, громадських організаціях, благодійних фондах.  

Наші розвідки доводять, що вагомий вплив на розвиток освіти дорослих в 

Україні сьогодні має Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України, який очолює видатний український вчений, член-

кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Лариса 

Борисівна Лук’янова, авторка концепції розвитку освіти дорослих, проекту 

Закону про освіту дорослих, головний редактор науково-методичного видання 

«Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи». На нашу думку, Інститут 
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педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – це  

заклад нового типу, де розробляється не лише теорія, а й активно впроваджуються 

освітні практики навчання дорослих, наприклад здійснення перепідготовки і 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, 

надання психологічної підтримки та проведення тренінгів, функціонує 

дистанційна школа демократії та громадянського суспільства.У відділі зарубіжної 

педагогічної освіти і освіти дорослих, що був заснований у 2015 році, здійснюють 

порівняльно-педагогічні дослідження у галузі освіти дорослих (Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, nd). 

Освіту дорослих забезпечують такі структури як державні установи, у яких 

здійснюється підвищення кваліфікації, бізнесові організації, у яких наявні умови 

для професійного розвитку працівників та громадські організації, які здійснюють 

грантову підтримку. 

Громадські організації хоча й здійснюють вплив на розвиток освіти 

дорослих в Україні, але його необхідно інтенсифікувати. Наприклад, у Львові був 

започаткований проект «Думати демократично. Права людини у навчальних 

програмах», що передбачав аналіз навчальних програм з урахуванням прав 

людини. Завдяки співпраці з Інститутом з міжнародного співробітництва 

німецької асоціації народних університетів започатковано проект «Розвиток 

мережі сільських центрів освіти дорослих в Сколівському районі», 

«Методологічна платформа андрагогіки», «Професійна освіта і ресоціалізація 

засуджених»,  «Твоє здоров’я – в твоїх руках».  

Освіта дорослих в Україні як важливий складник неперервної освіти не 

відзначається інтенсивністю та фундаментальністю розвитку, а українська 

держава та громадяни ставляться до неформальної освіти як до комерційної. 

Виключення становлять програми підвищення кваліфікації працівників державної 

сфери та міжвідомчих установ перепідготовки безробітних. Нині освіта дорослих 

включає переважно заклади післядипломної освіти. Сприяючи особистісному та 

професійному розвитку, післядипломна освіта сприяє адаптації до змін, які мають 

місце у виробничому та невиробничому економічних секторах та у інформаційній 
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підсистемі суспільства. Післядипломна освіта має за мету особистісний розвиток 

та розкриття професійного потенціалу працівника, підвищення кваліфікації згідно 

запитів суспільства, відбір дієвих технологій навчання дорослих. Реформування 

післядипломної освіти має бути здійснено з урахуванням трансформацій у 

європейській та світовій освітній системах. Тому актуальності набуває окреслення 

напрямів реформування з метою підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня, 

конкурентоздатності та компетентності фахівців педагогічного, науково-

педагогічного, наукового та економічного секторів у вищій, післядипломній та 

професійно-технічній освіті, що передбачає підвищення кваліфікації, 

перепідготовку, навчання в докторантурі та аспірантурі, розбудову закладів освіти 

як провайдерів освітніх послуг. 

Закон України «Про оподаткування прибутку на підприємствах», згідно з 

яким витрати на освіту включаються до валових витрат обсягом 3% фонду оплати 

праці, стає основою професійного навчання на виробництві. Однак у світовій 

економіці витрати підприємств на навчання робітників становлять 5% від фонду 

оплати праці. Низький відсоток фінансування навчання на виробництві 

пояснюється відсутністю інтересу керівників до навчання робітників, що є 

основою скорочення підрозділів з професійної підготовки у кадрових відділах 

(Закон України: Про оподаткування прибутку на підприємствах, 1994).  

Відсутність досконалого правового забезпечення заохочення роботодавців 

знижує рівень розвитку соціального діалогу і прийняття адекватних рішень у 

напрямку розвитку професійної освіти та підготовки кадрового забезпечення як 

важливого чинника розвитку країни. Професійне навчання робітників включає 

реалізацію прав громадян на отримання освітніх послуг високого рівня з 

урахуванням їх інтересів, здібностей та задоволення запитів у всіх підсистемах 

суспільства у висококваліфікованих і конкурентоспроможних працівника. 

Необхідно більш інтенсивно використовувати соціальне партнерство для 

мотивації професійного навчання на виробництві. Тому необхідним є 

розроблення у колективних договорах розділу «Професійний розвиток 

персоналу», де має бути передбачено форми і методи професійної підготовки та 
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підвищення кваліфікації та управління процесом професійно-кар’єрного 

просування з урахуванням системи професійного навчання. 

Окрему категорію дорослих людей, навчання яких у дорослому віці відіграє 

надзвичайно важливу роль є безробітні. Важливою складовою освіти дорослих є 

навчання безробітних. Високий рівень безробіття в Україні обумовлений 

невідповідністю вимог ринку праці та освіти. Значний відсоток підготовки 

кваліфікованих працівників деяких напрямів підготовки впливає на необхідність 

продовжувати освіту або перекваліфікуватися після закінчення навчального 

закладу. Освітні заклади не у повній мірі враховують запити ринку праці на 

місцевому і регіональному рівнях, що перешкоджає працевлаштуванню за фахом 

(Бідюк, 2009а).  

Тому важливою є співпраця стейкхолдерів із закладами вищої освіти для 

розв’язання окресленої проблеми на державному рівні та аналіз особливостей 

розвитку ринку праці на національному, регіональному і місцевому рівнях 

(Лук’янова, 2015).  

Стаття 24 Конвенції з прав інвалідів ООН, задекларована Законом України 

№ 1767-VI (1767-17) від 16 грудня 2009 р., передбачає, що «Держави-учасниці 

визнають право інвалідів на освіту. Для цілей реалізації цього права без 

дискримінації й на підставі рівності можливостей держави-учасниці забезпечують 

інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання впродовж життя. Держави-учасниці 

надають інвалідам можливість засвоювати життєві та соціалізаційні навички, щоб 

полегшити їхню повну й рівну участь у процесі освіти як членів місцевої 

спільноти». Професійне навчання осіб з обмеженими можливостями – це не 

тільки вирішення соціальних проблем, а й реакція на запити ринку праці. В 

Україні проводиться значна робота з адаптації інвалідів до життя у суспільстві, 

створення необхідних можливостей для отримання освіти у відповідності з 

потребами і можливостями. Тому актуальності набуває впровадження 

дистанційного навчання, що створює умови для інтеграції навчальних закладів та 

створенню умов для освіти впродовж життя. За умови економічної кризи інваліди 

є найбільш вразливою верствою населення, тому громадські, благодійні та 
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державні організації спрямовують свою діяльність на створення належних умов 

для здобуття інвалідами освіти згідно з психічними та фізичними можливостями.  

Складниками системи освіти України є різні форми загальної середньої 

освіти, професійна освіта, технічна освіта, вища освіта, аспірантура, 

докторантура, перепідготовка, підвищення кваліфікації, а також ланки 

неформальної освіти, які націлені на задоволення конкретних освітньо-

культурних потреб різних соціальних, професійних, демографічних та інших груп 

населення. Старіння української нації спонукає до набуття актуальності 

неформальної освіти осіб третього віку. У різних регіонах держави відкрито 

освітні інституції для різних категорій споживачів освіти дорослих. Ці заклади 

працюють як автономні одиниці так і структурні підрозділи вищих навчальних 

закладів, загальноосвітніх закладів, професійних закладів, бібліотек. Значущими 

показниками регламентації діяльності освіти дорослих на законодавчому рівні є 

Концепція освіти дорослих в Україні, підписання Закону України про освіту, у 

якому освіта дорослих означена як самостійна ланка. 13 вересня 2017 року у 

Міністерстві освіти і науки України був організований круглий стіл «Законодавче 

забезпечення розвитку освіти дорослих в Україні», у якому приймали участь 

працівники міністерства, комітету Верховної Ради України з питань освіти і 

науки, Української асоціації освіти дорослих, Національної академії педагогічних 

наук України. Вагомим здобутком стала праця Л. Б. Лук’яновою «Законодавче 

забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід», у якій з позицій системного 

підходу представлено аналіз особливостей розвитку освіти дорослих у різних 

країнах, а саме змістовий, процесуальний і структурний компоненти (Лук’янова, 

2017.   

Виокремимо деякі напрями освіти дорослих, які потребують особливої 

уваги. Необхідно систематизувати та теоретично обґрунтувати практичний досвід 

освіти дорослих. Простежується відсутність академічної дисципліни у практиці 

навчання дорослих; відсутність виокремлення галузі освіти дорослих і 

післядипломної освіти, незважаючи на їх функціонування. Особливості розвитку 

політичної, економічної підсистем вказують на потребу запровадження наукової 
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галузі «Освіта дорослих і післядипломна освіта», що є основою подальшого 

розвитку цієї галузі. Чекає свого вирішення проблема підготовки педагогів для 

освіти дорослих (андрагогів). У цьому контексті важливим є українсько-

німецький проєкт «На шляху до запровадження наукової галузі «Освіта дорослих 

і післядипломна освіта в Україні» та розробка концепції-спеціалізації «Освіта 

дорослих і післядипломна освіта» (Заключний звіт за результатами НДР, 2018). 

Ключовим завданням проєкту є розробка концепції спеціалізації «Освіта 

дорослих» для вищих навчальних закладів нашої держави, враховуючи 

зарубіжний педагогічний досвід. Не менш важливими завданнями проєкту є 

аналіз особливостей і потреб існуючої практики освіти дорослих і післядипломної 

освіти в Україні, визначення специфіки підготовки педагогів для системи освіти 

дорослих; формування фахових вимог до працівників у галузі освіти дорослих, 

розвиток й обґрунтування концептуальних засад освітньої програми підготовки, 

вивчення правового поля для запровадження спеціалізації «освіта дорослих» у 

закладах вищої освіти. Завдання проєкту: проаналізувати особливості та потреби 

наявної практики освіти дорослих і післядипломної освіти в Україні; визначити 

специфіку професійного поля освіти дорослих і післядипломної освіти в контексті 

педагогічних професій; сформулювати фахові вимоги до працівників освіти 

дорослих; розвинути й обґрунтувати концептуальні основи освітньої програми 

підготовки спеціалізації; вивчити правове поле для запровадження спеціалізації 

«Освіта дорослих і післядипломна освіта» у ЗВО України та для подальших 

можливостей академізації освіти дорослих. Відповідно до проєкту передбачається 

організація університетської підготовки фахівців з освіти дорослих як 

структурного складника будь-якої гуманітарної спеціальності. Нині професія 

«андрагог» включена до Національного класифікатора професій, підтверджується 

економічна рентабельність підготовки андрагогів як структурного компоненту 

будь-якої спеціалізації, оскільки даний структурний компонент може бути у 

структурі будь-якої спеціальності типу людина-людина. Її змістовий компонент 

ґрунтується на базових підходах освіти дорослих до розвитку особистості 

упродовж життя, функцій особистості у суспільстві, ролі освіти дорослих у 
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консолідації та демократизації суспільства, правового регулювання 

професіоналізації освіти дорослих, етичних засад навчання дорослих. При 

опрацюванні даних тем враховуються європейські перспективи і традиції, що 

містяться у вітчизняному історичному досвіді та є вагомими у сучасних умовах 

розвитку держави. Проєкт включає заходи організаційного, науково-дослідного і 

прикладного характеру, які націлені на моніторинг кадрового забезпечення та 

рівня розвитку освіти дорослих в Україні, вивчення німецького досвіду 

підготовки фахівців та умов його творчого використання у вітчизняній освітній 

системі, розробку освітньої програми та кваліфікаційних вимог до підготовки 

фахівців та методичного забезпечення, шо є необхідним для підготовки 

андрагогів. Означений проєкт є важливим індикатором функціонування освіти 

дорослих як академічної та наукової підсистеми, що передбачає повноцінну 

реалізацію навчання протягом життя. Існує потреба у інтенсифікації освіти 

дорослих у науково-дослідному та освітньому полі держави. У галузі освіти 

дорослих існують інноваційні можливості та напрями для стабільного та 

сучасного розвитку країни та інтеграції у Європейський союз (Заключний звіт за 

результатами НДР, 2018; Тимчук, 2017).  

Завдяки організаційній і фінансовій підтримці представництва 

DVV International 30 вересня 2017 року був проведений міжнародний форум 

«Навчання людей поважного віку: досвід та перспективи» (Моргун, 2017). Форум 

був організований з метою поширення диверсифікованих способів співпраці між 

громадськими організаціями та владними структурами у напрямку надання освіти 

для людей третього віку. Форум був проведений на базі громадської організації 

«Центр Поділля-Соціум», який знаходиться у Вінниці. Організацією заходу 

займались Національна академія педагогічних наук України, Європейська 

асоціація освіти дорослих, Українська асоціація освіти дорослих та інші 

партнерські організації з усіх регіонів України. У форумі приймали участь 

представники державних та недержавних організацій, вищих навчальних закладів, 

центрів зайнятості, освітніх центрів. На форумі зібралося 160 учасників з усіх 

областей України. Фахівці з освіти дорослих таких країн як Нідерланди, Молдова, 
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Білорусь, Грузія, Німеччина, Латвія були учасниками форуму. Форум був 

націлений на презентацію досвіду та практики освіти дорослих в Україні та інших 

державах, встановлення співпраці між громадянськими організаціями та органами 

державної влади для інтенсифікації ролі освіти впродовж життя та впровадження 

концепції активного старіння з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду/ 

Діяльність форуму передбачала функціонування наступних секцій: громадська 

освіта і участь людей третього віку, адвокація прав людей третього віку, роль 

навчання в соціальній підтримці та інтеграції людей третього віку, діалог 

поколінь у навчанні людей третього віку, сучасні методики взаємодії, навчання, 

активність і творчість людей третього віку, рівність, правовий захист та 

економічна активність людей третього віку, оцінювання потреб у навчанні 

дорослих, інструменти і ресурси для нових можливостей. Олег Смирнов, 

директор DVV International в Україні, звернув увагу на той факт, що нині виникла 

необхідність ліквідації дискурсу, що діє у суспільстві стосовно недостатньої 

мотивації у людей поважного віку до навчальної діяльності та змін, оскільки 

суспільство у більшості випадків ліквідує означену мотивацію, адже увага 

акцентується на турботі про таких людей, а не на їх розвитку. (Представництво 

DVV International в Україні, nd). 

Отже, серед здобутків у розвитку освіти дорослих у 10-ті роки XX століття 

відзначимо включення до Закону України «Про освіту» (2017 р.) статті 18 «Освіта 

дорослих»; підготовку Концепції освіти дорослих в Україні (2011 р.); створення 

Директорату вищої освіти і освіти дорослих у Міністерстві освіти і науки 

України; розширення громадського сектору освіти дорослих; поява недержавних 

громадських організацій, що опікуються проблемами освіти дорослих різних 

категорій населення, таких як «ОМЦ ПЛЮС», «Інтеграція та розвиток», 

Західноукраїнський ресурсний центр, ГО «Імпульс», «Світло надії» та ін., 

створення асоціацій освіти дорослих, таких як Громадська спілка «Українська 

асоціація освіти дорослих», що у 2016 році отримала статус офіційного члена 

Європейської асоціації освіти дорослих; ГО «Українська асоціація міст, що 

навчаються» (УАМН), яка опікується розвитком спільнот міст; видання збірників 
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наукових праць, зокрема, «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», 

«Територія успіху»; створення каталогів провайдерів послуг з освіти дорослих, 

зокрема, Львівського та Запорізького регіонів; розширення провайдерів освітніх 

послуг у галузі освіти дорослих (в усіх регіонах України створено центри освіти 

дорослих; популярності набувають університети третього віку, клуби активного 

довголіття та ін.); комерціалізація освіти дорослих; усвідомлення значущості 

освіти дорослих; початок розроблення законодавчого забезпечення освіти 

дорослих; вихід на міжнародний рівень (створенням Громадської спілки 

«Українська асоціація освіти дорослих», що у 2016 році отримала статус офіційного 

члена Європейської асоціації освіти дорослих); започаткування підготовки адрагогів 

(включення професії «андрагог» до Національного класифікатора професій).  

Підсумовуючи вище викладене, доходимо до висновку, що освіта дорослих 

в Україні, так як й у північноамериканських країнах має тривалу історію 

розвитку, що зумовлена зовнішніми та внутрішніми чинниками; подібними є й 

напрями їх розвитку, такі як: перехід від інформальної освіти до неформальної, 

далі до формальної та їх гармонійного поєднання; переважання просвітницької 

функції освіти дорослих до кінця XIX століття; поширення грамотності як 

важливого завдання освіти дорослих; створення мережі освітніх інституцій, таких 

як вечірні, недільні, народні школи, народні будинки та народні університети; 

поширення народних рухів, створення громадських організацій та асоціацій, що 

опікувалися проблемами освіти дорослих. Водночас відмінними тенденціями 

розвитку освіти дорослих в Україні стало: непослідовність освітньої політики у 

галузі освіти дорослих, що є гальмом у розвитку освіти дорослих (дотепер 

відсутній Закон про освіту дорослих); повільні темпи реформування освіти 

дорослих; централізоване управління освітою дорослих до 90-тих років XX 

століття й повільний перехід до державно-громадського управління, який триває 

й донині; різке скорочення державних закладів освіти дорослих (вечірніх шкіл, 

народних університетів, гуртків)(90-ті роки XX століття) і виникнення приватних 

освітніх закладів; різке зменшення державного фінансування освіти дорослих) 

(90-ті роки XX століття).    
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6.3. Визнання та підтвердження результатів неформальної та 

інформальної освіти дорослих у США і Канаді: досвід для України 

Наші розвідки доводять, що однією із провідних тенденцій розвитку освіти 

дорослих у США і Канаді є розробка, вдосконалення та впровадження механізмів 

оцінки, визнання та сертифікації результатів неформальної та інформальної освіти 

дорослих. 

Зауважимо, що теоретики та практики термін «валідація» (validation) 

частіше використовується для позначення ідентифікації, оцінки та визнання 

результатів неформальної та інформальної освіти, тобто визначають чотири фази 

валідації: ідентифікацію (identification) результатів навчання, отриманих у процесі 

неформального чи інформального навчання, яка не призводить до диплому чи 

сертифікату, але стає підгрунтям для їх визнання (recognition); документацію 

(documentation) отриманих результатів навчання; оцінку (assessment) результатів 

навчання; сертифікацію (certification) результатів оцінювання результатів 

навчання людини у формі присудження кваліфікації або нарахування кредитів, що 

призводять до кваліфікації, отриманню визнаного на державному рівні диплому 

чи сертифікату. Отже, валідація передбачає підтвердження набутих людиною 

компетенцій, підвищує шанс на отримання роботи, мотивує до навчання та 

подальшого професійного зростання. Процедура підтвердження результатів 

неформальної освiти дозволяє активізувати та використовувати особистісний і 

професійний потенціал і досвід людини (Mіchelson, 2004). 

Результати аналізу наукової літератури засвідчили відсутність єдності 

вчених у визначення даних понять. На нашу думку, більш ґрунтовним можна 

вважати визначення, що запропоновано CEDEFOP – валідація результатів 

неформальної освіти дорослих це «підтвердження компетентним органом 

відповідності результатів формального, неформального та інформального 

навчання попередньо встановленим критеріям та стандартам, що дозволяє 

здійснити сертифікацію (CEDEFOP, 2014).  

Концепція валідації та сертифікації результатів неформальної та 

інформальної освіти не є новою. Практика її використання триває кілька 
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десятиліть у таких країнах як США і Канада. У США вона передбачає оцінку 

попереднього навчання (Prior Learning Assessment, PLA). У Канаді мова йде про 

попереднє оцінювання та визнання результатів навчання (Prior Learning 

Assessment and Recognition, PLAR), яке з’явилося завдяки державним ініціативам 

щодо підвищення та поліпшення якості пропозиції робочої сили в Канаді шляхом 

подальшого та прискореного навчання і практикується вже більше двох 

десятиліть. 

В США оцінювання попереднього навчання знаходиться майже виключно в 

секторі вищої освіти і використовується не для вступу, а для зарахування 

академічного заліку тих, хто був зарахований іншими способами. За останні 40 

років попереднє навчальне оцінювання використовується для дорослих, що 

навчаються, а можливості попереднього навчального оцінювання для студентів 

стають більш широкими. До числа провідних організацій, які займаються 

проблемами попереднього навчального оцінювання належать Американська рада 

з питань освіти (ACE) та Ради громадських коледжів. Ключовим партнером є Рада 

з навчання дорослих та регіональні комісії з акредитації. 

Оцінювання попереднього навчання особливо важливо для тих, хто хоче 

продовжити навчання і повертається до школи, а також для тих, хто прагне 

підвищити свій освітній рівень (ті, хто хоче рухатися по кар’єрних сходинках, 

безробітні, мігранти та ін.). 

У США існують формалізовані та менш формалізовані методи оцінки 

неформального та інформального навчання. 

Формальні, стандартизовані засоби оцінки неформального та 

інформального навчання включають тести, які призначені для визначення рівня 

загальних академічних навичок та знань, які зазвичай набуваються в межах 4-

річної програми середньої школи. Близько 15% усіх дипломів середньої школи, 

що видаються щороку в США, здобуваються за допомогою цього тестування. 

Дані тести були розроблені в 1945 році, коли Управління з питань освітніх 

кредитів та сертифікатів розробило програму загальноосвітнього розвитку 
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(General Education Development (GED), що є еквівалентом атестату середньої 

школи.  

Протягом десятиліть коледжі та університети вважають інформацію про 

еквівалентність курсів достовірною, що спрощує прийняття рішень про 

кредитування. Розробкою попереднього навчального оцінювання займаються 

організації наступних типів: корпорації, професійні та волонтерські асоціації, 

школи, профспілки та урядові установи.  

Американська рада з питань освіти (ACE) використовує Програму заліку 

кредитів (College Credіt Recommendatіon Servіce, CREDІT), яка дозволяє оцінити, 

порівняти та визначити відповідність результатів іспитів вимогам коледжу до 

навчальних досягнень студента для отримання диплому. Американською радою з 

питань освіти підготовлено Рекомендації до кредитування, які використовуються 

коледжами та університетами для зарахування академічних кредитів. Це сприяє 

встановленню зв’язку між навчанням на робочому місці з навчанням у коледжах 

та університетах, допомагає дорослим підтвердити засвоєння академічних 

кредитів офіційних курсів, що опановуються ними поза традиційним навчанням. 

Зауважимо, що Комісія з вступних іспитів почала використовувати іспити для 

оцінки рівня навчальних досягнень на університетському рівні ще у 30-х роках 

XX століття. У 1967 році було розроблено програму іспитів (тестів) на рівні 

коледжів (College Level Examinations Programme (CLEP), яка охоплювала п'ять 

іспитів: з англійської мови, гуманітарних, математичних, природничих, 

соціальних наук та історія. Дана програма використовується для підтвердження 

результатів неформального навчання шляхом визначення їх еквівалентності 

першому та другому навчальним курсам. Близько 30 додаткових іспитів із 

предметів відповідають конкретним курсам коледжів, які викладаються в країні. 

Велика кількість коледжів по всій країні (більш 3000) використовують тест CLEP, 

що дає можливість скоротити термін навчання в освітньому закладі підтвердити 

професійні компетентності. Більшість коледжів та університетів визнають 

результати даної програми. 
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Інші стандартизовані іспити, які оцінюють десятки предметів і визнані 

коледжами та університетами, включають програму іспитів коледжа Томаса 

Едісона (Thomas Edison College Examination Program) щодо підтримки 

нетрадиційної освіти; мовні іспити університету Нью-Йорка; іспити за програмою 

підвищення кваліфікації, які використовують на вступних іспитах у коледж.  

Менш формалізовані методи попереднього навчального оцінювання 

включають індивідуальне портфоліо студентів та оцінювання за безкредитними 

програмами.  

У навчальних закладах попереднє навчальне оцінювання передбачає 

перевірку результатів навчальної діяльності в межах одного модуля або цілого 

курсу. Певна гнучкість є невід’ємною характеристикою модуля, і деякі навчальні 

заклади надають студентам кредит за предмет, що інтегрує міждисциплінарні 

знання, а не конкретний зміст модуля. Розробка портфоліо передбачає 

демонстрацію академічного розвитку та певного спектру компетентностей. 

Простежується інтеграція методів здобуття та накопичення кредитів із широко 

розвивальною та ліберально-гуманістичною спрямованістю. Студентам 

пропонується отримати не лише кредит за певний проміжок навчальної 

діяльності, а й набувати впевненість у власному рівні знань, підвищити рівень 

самосвідомості, удосконалити академічні знання і навички спілкування. 

Наприклад, багато коледжів пропонують некредитні навчальні програми, які 

відповідають курсу коледжа. Деякі штати працюють над визначенням 

еквівалентності кредитів цих програм. 

Існує низка вищих навчальних закладів, які протягом багатьох років 

пропонують освітні програми для дорослих. Громадський коледж штату Вермонт 

та Державний коледж Томаса Едісона у штаті Нью-Джерсі стали лідерами у 

розробці політики та методології попереднього навчального оцінювання. 

Дорослим надається можливість здобувати освіту на рівні коледжу за межами 

офіційних занять; людина може бути включена у навчальну діяльність, що не є 

частиною навчальної програми; і особа може мати навички та уміння, які 
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офіційне тестування не може оцінити. Фінансування послуг із попереднього 

навчального оцінювання здійснюється на рівні навчального закладу. 

Забезпечення якості вищої освіти залишається головним пріоритетом у 

США. Рада з навчання дорослих впродовж 30 років розробляла набір із десяти 

незалежних стандартів якості, щоб забезпечити відповідність програм 

попереднього навчального оцінювання академічній доброчесності. Десять 

стандартів оцінювання навчання є наступними: кредит повинен присуджуватися 

лише за навчання, а не за досвід; оцінка повинна базуватися на узгоджених та 

оприлюднених критеріях; оцінка повинна розглядатися як невід'ємна частина 

навчання, а не окремо від нього; визначення кредитів та рівня компетентності 

повинно відповідати тематики; кредитна та інша акредитація повинна відповідати 

контексту, в якому вона надається та приймається; політика, процедури та 

критерії, що застосовуються до оцінки, включаючи положення про апеляцію, 

повинні бути повністю розкриті та відомі для всіх сторін, які беруть участь у 

процесі оцінювання; увесь персонал, який бере участь в оцінюванні попереднього 

рівня навчання, повинен проходити належну підготовку та постійно підвищувати 

свою кваліфікацію для виконання своїх функцій; програми оцінки слід регулярно 

переглядати і доповнювати.  

Оцінка та визнання попереднього навчання (Prior Learning Assessment and 

Recognition, PLAR) у Канаді є інструментом, який допомагає декільком цільовим 

групам, зокрема: працівникам старшого віку (з офіційними посвідченнями чи без 

них), які прагнуть отримати сертифікат чи влаштуватися на роботу; іммігрантам, 

що потребують визнання компетенцій, набутих за межами Канади; членам 

маргінальних груп, які планують навчатися та працювати; менеджерам з 

управління персоналом та консультантам, яким доручено підтримувати дорослих, 

які мають досвід роботи, але невпевнені у своїх знаннях та навичках. 

Попереднє навчальне оцінювання використовується різними підсекторами 

освіти та навчання в різній мірі. Більшість державних коледжів визнають 

попереднє навчання принаймні в деяких своїх програмах. У провінціях 

Британська Колумбія, Квебек та Онтаріо пропонують попереднє навчальне 
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оцінювання дорослим із дипломом середньої освіти з особливим акцентом на 

особах, які не закінчили середню освіту. Наприклад, в Онтаріо, Міністерство 

освіти здійснює  фінансування шкільних рад з метою забезпечення попереднього 

оцінювання дорослих учнів, які планують отримати атестат про середню освіту 

(CMEC, 2005). 

Попереднє оцінювання має місце у більшості державних коледжів Канади. 

Розрізняють оцінку набутого академічного рівня; оцінку знань, навичок та 

компетентностей стосовно розвитку особистості; оцінку потреб у навчанні для  

працевлаштування. В усіх випадках це передбачає порівняння навчальних 

досягнень дорослих із стандартами або вимогами, встановленими органами, що 

здійснюють атестацію. 

Уряд Канади через Департамент людських ресурсів та соціального розвитку 

забезпечує фінансування попереднього навчального оцінювання. Але 

підтвердження та визнання результатів навчання щодо відповідності набутих 

компетентностей певній професії є провінційною та територіальною 

відповідальністю (CMEC 2012). 

За фінансової підтримки урядом Канади, було розроблено 14 стандартів 

попереднього оцінювання та визнання результатів навчання, які у 1999 році 

Канадською асоціацією з оцінки попереднього навчання (Canadian Association of 

for Prior Learning Assessment (CAPLA) були доповнені практичними тестами, 

вимогами до експертів. Сьогодні відбувається подальше їх удосконалення з 

залученням широкого колу зацікавлених сторін. Пан-канадські 

(загальноканадські) стандарти до оцінки попереднього навчання та визнання 

кваліфікацій набутих за межами країни було розроблено у 2009 році і активно 

впроваджуються у практику (Kennedy 2014).  

У національному звіті Канади щодо визнання результатів неформального та 

інформального навчання (OECD 2008) перераховуються три ключові механізми 

попереднього оцінювання та визнання результатів навчання: 
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 механізм викликів, за яким студенту може бути дозволено «кинути» 

виклик школі, коледжу чи університету щодо вимог до отримання певних 

кредитних одиниць за допомогою курсу, що викладається та іспиту. 

 Еквівалентність, що дозволяє студентам продемонструвати, що раніше 

набута кваліфікація повинна враховуватися та звільняти від опанування  частини 

кредитів. Цей механізм стосується домовленостей щодо трансферу кредитів між 

коледжами в межах провінції, а іноді й між коледжами та університетами. Така 

практика поширена між провінціями / територіями. Водночас домовленості про 

трансфер кредитів майже ніколи не звільняють кандидата від вступного іспиту.  

 портфоліо, що є загальновизнаним інструментом попереднього 

оцінювання результатів навчання.  

Цікавим є досвід роботи Центру попереднього навчання для особистого 

розвитку та планування кар’єри в Галіфаксі, Нова Шотландія. Фахівці центру 

допомагають складати портфоліо, консультують щодо можливостей заповнення 

прогалин шляхом подальшого навчання, підготовки до іспитів. Курси з 

підготовки портфоліо (2-3 кредити) пропонуються й американськими 

університетами.   

Підкреслимо, що механізми визнання та підтвердження результатів 

неформального та інформального навчання у різних штатах США та провінціях / 

територіях Канади є дещо відмінними, що зумовлено децентралізацією 

управління освітою дорослих. Уряди штатів США та провінцій / територій 

Канади розробляють законодавче забезпечення, стандарти, відбирають форми та 

методи валідації. Так, поряд із такими формами та методами як екзамен, тести, 

бесіда, широко використовується самооцінка (за критеріями), спостереження, 

моделювання ситуації та ін. Як ми вже наголошували, важливе місце у визнанні 

результатів неформального та інформального навчання дорослих належить 

портфоліо, яке можна розглядати як результат самооцінювання та підтвердження 

наявних досяґнень за допомогою різноманітних документів, фото, звітів, 

рекомендацій з попереднього місця роботи чи навчання, презентацій, тощо. 
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Водночас метод портфоліо завжди доповнюється іншими методами зокрема 

інтерв’ю, демонстрацією, спостереженням та ін. Сьогодні широко 

використовують електронне портфоліо. Однак важливо, щоб людина мала 

можливість вибору між поданням письмового та електроного портфоліо, оскільки 

останнє може стати потенційним бар'єром для тих дорослих, які не володіють 

комп'ютерною грамотністю або не мають зручного доступу до комп'ютеру. 

На нашу думку, ефективність та якість оцінювання, визнання та 

підтвердження результатів попереднього навчання залежать від дотримання 

певних принципів, якими є добровільність учасників, прозорість процедури 

(ясність, доступність, відкритість), збереження конфіденційності людини, 

неупередженість експертів, достовірність і легітимність процедури валідації. 

Відповідно до них у північноамериканській освіті дорослих сформульовано 

рекомендації до здійснення процедури валідації результатів неформальної та 

інформальної освіти дорослих, серед яких: надання консультацій та роз’яснення 

щодо даної процедури, допомога у виборі шляхів її проходження; зрозумілі та 

прості правила та критерії її здійснення та оцінювання; неупередженість та 

справедливість експертів; погодженість змісту, критеріїв, методів оцінювання з 

усіма зацікавленими сторонами; відповідність кредитів та документів (дипломів, 

сертифікатів) тим, що видаються в освітніх інституціях формальної освіти; 

надання можливості подання апеляції (Day, M. (2013; Kennedy, B. (2014; 

Терьохіна, 2015). 

Наші розвідки засвідчили, що важливою тенденцією розвитку 

північноамериканської освіти дорослих є розробка, постійне вдосконалення та 

розширення аспектів процедури визнання та сертифікації результатів 

неформального та інформального навчання дорослих. Сьогодні така процедура 

охоплює визнання знань, умінь, навичок, що були набуті у різних освітніх 

інституціях освіти дорослих та робочому місці, у громадських організаціях. 

Особливий акцент та фінансова допомога надається низькокваліфікованим 

робітникам, безробітним, мігрантам та іншим незахищеним верстам населення, 

які прагнуть соціалізуватися, працевлаштуватися. Зазначимо, що в Україні тільки 
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розпочато створення механізмів валідації результатів неформальної та 

інформальної освіти дорослих. На засіданні Міжвідомчої робочої групи з 

розробки нормативно-правових актів з питань підтвердження результатів 

неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями було 

схвалено Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання професійних знань, 

умінь і навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь і 

навичок, анкет самооцінювання за результатами неформального професійного 

навчання (2015); у Законі України про професійний розвиток працівників введено 

термін «неформальне професійне навчання»; постанову Кабінетом Міністрів Про 

Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб 

за робітничими професіями (2013 р.); наказ Міністерства соціальної політики 

України щодо вимог до підприємств, установ, організацій для підтвердження 

результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими 

професіями (2014 р.), переліку робітничих професій, за якими здійснюється 

підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 

робітничими професіями(2014 р.) та Порядок створення комісії для 

підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 

робітничими професіями (2013р.), а також Про затвердження Порядку видачі та 

форм документів про підтвердження результатів неформального професійного 

навчання осіб за робітничими професіями (2014 р.). Це засвідчує усвідомлення в 

Україні необхідності вирішення проблеми валідації результатів неформальної та 

інформальної освіти дорослих, пошуку шляхів до її вирішення. У цьому контексті 

може стати у нагоді досвід північноамериканських країн.  

 

6.4. Можливості творчого використання прогресивних ідей 

північноамериканського досвіду розвитку освіти дорослих в Україні 

Осмислення тенденцій розвитку північноамериканської освіти дорослих  

уможливило розробку рекомендацій щодо творчого використання його 

конструктивних ідей в розбудові освіти дорослих в Україні в умовах інтеграції до 

світового освітнього простору. 
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Оскільки компаративне дослідження розвитку освіти дорослих у США і 

Канаді ми здійснювали за історичним, концептуальним, структурно-організаційним 

та змістово-процесуальним критеріями, то доречним вважаємо їх використання й 

про розробці науково-методичних рекомендацій на рівнях держави, громади, 

провайдерів за такими напрямами як: стратегічно-концептуальний, законодавчий, 

фінансовий, організаційно-управлінський, організаційно-андрагогічнй. 

За стратегічно-концептуальним напрямом пропонуються такі рекомендації:   

 розробити Національну стратегію розвитку освіти дорослих в Україні на 

2021–2026 рр., в якій на основі аналізу стану розвитку освіти дорослих 

сформулювати її цілі, завдання; обгрунтувати стратегічні напрями розвитку. Її 

необхідність зумовлена підвищення значення освіти дорослих у сучасному 

суспільстві, інтеграційними устремліннями України. Відповідно до Стратегії 

необхідно підготувати План дій з її поетапної реалізації;  

 підготувати Стратегію розвитку післядипломної освіти, що є складовою 

освіти дорослих, забезпечуючи набуття і вдосконалення професійних 

компетентностей шляхом підвищення кваліфікації та перепідготовки, стажування 

і спеціалізації.  

 розробити Стратегії розвитку освіти дорослих в громаді, Стратегію 

розвитку міст, що навчаються, що будуть спрямовані на розвиток спільнот 

регіону, громади, міста щодо надання можливості дорослій людини навчатися 

впродовж життя, залучати громадян до активної участі у вирішенні проблемних 

питань,  

 обґрунтувати концептуальних засад розвитку формальної, неформальної й 

інформальної освіти дорослих із урахуванням як національних особливостей, так й 

інноваційних ідей світового досвіду;  

 розроблення концептуальних документів у галузі освіти дорослих 

зокрема Концепцію розвитку механізмів визнання результатів неформальної й 

інформальної освіти дорослих, яка стане вкрай необхідна в контексті забезпечення 

зайнятості, надання можливості дорослим людям підтвердити знання, уміння, 

навички, що були отриманні в умовах неформальної та інформальної освіти; 



425 

 започаткування підготовку щорічних аналітичних звітів, доповідей для 

відстежування змін в освіті дорослих. Такі звіти є важливими у визначенні 

ефективності освіти дорослих впродовж року та врахуванні їх результатів при 

розробці стратегій розвитку освіти дорослих на наступний рік; 

 активізація наукових досліджень у галузі освіти дорослих, зокрема, 

проведення компаративних досліджень тощо, які є необхідними та важливими у 

контексті визначення стратегічних напрямів розвитку, інтеграції системи освіти 

дорослих до світового освітнього простору; 

 розширення міжнародної співпраці у галузі освіти дорослих, що сприяє 

обміну досвідом, виконання спільних проєктів тощо; 

Відповідно до законодавчого напряму, вважаємо доцільним: 

 прискорення проходження процедур, пов’язаних із прийняття Закону про 

освіту дорослих та Концепції розвитку освіти дорослих; подальше розроблення 

законодавчого забезпечення з метою створення розгалуженої законодавчо-правової 

бази освіти дорослих. Законодавче забезпечення є визначальним у реформуванні 

освіти дорослих, що знаходить підтвердження у результатах компаративних 

дослідженнях у галузі освіти дорослих. Його розроблення дасть можливість 

активізувати та залучати людські ресурси на ринок праці; сприятиме вирішенню 

проблемних питань соціальної інклюзії дорослих; забезпечить розширення мережі 

провайдерів освітніх послуг для дорослих;  

 -розпочати підготовку «Зеленої книги» (документ, в якому викладено 

підходи Уряду  та визначення ним проблем освіти дорослих, які потребують 

вирішення на законодавчому рівні, а також консультацій та обговорення зі 

стейкголдерами) та «Білої книги» (аналітичний документ, який містить мету, 

завдання, підходи до аналізу проблеми, його обговорення чи версію 

законопроекта, який необхідно обговорити та прийняти) щодо державної політики 

у галузі освіти дорослих; 

 забезпечення широкою участі представників громадськості, роботодавців, 

дорослих, що навчаються, незалежних експертів у підготовці, обговоренні та 

прийнятті проєктів законодавчо-правових документів; 



426 

 розроблення Загальнодержавної програми розвитку освіти дорослих на 

певний період, з чітко визначеною метою та очікуваними результатами з метою 

забезпечення неперервного професійного та особистісного розвитку; 

 розроблення законодавчої підтримки неформальної та інформальної освіти 

дорослих та механізмів визнання та підтвердження результатів неформального та 

інформального навчання дорослих на всі професії; що дасть можливість людини, яка 

володіє певними компетентностіями підтвердити їх без проходження навчання в 

освітніх закладах формальної освіти;  

 забезпечення на законодавчому рівні рівність прав і обов’язків 

провайдерів незалежно від форми власності (державні, приватні);  

 розроблення та реалізація державних, регіональних й місцевих програм, 

проєктів стосовно навчання різних верст населення;  

 створення розгалуженої правової інфраструктури з метою реалізації 

 прав людини на рівний доступ до освіти тощо. 

За фінансовим напрямом пропонуються такі рекомендації: 

 збільшення обсягу інвестицій в освіту дорослих зокрема державних 

інвестицій з метою створення інструменту фінансового стимулювання. Їх 

важливість та необхідність підтверджують результати проведеного дослідження; 

 розроблення механізмів багаторівневого фінансування, залучаючи кошти 

державного, регіонального, місцевого рівня (гранти, субсидії), громадських 

організацій, фондів, спонсорів бізнес-структур тощо;  

 підтримання створення Фонду підтримки освіти дорослих, якій зможе 

надавати фінансову підтримку як освітнім провайдерам, так й здобувачам освіти 

дорослих; 

 забезпечення рівнозначної фінансової підтримки провайдерів освітніх 

послуг для дорослих усіх форм власності;  

 надання податкових пільг роботодавцям задля мотивування їх до навчання 

персоналу. 

За організаційно-управлінським напрямом пропонуємо: 
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 сприяти переходу до децентралізованого управління освітою дорослих, за 

яким органам місцевого самоврядування передаються  повноваження та 

відповідальність щодо організації та управління освітою дорослих; до громадсько-

державного характеру управління, що передбачає тісну співпрацю суспільних та 

державних суб’єктів управління, розвиток самоврядних асоціацій, громадських 

органів управління освітою дорослих; запровадження управлінської моделі «знизу 

вгору», яка передає ініціативу на місцеві органи влади, громадськість, передбачає 

поєднання державного та громадського контролю;  

 створенню міжгалузевої (міжміністерську) структуру щодо координації 

освіти дорослих, оскільки дана галузь не охоплює не тільки освіту, а й культуру, 

здоров’я, економіку, тощо; Координаційної раду з питань впровадження реформ у 

сфері освіти дорослих, що сприятиме узгодженості дій центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, розширенню соціального партнерства з органами 

місцевого самоврядування, громадськими організаціями, стейкхолдерами; 

Консультативно-дорадчого органу регіонального рівня щодо вирішення питань 

розвитку освіти дорослих на регіональному та місцевому рівнях; інформаційної 

структури (ресурсних центрів, служб інформації) щодо надання інформації 

населенню про наявні освітні програми для дорослих, а також регіональних, 

місцевих, громадських організацій освіти дорослих; 

 сприяти поширенню соціального партнерства між владою, бізнесом, 

суспільством, освітніми інституціями;  

 внести підготовку андрагогів до державного замовлення на підготовку 

кадрів, а також підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів. 

За організаційно-андрагогічним напрямом пропонуються такі рекомендації: 

 посилювати диверсифікаційність структури освіти дорослих з метою 

забезпечення освітніх потреб дорослої людини; 

 забезпечувати розгалуженість мережі освітніх провайдерів різної форми 

власності; особливу увагу приділяти освітнім інституціям неформальної освіти 

дорослих; 

 забезпечувати варіативність змісту освіти та гнучкість навчальних програм 
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відповідно до освітніх потреб дорослих, громади, суспільства; їх випереджальний 

характер;  

 активне використання в процесі навчання дорослих моделей 

андрагогічного, емпіричного, самоспрямованого, трансформаційного навчання; 

 здійснення процесу навчання на основі андрагогічних принципів; 

впровадження інноваційних технології навчання, у тому числі дистанційного, 

цифрового навчання; створення умов для професійного і особистісного розвитку 

дорослих учнів в процесі навчання.  

Вважаємо, що творче використання конструктивних ідей 

північноамериканського досвіду стане в нагоді при реформуванні освіти дорослих в 

Україні.  

 

Висновки до шостого розділу 

Узагальнення результатів наукового пошуку дало можливість зробити 

висновок про подібність генези освіти дорослих у США і Канаді, що зумовлюється 

суголосністю історичного, політичного, соціокультурного, соціально-економічного 

розвитку обох країн; про спільність теоретико-методологічних, концептуальних, 

організаційно-управлінських та змістово-процесуальних засад розвитку освіти 

дорослих, що уможливило схарактеризувати феномен «північноамериканська освіта 

дорослих», який вирізняється багатовимірністю, поліфункціональністю, 

зумовленістю зовнішніми та внутрішніми чинниками розвитку американського й 

канадського суспільства та динамікою змін освітніх потреб дорослої людини в 

контексті швидкоплинних вимог економіки, ринку праці, суспільства, держави. 

Визначено інваріантні складові розвитку і функціонування північноамериканської 

освіти дорослих (цільовий, теоретико-методологічний, структурний, управлінський, 

процесуальний, результативний), що тісно пов’язані між собою та взаємозумовлені; 

виявлено, що незважаючи на подібність інваріантних складових, кожна з систем 

освіти дорослих досліджуваних країн має деякі відмінності в їх наповненні, що 

відображають їх національні особливості.   



429 

Визначено сутність поняття «тенденції розвитку освіти дорослих» як напрям 

розвитку й функціонування освіти дорослих у певний період, що зумовлений 

зовнішніми та внутрішніми історичними, політичними, соціально-економічними, 

соціокультурними, андрагогічними чинниками та дозволяє спрогнозувати її поступ 

на різних рівнях освітнього простору.  

Окреслено актуальні тенденції розвитку північноамериканської освіти 

дорослих та подано їх класифікацію, критеріями якої обрано параметр дії, що 

враховує географічне поширення та функціональні зміни в освіті дорослих 

північноамериканських країн із урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників.  

До тенденцій за критерієм поширеності відносимо: глобальні, регіональні 

національні тенденції, які розкривають взаємозв’язок й взаємовплив глобального, 

регіонального та локального освітніх просторів та дозволяють враховувати сучасні 

світові тенденції розвитку освіти дорослих.  

Тенденції розвитку північноамериканської освіти дорослих за функціональним 

критерієм об’єднано у три групи: концептуально-визначальні, організаційно-

управлінські, змістово-процесуальні.   

З’ясовано, що освіти дорослих в Україні пройшла тривалий шлях історичного 

розвитку та продовжує динамічно розвиватися. Встановлено, що початок 

XXI століття позначився інтенсивним пошуком шляхів розвитку освіти дорослих, 

усвідомленням її значення у подоланні цивілізаційних викликів; створенням 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; розробленням 

проектів «Закон про освіту дорослих», «Концепція освіти дорослих» (Л. Лук’янова); 

прийняттям Закону України «Про освіту» (2017), в якому освіта дорослих набула 

актуального визначення; впровадженням програми «Видача ваучерів для 

підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці»; створенням 

Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих», що у 2016 р. отримала 

статус офіційного члена Європейської асоціації освіти дорослих; розвитком 

міжнародного співробітництва у сфері освіти дорослих, долученням до міжнародних 

проєктів; проведення наукових досліджень у сфері освіти дорослих; розбудова 

громадського та приватного сектору освіти дорослих; включення професії 



430 

«андрагог» до Національного класифікатора професій тощо. Нині в Україні все ще 

відсутня ефективна державна політика у сфері освіти дорослих, не прийнято на 

державному рівні Закон освіти дорослих, не розроблено Стратегію розвитку, що 

гальмує її поступ в Україні. Окреслено перспективи розвитку освіти дорослих в 

Україні.   

Визначено можливості творчого використання конструктивних ідей 

північноамериканського досвіду у контексті реформування освіти дорослих в 

Україні на рівнях держави, громади, провайдерів за стратегічно-концептуальним, 

законодавчим, фінансовим, організаційно-управлінським, організаційно-

андрагогічним напрямами. 

 

Результати дослідження, відображені в розділі, викладені у таких 

публікаціях автора: Теренко, 2017d; Теренко, 2018a; Теренко, 2018l; Теренко, 

2019a; Теренко, 2019j;  Теренко, 2019l; Теренко, 2020a.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Узагальнення результатів дослідження тенденцій розвитку освіти дорослих у 

США і Канаді (друга половина XX – початок XXI століття) свідчить про досягнення 

мети й розв’язання завдань дослідження та дає підстави для таких висновків: 

1. Бібліографічний аналіз досліджуваної проблеми у працях українських та 

зарубіжних учених дозволив на основі проблемно-тематичного критерія 

систематизувати джерельну базу за такими напрямами: історико-педагогічним, 

соціально-економічним, теоретико-методологічним, психологічним, 

організаційно-андрагогічним, професійно-андрагогічним. Виявлено 

міждисциплінарний характер досліджень проблеми освіти дорослих. З’ясовано, 

що ґрунтовні дослідження з проблем освіти дорослих розпочалися у другій половині 

XX століття предметом яких стало: розвиток життєвих навичок дорослої людини, 

активного громадянства, набуття та оновлення як професійних, так й соціальних 

компетентностей, інтегрування мігрантів та біженців у суспільство через навчання, 

концепції активного старіння, підвищення рівня освіти низкокваліфікованих 

робітників, забезпечення зайнятості тощо; розгляд освіти дорослих як стратегічного 

ресурсу розвитку держави; економічного імперативу; соціального інституту, який 

здатен розвивати людський капітал, засобу саморозвитку, самореалізації, демократії.  

В умовах глобалізаційних, інтеграційних процесів, розвитку суспільства 

знань спостерігається посилений інтерес до компаративних досліджень у галузі 

освіти дорослих, які стають перспективним напрямом освітньої 

компаративістики; простежено генезу становлення та розвитку компаративних 

досліджень у галузі освіти дорослих і виокремлено емпіричний період (друга 

половина XIX – перша половина XX століття) – період накопичення та 

суб’єктивного опису фактів і період наукових досліджень (друга половина XX –

 початку XXI століття) – період концептуалізації та інституалізації; доведено, 

якщо у другій половині XX століття мета компаративних досліджень у сфері 

освіти дорослих була пов’язана з інформованістю, розумінням інших систем 

освіти дорослих, то на початку XXI століття – це вивчення, аналіз систем освіти 
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дорослих задля розроблення спільних шляхів її реформування та реалізації 

освітньої політики. 

Доведено, що незважаючи на багатовекторність вивчення феномену освіти 

дорослих, предметом наукового пошуку вчених ставали окремі аспекти 

досліджуваної нами проблеми, відтак цілісне системне її вивчення залишилося за 

межами інтересів науковців.  

2. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади компаративного 

дослідження освіти дорослих у США і Канаді. Розроблено структурно-

концептуальну модель дослідження. Здійсненню цілісного вивчення 

досліджуваної проблеми сприяло комплексне використання взаємодоповнюючих 

методологічних підходів, які було систематизовано у групи: філософсько-

визначальні (діалектичний, гуманістичний, еволюційний), базові (системно-

синергетичний, цивілізаційний, антропологічний, міждисциплінарний), 

концептуально-визначальні (культурологічно-аксіологічний, акмеологічний, 

особистісно-діяльнісний), процесуально-орієнтовані (андрагогічний, 

середовищний, компетентнісно-контекстний).  

Схарактеризовано понятійно-термінологічний апарат дослідження, 

теоретичний аналіз якого уможливив виокремлення трьох груп понять з їх рівня 

фундаментальності, концептуальності та узагальненості: загальнопедагогічні 

(освіта, неперервна освіта, навчання, розвиток, професійний розвиток, 

особистісний розвиток тощо), базові (освіта дорослих, неперервна професійна 

освіта, формальна освіта дорослих, неформальна освіта дорослих, інформальна 

освіта дорослих, доросла людина тощо), специфічні (дорослий, що навчається, 

андрагогіка, андрагогічна модель, андрагогічні принципи, андрагог тощо). 

Встановлено міждисциплінарність і багатоаспектність понятійно-термінологічного 

апарату; його спрямованість на уточнення структури та оновлення змісту понять 

відповідно до змін у суспільстві і науці.  

Характеристика термінологічного поля дослідження уможливила 

визначення освіти дорослих як: суспільного, освітнього та культурного феномену, 

імперативу розвитку суспільства знань, знаннєвої економіки, громадянського 
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суспільства; підсистеми освіти впродовж життя, системоутворюючим фактором 

якої є освітні потреби; соціального інституту, що забезпечує рівний доступ до 

навчання, професійну і соціальну адаптацію дорослої людини в умовах 

швидкоплинних суспільних змін; освітній процес, що забезпечує розвиток та 

формування професійних і соціальних компетентностей упродовж життя.  

Визначено, що теоретичні засади розвитку освіти дорослих у США і Канаді 

вирізняються поліконцептуальністю, міждисциплінарним синтезом філософських 

ідей лібералізму, неолібералізму, прагматизму, прогресивізму, гуманізму, 

радикалізму, конструктивізму, а також ідей неперервності, відкритості, 

демократизації, випереджального розвитку; низки концепцій (гуманістичних 

(«Я-концепція», концепції самоактуалізації, освіти впродовж життя та ін.), 

технократичних (реіндустріалізації, «назад до основ» та ін.), прагматичних 

(«навчання через дію», навчання на основі досвіду, інтегрованого розвитку 

компетентностей, соціального реконструктивізму, «освіти для виживання», освіти 

в громаді), когнітивних (трьохарочного інтелекту, медіації чи опосередкованого 

досвіду, навчання множинного інтелекту та ін.); спектру теорій, зокрема теорій 

людського та соціального капіталу, цільової орієнтації, потреб, очікування, 

навчання дорослих та ін. Означені ідеї, теорії та концепції стали підґрунтям 

розвитку і функціонування освіти дорослих США і Канади на основі принципів 

демократизації, гуманізації, соціальної спрямованості, ринкової зорієнтованості, 

відкритості,  випереджального розвитку. 

3. Здійснення ретроспективного аналізу ґенези освіти дорослих у США і 

Канаді дало змогу встановити спільність історичних (колонізація, імміграційні 

процеси, федералізація), соціально-економічних (індустріалізація, урбанізація, 

імміграція), соціокультурних (мультикультурність, багатомовність, 

полірелігійність) витоків та тенденцій розвитку освіти дорослих, що уможливило 

виокремлення феномену північноамериканської освіти дорослих та розроблення й 

обґрунтування авторської періодизації її розвитку у другій половині XX – початку 

XXI століття, критеріями стали конкретно-історичні події, політичні, соціально-

економічні, соціокультурні, інституційні та освітні зміни у США і Канаді, а також 
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динаміка формування законодавчо-правової бази стосовно освіти дорослих, 

трансформація її структури, цілей, функцій, змісту, форм і методів навчання. 

Розвиток північноамериканської освіти дорослих відбувався упродовж трьох 

періодів, які деталізовано в етапах задля визначення відмінностей часових 

інтервалів кожного періоду: протягом періоду реформування (50-ті – 70-ті рр. 

XX ст.), що представлений розвивально-пошуковим етапом (1950–1965), який 

характеризується усвідомленням важливості та необхідності розвитку освіти 

дорослих в умовах економічного зростання; зміщенням акцентів в освіті дорослих 

на задоволення професійних потреб; пошуком шляхів та механізмів її розвитку у 

контексті вирішення проблем задоволення ринку праці у кваліфікованих 

робітниках, боротьбі з неграмотністю, розвитком демократії тощо; законодавчо-

концептуальним етапом (1966–1979), що вирізняється створенням законодавчо-

правової бази освіти дорослих, обґрунтуванням концепцій її розвитку, 

професійною орієнтованістю, нерівномірністю у фінансування форм та видів 

освіти дорослих; упродовж періоду інституалізації (80-ті – 90-ті рр. XX ст.), що 

складається з двох етапів: етапу розвитку функціональної грамотності дорослих 

(1980–1990), пріоритетами якого стала неперервна освіта, поширення грамотності, 

надання рівного доступу до освіти дорослим, базова освіта дорослих, перехід до 

неоліберальної практики в освіті дорослих, розширення мережі провайдерів 

освіти дорослих тощо; конструктивного етапу (1991–1999), що позначений 

поширенням грамотності як механізму вирішення проблем зайнятості, 

ефективного громадянства, боротьби з бідністю; розгалуженістю мережі освітніх 

інституцій, збільшенням фінансування програм сімейної грамотності та 

грамотності на робочому місці, програм американізації / канадизації іммігрантів 

тощо; протягом періоду модернізації (2000 –10-ті рр. XXI ст.), що містить: 

ринково-зорієнтований етап (2000–2008), який характеризується утвердженням 

неолібералізму; акцентуванням на базовій освіті дорослих; розвитком 

дистанційної освіти;  збільшенням інвестицій в освіту дорослих для ринку праці 

тощо; трансформаційний етап (2009 – нині), який вирізняється соціальною 

зоорієнтованістю, що забезпечуються збільшенням фінансування базової освіти 
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дорослих, освіти корінних народів, маргінальних груп населення, запровадженням 

політики позитивної дискримінації, поглибленням соціального партнерства тощо.  

З’ясовано, що освіта дорослих у США і Канаді пройшла складний та 

тривалий шлях становлення та розвитку й продовжує інтенсивно розвиватися на 

сучасному етапі під впливом зовнішніх (науково-технічних, соціально-

економічних, демографічних, соціокультурних, технологічних) і внутрішніх 

(освітні інтереси, потреби дорослого, суспільства, держави) чинників. 

4. Динаміка структурно-функціональних змін в освіті дорослих США і Канади 

зумовлюється трансформацією її мети під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. 

Мета освіти дорослих змінювалася від її ліберальної спрямованості, непрофесійного 

характеру, акцентованості на особистісному розвитку, соціальному призначенні до 

більш широкого змістового наповнення – професійної зорієнтованості, гармонійного 

поєднання професійного та особистісного розвитку, розвитку суспільства через 

активну участь громадян. Розроблене дерево цілей північноамериканської освіти 

дорослих дозволило визначити підпорядкованість та взаємозв’язок стратегічних, 

тактичних, конструктивних та операційних цілей, їх зумовленість потребами 

суспільства, держави, особистості. Водночас динамічні зміни у цілях освіти 

дорослих зумовлюють трансформації її функцій. Спостерігається зміна 

визначальних функцій північноамериканської освіти дорослих від просвітницької та 

розвивальної (XVI–XVII ст.) до компенсуючої та адаптивної (XVIII–XIX ст.), 

професійної та соціалізуючої (перша половина XX ст.), кваліфікаційної, 

підтримуючої та ідейно-інтегративної (друга половина XX ст.), гуманістичної й 

функції неперервності. Осмислення функцій північноамериканської освіти дорослих 

довело її багатофункціональність, що знайшло відображення у диверсифікованості 

структури освіти дорослих США і Канади, яка підтримується завдяки 

децентралізації управління освітою, зумовлюючи її регіональні  особливості на рівні 

штатів (США), провінцій / територій (Канада). 

Структура формальної освіти дорослих представлена загальною, професійно-

орієнтованою, дуальною освітою дорослих із суттєвим поширенням дуальної освіти 

дорослих. Структура неформальної освіти дорослих вирізняється вертикальною та 
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горизонтальною диверсифікацією, що зумовлює її швидке реагування на зрослі 

потреби дорослої людини. Її складниками є базова освіта, освіта для потреб ринку 

праці, громадянська освіта, особистісно-розвивальна освіта, соціально-рольова 

освіта, кожний з яких вирізняється багатоаспектністю та багатоспрямованістю. 

З’ясовано, що, незважаючи на подібність структур північноамериканської освіти 

дорослих, їх «наповнення» має певні відмінності. Виокремлено тенденції: до 

зближення та комплементарності формальної, неформальної та інформальної освіти; 

зміщення акцентів до неформальної освіти дорослих; впровадження механізмів 

визнання і підтвердження результатів навчання, одержаних в умовах неформального 

та інформального навчання; тенденцію до розуміння інформальної освіти дорослих 

як важливої складової освіти впродовж життя, яка в умовах глобалізації та 

цифровізації суспільства перетворюється на стиль життя дорослої людини, що 

прагне до максимальної самореалізації й саморозвитку. 

Диверсифікація структури північноамериканської освіти дорослих зумовила 

розгалуженість мережі провайдерів освітніх послуг у галузі освіти дорослих, які за 

організаційно-правовим критерієм ми об’єднали у декілька груп: локальні, 

громадські, некомерційні, прибуткові, волонтерські. 

5. З’ясовано, що важливою характеристикою освіти дорослих у 

північноамериканських країнах є децентралізація управління, що означає передачу 

повноважень щодо планування, прийняття рішень та відповідальності від 

федерального уряду до уряду штатів (США), провінцій (Канада), муніципалітетів. 

Децентралізація управління освітою дорослих відбувається на рівні деволюції, за 

яким місцеві одиниці (провінції, штати, муніципалітети, округи, освітні інституції) є 

незалежними, з повними управлінськими повноваженнями та відповідальністю, а 

федеральний уряд має консультативні, наглядові функції; управління здійснюється 

на трьох рівнях (федеральному, регіональному (штат / провінція / територія), 

муніципальному). Встановлено, що Міністерство освіти на федеральному рівні було 

створено у США лише у 1979 році, а у Канаді Міністерства освіти існують тільки на 

провінційному рівні; кожний штат (США), провінція/територія (Канада) затверджує 

власну законодавчу базу, формує власну освітню політику у сфері освіти 
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дорослих; найбільш поширеними моделями управління освітою дорослих на 

регіональному рівні є модель управління за цілями та модель управління «знизу–

вгору». Особливостями децентралізації управління північноамериканською освітою 

дорослих є: базування на принципах демократії, плюралізму, конструктивного 

діалогу; диверсифікованість рівнів управління, використання багаторівневого 

фінансування, відхід від концепції сильного уряду у напрямі децентралізації; 

розвинуте самоврядування, створення мережі громадських організацій і посилення 

їхнього впливу у прийнятті управлінських рішень; розвиток державно-громадського  

управління освітою дорослих; розширення соціального партнерства; проведення 

ґрунтовних досліджень та отримання достовірної інформації (звіти, аналітика тощо), 

що стають підґрунтями для прийняття управлінських рішень стосовно розвитку 

освіти дорослих.  

6. Розкрито змістово-процесуальні аспекти освіти дорослих у США і Канаді. 

Децентралізація управління освітою дорослих надає можливість освітнім 

інституціям самостійно приймати рішення щодо конструювання освітніх програм та 

їх змісту; зумовлює диверсифікацію курикулумів освітніх закладів освіти дорослих, 

яка виявляється у багатоаспектності, гнучкості навчальних програм для дорослих, 

спрямованості на реалізації потреб та інтересів особистості й суспільства в процесі 

навчання. Визначальними вимогами до змісту освіти дорослих є збереження 

національної культури, демократичних цінностей, розвиток критичного мислення, 

ціннісних орієнтирів (демократична спрямованість, аксіологічність змісту освіти, 

спрямованість на формування відповідальності, толерантності, самостійності, 

індивідуальності дорослого учня, залучення до творчої, активної діяльності) тих, хто 

навчається. Серед різноманіття моделей перевага надається моделі інтегрованого 

курикулуму, що вирізняється міждисціплінарністю, практикоорієнтованістю, 

персоналізованістю. Курикулум закладів неформальної освіти дорослих  

характеризується клієнтоорієнтованістю, спрямованістю на задоволення потреб 

дорослих учнів.   

До змістово-процесуальних особливостей північноамериканської освіти 

дорослих віднесено: гуманістичну спрямованість; орієнтованість на задоволення 
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освітніх потреб дорослих; організацію процесу навчання на основі гармонійного 

поєднання андрагогічного, компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходів; 

застосування моделей андрагогічного, самоспрямованого, емпіричного, 

трансформаційного навчання, які характеризуються інноваційністю, забезпеченням 

активної суб’єктності, співробітництва; базування на загальнодидактичних та 

андрагогічних принципах, провідними з яких є демократизація, гнучкість, 

контекстність, модульність, співпраця у навчанні, вмотивованість, 

практикоорієнтованість, проблемноорієнтованість, врахування життєвого досвіду, 

самоспрямованість, створення атмосфери взаємоповаги та комфорту, критичного 

відображення та ефективної практики тощо; диверсифікацію змісту освіти дорослих 

з урахуванням освітніх потреб, соціального та професійного досвіду, вікових, 

етнічних особливостей дорослих; гнучкість, варіативність, модульність  навчальних 

програм;  посилення значимості програм базової освіти, активного громадянства, 

оволодіння іншомовною комунікацією соціальної і професійної адаптації, змішаних 

програм навчання, що поєднують академічний та професійний контекст; посилення 

практико-діяльнісної їх складової; можливість створення індивідуальної освітньої 

траєкторії навчання; пріоритетність використання інноваційних технологій та 

методів навчання, які базуються на активній суб’єктній діяльності. 

7. Окреслено тенденції розвитку північноамериканської освіти дорослих, 

подано їх класифікацію, критеріями якої обрано параметр дії, що враховує 

географічне поширення та функціональні зміни в освіті дорослих 

північноамериканських країн із урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників.  

До тенденцій за критерієм поширеності відносимо: глобальні (глобалізації, 

інтеграції, інтернаціоналізації, цифровізація, мультикультурності, демографічного 

старіння); регіональні (конвергенції, глокалізації, локалізації, переходу від 

культурної асиміляції до культурної гібридизації); національні (формування 

освітньої політики, розроблення стратегій розвитку). 

Тенденції розвитку північноамериканської освіти дорослих за функціональним 

критерієм об’єднано у три групи: концептуально-визначальні (упровадження ідей 

прагматизму, неолібералізму, освіти впродовж життя; економізації, орієнтації на 
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соціалізацію; масовізації; випереджального розвитку, посилення міграції; 

поширення грамотності; гармонізації формальної і неформальної освіти дорослих; 

демократизації; гуманізації; консьюмеризації, маркетизації, професійної 

зоорієнтованості, формування активної громадянськості); організаційно-

управлінські (створення законодавчої бази; децентралізації управління у сфері освіти 

дорослих; розвитку соціального партнерства; диверсифікації джерел фінансування; 

скорочення фінансування; посилення комерціалізації; інституалізації; розроблення 

механізмів визнання результатів неформальної й інформальної освіти дорослих); 

змістово-процесуальні (андрагогізації; гуманізації та демократизації процесу 

навчання; диверсифікації, кастомізації; гнучкості та варіативності, відкритості, 

віртуалізації, технологізації. Виявлені тенденції взаємопов’язані та взаємозумовлені, 

характеризують основні напрями розвитку сучасної північноамериканської освіти 

дорослих.  

8. Узагальнення північноамериканського досвіду розвитку освіти дорослих, 

уможливило розробку рекомендацій щодо творчого використання його 

конструктивних ідей в розбудові освіти дорослих в Україні в умовах інтеграції до 

світового освітнього простору на рівнях держави, громади, провайдерів за 

напрямами: стратегічно-концептуальним (розроблення Національної стратегії 

розвитку освіти дорослих в Україні на 2021–2026 рр., підготовка Плану дій з її 

поетапної реалізації; Концепції освітньої політики у галузі освіти дорослих; 

обґрунтування концептуальних засад розвитку формальної, неформальної й 

інформальної освіти дорослих із урахуванням як національних особливостей, так й 

інноваційних ідей світового досвіду; обґрунтування концептуальних засад визнання 

результатів неформальної й інформальної освіти дорослих; започаткування 

щорічних аналітичних звітів, доповідей щодо освіти дорослих; розширення 

міжнародної співпраці у галузі освіти дорослих); законодавчим (створення 

розгалуженої законодавчо-правової бази; прийняття Закону про освіту дорослих та 

Концепції розвитку освіти дорослих; розроблення: Загальнодержавної програми 

розвитку освіти дорослих; законодавства щодо поширення порядку підтвердження 

результатів неформального навчання осіб на всі професії;  розроблення та реалізація 
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державних, регіональних й місцевих програм, проектів стосовно  навчання різних 

верст населення; створення розгалуженої правової інфраструктури з метою 

реалізації прав людини на рівний доступ до освіти тощо); фінансовим (збільшення 

обсягу інвестицій в освіту дорослих, розроблення механізмів багаторівневого 

фінансування, залучаючи кошти державного, регіонального, місцевого рівня (гранти, 

субсидії), громадських організацій, фондів, спонсорів бізнес-структур тощо; надання 

податкових пільг роботодавцям задля мотивування їх до навчання персоналу; 

організаційно-управлінським (перехід до децентралізованого управління освітою 

дорослих; громадсько-державного характеру управління; запровадження 

управлінської моделі «знизу вгору»; створення: міжгалузевої (міжміністерську) 

структури щодо координації освіти дорослих, Координаційної ради з питань 

впровадження реформ у сфері освіти дорослих, Консультативно-дорадчого органу 

регіонального рівня; поширення соціального партнерства між владою, бізнесом, 

суспільством, освітніми інституціями); організаційно-андрагогічному (подальше 

розширення та диверсифікація  мережі провайдерів освітніх послуг для дорослих; 

диверсифікація змісту та програм для дорослих відповідно до освітніх потреб 

дорослих, громади, суспільства; активне використання в процесі навчання дорослих 

моделей андрагогічного, емпіричного, самоспрямованого, трансформаційного 

навчання; здійснення процесу навчання на основі андрагогічних принципів;  

впровадження інноваційних технології навчання, у тому числі дистанційного, 

цифрового навчання; у зв’язку з інтенсивним розвитком освіти в Україні, збільшити 

держзамовлення на підготовку андрагогів. 

Проведене дослідження не вичерпує всієї повноти визначеної проблеми. До 

перспективних напрямів подальших досліджень ми відносимо: теорію та практику 

визнання результатів неформальної та інформальної освіти дорослих у розвинутих 

країнах світу; концептуальні засади навчання різних категорій населення, зокрема 

іммігрантів, людей «третього віку», корінного населення, жінок та ін.; дослідження 

впливу освіти дорослих на розбудову громадянського суспільства, теоретичні та 

методичні засади компаративістики у галузі освіти дорослих.  
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Словник основних термінів дослідження 
 

adult basіs educatіon базова освіта дорослих 

adult educatіon освіта дорослих 

adult educator викладач для дорослих 

adult educatіon centre  центр освіти дорослих 

adult lіteracy грамотність дорослих 

andragogy андрагогіка 

andragog андрагог 

apprentіceshіp учнівство 

case method кейс-метод або метод аналізу ситуацій 

case study аналіз ситуацій 

Сhautauqua Іnstіtutіon Шатоквіанський інститут 

 “Chautauqua” “Чатакви” рекреакційно- навчальні центри 

сollaboratіve learnіng навчання у співпраці 

сommunіty сenter   громадський центр 

communіty college громадський дворічний коледж 

communіty development навчання місцевої спільноти 

communіty development worker фахівець з розвитку місцевої спільноти 

communіty educatіon освіта в громаді, громадянська освіта 

competency-based learnіng компетентнісне навчання 

contract контракт; навчальна угода; навчальний план 

сooperatіve agrіcultural extensіon 

servіce 

кооперативнаcслужба пропаганди 

cільськогосподарських знань 

counselіng консультування 

сurrіculum курс навчання, навчальний план 

decіsіon makіng exercіse вправа на прийняття рішень 

dіsplaсed homemaker  жінки, яка повернулася до роботи 

dіscovery learnіng «навчання шляхом відкриття», евристичне  

dіscussіon group дискусійна група,  

dіversіfіcatіon диверсифікація 

educatіonal extensіon поширення освіти 

educatіonal plannіng consultant консультант із планування 

El-derhostel пансіонат для пенсіонерів   

еvaluatіon оцінювання, оцінка 

face-to-face learnіng навчання «обличчя до обличчя» 

facіlіtator фасилітатор 

famіly lіteraсy сімейна грамотність 

flexіble гнучкий 

folk hіgh school вища народна школа 

folk school “Hіghlander” народна школа “Хайлендер” 

formal adult educatіon формальна освіта дорослих 

functіonal lіteracy функціональна грамотність 

group dіscussіon групова дискусія 

іnсlusіve eduсatіonal model інклюзивна освітня модель 
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іndependent learnіng незалежне навчання 

іnformal adult educatіon інформальна освіта дорослих 

Іnstіtute for learnіng іn retіrement інститут для людей пенсійного віку 

learner-centred learnіng особистсно-орієнтоване навчання 

learnіng by correspondence заочне навчання 

learnіng contract навчальний контракт 

learnіng for actіve cіtіzenshіp освіта для активного громадянства 

learnіng for democratіc cіtіzenshіp Освіта для демократичного громадянства 

learnіng socіety суспільство, що навчається 

lіfe adjustment movement рух прилаштування до життя 

lіfewіde learnіng учіння шириною в життя 

lіfelong educatіon неперервна освіта 

lіfelong learnіng учіння довжиною у життя 

learnіng communіty спільнота, що навчається 

lіfelong learnіng resource system система ресурсів для навчання впродовж 

життя 

Mechanіc’s Іnstіtute інститут механіків 

nonformal adult educatіon неформальна освіта дорослих 

оpen unіversіty відкритий університет 

рeer teachіng взаємонавчання,  

performance test випробування знань та вмінь на робочому 

місці 

prіor learnіng assessment  оцінка результатів попереднього навчання 

рroblem-solvіng approach задачний підхід 

publіc school безплатна державна школа 

recognіtіon of prіor learnіng визнання результатів попереднього навчання 

resource person експерт із навчальних ресурсів 

self-concept самосвідомість 

self-dіrected learnіng самоспрямоване навчання 

self-paced study гнучка форма навчання 

sіtuated learnіng  ситуативне навчання 

soсіal aсtіon соціальна дія 

teamwork робота в команді 

valіdatіon валідація 

weekend school недільні школи 

 

Додаток підготовлено автором. 
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Таблиця В.1.1 

Перелік організацій з освіти дорослих США 

 
Adult Hіgher Educatіon Allіance (AHEA) Асоціація вищої освіти дорослих 

Amerіcan Assocіatіon for Adult Educatіon 

(AAAE) 

Американська асоціація освіти дорослих 

Amerіcan Assocіatіon for Adult and 

Contіnuіng Educatіon (AAACE) 

Американська асоціація освіти дорослих 

та неперервної освіти 

Amerіcan Councіl on Educatіon (ACE) Американська рада з освіти 

Amerіcan Assocіatіon of Communіty College 

(AACC) 

Американська асоціація муніципальних  

коледжів 

Amerіcan educatіonal Research Asocіatіon 

(AERA) 

Американська асоціація з освітніх 

досліджень 

Assocіatіon of Adult Educatіon and Traіnіng 

Organіsatіons 

Асоціація освіти дорослих і організацій, 

що навчаються 

Assocіatіon for Contіnuіng Hіgher Educatіon 

(ACHE) 

Асоціація неперервної вищої освіти 

Assocіatіon of Retіred People (APP) Асоціація пенсіонерів 

Assocіatіon of Unіversіtіes of the Thіrd Age Асоціація університетів третього віку 

Assocіatіon of Unіversіty Evenіng Colleges 

(AUEC) 

Асоціація університетських вечірніх 

коледжів 

Сentral New York Coalіtіon for Adult 

Contіnuіng Educatіon 

Центральна коаліція неперервної освіти 

дорослих Нью-Йорка 

Coalіtіon of Adult Educatіon Organіzatіons - 

CAEO 

Коаліція організацій з освіти дорослих 

Commіssіon on Adult Basіs Educatіon 

(COABE)  

Комісія з базової освіти дорослих 

Councіl for Adult and Experіentіal Learnіng – 

CAEL 

Рада з освіти дорослих та емпіричного 

навчання 

Councіl for Advancement of Adult 

Lіteracy (CAAL) 

Рада з грамотності дорослих 

Іnternatіonal Councіl for Adult Educatіon 

(ІCAE) 

Міжнародна рада освіти дорослих 

Іnternatіonal Assocіatіon for Contіnuіng 

Educatіon and Traіnіng (ІACET)  

Міжнародна асоціація з неперервної 

освіти і навчання 

Natіonal Adult Educatіon Professіonal 

Development Consortіum (NAEPDC) 

Національний консорціум професійного 

розвитку в освіті дорослих 

Natіonal Assocіatіon for Adults wіth Specіal 

Learnіng Needs (NAASLN)  

Національна асоціація для дорослих з 

спеціальними освітніми потребами 

Natіonal Assocіatіon of Black Adults Educator Національна асоціації чорних викладачів 

для дорослих 

Natіonal Assocіatіon for Publіc Contіnuіng and 

Adult Educatіon 

Національна асоціація для публічної 

продовжиної і освіти дорослих 

Natіonal Assocіatіon of Publіc School Adults 

Educators 

Національна асоціація публічних шкіл 

педагогів для дорослих 

Natіonal Іnstіtute for Lіteraсy Національний інститут з грамотності 
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Natіonal Center for Famіly Lіteracy (NCFL) Національний центр сімейної грамотності 

Natіonal Coalіtіon for Lіteraсy (NCL) Національна коаліція з грамотності 

Natіonal Center for Study Adult 

Learnіng and Lіteracy, (NCSALL)  

Національний дослідницький центр з 

навчання дорослих і грамотності  

North Amerіcan Allіance for Popular and Adult 

Educatіon - NAAPAE 

Північно-Американський альянс загальної 

освіти та освіти дорослих 

Offіce of Work-Based Learnіng Підрозділ Департаменту праці, 

навчання/учіння на робочому місці 

Professors of Adult Educatіon – CPAE Комісія професорів з освіти дорослих 

ProLіteracy  ProLіteracy товариство з  сообщество 1200 

громадянських організацій і закладів 

базової освіти дорослих 
Unіversіty Contіnuіng Educatіon Assocіatіon 

(UCEA) 

Університетська асоціація продовженої 

освіти 

Unіted States Dіstance Learnіng Assocіatіon Асоціація дистанційного навчання  США  

 

Додаток підготовлено автором. 
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Таблиця В.2.1 

Перелік організацій з освіти дорослих Канади 
Canadian Association for the Study of 

Adult Education 

Канадська асоціація з вивчення освіти 

дорослих 

The Adult Basic Education Association Асоціація базової освіти дорослих 
Canadian Association for Adult Education 

(CAAE) 
Канадська асоціація освіти дорослих 

 Canadian Association for Prior Learning 

Assessment and Recognition of Prior 

Learning. 

Канадська асоціація оцінювання та 

визнання раніше здобутих знань 

The Workers' Educational 

Association of Canada (WEA)  

Освітня асоціація робітників Канади 

Association of Universities and Colleges of 

Canada (AUCC) 

Асоціація університетів і коледжів Канади 

Canadian Council on Learning (CCL) Канадська рада з навчання 

Association of Canadian Community 

Colleges 

Асоціація канадських громадських 

коледжів 

Council of Ministers of Education, Canada  Рада міністрів освіти 

National Association of Career Colleges 

(NACC) 

Національна асоціація кар’єрних коледжів 

Canadian Society for Training & 

Development (CSTD)  

Канадська спілка з професійної підготовки 

і розвитку 

International Council for Canadian Studies 

(ICCS) 

Міжнародна рада з канадських досліджень 

Canadian Association for University 

Continuing Education (CAUCE) 

Канадська асоціація продовженої освіти в 

університеті 

Canadian Education Association Канадська освітня асоціація 

The Canadian Association for Studies in 

Indigenous Education 

Канадська асоціація дослідження освіти 

аборигенів 

Canadian Association of College & 

University 

Канадська асоціація коледжів і 

університетів 

Canadian Society for Training and 

Development 

Канадська спілка з професійної підготовки 

і розвитку 

Canadian Council on Learning (CCL) Канадська рада з навчання 

The Indigenous Adult and Higher Learning 

Association (IAHLA) 

Асоціація освіти дорослих і вищої освіти 

аборигенів 

ABC Life Literacy Canada Життя грамотність Канада 

Association of Community Colleges 

in Canada 

Асоціація громадських коледжів Канади 

Ontario's Association of Adult 

and Continuing Education School Board. 

Асоціація з правління освіти дорослих і 

продовженої освіти Онтаріо 

Canadian Association of Education and 

Outreach (CAEO) Québec 

Канадська асоціація з освіти Квебеку 

The Antigonish County Adult Learning 

Association (ACALA)  

Асоціація з освіти дорослих 

антигонішського округу 

Canadian Federation of Library Associations. Канадська асоціація федерацій бібліотек 

 

Додаток підготовлено автором. 
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Таблиця В.3.1 

Управління освітою у провінціях і територіях Канади 

Назва органу 

управління 

англійською мовою 

Назва органу 

управління 

українською мовою 

Електронна адреса 

Canadian Commission 

for UNESCO 

Канадська комісія 

ЮНЕСКО 

http://www.unesco.ca/ 

Council of Ministers of 

Education, Canada 

Рада міністрів освіти 

Канади 

http://www.cmec.ca/ 

British Columbia 

Ministry of Advanced 

Education 

Міністерство вищої 

освіти Британської 

Колумбії 

http://www.gov.bc.ca/aved/ 

British Columbia 

Ministry of Education 

Міністерство освіти 

Британської Колумбії 

http://www.gov.bc.ca/bced/ 

New Brunswick 

Department of 

Education and Early 

Childhood 

Development 

Міністерство освіти і 

раннього дитячого 

розвитку Нью 

Брунсвік 

http://www.gnb.ca/0000/index-e.asp 

New Brunswick 

Department of Post-

Secondary Education, 

Training and Labour 

Міністерство вищої 

освіти, професійної 

підготовки та праці 

Нью Брунсвік 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments

/post-secondary_education_ 

training_and_labour/labour.html 

Newfoundland and 

Labrador Department 

of Advanced Education 

and Skills 

Міністерство вищої 

освіти і навичок 

Ньюфаундленд і 

Лабрадор 

http://www.hrle.gov.nl.ca/hrle/ 

Newfoundland and 

Labrador Department 

of Education 

Міністерство освіти 

Ньюфаундленд і 

Лабрадор 

http://www.gov.nl.ca/edu/ 

Northwest Territories 

Department of 

Education, Culture and 

Employment 

Міністерство освіти, 

культури і 

працевлаштування 

північно-західних 

територій 

http://www.ece.gov.nt.ca/ 

Nova Scotia 

Department of 

Education 

Міністерство освіти 

Нової Шотландії 

http://www.ednet.ns.ca Nova Scotia 

Department of 

Nova Scotia 

Department of Labour 

and Advanced 

Education 

Міністерство праці і 

вищої освіти Нової 

Шотландії 

http://www.gov.ns.ca/lwd/ 

Nunavut Department of 

Education 

Міністерство освіти 

Нунавут 

http://www.edu.gov.nu.ca/ 

Ontario Ministry of 

Education 

Міністерство освіти 

Онтаріо 

http://www.edu.gov.on.ca 
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Ontario Ministry of 

Training, Colleges and 

Universities 

Міністерство 

професійної 

підготовки, коледжів 

та університетів 

Онтаріо 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/tcu/ Prince 

Edward Island Department of Education 

Prince Edward Island 

Department of 

Education 

Міністерство освіти 

острова принца 

Едварда 

http://www.gov.pe.ca/education/ 

Prince Edward Island 

Department of 

Innovation and 

Advanced Learning 

Міністерство 

інновацій і 

професійної 

підготовки острова 

принца Едварда 

http://www.gov.pe.ca/ial/ 

Saskatchewan Ministry 

of Advanced 

Education, 

Employment and 

Immigration 

Міністерство вищої 

освіти, 

працевлаштування і 

імміграції 

Саскачевану 

http://www.aeel.gov.sk.ca/ 

Saskatchewan Ministry 

of Education 

Міністерство освіти 

Саскачевану 

http://www.education.gov.sk.ca/ 

Yukon Department of 

Education 

Міністерство освіти 

Юкону  

http://www.education.gov.yk.ca 

 

Додаток підготовлено автором на основі вивчення нормативних документів та 

інших джерел  
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Додаток Г.1. 

Таблиця Г.1 

Законодавче забезпечення освіти дорослих США 

 

Рік 

прийняття 

закону 

Назва закону англійською мовою Назва закону українською мовою 

1963 (1966) Vocatіonal Educatіon Act   Закон про професійну освіту 

1965 (1998, 

2003) 

The Hіgher Educatіon Act Закон про вищу освіту 

1964 Cіvіl Rіghts Act of  Закон про громадянські права 

1964 War on Poverty Act Закон про війну з бідністю 

1964 Economіc Opportunіty Act Закон про економічні можливості 

1966 Adult Educatіon Act  Закон про освіту дорослих 

1973 Comprehensіve Employment and 

Traіnіng Act  

Закон про загальну зайнятість та 

професійну підготовку" 

1975 Age Dіscrіmіnatіon Act of  Закон про дискримінацію у зв'язку 

з віком 

1976 Lіfelong Learnіng Aсt Закон про неперервну освіту 

1983 Job Traіnіng Partnershіp Act  Закон про партнерство в галузі 

професійної освіти 

1985 Educatіon Technology Act   Закон про педагогічні технології 

1985 Veteran’s Job traіnіng Act Закон про професійне навчання 

ветеранов 

1990 Eduсatіon Amerісa 2000: An Eduсatіon 

Strategy 

Америка – 2000: стратегія освіти»  

1991 A Bіll of Rіghts of the Adult Learner Білль про права дорослого учня 

1991 Natіonal Lіteraсy Aсt Закон про грамотність 

1998 Adult Educatіon & Famіly Lіteracy Act  Закон про освіту дорослих та 

сімейну грамотність  

1998  Work force Іnvestment Act (WІA) Закон про інвестиції в робочу силу 

2000  Natіonal Defense Eduсatіon Aсt  Закон про захист національної 

освіти 

2001 Eduсatіon for demoсraсy Aсt Закон про освіту для демократії 

2002  No Сhіld Left Behіnd Aсt Закон «Не залишити ні однієї 

дитини позаду» 

2007 The Educatіon for All Act  Закон про освіту для всіх 

2009 Adult Eduсatіon and Eсonomіс Growth 

Aсt 

Закон про освіту дорослих і 

економічне зростання 

2013  Supportіng Knowledge and Іnvestіng 

іn Lіfelong Skіlls Aсt 

Закон про підтримку знання та 

інвестування в уміння впродовж 

життя 

2014 Natіve Adult Educatіon and Lіteracy 

Act  

Закон про освіту дорослих і 

грамотність корінних жителів 

 

Додаток підготовлено автором на основі вивчення нормативних документів та 

інших джерел  
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Додаток Г.2. 

Таблиця Г.2.1. 

Законодавче забезпечення освіти дорослих  

у провінціях/територіях Канади 

Провінція Приклади законодавства 

Британська Колумбія 

Закон про коледж і інститут (1996) 

Закон про дозвіл на присудження ступенів (1996) 

Закон про професійну підготовку у приватних 

навчальних закладах (2002) 

Закон про університет (2003) 

Закон про університет Роял Роудс (2004) 

Закон про університет Томпсон Ріверс (1996) 

Альберта 

Закон про вищу освіту (2003) 

Закон про сторічний план збереження освіти Альберти 

(1850) 

Закон про приватні професійно-технічні навчальні 

заклади (1980) 

Закон про фінансову допомогу студентам (2002) 

Закон про учнівство та професійно-технічну освіту 

(2000) 

Закон про підтримку прибутку і працевлаштування 

(2003) 

Саскачеван 

Закон про освіту (1989) 

Закон про державні бібліотеки (1990) 

Закон про регіональні коледжі (1986) 

Закон про сертифікацію учнівства і торгівлі (1999) 

Закон про Саскачеванський інститут прикладних наук 

(1996) 

Закон про університет Регіни (1978) 

Закон про Саскачеванський університет (1995) 

Манітоба 

Закон про центри з освіти дорослих і загальне управління 

(2003) 

Закон про кваліфікації учнівства і торгівлі (2012) 

Закон про Брендонський університет (1998) 

Закон про коледжі (1991) 

Закон про управління освітою (2019) 

Закон про допомогу студентам (2001) 

Закон про університет Манітоби (2019) 

Закон про Вініпегський унівреситет (1998) 

Закон про приватні професійно-технічні заклади (2002) 

Закон про державні школи (2019) 

Квебек 
Закон про освіту (1988) 

Закон про загальні та професійно-технічні коледжі (1966) 

Нью Брунсвік 
Закон про освіту і навчання дорослих (1980) 

Закон про допомогу студентам (1984) 
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Продовження таблиці Г.2.1. 

 

Нова Шотландія 

Закон про освіту (2018) 

Закон про кваліфікаціїї учнівства і торгівлі (2012) 

Закон про державний коледж (1995) 

Закон про управління приватними  коледжами (2005) 

Закон про допомогу студентам (1989) 

Закон про присудження ступенів (1989) 

Закон про бібліотеки (1989) 

Ньюфаундленд і 

Лабрадор 

Закон про Меморіальський університет (1990) 

Закон про коледжі 1996 року 

Закон про управління приватними навчальними 

закладами (2019) 

Закон про учнівство та сертифікацію (1998) 

Північно-західні 

території 

Політика управління освітою, культурою і 

працевлаштуванням (2005) 

Юкон 

Закон про коледж (2002) 

Закон про фінансову допомогу студентам (1994) 

Закон про управління школами торгівлі (1941) 

 

Додаток підготовлено автором на основі вивчення нормативних документів та 

інших джерел  
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Додаток Д.1.

СИСТЕМА ОСВІТИ У США  

Postdoctoral Study and Research 

Науково-дослідна робота докторів наук 

Professіonal Schools 

(Teachіng, Medіcіne, 

Theology, Law, etc.) 

2-4 years dependіng 

on fіeld of study 

Професійні школи 

(педагогічні, 

медичні, теологічні, 

юридичні і т.д.) 

2-4 роки залежно від 

спеціальності 

Doctor’s Degree 

Study 

Докторантура 

Master’s Degree 

Study 2 years 

Дворічна 

магістратура 

 

Doctor’s Degree 

Study  4 years 

Чотирирічна 

докторантура 

Ph.D. or Advanced 

Professіonal Degree 

Доктор філософії 

чи вища 

професійна 

ступінь 

 

Master’s Degree 

Ступінь магістра 

P
o

stseco
n

d
ary

 E
d
u

catіo
n

 (C
o

lleg
e, U

n
іv

ersіty
, 

P
ro

fessіo
n

al, V
o

catіo
n

, T
ech

n
іcal) 

В
и
щ
а о

св
іта (к

о
л
ед
ж
, у
н
ів
ер
си
тет, 

п
р
о
ф
есій

н
а, п

р
о
ф
есій

н
о

-тех
н
іч
н
а, тех

н
іч
н
а 

ш
к
о
л
а) 

Undergraduate Lіberal Arts or General 4 years 

Чотирирічний гуманітарний коледж або коледж загального 

типу 

 

Technіcal or Voca-

tіonal Іnstіtutіons 2 

years 

Дворічні технічні 

або професійно-

технічні училища 

Junіor or Communіty 

College 2 years 

Дворічні місцеві 

коледжі або коледжі 

нижчого ступеню 

Bachelor’s Degree  

Ступінь бакалавра 

 

Assocіate Degree or 

Certіfіcate 

Ступінь або 

диплом асистента 

4-yers Hіgh Schools 

Чотирирічна середня 

школа 

Senіor Hіgh 

Schools 

Старша 

середня школа 

 

Combіned 

Junіor and 

Senіor Hіgh 

Schools 

Об'єднана 

молодша і 

старша 

середня 

школа 

Junіor Hіgh 

Schools 

Молодша 

середня школа 

Mіddle 

Schools 

Проміжна 

школа 

Elementary or Prіmary  Schools 

Початкова школа 

 

Hіgh Schools 

Dіploma / 

Диплом 

середньої школи 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

S
eco

n
d
ary

 E
d
u
catіo

n
 

(A
cad

em
іc, V

o
catіo

n
al, 

T
ech

n
іcal) 

С
ер
ед
н
я
 о
св
іта (загал

ьн
е, 

п
р
о
ф
есій

н
е-тех

н
іч
н
е, 

E
lem

en
tary

 (o
r 

P
rіm

ary
)  E

d
u
catіo

n
 

П
о
ч
атк

о
в
а ш

к
о
л
а 

 

Kіndergarden 

Дошкільне навчання (дитячий садок) 

 
Pre-Kіndergarden/ дитячий садок (молодші групи) 

 

Age 

Вік 

К 

Дошкільна 

освіта 

 РК  
Дитячий садок 
(молодші 

групи) 

Grade 

Група і клас 

 



 

Ступінь доктора 

3 роки або більше 

 

Ступінь магістра 

1–3 роки 

 

Ступінь бакалавра 

3–4 роки 

 

Диплом 

коледжу 

(тех. спец. 

3 роки) 

Диплом 

коледжу 

(пред. ЗВО 

2 роки) 

AVS 

DVS 

TCST 

RTS 

Початкова школа 

Дошкільна підготовка 

Квебек Альберта 
Британська Колумбія 

Манітоба 
Ньюфаундленд 

Лабрадор 
Північно-західні території (7) 

Нунавут (7) 
Онтаріо 
Юкон (7) 

Дошкільна підготовка 

Початкова школа 

Середня школа Середня школа 

Дошкільна підготовка 

Початкова школа 

Проміжний рівень  

Середня школа 

Початкова школа 

Середня школа 

Нью Брунсвік 

Острів Принца Едуарда 

Саскачеван 

Нова Шотландія 

10 р. + 

11 р. 

1 

2 

3 

4 
12 р. 

років 

 

  

 

 

9 р. + 

12 р. 

років 

5 

13 р. 

 
Професійно-технічна 

освіта 

 Коледж  

 
Університет 

Альтернативний шлях 

Типовий шлях 

 

  

 

 

5 

9 р. + 

 

  

 

 

5 

9 р. + 

Система освіти в Канаді Додаток Д.2 

Джерело: підготовлено автором на основі – Center on International Education Benchmarkin,nd;  

       The Canadian Information Centre for International Credentials, nd.   



 

Додаток  Д.3. 

Рівні освіти, отримані в системі формальної освіти дорослих Канади особами 

віком 25–64 (2016 р.) 

 

 

 

Джерело: підготовлено автором на основі: OECD, 2018   
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Додаток Д.4. 

Провайдери освітніх послуг для дорослих у США 

 

 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – Tamassia,  Lennon, Yamamoto, & 

Kirsch, 2007. 

 

  

54 

17 

2 

3 

24 

Громадські організації Державні коледжі 

Виправні заклади Інші 

Місцеві освітні установи  
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Додаток Д.5. 

Участь державних і громадських організацій США у реалізації освітніх 

програм для дорослих  

 

 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – Tamassia,  Lennon, Yamamoto, & 

Kirsch, 2007. 

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной 

Місцеві школи, включаючи державні 

професійно-технічні школи 

Громадські коледжі 

Місцеві і державні заклади працевлаштування 

і навчання 

Ради грамотності 

Бізнес 

Ради з інвестування у розвиток робочої сили 

Державні бібліотеки 

Забезпечуваний персонал та інші ресурси 

Залучені у рекрутингову діяльність 

Залучені у плануванні 
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Додаток Д.6. 

Річна кількість іммігрантів (у тисячах), що прибули 

до Канади у 1851–2014 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – Statistics Canada, nd.   
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Додаток Е 

Концептуалізація алгоритму навчання дорослих 

 

Перший крок. Навчання, що пропонується як початковий етап навчальні 

діяльності, на якому здобувачів освіти активно заохочують та підтримують для 

переходу до отримання навичок необхідних для життя та удосконалення базових 

навичок. Навчання, основним мотивом якого є удосконалення базових навичок 

грамотності та другої мови для іммігрантів. 

Навчання для особистісного розвитку і здоров’я. Навчання для 

особистісного розвитку, культурного збагачення, творчої стимуляції або 

задоволення, яке не вимагає переходу до іншої навчальної діяльності.  

Здобуття навичок для незалежного життя. Навчання, що сприяє здобуттю 

знань, навичок та розуміння дорослих з проблемами у навчальній діяльності та 

обмеженими можливостями для незалежного життя у суспільстві. 

Здобуття навичок для роботи. Навчання, що забезпечує здобуття навичок, 

необхідних для оплачуваної або волонтерської роботи та, що підвищує шанси 

працевлаштування. 

Навчання для активного громадянства та розвитку суспільства.  Навчання, 

що є необхідним для здобуття навичок, знання, необхідних для участі у 

громадському житті та здійснення соціальних дій.  

 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – CMEC, 2005.  

  

Перший крок  

Здобуття навичок, 

необхідних для життя 

та удосконалення 

базових навичок  

Навчання для 

особистісного розвитку 

і здоров’я  

Здобуття навичок для 

незалежного життя  

Здобуття навичок для 

роботи  

Навчання для активного 

громадянства і розвитку 

суспільства  
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Додаток Ж.1 

Таблиця Ж.1 

Життєві завдання дорослих за М. Ноулзом 
 ПРОФЕСІЯ ТА 

КАР’ЄРА 
ДІМ ТА СІМ’Я 

ОСОБИСТІСНИЙ 

РОЗВИТОК 

Р
ан
н
ій
 д
о
р
о
сл
и
й
 в
ік
  

(1
8
–
3
0
 р
о
к
ів
) 

Визначити ким 

працювати; 

вибір кар’єри; 

здобуття робочого 

місця; отримання 

навичок та вмінь для 

професійної 

діяльності; 

просування по 

кар’єрній драбині; 

служба в армії; 

здобуття 

професійного 

консультування; 

зміна роботи. 

Пошук чоловіка / дружини; 

підготовка до вступу у 

шлюб; побудова плану 

сімейного життя; 

підготовка до народження 

дітей; виховання дітей; 

розуміння дітей; підготовка 

дітей до школи; допомога 

дітям у навчальній 

діяльності; пошук шляхів 

розв’язання матеріальних 

проблем; ведення 

домашнього господарства; 

планування фінансів; 

придбання товарів та 

послуг; догляд за оселею; 

займатися городництвом. 

Удосконалення навичок 

читання; удосконалення 

навичок письма; 

удосконалення навичок 

усного мовлення; 

продовження загальної освіти; 

формування вміння 

розв’язувати проблеми; 

зрозуміння себе; пошук себе; 

розуміння особистих 

цінностей; розуміння інших 

людей; вчитися бути 

самоспрямованим; 

удосконалення власної  

зовнішності; побудова 

особистих стосунків. 

С
ер
ед
н
ій
 д
о
р
о
сл
и
й
 в
ік
  

(3
0
–
6
5
 р
о
к
ів
) 

Формування 

професійних 

навичок та вмінь; 

здійснення керівної 

та наставницької 

діяльності над 

іншими; зміна 

роботи; пошук 

шляхів вирішення 

проблеми 

безробіття; 

підготовка до пенсії. 

Допомога дітям-підліткам 

стати дорослими; 

забезпечення дітей 

можливостями жити 

власним життям; розуміння 

чоловіка / дружини як 

особистості; адаптація до 

літніх батьків; навчитися 

готувати на двох. 

Пошук нових інтересів; не 

загубитися в рутині 

щоденного життя; 

гармонізація фізіологічних 

змін; адаптація до змін; 

набуття емоційної гнучкості; 

адаптація до вирішення криз. 

С
та
р
ш
и
й
 д
о
р
о
сл
и
й
 в
ік
  

(6
5
 р
о
к
ів
 і
 б
іл
ьш

е)
 

Адаптація  до життя 

на пенсії; пошук 

нових способів бути 

корисним; аналіз 

проблем, пов’язаних 

з соціальним 

забезпеченням та 

медичним 

страхування для 

пенсіонерів. 

 

 

 

 

 

Адаптація до зниження 

доходів; прийняття смерті 

чоловіка / дружини; 

розвиток вмінь жити 

одному; пошук спільної 

мови з онуками; 

формування нових 

особистих стосунків; 

приведення до ладу маєтка. 

Прийняття  процесу старіння; 

переоцінка особистих 

цінностей; орієнтуватися на 

майбутнє; контроль власного 

морального духу; не 

відставання від часу; 

спілкування з молоддю; не 

втрата допитливості; стеження 

за своєю зовнішністю;  

відкритість до нового; пошук 

нової самототожність; 

приготування до смерті. 
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Продовження таблиці Ж.1 

 ДОЗВІЛЛЯ ЗДОРОВ’Я ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ 
Р
ан
н
ій
 д
о
р
о
сл
и
й
 в
ік

 

(1
8
–
3
0
 р
о
к
ів
) 

Пошук  хобі; 

знаходження нових 

друзів; вступ до 

організацій; 

планування власного 

часу; планування 

сімейного дозвілля; 

участь у  

рекреаційній 

діяльності. 

Тримання у формі; 

слідкування за  

харчуванням; знайдення та 

використання послуг в 

галузі охорони здоров’я; 

уникнення нещасних 

випадків; надання першої 

допомоги; знання дитячих 

хвороб; обирання і 

вживання ліків та інші 

лікарські засоби; 

дотримання здорового 

способу життя; знання 

симптомів фізичних та 

психічних хвороб. 

Налагодження доброзичливих 

стосунків з учнями та 

вчителями у школі; розуміння, 

де можна отримати необхідну 

допомогу; навички бути 

впливовим; підготовка до 

участі у виборах; набуття 

лідерських вмінь; не 

відставати від часу; участь у 

громадській роботі; 

організація громадської 

роботи для дітей та молоді. 

С
ер
ед
н
ій
 д
о
р
о
сл
и
й
 в
ік
  

(3
0
–
6
5
 р
о
к
ів
) 

Пошук  менш 

активних хобі; 

пошук нових 

культурних 

інтересів; розвиток 

нових навичок 

планування дозвілля; 

знаходження нових 

друзів; членство у 

нових організаціях; 

планування 

відпочинку на двох. 

Адаптація до фізіологічних 

змін; зміна харчування; 

контроль ваги; виконання 

фізичних  вправ; 

проходження щорічного 

медичного обстеження; 

поповнення втрачених сил. 

Бути активним громадянином; 

виконання керівної роботи в 

організаціях; волонтерська 

діяльність; участь у політиці; 

удосконалення життя 

громади. 

С
та
р
ш
и
й
 д
о
р
о
сл
и
й
 в
ік
  

(6
5
 р
о
к
ів
 і
 б
іл
ьш

е)
 

Налагодження 

дружніх стосунків зі 

старшою віковою 

групою; пошук 

нових хобі; 

удосконалення 

навичок організації 

дозвілля; розробка  

збалансованої 

програми 

відпочинку. 

Адаптація  до погіршення 

здоров’я  та зменшення 

фізичної сили т; підтримка  

форми; зміни у  харчуванні; 

регулярно проходження 

медичного обстеження; 

виконання  фізичних вправ; 

збалансоване вживання 

ліків та інші лікарські 

засоби; уміння долати 

стрес; підтримування 

резервів власного  

організму. 

Удосконалення умов 

проживання людей похилого 

віку; участь у   волонтерській  

діяльності; співпраця з 

організаціями. 

 

 

Джерело: підготовлено автором на основі –  Knowles, 1980, с.156  
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Додаток Ж.2 

Таблиця Ж.2.1. 
 

Життєві ролі дорослих та їх компетенції 
 

Ролі Компетенції 

Учень Писати, читати, рахувати, розуміти, свідомо 

сприймати, уявляти, володіти комп’ютерною 

грамотністю, досліджувати, визначати навчальні 

потреби, мати прагнення, отримувати допомогу, 

планувати, оцінювати. 

Самоспрямована особистість Визначати мету, проводити самоаналіз, досягати  

мети, розуміти, чітко усвідомлювати цінності, 

сприймати інші точки зору, вміти обгрунтовувати 

власну думку, бути самим собою. 

Товариш Слухати, любити, співпрацювати, співчувати, 

допомагати, ділитися, підтримувати, давати 

адекватну оцінку.  

Громадянин Брати участь, турбуватися, бути лідером, діяти, 

приймати рішення, обговорювати, бути 

громадянином світу, мати плани. 

Сім’янин Піклуватися про здоров’я, планувати, керувати, 

допомагати, ділитися, купувати, заощаджувати, 

любити, брати відповідальність. 

Працівник Планувати кар’єру, сприймати керівництво, 

керувати, використовувати технічні навички та 

вміння, знаходити компроміс з людьми, делегувати  

повноваження іншим, планувати, управляти. 

Відпочивальник Знати шляхи проведення вільного часу, цінувати 

мистецтво та гуманітарні науки, грати, відпочивати, 

ризикувати, виконувати сценічні ролі, міркувати, 

планувати.  

 

Джерело: підготовлено автором на основі – Knowles, 1980, 173 
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Додаток И.1 

Таблица И.1.1 

Характеристики андрагогічної моделі навчання 

Соціально 

психологічні 

установки 

дорослих 

учнів 

Характер 

установки 

 

Діяльність і 

роль дорослих 

учнів 

 

Діяльність і роль 

дорослих учнів 

 

Характер 

організації 

процесу навчання 

 

Самосвідоміс

ть дорослого 

учня 

 

Свідоме 

прагнення до 

самостійності, 

автономності, 

самоуправління 

 

Активна, головна  

роль в 

визначенні 

параметрів 

навчання; 

автономний пошук 

інформації 

Допомога  у 

визначенні 

характеристик  

навчальної 

діяльності і 

пошуку 

інформації 

Процес 

автономної 

ідентифікації  

характеристик  

навчальної 

діяльності та 

пошуку ЗУНів 

Досвід 

дорослого 

учня 

Наявність 

вагомого 

життєвого 

(побутового, 

соціального, 

професійного) 

досвіду 

Важлива роль 

досвіду дорослого  

учня, використання 

його в якості 

одного з засобів 

навчальної 

діяльності 

Допомога у 

пошуку та 

застосуванні в 

процесі 

навчальної 

діяльності 

досвіду 

дорослого учня 

Опора на 

досвід дорослого 

учня; 

пошуково-

дослідні методи 

навчальної 

діяльності 

Готовність 

до навчальної 

діяльності 

(мотивація) 

і мета 

навчання 

Обумовлюється 

потребою 

розв’язати 

нагальну 

проблему; 

високий рівень 

мотивації 

Провідна роль і 

діяльність у 

розвитку 

мотивації і 

постановці 

мети навчальної 

діяльності 

Надання 

допомоги у 

з’ясуванні 

освітніх потреб 

та ідентифікації  

мети навчальної 

діяльності 

Індивідуалізація 

навчальної 

діяльності, яка 

передбачає 

конкретні 

індивідуальні цілі 

навчання 

Використання 

отриманих 

ЗУНів 

Негайне, 

невідкладне, з 

метою 

вирішення 

нагальної  

проблеми 

Придбання ЗУНів, 

необхідних для 

вирішення 

нагальної проблеми 

Надання 

допомоги у 

селекції змісту 

навчальної 

діяльності 

Навчання за 

інтердисциплінар

ними 

модулями 

(блоками) 

Участь у 

процесі 

навчання 

 

 

Активна 

 

Активна участь в 

організації процесу 

навчальної 

діяльності 

на всіх її  

етапах 

Організація 

спільної 

діяльності 

з оптимізації 

процесу 

навчання 

 

Спільна 

діяльність 

дорослих учнів 

та вчителя 

з оптимізації 

процесу 

навчальної 

діяльності 

 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – Knowles, 1980 
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Додаток И.2. 

Андрагогічна модель навчання за Г. Генрі 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – Henry, 2009. 
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Додаток К. 

Таблиця К.1 

 

Порівняння педагогічної і андрагогічної моделей навчання 

 
Параметри Педагогічна модель Андрагогічна модель 

Самосвідомість дорослого 

учня 

Відчуття підпорядкованості 

 

Усвідомлення зростаючої 

автономності 

Досвід учня Низька цінність 

 

Цінне джерело навчання 

Готовність дорослого учня 

до навчання 

Визначається фізіологічним 

розвитком і соціальним тиском 

 

Визначається завданнями з 

розвитку особистості та 

оволодінням соціальними 

ролями 

Застосування отриманих 

знань 

У далекій перспективі 

 

Негайне 

Орієнтація 

в навчальній діяльності 

На навчальний предмет 

 

На пошук рішення проблеми 

Психологічний клімат 

навчальної діяльності 

Формальний, орієнтований на 

авторитет викладача, 

конкурентний 

Неформальний, заснований на 

взаємній повазі та кооперації 

Планування навчальної 

діяльності 

Викладачем Спільно з дорослими учнями 

Визначення потреб 

навчальної діяльності 

Викладачем Спільно з дорослими учнями 

Формулювання цілей 

навчання 

Викладачем Спільно з дорослими учнями 

Побудова навчального 

процесу 

Логіка навчального предмета, 

змістовні одиниці 

Залежно від готовності 

дорослого учня до навчальної 

діяльності, проблемні одиниці 

Навчальна діяльність Технологія передачі знань 

 

Технологія пошуку нових знань 

на засадах досвіду 

Оцінка Викладачем 

 

Спільне визначення 

інноваційних освітніх запитів, 

спільна оцінка програм 

навчання 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – Knowles, 1980, с. 45 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Освітня програма школи для дорослих у Нью-Йорку 

 

Г
у
м
ан
іт
ар
н
і 
н
ау
к
и

 

Дослідження Біблії: Мойсей 10 понеділків, 8–10 год. вечора 

Сучасна художня література, написана жінками 

і про жінок 

7 четвергів, 8–10 год. вечора. 

Роман 70-х років 8 п’ятниць, 9.30–11.30 ранку 

Два сучасних письменники-романісти: Беллоу 

та Фаулз 

2 суботи, 9.30–12.30 дня 

Сучасна поезія 10 четвергів, 8–10 год. вечора 

Відомі сучасні європейські новели 8 понеділків, 8–10 год. вечора,  

П’єси Юджина О’Нейла 8 четвергів, 10–12 год. дня 

Філософія: аналіз її коріння 6 понеділків, 8.00–9.45 вечора 

Світ між війнами 8 понеділків, 10.20–12.00 дня 

А
р
х
ео
л
о
гі
я 

Лекції з археології: погляд зсередини 4 середи, 8.00–9.30 вечора 

Археологія та походження західної цивілізації 8 понеділків, 8–10 вечора 

Стародавній Рим та Помпея 10 серед, 10–12 дня 

Подорож до Помпеї: у Нью-Йорку Понеділок, 30 квітня, 9 год. 

ранку 

Мистецтво та археологія стародавнього Китаю: 

Китай розкопує свій спадок 

5 четвергів, 10–12 год. дня 

С
в
іж
е 
  

п
о
в
іт
р
я

 Кемпінг 

 

6 понеділків, 8–10 год. вечора 

Проводимо час на подвір’ї школи 

 

3 понеділки, 9.30–12.00 дня 

С
п
о
со
б
и
 

ж
и
тт
я

 

Формування впевненості в собі 10 четвергів, 8–10 год. вечора 

Модифікація поведінки: що це, і чому люди про 

це говорять? 

5 понеділків,  

8–10 год. вечора 

Культивуємо зміну: семінар про спосіб життя 10 понеділків, 8–10 год. вечора 

Медитація: семінар для початківців  10 четвергів, 7.30–8.50 вечора 

Викладання у містиці: 6 шляхів самореалізації 10 вівторків, 9–10 год. вечора 

М
ат
ем
ат
и
к
а 

к
о
м
’ю
те
р
и

 

Персональні комп’ютери 

 

4 понеділки, 8–10 год. вечора 

Основи програмування 

 

 

8 понеділків, 8–10 год. вечора 

Я не в захваті від математики 8 понеділків, 7.30–9.00 вечора 

Л
ю
д
и
 п
о
х
и
л
о
го
 

в
ік
у

 

Академія для керівників та професіоналів на 

пенсії: підвищуємо рівень проф. знань. 

По середах та п’ятницях, 10–12 

год. дня 

Хоровий ансамбль 15 серед, 10–12 год. дня 

Аналізуємо  засоби мистецтва 15 понеділків, 9.30–12.00 дня. 

Народний танок 4 суботи 10.30–12.00 дня 

Семінар із скульптури та гончарства 10 понеділків, 1.00–3.30 дня. 

Письмо: аналізуємо особисте  10 серед, 1.30–3.00 дня 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – NYSED.COV, nd 
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Додаток М.1. 
 

Центр освіти дорослих  Конкорд-Карлісл, штат Масачусетс 
 

Місія Центру освіти дорослих: забезпечити умови для освіти впродовж 

життя, для саморозвитку і самореалізації дорослої людини у громадянському 

суспільстві.  

Пропонуються  практико-орієнтовані, міждисциплінарні навчальні 

програми, які допоможуть Америці розвиватися та конструктивно створювати 

майбутнє.  

Ми прагнемо зробити освіту доступною для всіх верств населення і 

пропонуємо навчальні програми у таких напрямах:  

 неперервна освіта для дорослих, які не мають середньої освіти; 

 професійна і технічна освіта й підготовка; 

 освіта з питань доцільного використання вільного часу й збереження  

психічного та фізичного здоров’я; 

 сімейна освіта й освіта з питань особистих стосунків; 

 широка загальна освіта у сфері мистецтва, природничих та гуманітарних 

наук; 

 освіта для   людей поважного віку; 

 громадянська освіта. 

 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – CCACE, nd 
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Додаток М.2 

 

Центр з формування професійних навичок у Балтіморі, Меріленд 

Центр був створений у лютому 1993 року та здійснює підготовку чоловіків 

та жінок, які прагнуть знайти постійну роботу. За останні 10 років більше ніж 

1110 осіб пройшли навчання у центрі за 7 напрямами підготовки: 

 автоматичні технології; 

 обслуговування будівництва; 

 кондиціонування повітря; 

 офісні технології; 

 друк і графіка; 

 дахові роботи; 

 управління складом. 

Навчання здійснюється висококваліфікованими фахівцями, які мали 

значний практичний досвід до роботи у центрі. Оскільки інструктори 

співпрацюють з фірмами та підприємствами, вони рекомендують найбільш 

успішних здобувачів освіти після завершення навчання до працевлаштування. 

Головними завданнями програми є: 

 демонстрація високого рівня володіння фахом; 

 здобуття і удосконалення практичних навичок; 

 навчитися дотримуватися правил безпеки; 

 підготовка резюме та підготовка до співбесіди 

Обсяг навчання 600 годин, а тривалість 6-7 місяців. Не зважаючи на 

економічну кризу, більшість здобувачів освіти знаходять роботу. 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – OECD, 2005.  
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Додаток Н 

 

Цілі та зміст занять з сімейної грамотності 

 Ці програми висвітлюють міжпоколінну природу грамотності. Заняття 

спонукають батьків повернутись до навчання, що має прямий вплив на їх дітей. 

Навчальний план включає: базові навички читання, письма, рахунку; підготовку 

до проходження іспиту на отримання шкільного атестату; підготовку до роботи; 

комп’ютерну грамотність та методи допомоги дітям з виконанням домашнього 

завдання та створення мотивації для отримання ними знань. Метою є формування 

самодостатності та призупинення передачі неграмотності від одного покоління до 

іншого. Наукові дослідження доводять, що успіх у дітей у навчальній діяльності 

залежить від рівня освіти матері. Діти, батьки яких не отримали повної середньої 

освіти у 5 разів частіше відстають у навчанні від звичайних дітей. 

У шкільному районі Філадельфії доступні наступні програми: 

 Базовий початок: навчальні заняття пропонуються для батьків, чиї діти 

віком від 3 до 4 років зараховані у шкільний район (фінансування 

здійснюється Міністерством здоров’я та людських ресурсів). 

 Здоровий початок: Міністерство здоров’я та людських ресурсів фінансує 

заняття з базової грамотності для матерів та піклувальників, на яких 

формуються навички здорового способу життя. 

 Рівний початок: професійні вчителі, педагоги для батьків та волонтери 

працюють з батьками та дітьми від народження до 7 років для 

задоволення їх освітніх потреб.  

Сімейна грамотність: модель національного центру з сімейної  грамотності 

включає 4 компоненти: 

 У батьків формуються базові навички, надаються знання загальної 

середньої школи та навички, що є необхідними для професійного 

розвитку. 

 Діти відвідують структурні освітні програми. 

 Діти і батьки приймають участь у ігрових формах навчальної діяльності 

у класній кімнаті. 

 Батьки обговорюють проблеми виховання та життєво важливих навичок. 

Модель вважається дієвою, особливо у сільських районах, однак дана думка 

має бути підтверджена соціологічними дослідженнями.  

 

Джерело: підготовлено автором на основі – Center for Literacy, nd.  
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Додаток П 

Таблиця П.1.1. 

Історичні події, що вплинули на розвиток освіти дорослих у США 
Дата Історична подія Розвиток освіти дорослих 

1697–1732 Спочатку було створено 13 колоній: 
Вірджинія, 1607; Масачусетс, 1620; 
Нью Йорк, 1626; Меріленд, 1633; 
Роуд Айленд і Конектікут, 1636; 
Делаваре і Новий Хемпшир, 1638; 
Північна Кароліна, 1653; Південна 
Кароліна, 1663; Нью Джерсі, 1664; 
Пенсильванія, 1682; Джорджія, 1732 

Неформальна освіта  дорослих 
надавалася вдома, у церквах, тавернах, 

магазинах. Формальна освіта 
відбувалася за рахунок учнівства та 
приватних учителів з письма та інших 

предметів. Заснування коледжів, 
державних шкіл, приватних бібліотек 
та інших закладів освіти дорослих. 

1775–1783 Американська революція Вашингтон у долині Фордж ініціював 
вперше надання послуг з освіти 

дорослих священниками 
військовослужбовцям. 

1776 Декларація про незалежність, 4 
липня 

Морський флот приймає на роботу 
директорів та учителів шкіл. 

1783 Закінчення війни 
1789 Джордж Вашингтон став першим 

президентом США 
1812–1815 Війна 1812 року з Англією У 1802 році священники були 

направлені для навчання письма і 
арифметики солдатів. 

1846–1848 Мексиканська війна Поступово виникає система державної 
освіти дорослих: вечірні школи, 

бібліотеки. 
1861–1865 Громадянська війна 1857 року була створена Національна 

освітня асоціація. 
1865–1877 Реконструкція Було створено бюро Фрідмана для 

навчання рабів, що стали вільними. 
У 1889 році був створений  Дж. 

Адамсом Хал Хаус для надання освіти  
імігрантам. 

1914–1918 Перша світова війна Армія США розробила тести для 
перевірки грамотності 

1929–1941 Велика депресія У 1924 році була створена 
Американська асоціація з освіти 

дорослих 

1941–1945 Друга світова війна Фінансування освіти дорослих на 
федеральному рівні. 

1950–1975 Корейська війна, В’єтнамська війна Американська армія навчає 
неграмотних і розробляє тести з 

грамотності під час Другої світової 
війни. 

1964–2000 Боротьба з бідністю У 1962 році була створена Асоціація 
волонтерів з грамотності США. 
У 1964 році був прийнятий Акт 

економічних можливостей. У 1966 році 
був прийнятий Закон з освіти 

дорослих. 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – Comings, Garner, & Smith, 2002.  
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Додаток Р 

Економічні та освітні результати освіти дорослих у США 

А. Деякі статистичні дані  

2,8 мільйонів людей, трохи менше ніж 10% населення, приймали участь у 

програмах з освіти дорослих, що фінансуються урядом. 38% були зараховані на курси з 

базової освіти дорослих, 20% - на курси з загальної середньої освіти, 42% - на курси з 

англійської мови як другої іноземної.  

37% із зарахованих на курси з базової освіти дорослих та на курси з загальної 

середньої освіти підвищили рівень знань більше ніж на один рівень.  

 Серед осіб, які прагнули знайти роботу, 39% знайшли роботу через три 
місяці після завершення навчання. 

 Серед осіб, які прагнули вдосконалити навички для збереження існуючого 
робочого місця, 67% залишилися працювати на строму робочому місці 

після завершення програми. 

 Серед тих, хто хотів закінчити середню школу 40% досягли успіху. 
 Серед тих, хто хотів здобути рівень знань, що є необхідним для вступу у 

вищий навчальний заклад 30% досягли успіху. 

Б. Приклад академічної та економічної оцінки: на скільки важливі навички 

грамотності? 

Національне оцінювання освітніх досягнень було проведене у 1985 році   серед 

дорослих віком від 21 до 25 років та передбачало оцінку навичок грамотності. Оцінка не 

надавалась федеральним програмам, а надавалась результатам навчання, таким як 

заробітна плата та працевлаштування. Навички читання оцінювались від 0 до 500. 

Економетрика здійснила оцінку рівня заробітньої плати, включаючи й інші показники 

такі як  досвід, професійну підготовку, промисловий сектор та расу. 

 Підвищення рівня умінь читання від 100 до 150 вплинуло на підвищення 
заробітної плати на 20%. 

 Однак, підвищення рівня умінь читання вказує на незначне підвищення 
заробітної плати. Коли уміння читання зростають від 150 до 200, то 

заробітна плата зростає тільки на 14 %. 

 Базова грамотність має значний вплив на рівень заробітної плати, не 
зважаючи на кількість років навчання. 

В. Дві перехресні стратегії. 

Не зважаючи на той факт, що дане соціологічне дослідження проведено давно, 

воно вказує на різницю між адміністративною відповідальністю та економічним 

оцінюванням освіти дорослих. 

 Перший підхід націлений на встановлення зв’язку між програмами та 
економічними і освітніми результатами. У більшості випадків контрольна 

група відсутня та не має контролю факторів, що впливають на результати, а 

саме соціальний стан, рівень безробіття, створення робочих місць, 

специфічні навички. 

 Другий підхід націлений на простеження економічних результатів рівня 
освіти, але не досліджує вплив окремих програм та методів навчання.   

 

Джерело: підготовлено автором на основі –  OECD, 2012.  
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Додаток С 

 

Таблиця С.1. 

Очікуваний внесок інформаційно-комунікативних технологій у освіту 

дорослих 

Фактори управління Потенціал для удосконалення Проблеми, які мають бути 

вирішені 

Участь Зниження ціни відвідування 

(транспорт, догляд за 

дитиною). 

Інтерес у відрахованих до 

інформаційно-

комунікативних технологій. 

Низький рівень володіння 

інформаційно-

комунікативними 

технологіями у дорослих. 

Недостатня кількість часу 

для поєднання навчання з 

роботою. 

Інформація Швидкий і більш 

розширений доступ до 

інформації про провайдери, 

програми та методи 

навчання. 

Є потреба у консультаціях з 

боку викладача. 

Педагогіка Ліквідація деяких бар’єрів 

завдяки інформаційним 

технологіям. 

Мотивація до інновацій та 

експерименту. 

Фіксація успішності 

особистості. 

Відповідний рівень 

підготовки викладачів. 

Значний різновид методів 

навчання, але обмежена 

кількість можливостей для 

вибору. 

Управління 

провайдерами, 

органами 

державного 

самоврядування, 

Міністерством 

освіти 

Зниження адміністративних 

витрат. 

Оптимізація методів, курсів. 

Краща інформація, кращий 

менеджмент. 

Підвищення рівня взаємодії 

між штатами. 

Стимулювання мотивації з 

урахуванням успішності. 

Менеджмент коштує дорого 

лише для малих 

провайдерів. 

Можливий конфлікт між 

цілями. 

Доступ до інформації має 

бути вільним. 

Можливі перешкоди у 

використанні федерального 

фінансування. 
 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – OECD, 2005.  
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Додаток Т.1 

 

Політично-економічний аналіз розвитку освіти дорослих в США 

Оскільки значна кількість фахівців займається розробкою та управлінням 

освіти дорослих не дивним є той факт, що виникають суперечності у процесах 

обговорення, співпраці, конкурування на трьох головних рівнях.  

Міністерство освіти США має продемонструвати Конгресу, що 

фінансування освіти дорослих забезпечує досягнення необхідних результатів. 

Основною метою є відповідність. 

Крім того завданнями Міністерства освіти є наступні: 

 прояв влади у освітній політиці через найбільш дієвий спосіб збору 

інформації та розробку мотивації для штатів для реалізації цілей, 

сформованих урядом;  

 відстеження найбільш ефективної практичної діяльності та забезпечення її 

використання; 

 проведення переговорів з окремими штатами, щоб отримати найбільший 

рівень кредитного фінансування. 

Ці завдання не завжди є сумісними між собою, особливо коли знижується 

рівень фінансування освіти дорослих. 

Штати відіграють інтегруючу роль між Міністерством освіти та різними  

провайдерами освіти дорослих. Ключовим завданням є 558олі стичн на більш 

значущі соціальні і економічні  проблеми, що обумовлені місцевими політичними 

процесами, які є надзвичайно різними у сільській і міській місцевостях, 

приймаючи до уваги рівень економічного розвитку і рівень міграції.  

Ключовими викликами для органів місцевого самоврядування та штатів є 

наступні:  

 у кожного штату є мотивація ставити перед собою незначні завдання, які 

легко реалізувати, оминаючи глобальні завдання і потенціал освітньої 

системи. Дана стратегія є правильною; 
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 органи місцевого самоврядування та місцеві провайдери зацікавлені у 

актуалізації даних завдань, що можливо реалізувати та знизити рівень 

непродуктивності. 

Ключовим завданням провайдерів освіти дорослих є пошук джерел 

фінансування на різних рівнях, приймаючи до уваги урядові та неурядові 

організації з метою розв’язання локальних проблем. Критерії ефективності 

можуть дещо відрізнятися: 

 місцеві провайдери освіти мають застосовувати 559олі стичний підхід. 

Наприклад, імігрант може вільно володіти англійською мовою, мати 

високооплачувану роботу, знати як допомагати дітям з домашнім 

завданням; 

 незважаючи на різноманіття завдань, які має освіта дорослих більшість 

здобувачів освіти дорослих наголошують, що  підвищення рівня заробітної 

плати   та пошук кращого місця роботи є ключовими мотивами здобуття 

освіти. 

 

 

Джерело: підготовлено автором на основі –  OECD, 2012. 
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Додаток Т.2 

Відсоток запланованого і реального зарахування дорослих  

в освітні інституції штатів США 

 
Успіш 

ність 

Арізо 

на 

Делаваре Айдахо Кентукі Мері 

ленд 

Нью 

йорк 

Огайо Ваши-

нгтон 

Базова освіта дорослих 

Запланована 20% 25% 46% 25% 22% 20% 31% 35% 

Реальна 34% 27% 55% 58% 55% 35% 59% 33% 

Англійська як друга іноземна мова 

Запланована  20% 25% 39% 18% 16% 19% 30% 30% 

реальна 34% 20% 35% 32% 43% 46% 42% 39% 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – OECD, 2005.  
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Додаток У 

 

Таблиця У.1.1. 

CONFINTEA VI: Типологія провайдерів освіти дорослих  

 Індекс розвитку освіти для всіх (EFA (Education for All) Development Index (EDI) 

 Категорія 1 

(країни з низьким 

EDI) 

Категорія 2 

(країни з середнім EDI)) 

 

Категорія 3 
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Ключові 

питання у 

освіті 

дорослих 

 

Стабільна грамотність, 

стабільний рівень 

життя, зниження 

бідності, запобігання 

СНІДУ; жіноча освіта; 

місцева освіта; надання 

влади для соціальної 

участі 

Розвиток громади, людських ресурсів, 

продовженої технічної освіти і 

підготовки, соціальна і економічна 

інтеграція  

 

Розвиток людських 

ресурсів, особистісний і 

соціальний розвиток, 

соціальна і професійна 

інтеграція нових 

мігрантів, перепідготовка 

омобливо 

малокваліфікованих 

робітників, освіта з 

раннього дитинства 

Освіта 

дорослих 

визначена у 

термінах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні 

провайдери 

 

Від міжнародних 

донорів до  місцевих 

неурядових організацій 

та державної освіти 

дорослих, освітніх 

організацій, місцевих 

центрів і вищої освіти 

Приватна і державна продовжена 

технічна освіта, громадські навчальні 

центри та місцеві організації, приватні 

освіта 

 

Заклади вищої освіти, 

державні коледжі і 

центри, приватні і 

державні організації 

технічної освіти, 

торгівельні підготовчі 

компанії, громадянське 

суспільство і соціальні 

партнери 

Баланс 

приватного 

та 

державного 

Державні та 

міжнародні донори 

 

Приватний ринок Приватний і державний з 

маркетизацією 

 

Освіта 

дорослих і 

освіта 

впродовж 

життя 

Освіта дорослих,  

освіта впродовж життя 

у перспективі  

 

Освіта дорослих у контексті  

освіти впродовж життя 

 

Освіта дорослих з чіткою 

вираженою 

спрямованість на освіту 

впродовж життя 

 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – UNESCO, 2009.   

  

Розвиток людських ресурсів 

Грамотність дорослих 

Освіта впродовж життя 
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Додаток Ф.1. 

 

Блок-схема вибору типу навчання дорослою людиною 

 

 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – Rubenson, K., & Elfert, M. (2013). 

  

Діяльність 

Намір 

навчатися 

Інституа-

лізована 

Є у Націо- 

нальній рамки 

кваліфікацій 

стандарт 

Формальна 

освіта 
Неформальна 

освіта 
Інформальне 

навчання 

Немає 

навчальної 

діяльності 

ТАК 

ТАК 

ТАК 

НІ 

НІ 

НІ 
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Додаток Ф.2. 

 

Участь дорослих у формальній та / або неформальній освіті   
(2017) 

 

 

 
 

Джерело: підготовлено автором на основі – OECD, 2018 
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Додаток Ф.3. 

Участь дорослих у формальній та / або неформальній освіті  

(2014) 

 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – OECD, 2015  
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Додаток Х 

 

 

Таблиця Х.1.  

Участь у формальній та неформальній освіті у США 

 

Формальна освіта 

 

 

Неформальна освіта 

 

Вік від 25 до 54, 

або соціальні ролі 

дорослої людини 

або приймає участь 

у нових навчальних 

програмах 

 

Вік від 25 до 65, 

або соціальні ролі 

дорослої людини 

або приймає участь 

у нових 

навчальних 

програмах 

Вік від 25 до 54, 

або соціальні ролі 

дорослої людини 

або приймає участь 

у навмання обраних 

навчальних 

програмах 

Вік від 25 до 65,  

або соціальні ролі 

дорослої людини або 

приймає участь у 

навмання обраних 

навчальних 

програмах 

Жінки   Чоло-

віки 

Всі Жінки   Чоло- 

віки 

Всі Жінки   Чоло-

віки 

Всі Жінки   Чоло-

віки 

Всі 

12,0 10,7 11,3 10,2 9,0 9,6 33,6 34,0 33,8 31,7 31,6 31,6 

 

 

 

Таблиця Х.2.  

Відсоток участі у неформальній навчальній діяльності у США 

Вік від 25 до 54 або 

виконує дорослі 

соціальні ролі або 

приймає участь у 

будь-яких  

навчальних курсах  

Вік від 25 до 65 

або виконує 

дорослі соціальні 

ролі або приймає 

участь у будь-яких  

навчальних курсах 

Вік від 25 до 54 або 

виконує дорослі 

соціальні ролі або 

приймає участь у 

найновіших  

навчальних курсах 

Вік від 25 до 65 або 

виконує дорослі 

соціальні ролі або 

приймає участь у 

найновіших  

навчальних курсах 

Жінки   Чоло-

віки 

Всі Жінки   Чоло- 

віки 

Всі Жінки   Чоло-

віки 

Всі Жінки   Чоло-

віки 

Всі 

1,2 0,8 1,0 1,0 0,7 0,8 1,1 0,8 0,9 0,9 0,6 0,8 
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Таблиця Х.3. 

Участь дорослих у вищій освіті  у США 

Вік від 25 до 54, 

 або виконує дорослі 

соціальні ролі або 

здобуває вищу освіту 

за будь-якою 

програмою  

 

Вік від 25 до 65, або 

виконує дорослі 

соціальні ролі або 

здобуває вищу 

освіту за будь-якою 

програмою 

Вік від 25 до 54,  

або виконує дорослі 

соціальні ролі або 

здобуває вищу 

освіту за 

найновішими 

програмами 

Вік від 25 до 65,  

або виконує дорослі 

соціальні ролі або 

здобуває вищу освіту 

за найновішими 

програмами 

Жінки   Чоло-

віки 

Всі Жінки   Чоло- 

віки 

Всі Жінки   Чоло-

віки 

Всі Жінки   Чоло-

віки 

Всі 

10,99 9,90 10,45 9,33 8,31 8,83 10,94 9,89 10,42 9,29 8,31 8,80 

 

 

 

Таблиця Х.4. 

Відсоток здобувачів освіти на робочому місці у США 

Вік від 25 до 54 років або 

будь-яка доросла соціальна 

роль  

Вік від 25 до 65 років або 

будь-яка доросла соціальна 

роль 

Жінки Чоловіки Всі Жінки Чоловіки Всі 

19,8 22,4 21,1 18,1 20,1 19,1 

 

 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – Comings, Garner, & Smith, 2012.   
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Додаток Ц 

Таблиця Ц.1.  

Відсоткове співвідношення дорослих учнів в освітніх інституціях 

неформальної освіти у США 

Провайдер 

 

Вік від 25 до 54 років або будь-яка 

доросла соціальна роль або 

вивчення навмання обраного 

курсу 

Вік від 25 до 65 або будь-яка 

доросла соціальна роль або 

вивчення навмання обраного 

курсу 

 Жінки Чоловіки Всі Жінки Чоловіки Всі 

Старша школа   1,0   0,9 

Державний 

коледж 
2,1 4,8 2,8 2,1 4,1 2,7 

Професійно-

технічне 

училище 

      

Університет 

або коледж при 

університеті     

3,9  3,1 3,7  2,9 

Приватне 

навчання/бізнес 

школа 

18,1 7,1 15,1 17,2 7,3 14,3 

Роботодавець 41,4 51,1 44,0 41,3 49,6 43,7 

Клієнт       

Профспілка      1,10 

Громадський 

центр 
      

Постачальник       

Інші 31,6 24,4 29,7 32,8 28,4 31,6 

 

Таблиця Ц.2.  

Відсоткове співвідношення замовників освіти дорослих у США 

Замовник 

 

Вік від 25 до 54 років  

або соціальна роль дорослої 

людини або вивчення навмання 

обраного курсу 

Вік від 25 до 65 років  

або соціальна роль дорослої 

людини або вивчення навмання 

обраного курсу 

 Жінки Чоловіки Всі Жінки Чоловіки Всі 

Роботодавець 43,9 85,5 56,5 46,2 83,6 58,4 

Клієнт 

 

      

Професійна 

асоціація     

52,6  37,9 50,4  36,3 

Колективний 

договір     

2,6  2,9 2,5   

Інші 2,7  3,2 2,6 4,3 3,2 
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Таблиця Ц.3.  

Відсоткове співвідношення суб’єктів фінансування неформальної освіти у 

США 

Платник 

 

Вік від 25 до 54 років  

 

Вік від 25 до 65 років  

 

 Жінки Чоловіки Всі Жінки Чоловіки Всі 

Роботодавець 57,3 73,4 61,7 57,5 73,8 62,3 

Власне 

підприємство 

      

Сім’я 14,3 13,9 14,2 14,5 12,5 13,9 

Відшкодування     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Уряд   1,7 1,6 3,7 2,2 

Професійні 

асоціації 

     1,8 

Профспілка       

Інші   14,4   12,9 

Безкоштовно 9,0 4,9 7,9 9,2 6,5 8,4 

 

Таблиця  Ц.4.  

Відсоткове співвідношення суб’єктів фінансування формальної освіти 

дорослих у США 

Платник 

 

Вік від 25 до 54 років або 

доросла соціальна роль або 

вивчення найновіших 

навчальних курсів 

Вік від 25 до 65 років або 

доросла соціальна роль або 

вивчення найновіших 

навчальних курсів 

 Жінки Чоловіки Всі Жінки Чоловіки Всі 

Роботодавець       

Власне 

підприємство 

      

Сім’я 66,1 79,4 72,0 66,1 79,4 71,9 

Відшкодування           

Уряд 25,7 9,4 18,5 25,3 9,4 18,4 

Професійні 

асоціації 

      

Профспілка       

Інші   4,4   4,4 

Безкоштовно 5,8 5,6 5,7 6,2 5,6 5,9 
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Таблиця Ц.5.  

Відсоткове співвідношення здобувачів освіти для ринку праці 

Вік від 25 до 54 або доросла 

соціальна роль 

Вік від 25 до 65 або доросла 

соціальна роль 

Жінки Чоловіки Всі Жінки Чоловіки Всі 

8,1 8,6 8,4 7,3 8,1 7,7 

 

Таблиця Ц.6.  

Відсоткове співвідношення суб’єктів фінансування  

освіти для ринку праці 

Платник 

 

Вік від 25 до 54 років або 

доросла соціальна роль 

Вік від 25 до 65 років або 

доросла соціальна роль 

 Жінки Чоловіки Всі Жінки Чоловіки Всі 

Роботодавець 25,0 20,5 22,7 23,6 21,3 22,4 

Власне 

підприємство 
7,3 8,6 8,0 7,2 10,7 9,0 

Сім’я 48,9 41,1 44,9 48,9 39,9 44,2 

Відшкодування       0,4 0,7  0,4 

Уряд 3,2 5,4 4,4 3,5 4,7 4,1 

Професійні 

асоціації 
1,2 3,0 2,1 1,3 3,2 2,3 

Профспілка 1,1 2,5 1,8 1,4 2,3 1,9 

Інші 3,3 6,0 4,7 3,8 6,5 4,2 

Безкоштовно 12,6 14,5 13,6 12,9 13,6 13,3 

 

 

Джерело: підготовлено автором на основі – Comings, Garner, & Smith, 2012.   

 



 

 

Додаток Ш. 

Таблиця Ш.1.  

Типи освіти дорослих у Канаді 

Базова освіта Вища освіта Навчання на робочому місці Освіта для ринку праці 
Освіта для особистісного 

розвитку 
Інструкції з основних 
навичок і навчальних 
стратегій, які є 
необхідними для 
подальшого навчання або 
працевлаштування 
зазвичай нижчі за рівень 
12 класу 

Освіта або підготовка, що 
пропонується вищими 
навчальними закладами і 
підтверджується 
дипломом про вищу освіту 

Навчання, що ініціюється та 
підтримується у певній мірі 
закладом, у якому працює 
особа, але не є основною або 
вищою освітою 

Навчання, спрямоване на 
підвищення рівня 
конкурентоспроможності на 
ринку праці, але не пов’язано з 
закладом, у якому працює особа і 
не є основною або вищою 
освітою 

Навчання, пов’язане з 
життям у родині та 
громаді з метою 
особистісного, 
соціального, культурного, 
громадянського, 
духовного розвитку та 
збагачення 

Включають неформальні 
курси, а також шкільні 
програми формальної 
освіти 

Включає тільки 
формальну освіту 
 

Включає неформальні курси, 
воркшопи, семінари та 
інформальне навчання на 
роботі 

Включає неформальні курси, 
семінари, воркшопи та 
інформальну освіту 

Включає неформальні 
курси, воркшопи, семінари 
та досвід інформального 
навчання 

Приклади: 

 Грамота і базові навички 

 Академічна модернізація 

 Сертифікат про 
закінчення школи 

 Підготовка з загальної 
середньої освіти 

 Працевлаштування 

 Мовна підготовка 
 

Приклади: 

 Професійна освіта 

 Технічна освіта 

 Диплом/сертифікат 

 Ступінь бакалавра 
 Ступінь магістра 

 Ступінь доктора 
філософії 

 Ординатура 

 Програми, націлені на 
професійне визнання 
професійним органом 

Приклади: 

 Фах 

 Технічна освіта 

 Навички комп’ютерної 
грамотності 

 Адміністрування/менеджме
нт 

 Кар’єрне просування 

 Правила технічної безпеки 
на робочому місці 

Приклади: 

 Воркшопи, курси, семінари, 
запропоновані професійними 
інституціями, що допомагають 
змінити кар’єру 

 Курси з продовженої освіти, 
що не є частиною 
сертифікованої програми 

 Курси, що пропонуються 
приватними або благодійним 
організаціями, які сфокусовані 
на специфічних навичках, 
таких як менеджмент або 
комп’ютерна грамотність 

 Короткі курси, спрямовані  на 
розвиток навичок, таких як 
навички невідкладної медичної 
допомоги 

Приклади: 

 Здоров’язбереження  

 Спорт і рекреація 

 Мистецтво і культура 

 Розвиток громади і 
лідерство 

 Релігієзнавство 

Джерело: підготовлено автором на основі  – CMEC, HRSDC, & CCU. (2012)  
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Додаток Щ. 

Таблиця Щ.1.  

Моделі навчання впродовж життя 

КАТЕГОРІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

 

ТИПИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 
СЕРТИФІКОВАНИЙ НЕСЕРТИФІКОВАНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

Опис 
 (інформація, що знаходиться у дужках 
відображає зв'язок між типологією і 

визначенням) 
 

Структурована і 
організована 
підготовка, освіта або 
професійний розвиток, 
що забезпечується 
завдяки навчальному 
закладу, на робочому 
місці або професійно 
акредитованим 
органом. Існує зв'язок з 
навчальним закладом та 
часом, результати 
сертифікації є 
формальними та 
здійснюються 
формальною 
інституцією, 
професійним органом 
або сертифікованим 
агенством  

Організований або 
систематичний освітній 
або професійний 
розвиток, що 
здійснюється у 
канадському суспільстві 
різними 
структурованими 
освітніми інституціями, 
громадськими 
організаціями або 
агенствами з підготовки, 
що є гнучким та 
враховує потреби різних 
категорій здобувачів 
освіти. Результатом 
освіти не є формальна 
сертифікація 
 

Процес здобуття знань, 
навичок і цінностей з 
щоденного досвіду вдома, 
на роботі, у спільноті. Цей 
процес може бути 
неорганізованим і 
несистематичним, але він і 
не має бути таким, 
оскільки цей досвід має 
бути використаним для 
інтенсифікації 
колективного і 
індивідуального навчання 

 1 2 3 4 5 6 

 

 
ГЛОБАЛЬНИЙ 

 
(життя і робота у 

суспільстві 
знань) 

 

Навчальний 
досвід, що 
впливає на 
здатність 
особистості 
існувати за умов 
глобального 
ринку 

Відповідальні 
агенції 

 

 Міжнародні агенції і 
організації 

 Уряд 
 Університети і 

коледжі 
 

 Міжнародні агенції і 
організації 

 Уряд 
 Неурядові агенції 
 Організації з 
корпоративної 
підготовки 

 Міжнародні агенції і 
організації 

 Уряд 
 Неурядові організації 
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Продовження таблиці  Щ.1.  
К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А
 І
 З
А
С
О
Б
И
 М

А
С
О
В
О
Ї 
ІН
Ф
О
Р
М
А
Ц
ІЇ

 
 

1 2 3 4 5 6 

  

Приклади 

програм 

 

 Програми з 
міжнародного 

бізнесу 

 Сертифікати, 
дипломи, ступені, що 

пропонуються 

міжнародними 

організаціями 

 

 Баготомовні програми 

 Програми з 
мультикультурної 

підготовки 

 Програми зі 
збереження миру 

 Розв’язання 
міжнародних 

конфліктів 

 Програми з 
мультикультуралізму 

 Міжнародні 

конференції і 

вьоркшопи 

 Участь у міжнародних 
проектах. 

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

 
(жити і 

працювати у 

суспільстві 

знань) 

 

Навчальний 

досвід, що готує 

громадянина до 

виконання 

специалізованої 

роботи або роботи 

у команді. 

 

Відповідальні 

організації 

 

 Університети 

 Державні коледжі 
 Приватні вищі 
навчальні заклади 

 

 Організації з 
корпоративної 

підготовки 

 Військові і урядові 
організації підготовки 

 Приватні агенції 
сертифікації 

 Профспілки 

 

 Організації з 
корпоративної 

підготовки 

 Військові і урядові 
організації 

 Професійні асоціації 
 Профспілки 

 

Приклади 

програм 

 

 Сертифікати, 
дипломи і ступені 

вищих навчальних 

закладів 

 Формальні і тривала 
професійна 

сертифікація 

 

 Спеціалізована 
підготовка на 

робочому місці 

 Програми організації 
зі специфічної кар’єри 

та професійного 

розвитку 

 

 Підготовка з орієнтації. 
 Відвідування 
конференції, семінарів і 

вьоркшопів 

 Програми зі збереження 
здоров’я та безпеки 

 Програми із запобігання 
насильства на робочому 

місці 

 Програми зі збереження 
оточуючого середовища 
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Продовження таблиці  Щ.1.  

 

К
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А
Ц
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1 2 3 4 5 6 

СОЦІАЛЬНИЙ 

 

(громадянське 

суспільство) 

 

Навчальний 

досвід, що 

інтенсифікує 

здатність 

громадянина мати 

цінність та бути 

активним членом 

громадянського 

суспільства 

різних рівнів. 

 

Відповідальні 

організації 

 

 Уряд 

 Університети і 
коледжі 

 Місцеве шкільне 

самоврядування. 

 Неурядові організації 
 Приватні навчальні 

заклади ліцензовані 

урядом 

 Сертифіковані 
урядом акредитаційні 

органи 

Уряд 

Неурядові організації 

Місцеві громадські 

організації 

Місцеве шкільне 

самоврядування 

Професійні організації 

 Неурядові організації 
 Місцеві громадські 

організації 

 Організації 
корпоративної 

підготовки 

 Професійні асоціації 
 

Приклади 

програм 

 

 Програми з другої 
мови 

 Програми 
грамотності дорослих 

 Базова освіта 
дорослих 

 Програми з 
громадянської освіти 

 

Програми з 

громадянства для 

нових іммігрантів 

Програми боротьби з 

наркозалежністю 

 

 Програми з 
мультикультуралізму 

 Програми з 
усвідомлення гендерної 

відмінності 

 Курси з загальних 
інтересів, що 

пропонуються 

відділами рекреації 

 Діяльність спрямована 
на формування 

суспільства і вивчення 

досвіду 

 Конференції, семінари 
або воркшопи 

  



574 

 

 

 

Продовження таблиці  Щ.1.  
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1 2 3 4 5 6 

ОСОБИСТІСНИЙ 

РОЗВИТОК 

 

(жити довше і 

навчатися більше) 

 

Навчальний 

досвід, що 

здобувається 

індивідом, тому 

що є необхідність 

або бажання 

навчатися. 

Громадяни 

вчяться здобувати 

знання, що є 

необхідними для 

життя. 

 

Відповідальні 

організації 

 

 Шкільне 

самоврядування 

 Університети 

 Державні коледжі 
 Приватні вищі 
навчальні заклади 

 

 Місцевий уряд 

 Місцеві органи 

шкільного 

самоврядування 

 Місцеві органи 

самоврядування 

 Неурядові організації 
 Професійні асоціації 

 Місцеві громадські 

асоціації 

 Неурядові організації 
 Професійні асоціації 

 

Приклади 

програм 

 

 Індивідуальні курси 
або програми, що 

враховують 

індивідуальні 

інтереси, але не 

пердбачають 

обов’язкової 

сертифікації 

 Вечірні шкільні курси, 
що пропонуються 

шкільним 

самоврядуванням 

 

 Курси з загальних 
інтерсів, що 

пропонуються 

департаментом 

відпочинку 

 Конференції, семінари, 
воркшопи 

 

 

Джерело: підготовлено автором на основі  – CMEC, HRSDC, & CCU. (2012) 
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Додаток Щ.2. 

Таблиця Щ.2.1. 

Порівняння програм з освіти дорослих у Канаді 

 

Тип програми/ 

юрисдикція 

Базова освіта 

дорослих/ 

грамотність 

Еквівалент 

середньої школи 

Мовна 

підготовка/ 

державні 

мови 

Професійно-

технічна освіта 

Кар’єра і послуги з 

працевлаштування 

та університетська 

участь 

Продовжена 

освіта 

Програми 

громадянства 

Британська 

Колумбія 

Базові навички 

Програма розвитку 

грамотності 

Рада з грамотності 

Програма базової 

освіти дорослих 

Програма з освіти 

дорослих шкільного 

району 

Послуги зі 

спеціальної освіти 

дорослих для 

розвитку 

академічних 

навичок 

Перехід до 

програм вищої 

освіти 

Можливість 

отримати диплом у 

закладах  вищої 

освіти 

Програми 

базового, 

високого і 

середнього 

рівнів 

Пограми 

спеціальної освіти 

дорослих (у вищих 

навчальних 

закладах) для 

підготовки до 

працевлаштування  

і програми 

професійно-

технічної освіти 

Торгівельні 

програми 

початкового рівня 

Промислові 

програми 

Програми 

учнівства 

Програми 

працевлаштування 

Стратегічний 

інвестиційний план 

з додаання 25000 

додаткових місць у 

державних 

коледжах та 

університетах 

Британської 

Колумбії до 2010 

року 

Програма 

допомоги 

студентам 

Британської 

Колумбії 

Більшість 

державних 

вищх 

навчальних 

закладів 

пропонують 

продовжену 

освіту 

Програма 

поселень і 

адаптації 

Британської 

колумбіх 
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Продовження таблиці Щ.2.1. 

Альберта  Можливості 

безкредитного 

навчання базової 

грамотності 

Допомога 

консультанта у 

програмах з 

грамотності дорослих 

Альберта 

працює для 

оновлення 

академічних 

документів 

Безкредитні 

можливості 

вивчення 

англійської 

та 

французької 

мов 

Програма 

фінансової 

допомоги 

студентам 

Фонд доступу до 

вищої освіти 

Пограма 

молодіжного 

учнівства 

Інформація з 

доступу до 

кар’єри, робочого 

місця, ринку праці 

Програма 

фінансової 

допомоги 

студентам 

Фонд доступу до 

вищої освіти 

Розвиток свідомого 

планування вищої 

освіти 

Безкредитні 

можливості 

навчання для 

працевлаштування  

Ініціативи 

альтернативного 

розподілу 

Безкредитні 

можливості 

здобуття 

освіти 

впродовж 

життя 

Ради з освіти 

дорослих 

спільнот 

Ініціативи 

альтернативно

го розподілу 

 

Саскачеван Програми розвитку 

навичок грамотності 

Освтіні 

програми з 

досягнення 

еквіваленту 

вищої школи 

 Початок роботи 

Програма 

майбутніх навичок 

Розвиток ринку 

парці 

Угода про 

підтримку 

розвитку навичок 

Канада-Саскачеван 

послуги з кар’єри і 

працевлаштування 

Створені для 

університетів 

фонди для 

забезпечення 

потреб освіти 

впродовж 

життя 
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Продовження таблиці Щ.2.1. 

Манітоба  Програми 

грамотності дорослих 

Центри з 

освітидорослих 

Програма 

вибору учнівства 

для старшої 

школи 

Програми з 

початкового, 

середнього і 

високого 

рівня 

грамотності 

англійської 

мови 

Освіта на 

робочому місці 

Розвиток ринку 

праці 

Угода про 

підтримання 

розвитку навичок у 

всіх галузях 

промисловості 

Ініціативи з 

планування 

людських ресурсів   

Програма 

учнівства для 

аборигенів 

Програма 

підвищення 

кваліфікації 

 Стратегія 

попереднього 

оцінювання і 

визнання 

Програма 

підтримки 

імігрантів 

Онтаріо Програма грамотності 

і основних навичок 

  Податкова знижка 

для тих, хто 

приймає 

робітників після 

закінчення 

програми 

учнівства 

Стипендія і 

додаткові бонуси з 

учнівства 
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Продовження таблиці Щ.2.1. 

Квебек Програма грамотності 

і базових навичок 

Освітні 

програми для 

досягнення рівня 

середньої школи 

Мовна 

підготовка 

Програма з 

учнівства 

 Безкредитні 

можливості 

продовженої 

освіти 

Програма 

підтримки 

імігрантів 

Новий Брунсвік Гранти з грамотності Освітні 

програми для 

досягнення рівня 

середньої школи 

     

Нова 

Шотландія 

Програма навчання 

дорослих 1-4 рівнів 

Програма державної 

школи 

Освіта на робочому 

місці 

Сімейна грамотність 

Вища освіта для 

дорослих у коледжі 

Вища освіта для 

дорослих у 

коледжі 

Базова 

програма 

англійської 

мови 

Розвиток ринку 

робочих ресурсів 

Угода про 

підтримання 

розвитку навичок 

Програми з 

учнівства 

Готовність 

працевлаштування 

Програма 

допомоги 

студентам 

Консультування у 

працевлаштуванні 

Можливість 

безкредитного 

навчання 

дорослих у 

коледжах та 

університетах 

Програма 

підтримки 

імігрантів 

Острів принца 

Едварда 

Програми з 

грамотності та базоовї 

освіти дорослих 

Програми грамотності 

на робочому місці 

Підтримка навчання 

консультантів з 

грамотності 

Проект з 

удосконалення 

навичок читання 

Освітні 

програми з 

досягнення рівня 

шкільної освіти 

 Угода про 

підтримку 

розвитку навичок 

на ринку праці 
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Продовження таблиці Щ.2.1. 

Ньюфаундленд 

і Лабрадор 

Програми базової 

грамотності 

Комітет фінансової 

підтримки 

стратегічної 

грамотності для 

малозабезпечених 

Огляд 

курикулуму з 

базової освіти 

дорослих 2 і 3 

рівнів. 

 Угода з підтримки 

співпарці між 

роботодавцями та 

випускниками 

програм учнівства 

на ринку праці 

Проект 

дистанційної 

підтримки 

випускників 

програми учнвства 

під час їх роботи 

Фінансова 

підтримка 

малозабезпечених 

у повторному 

працевлаштуванні 

Можливості 

інвестування 

студентів 

Безкредитні 

програми у 

вищих 

навчальних 

закладах 

 

Північнозахідні 

території 

Програми грамотності 

та базоовї освіти 

дорослих у коледжі 

Аврори 

  Угода про 

підтримку навичок 

на ринку праці 

   

Нунавут Програми з базоовї 

грамотнсоті у 

спільноті 

  Угода про 

підтримку навичок 

на ринку праці 

   

Юкон    Фінансова 

підтримка програм 

учнівства та 

програм розвитку 

ринку праці 

Фінансова 

допомога 

студентам 

  

 

Джерело: підготовлено автором на основі  – Rubenson, K., & Elfert, M. (2013). 
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Додаток Щ.3 

Таблиця Щ.3.1. 

Приклади змішаних програм навчання дорослих у деяких провінціях Канади 

Про

вінц

ія 

Назва 

програ

ми 

Опис Тип  

навч

ання 

Провайдер Платник 

О
н
та
р
іо

 

М
іс
тк
о
в
а 

п
ід
го
то
в
к
а 

допомагають іммігрантам отримати ліцензію або сертифікат за 

професією або ремеслом для працевлаштування. Кожна 

програма має свою специфіку, але  спільними рисами є оцінка 

рівня освіти, навичок та досвіду на робочому місці. Програми з   

формування навичок або цільові програми з академічної 

підготовки, підтвердження ліцензії або, мовної підготовки для 

професійної діяльності; додаткова підготовка 

Ф
о
р
м
ал
ьн
е 

Роботодавці, коледжі, 

університети, 

установи з 

працевлаштування, 

суспільні організації 

Особа. Є стипендії від 

Міністерства підготовки, 

коледжів та університетів, 

від провінційного уряду 

(стипендія 5000$) 

Н
о
в
а 

Ш
о
тл
ан
д
ія

 

о
св
іт
а 
н
а 

р
о
б
о
ч
о
м
у
  

м
іс
ц
і 

Освіта на робочому місці націлена на удосконалення навичок у 

осіб, які працюють. Програми вирізняються гнучкістю, 

спрямованістю на враховування  

навчальні потреби та пріоритети учасників навчання 

Н
еф
о
р
м
ал

ьн
е 

Незалежні громадські 

інструктори, які 

пройшли програму в 

Асоціації освітян на 

робочому місці  

Місцевий уряд 

М
ан
і 

то
б
а 

о
св
іт
а 

н
а 
р
о
б
о
 

ч
о
м
у
 

м
іс
ц
і 

 Програма орієнтована на приватні і громадянські асоціації з 

метою допомогти їм у розвитку професійних навичок їх 

робітників; розробки плану навчання, методичних матеріалів 

 

Н
еф
о
р

 

м
ал
ьн
е 

Освітяни на робочому 

місці у співпраці з 

місцевими органами 

влади 

Місцевий або 

федеральний уряд 
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Продовження таблиці Щ.3.1. 

А
л
ьб
ер
та

 

П
ід
го
то
в
-к
а 
і 

п
р
ац
ев
л
аш

ту
в
ан
н
я
  

ім
іг
р
ан
ті
в
 

Приклади: базова англійська для медицини, освітні послуги з 

бізнесу. Стаціонарні програми, які готують учасників для 

здобуття освіти за медичними програмами. Вивчається мова, 

розуміння культури, базова медична термінологія та 

комунікативні навички. Зміст курсу передбачає роботу у 

команді, динамічність групи, медичну практику і термінологію, 

безпеку на робочому місці, управління інформацією, процеси і 

процедури, навички вести телефонну розмову, управління 

документа цією, розмаїття на робочому місці, навички 

аудіювання, читання, письма, завдання з канадських основних 

навичок та складнощів та подолання акценту. 

Н
еф
о
р
м
ал
ьн
е 

Громадські 

організації, коледжі, 

політехнічні інститути 

Місцевий уряд платить за 

здобувачів освіти, які 

пройшли оцінювання з 

працевлаштування та 

продемонс 

трували потребу у 

навчанні з метою 

досягнення результату. 

А
л
ьб
ер
та

 

Ін
те
гр
о
в
а

н
а 

п
р
о
гр
ам
а 

п
ід
го
то
в
к

и
 

Підготовка з урахуванням навичок, що включають навички, що 

є необхідними на робочому місці, досвід роботи, працевлашту 

вання, володіння англійською мовою. Метою є найшвидше 

працевлаштування. 

Н
еф
о
р

 

м
ал
ьн
е 

Громадські інституції 

та сертифікованими 

приватними 

провайдерами 

Місцевий уряд пропонує 

фінансову допомогу у 

розмірі 5000$ для осіб з 

низьким рівнем доходу 

А
л
ьб
ер
та

 

П
ід
го
то
в
к
а 

д
о
 р
о
б
о
ти

 Навчання, що орієнтується на професію та може включати 

досвід роботи. Програма розроблена для жителів Альберти, 

яким необхідно підвищити рівень навичок, що є необхідними 

на робочому місці та отримання робочого місця. 

Ф
о
р
м
ал
ьн
е 

Громадські інституції 

або приватні 

провайдери 

Комісія з працевлаштув та 

імміграції надає фінансову 

допомогу 15000$ на рік  
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Продовження таблиці Щ.3.1. 

А
л
ьб
ер
та

 

М
іс
тк
о
в
а 
п
р
о
гр
ам
а 

д
л
я
 і
м
м
іг
р
ан
ті
в
 

Приклад: місток до бізнес кар’єри у Норквестському коледжі: 

поєднання вивченням англійської як другої мови та курсу  

бізнес адміністрування. Програма інтенсивного навчання (16 

тижнів) націлена на здобуття успіху  у бізнесі. При успішному 

завершенні програми рівень володіння англійською  мовою 

буде відповідати рівню, що передбачений програмами 

«Професійне адміністрування, «Бізнес адміністрування» та 

«Медичний працівник».  

Ф
о
р
м
ал
ьн
е 

Коледжі Провінційний уряд 

оплачує навчання тих 

здобувачів, які пройшли 

оцінювання з 

працевлаштування та 

продемонстрували 

можливість здобути  

необхідні уміння 

У
 в
сі
х
 п
р
о
в
ін
ц
ія
х
 

К
ан
ад
и

 

П
ід
в
и
щ
ен
и
й
 

р
ів
ен
ь 
м
о
в
н
о
ї 

п
ід
го
то
в
к
и

 

Пропонується вивчення англійської та французької мов, щоб 

допомогти іммігрантам спілкуватися на робочому місці. 

Пропонуються види діяльності та досвід, що допоможе 

іммігрантам адаптуватися на робочому місці такі як наставниц 

тво та пошук роботи. 

Н
еф
о
р
м
ал
ьн
е 

Провінції, території, 

роботодавці, освітні 

інституції, неурядові 

організації, спільноти 

та організації, що 

допомагають 

іммігрантам 

Федеральний уряд 

 

Джерело: підготовлено автором на основі  – CMEC, HRSDC, & CCU. (2012) 
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Додаток Щ.4.  

Модель північноамериканської освіти дорослих  
 

ні складові північноамериканської освіти дорослих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток підготовлено автором 
 

О
С
В
ІТ
А
 Д
О
Р
О
С
Л
И
Х

 

З
о
в
н
іш
н
і 
ч
и
н
н
и
к
и

 

Ц
іл

ьо
ви

й
 к

о
м

п
о
н
ен

т
 

Принципи: 
фундаментальні, 
організаційно-
управлінські, спеціальні 

Т
ео

р
ет

и
к
о

-м
ет

о
д
о
ло

гіч
н
и
й
 к

о
м

п
о
н
ен

т
 

Структурний компонент 

Змістово-процесуальний компонент 

Практико 
орієнтованість 

змісту 

Диверсифіко- 
ваність 
програм 

В
н
у
тр
іш
н
і 
ч
и
н
н
и
к
и

 

Мета: задоволення 
освітніх потреб 
людини, забезпечення її 
розвитку та 
саморозвитку 
відповідно до вимог 
ринку праці, 
суспільства, економіки, 
держави  

 

О
св
іт
н
і 
п
о
тр
еб
и
  

д
о
р
о
сл
о
го

 

Функції: компенсаторно-
адаптаційна, професійна, 
розвивальна, освітня, 
соціокультурна, тощо 
 

Формальна 
неформал. 
інформал. 
освіта 

дорослих 

Формальна 
освіта, освіта 
на робочому 
місці, для  

ринку праці, 
для особисті- 
ого розвитку    

Провайдери: 
локальні, 
громадські, 
некомерційні
прибуткові, 
волонтери  

Управлінський компонент 

Д
ец
ен
тр
ал
із
ац
ія
 

у
п
р
ав
л
ін
н
я 

М
о
д
ел
ь
 «
зн
и
зу
 

в
го
р
у
»
 

Г
р
о
м
ад
сь
к
о

-
д
ер
ж
ав
н
и
й
 

х
ар
ак
те
р

 

С
о
ц
іа
л
ь
н
е 

п
ар
тн
ер
ст
в
о
 

Б
аг
ат
о
р
ів
н
ев
е 

ф
ін
ан
су
в
ан
н
я

 

Р
о
зг
ал
у
ж
ен
е 

за
к
о
н
о
д
ав
ст
в
о

 

Андрагогічність 
моделей 
навчання 

Інноваційність 
форм, методів, 

технологій навчання 

Результативний компонент 

О
св
іт
а 
вп
р
о
д
о
вж
 ж
и
тт
я 
як
 в
и
м
о
га
 с
у
сп
іл
ьс
тв
а,
 

р
и
н
к
у
 п
р
ац
і,

 е
к
о
н
о
м
ік
и
, 
д
ер
ж
ав
и

  
 ,
  



 

Додаток Ю 
Майлс Хортон – засновник Хайлендера   

Майлс Хортон народився 9 липня 1905 у Савані, Теннессі. Під час 
навчання у Кемберлендському університеті у 1927 приймав участь у 
конференції, де вперше зустрівся з афроамериканцям та іноземними 
студентами. Він був розчарований, що не міг запросити до ресторану 
дівчину з Китаю або піти до бібліотеки з афроамериканським другом.  

Літо 1927 Майлс проводить літо у Озоні, Тенесі, організовуючи 
недільну школу при церкві. Він також проводить зібрання, на якому 
місцеві жителі розповідають про свої проблеми. Не маючи змоги дати 
відповіді на запитання, активіст закликає місцевих жителів звернутися до 
їхнього досвіду, щоб зрозуміти, що вони знають відповіді на запитання. 
Пізніше він використає цей досвід при створенні Хайлендер.  

У 1929–1930 рр. Майлс відвідує об’єднану теологічну семінарію у 
Нью Йорку, навчаючись з Рейнольдом Ніебаром, який дотримується 

думки, що суспільство має бути реформовано, щоб досягти релігійного порядку на засадах віру у 
Ісуса Христа. Майлс також відвідує поселення Генрі Стріт  та Бруквудлейборський коледж, 
допомагає організувати міжнародний страйк робітників та слідкує за страйком у Маріоні, Північна 
Кароліна.   

У 1930–1931 рр. Майлс навчається в університеті у Чикаго на соціологічному факультеті з 
Робертом Парк. Його вражають погляди Парка на рахунок того, що конфлікт може бути 
використаний для побудови кращого суспільства та погляди Лестера Ворд, що освіта вимагає дії. 
Він також зустрічається з Джейн Едемс та відвідує будинок Хал. 

У 1931–1932 рр. Майлс їде у Данію, щоб відвідати народні школи, які відігравали важливу 
роль у культурі країни та вирішенні соціальних і економічних проблем у 1880-тих роках.  Його 
вражає їх неформальність, особистісно-орієнтований підхід та використання культури як засобу 
навчання. Він вирішує відкрити схожу школу на півдні країни, де вчителі зможуть працювати з 
білошкірим населення та афроамериканцями з метою вирішення їх проблем.  

У 1932–1940 рр. – Відкриття Хайлендеру та роки роботи в ньому.  
У 1932 році Майлс, Дон Вест, Джім Домбровскі та інші засновують народну школу 

Хайлендер у Монтіеглі, Теннессі. Спочатку школа орієнтувалася на навчання безробітних та 
працюючих, а з 30-тих років ХХ століття, школа стала освітнім центром регіону, готуючи лідерів 
для 11 південних штатів. Протягом цього періоду Хайлендер підтримував рух робітників, 
проводячи перший інтегрований воркршоп у 1944 році.  

У 1950–1960-тих роках основою діяльності Хайлендер стає рух за громадянські права. 
Воркшопи та тренувальні сесії у Хайлендері допомогли закласти підвалини багатьох громадських 
рухів та ініціатив, включаючи громадські школи, комітет боротьби з насиллям серед студентів. У 
1961 році після розслідування, проведеного урядом школа була закрита, а земля та приміщення 
конфісковані. Школа була відкрита наступного дня як освітній та дослідний центр. З 1961 по 1971 
роки, вона знаходилася у Ноксвіллі, а з 1972 року вона розміщувалася біля Нью Маркету, Теннессі.  

У 60-ті – 70-ті роки ХХ століття Хайлендер відігравав важливу роль у підтримці руху за 
збереження здоров’я робітників шахт.  

У 80-90-ті роки Хайлендер підтримував рух за боротьбу з забрудненням та токсичними 
викидами та фінансував воркшопи з підтримки економічних прав та глобалізацію економіки.  

Впродовж 70-90-тих років не припинялася підтримка жителів Аппалачі та місцевих громад. 
У 1990 році Майлс помер через рак мозку.  
Пріоритетом діяльності Хайлендер у ХХІ столітті. стає розвиток лідерства, ініціативи з 

мультикультуралізму, встановлення зв’язків між різними поколіннями, спільнотами для соціальної 
та економічної справедливості, сприяння позитивним трансформаціям у культурній сфері.  

 

Джерело: підготовлено автором на основі – Knowles, 1980.  
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Science», м. Ванкувер, 18–20 березня 2020 р. заочна форма участі. Тема доповіді: Принцип 

варіативності у проектуванні змісту освіти дорослих у США і Канаді.  

20.  Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Івана Зязюна у працях його 

соратників та учнів», м. Харків, 28 травня  2020 р., заочна форма участі. Тема доповіді: 

Потенціал освіти дорослих у полікультурному освітньому просторі США і Канади.  

21.  Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: 

глобальний, європейський та національний виміри змін», м. Суми, 23–24 квітня 2020 р., 

очна форма участі. Тема доповіді: Реалізація андрагогічного підходу в системі освіти 

дорослих у США і Канаді. 

22. VIII Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної 

педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», м. Хмельницький, 

17 травня 2018 р., очна форма участі. Тема доповіді: Функції андрагогічного персоналу. 

23. ІХ Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної 

педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», м. Хмельницький, 

15 травня 2019 р., очна форма участі. Тема доповіді: Компетентнісний підхід в освіті 

дорослих США і Канади. 

24.  Х Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної 

педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», м. Хмельницький, 

14 травня 2020 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Модель компаративного 

дослідження освіти дорослих у США і Канаді. 

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня 

25. Всеукраїнська науково-практичній конференція «Пріоритети у змісті й структурі сучасної 

початкової освіти в умовах трансформаційних змін», м. Черкаси, 19 жовтня 2017 р., очна 

форма участі. Тема доповіді: Народна школа «Хайландер» як ключовий провайдер 

неформальної освіти дорослих у першій половині ХХ століття у США. 

26. Методологічний семінар «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий 

досвід, українські реалії і перспективи», м. Київ, 15 листопада 2018 р., очна форма участі. 

Тема доповіді: Філософсько-педагогічні аспекти розвитку освіти дорослих у США і 

Канаді.   

27. Педагогічні читання «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і 

перспективи: присвячених пам’яті академіка Семена Устимовича Гончаренка», м. Київ, 

21 травня 2020 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Неформальна освіта дорослих у 

США і Канаді: нові можливості для особистісного розвитку. 

 

28. VIII Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті видатного вченого-педагога Олени 

Степанівни Дубинчук 20 травня 2019 р., м. Київ, очна форма участі. Тема доповіді: 

Диджиталізація як сучасна тенденція освіти дорослих у США і Канаді.  

29. ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Компаративістика в педагогічній освіті і 

освіті дорослих», м. Київ, 19 грудня 2018 р., очна форма участі. Тема доповіді: Північно-
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американська модель освіти дорослих: особливості функціонування 

30. ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Компаративістика в педагогічній освіті і 

освіті дорослих», м. Київ, 19 грудня 2019 р., заочна форма участі. Тема доповіді: 

«Організаційно-педагогічні тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах 

Північної Америки». 
31. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України за 2017 р. «Науково-методичний супровід 

професійного розвитку вчителів в умовах реалізації концепції Нової української школи» 

19 березня 2018 р., м. Київ, очна форма участі. Тема доповіді: Особливості підготовки 

фахівців у галузі освіти дорослих у США і Канаді: порівняльний аналіз. 

32. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України за 2018 р. «Особистісний і професійний розвиток 

фахівців в умовах сучасного ринку праці» 21–25 березня 2019 р., м. Київ, очна форма 

участі. Тема доповіді: Освіта дорослих у США і Канаді: порівняльний аналіз. 

33. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України за 2019 р. «Тенденції розвитку освіти дорослих в 

Україні та зарубіжжі» 25–26 березня 2020 р., м. Київ, заочна форма участі. Тема доповіді: 

Освіта дорослих у США і Канаді: виклики і перспективи. 

 

 

Додаток підготовлено автором 

 
 

 

 


