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АНОТАЦІЯ 

Гуляєва М. М. Професійна підготовка андрагогів в університетах 

Німеччини. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці. Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Київ, 2021. 

У дисертації досліджено проблему професіоналізації освіти дорослих у 

Німеччині; обґрунтовано роль німецьких університетів у реалізації ідеї безперервної 

академічної освіти та подальшої академічної професіоналізації освіти дорослих. 

Вихідною позицією дослідження є розуміння: 1) необхідності професійної 

підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими, що візуалізується в 

документах міжнародних організацій (ЮНЕСКО, Організація міжнародного 

співробітництва і розвитку, Європейське бюро освіти дорослих та ін.); 

2) актуальності і новизни професії андрагога для України; 3) очевидної значущості 

міжнародного досвіду для наукового осмислення і творення національної стратегії 

професіоналізації та академізації освіти дорослих; 4) відсутності системного 

вивчення німецького досвіду підготовки андрагогів. 

Актуальність дослідження. Освітні стратегії XXI століття визначають 

ключовим пріоритетом організацію ефективної системи неперервної освіти та освіти 

дорослих як необхідної умови розвитку людського капіталу високорозвинених 

країн. У міжнародному дискурсі освіта дорослих виступає індикатором 

забезпечення права людини на освіту, гідний рівень життя, розвитку громадянського 

суспільства на засадах соціальної взаємодії, особистісної і професійної 

самореалізації. Відповідно в Україні виникла потреба створення системи освіти 

дорослих, підготовки фахівців-андрагогів, що уможливлює професіоналізацію 

сфери безперервної освіти. Вагомим ресурсом реалізації визначених пріоритетів є 

досвід функціонування системи освіти дорослих у Німеччині, а також цінною для 

розбудови формального і неформального її складника може стати освітня практика 

підготовки андрагогів у німецьких університетах. 
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Тенденція професіоналізації у галузі освіти дорослих визначена як провідна у 

європейських документах та ініціативах – резолюціях, рекомендаціях, програмах 

ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейського центру розвитку професійного 

навчання (CEDEFOP), Організації економічного співробітництва та розвитку 

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

декларація і програма дій щодо розвитку освіти до 2030 року (2015), Рекомендації 

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

ЮНЕСКО стосовно навчання та освіти дорослих «Інклюзія та освіта: усі означає 

усі» (UNESCO, 2020); «Розвиток сектору навчання дорослих: відкриття вищої освіти 

для дорослих» (European Commission, 2013), «Працюємо разом задля зміцнення 

людського капіталу, працевлаштування і конкурентоспроможності» (COM, 2016), 

Резолюція Ради Європи щодо Оновленого порядку денного для навчання дорослих 

(Council Resolution, 2011); Рекомендації Ради Європи щодо шляхів оновлення 

навичок «Нові можливості для дорослих» (Council Recommendation, 2016). У 

багатьох країнах реалізуються численні проєкти, національні та транснаціональні 

програми співпраці з метою розроблення стандартів, компетентнісних профілів 

андрагогів, забезпечення освітніх можливостей для підготовки фахівців з освіти 

дорослих. 

Питання професіоналізації освіти дорослих є важливим і для України, адже 

наразі ринок освітніх послуг для дорослого населення активно розширюється; на 

законодавчому рівні освіту дорослих визнано сферою професійної діяльності (до 

Державного класифікатора професій було включено професію «андрагог» (2019), 

оприлюднено для громадського обговорення проєкт Закону України «Про освіту 

дорослих» (2020). 

Офіційне включення нової професії актуалізувало потребу обґрунтування її 

концептуальних засад, визначення вимог до особистісних і професійних якостей 

андрагога, конкретизації й закріплення в юридичних нормах його функціональних 

обов’язків, налагодження системи професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації. Ці питання стали ключовими у дослідженнях українських учених 

О. Аніщенко, С. Архипової, С. Бабушко, Н. Бідюк, С. Болтівця, В. Буренко, 
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Т. Гіжинської, К. Годлевської, Т. Десятова, І. Жарук, С. Ізбаш, Н. Клокар, С. Когут, 

Л. Лук’янової, Л. Набоки, Н. Ничкало, О. Огієнко, О. Пєхоти, Н. Протасової, 

В. Пуцова, О. Рябової, Л. Сігаєвої, Т. Сорочан, А. Старєвої, Н. Терьохіної, 

Л. Тимчук, О. Чугай та ін. Працями вчених утверджується думка про необхідність у 

професійній підготовці персоналу для системи освіти дорослих, закцентовано увагу 

на функціях андрагога, висвітлено досвід підготовки спеціалістів цієї галузі у 

зарубіжних країнах. 

Для розроблення концепції професії андрагога в Україні практично значущим є 

багатий міжнародний досвід у цій галузі. Дослідницький інтерес спрямований на 

Федеративну Республіку Німеччина, яка має розвинену систему освіти дорослих, що 

характеризується ефективністю законодавчого врегулювання. Ідеї німецьких учених 

у галузі освіти дорослих (Р. Арнольд (R. Arnold), Й. Вайнберг (J. Weinberg), 

В. Гізеке (W. Giezeke), Г. Гресснер (G. Graeßner), Р. Егетенмаєр (R. Egetenmeyer), 

В. Зайтер (W. Seitter), С. Латтке (S. Lattke), Д. Ніттель (D. Nittel), Е. Нусль 

(E. Nuissl), Й. Ольбріх (J. Olbrich), Ф. Поггелер (F. Pöggeler), Г. Тідженс 

(H. Tietgens), Р. Тіппельт (R. Tippelt), П. Фаульштіх (P. Faulstich), В. Шуленберг 

(W. Schulenberg) набули поширення у зарубіжних системах неперервної освіти. У 

цій країні підготовка андрагогів здійснюється впродовж пів століття, вирізняється 

вагомими практичними досягненнями і постійно вдосконалюється шляхом 

«проникнення» у сферу вищої освіти. Досвід Німеччини доцільно імплементувати в 

Україні, враховуючи потребу у підготовці кваліфікованих кадрів для освіти 

дорослих, тенденції професіоналізації та академізації у цій галузі. 

Актуальність проблеми дослідження, необхідність обґрунтування 

концептуальних засад підготовки андрагога в Україні, потреба у розробленні 

національної стратегії професіоналізації освіти дорослих з урахуванням цінного 

німецького досвіду зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Професійна 

підготовка андрагогів в університетах Німеччини». 

Об’єкт дослідження – професіоналізація освіти дорослих у Німеччині. 

Предмет дослідження – організація та зміст професійної підготовки андрагогів 

в університетах Німеччини. 
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Мета дослідження – визначити організаційно-змістові засади професійної 

підготовки андрагогів в університетах Німеччини та обґрунтувати можливості 

творчого використання конструктивних ідей німецького досвіду в процесі 

професіоналізації освіти дорослих в Україні. 

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

дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми професійної підготовки андрагогів 

у Німеччині. 

2. Обґрунтувати концептуальні основи професійної підготовки андрагогів у 

контексті аналізу німецької теорії професіоналізації. 

3. Схарактеризувати освіту дорослих у Німеччині як сферу професійної 

діяльності андрагогів. 

4. Розкрити роль університетів у реалізації ідеї безперервної академічної 

освіти та подальшої академічної професіоналізації освіти дорослих у Німеччині.  

5. Здійснити змістово-контекстний аналіз освітніх програм і визначити 

особливості академічної підготовки андрагогів в університетах Німеччини. 

6. Виявити конструктивні ідеї німецького досвіду та визначити можливості їх 

творчого використання у розбудові системи професійної підготовки андрагогів в 

Україні. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше досліджено проблему 

професіоналізації освіти дорослих у Німеччині; обґрунтовано роль німецьких 

університетів у реалізації ідеї безперервної академічної освіти та подальшої 

академічної професіоналізації освіти дорослих; на основі змістово-контекстного 

аналізу освітніх програм визначено характерні риси й тенденції академічної 

підготовки андрагогів в університетах Німеччини (відсутність федерального 

галузевого законодавства, регулювання освіти дорослих земельними законами; 

наявність персоналу відповідної кваліфікації як необхідної умови державного 

фінансування інституцій освіти дорослих; збільшення кількості дорослих студентів 

в університетах; здійснення академічної підготовки в університетах як процес 

набуття фахових компетентностей андрагога і форма освітньої практики дорослих; 
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двоступенева система академічної підготовки; уніфікація освітніх процесів різних 

університетів задля забезпечення мобільності; наявність кваліфікаційних 

можливостей у галузі освіти дорослих; «маргіналізація» освіти 

дорослих / безперервної освіти; профілізація магістратури, конкретизація у фокусі 

програми «Освіта дорослих / безперервна освіта» маркерів спеціалізації; 

домінування науково-дослідницького складника магістерських програм; наявність 

широких можливостей працевлаштування як умова розроблення, акредитації та 

переакредитації освітніх програм; чітко визначені рамкові умови професіоналізації 

освіти дорослих); 

– подальшого розвитку набув дефінітивний аналіз базових понять («освіта 

дорослих», «андрагог», «фахівець освіти дорослих») та їх інтерпретація у взаємодії 

терміносполук: «професія – професіоналізація – професіоналізм – академічна 

безперервна освіта – академічна професіоналізація освіти дорослих – підготовка 

андрагогів в університетах»; 

– доповнено компаративістські дослідження відомостями щодо законодавчого 

регулювання та інституційної структури освіти дорослих у Німеччині; 

– розширено бібліографію проблеми професійної підготовки андрагогів шляхом 

студіювання праць зарубіжних учених; до наукового обігу введено маловідомі праці 

німецьких дослідників В. Гізеке (W. Gieseke), Р. Тіппельта (R. Tippelt), К. Бушле 

(C. Buschle), Р. Егетенмаєр (R. Egetenmeyer), К. Колтер (C. Kolter), К. Кольман-

Еккель (C. Kohlmann-Eckel), Ф. Купфер (F. Kupfer), С. Латтке (S. Lattke), Б. Роглера 

(B. Rogler), С. Хайнінгер (S. Heininger), М. Шіфнер-Рос (M. Schiefner-Rohs), 

І. Шюсслер (І. Schüßler). 

Практичне значення дослідження. Основні положення дисертації 

використано під час розроблення освітньої програми «Освіта дорослих» зі 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, запровадженої на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Матеріали дослідження інтегровано у зміст навчальних дисциплін 

«Порівняльна педагогіка», «Андрагогіка», «Громадянська освіта», «Технології 
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навчання дорослих», «Нормативні засади освіти дорослих», «Неформальна освіта 

дорослих», «Сучасні адаптивні системи і технології навчання». Основні результати 

дослідницького пошуку можуть бути використані у процесі розроблення програм 

спецкурсів і спецсемінарів, тематики науково-дослідних робіт для студентів та 

аспірантів педагогічних спеціальностей, на курсах підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів, для укладання підручників, навчально-методичних посібників з 

проблем освіти дорослих, а також у ході обґрунтування професійного профілю 

андрагога. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається з анотацій українською й 

англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до розділів і загальних 

висновків, списку використаних джерел (494 позиції, з них 349 – німецькою та 15 – 

англійською мовами) та 7-ми додатків. Загальний обсяг дисертації – 308 сторінок, з 

них основного тексту – 195 сторінок. 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, схарактеризовано ступінь 

наукової розробленості проблеми, зв’язок із науковими програмами та планами; 

визначено мету, завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, методологічну й 

теоретичну основу; схарактеризовано джерельну базу; розкрито наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, відображено їх апробацію та 

впровадження в освітню практику. 

У першому розділі – «Професіоналізація освіти дорослих як сучасна 

науково-педагогічна проблема» – здійснено теоретичний аналіз проблеми 

професійної підготовки андрагогів; проаналізовано основні теорії професіоналізації 

як концептуальні засади професійної підготовки андрагогів у Німеччині; 

схарактеризовано освіту дорослих у Німеччині. 

У другому розділі – «Система академічної підготовки андрагогів у 

Німеччині» – обґрунтовано роль університетів в утвердженні ідеї академічної 

безперервної освіти; проаналізовано бакалаврські та магістерські програми 

підготовки андрагогів; розкрито особливості визнання, сертифікації і підвищення 

кваліфікації фахівців освіти дорослих у Німеччині. 
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У третьому розділі – «Перспективи творчого використання ідей німецького 

досвіду підготовки андрагогів в освітньо-професійному просторі України» – 

схарактеризовано особливості розвитку освіти дорослих та підготовки андрагогів в 

Україні; представлено результати компаративістського аналізу щодо конструювання 

профілю андрагога; конкретизовано можливості екстраполяції ідей німецького 

досвіду в Україні.  

Ключові слова: освіта дорослих, безперервна освіта, андрагог, фахівець з 

освіти дорослих, професіоналізація, академічна професіоналізація, університет, 

бакалавр, магістр, вища освіта. 

 

ABSTRACT 

Huliaieva M. M. Professional training of andragogues in universities of 

Germany. – On the rights of the manuscript. 

Thesis for the scientific degree of the candidate of pedagogical sciences on the 

specialty 13.00.04 – The theory and methods of professional education. Yuriy Fedkovych 

Chernivtsi National University, Chernivtsi. Ivan Zyazyun Institute of Pedagogical and 

Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (NAES of 

Ukraine), Kyiv, 2021. 

The thesis explores the problem of professionalization of adult education in 

Germany; the role of German universities in establishing the idea of academic continuing 

education and further academic professionalization of adult education is substantiated. 

The starting point of the research is the understanding of: 1) the necessity of 

professional training of teaching staff to work with adults, which is visualized in the 

documents of international organizations (UNESCO, Organization for International 

Cooperation and Development, European Bureau of Adult Education, etc.); 2) the 

relevance and novelty of the andragogy profession for Ukraine; 3) the obvious importance 

of international experience for scientific understanding and creation of national 

professionalization and academization of adult education; 4) the lack of systematic study 

of the German experience of andragogues training. 
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Research topicality. 21 century educational strategies determine the key priority of 

the organization of an effective system of continuing education and adult education as a 

prerequisite for the development of human capital of highly developed countries. In 

international discourse adult education is an indicator of the human right to education, 

decent standard of living, the development of civil society on the principles of social 

interaction, personal and professional self-realization. Accordingly, in Ukraine there was a 

need to create a system of adult education, training specialists andragogues, which creates 

the possibility of professionalizing the sphere of continuing education. A significant 

resource for the implementation of certain priorities is the experience of functioning adult 

education system in Germany, as well as valuable for the development of its formal and 

non-formal components can be the educational practice of training andragogues in 

universities of Germany. 

The trend of professionalization in adult education is identified as a leading issue in 

European documents and initiatives – resolutions, recommendations, programs of UN, 

UNESCO, Council of Europe, European Centre for Development of Vocational Training 

(CEDEFOP), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

(Lifelong Learning Policies and Strategies (UNESCO, 2014), Education 2030: Incheon 

Declaration and Framework for Action Towards inclusive and equitable quality education 

and lifelong learning for all (2015), UNESCO Recommendation on Adult Learning and 

Education (UNESCO, 2016), Global Education Monitoring Report, 2020: Inclusion and 

education: all means all (UNESCO, 2020), Developing the Adult Learning Sector: 

Opening Higher Education to Adults (European Commission, 2013), Working together to 

strengthen human capital, employability and competitiveness (COM, 2016), Council 

Resolution on a renewed European agenda for adult learning (Council Resolution, 2011); 

Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults 

(Council Recommendation, 2016). Numerous projects, national and transnational 

cooperation programs are being implemented in many countries in order to develop 

standards, competence profiles for andragogues, and educational opportunities for training 

adult education professionals. 
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The issue of professionalization of adult education is also important for Ukraine, 

because now the market of educational services for the adult population is actively 

expanding; at the legislative level adult education is recognized as a sphere of professional 

activity (the profession «andragogue» was included in the State Classifier of Occupations 

(2019), the draft Law of Ukraine «On Adult Education» (2020) was published for public 

discussion). 

The official inclusion of the new profession actualized the need to substantiate its 

conceptual foundations, determine the requirements for personal and professional qualities 

of andragogue, specify and fix in legal norms their functional responsibilities, establish a 

system of professional training and professional development. These issues have become 

the key ones in the researches of Ukrainian scientists: O. Anishchenko, S. Arkhypova, 

S. Babushko, N. Bidiuk, S. Boltivets, V. Burenko, T. Hizhynska, K. Hodlevska, 

T. Desiatov, I. Zharuk, S. Izbash, N. Klokar, S. Kohut, L. Lukianova, L. Naboka, 

N. Nychkalo, O. Ohiienko, O. Piekhota, N. Protasova, V. Putsov, O. Riabova, L. Sihaieva, 

T. Sorochan, A. Starieva, N. Terokhina, L. Tymchuk, O. Chuhai and others. Researchers 

argue for the necessity of professional staff training for the adult education system, focus 

on the functions of the andragogues, and highlight the experience of their training in 

foreign countries. 

The rich international experience in this field is practically significant for the 

development of the concept of andragogy profession in Ukraine. The research interest is 

directed to the Federal Republic of Germany, which has a developed system of adult 

education, characterized by the effectiveness of legislative regulation. The ideas of 

German scientists in the field of adult education (R. Arnold, J. Weinberg, W. Giezeke, 

G. Graessner, R. Egetenmeyer, W. Seitter, S. Lattke, D. Nittel, E. Nuissl, J. Olbrich, 

F. Poggeler, H. Tietgens, R. Tippelt, P. Faulstich, W. Schulenberg) have been spread in 

foreign systems of continuing education. In this country the training of andragogues has 

been carried out for half a century, is characterized by significant practical achievements 

and is constantly being improved by «penetrating» into the sphere of higher education. 

German experience should be implemented in Ukraine, taking into account the need for 
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training qualified personnel for adult education, professionalization and academicization 

trends in this area. 

The urgency of the problem of research, the necessity to substantiate the conceptual 

foundations of andragogues training in Ukraine, the need to develop a national strategy of 

adult education professionalization taking into account valuable German experience 

determined the choice of the theme of the thesis research: «Professional training of 

andragogues in universities of Germany». 

The object of the research is the professionalization of adult education in Germany. 

The subject of the research is the organization and content of professional training 

of andragogues in German universities. 

The aim of the research is to determine the organizational and content bases of 

andragogues professional training in universities of Germany and to substantiate the 

possibilities of creative use of constructive ideas of German experience in the process of 

professionalization of adult education in Ukraine. 

According to the object, subject and aim of the research, the following objectives 

(tasks) have been defined: 

1. To carry out a theoretical analysis of the problem of andragogues’ professional 

training in Germany. 

2. To substantiate the conceptual foundations of andragogues’ professional training 

in the context of analyzing the German theory of professionalization. 

3. To characterize adult education in Germany as a sphere of professional activity of 

andragogues. 

4. To reveal the role of universities in implementing the idea of continuous 

academic education and further academic professionalization of adult education in 

Germany. 

5. To carry out content-contextual analysis of educational programs and define the 

peculiarities of andragogues’ academic training in German universities. 

6. To identify constructive ideas of German experience and determine the 

possibilities of their creative use in the development of the system of andragogues’ 

professional training in Ukraine. 
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Scientific novelty of the thesis lies in the fact that for the first time the problem of 

professionalization of adult education in Germany was investigated; the role of German 

universities in implementing the idea of continuous academic education and further 

academic professionalization of adult education was substantiated; the characteristic 

features and trends of academic training of andragogues in German universities (lack of 

federal sectoral legislation, the regulation of adult education by land laws; the availability 

of staff with appropriate qualifications as a prerequisite for public funding of adult 

education institutions; increasing the number of adult students in universities; the 

implementation of academic training in universities as a process of acquiring professional 

competencies andragogues and a form of educational practice of adults; the two-tier 

system of academic training; the unification of the educational processes of the different 

universities to ensure mobility; availability of qualification opportunities in adult 

education; «marginalization» of adult education / continuing education; profiling of 

master’s programs, the specification of the focus of «Adult Education / Continuing 

Education» markers of specialization; the dominance of the research component of the 

master’s degree programs; extensive employment opportunities as a condition for the 

development, accreditation and re-accreditation of educational programs; a clear definition 

of the framework conditions for the professionalization of adult education); 

– further development was given to the definitive analysis of the basic concepts 

(«adult education», «andragogue», «adult education specialist») and their interpretation in 

the interaction of the terms: «profession – professionalization – professionalism – 

academic continuing education – academic professionalization of adult education – 

andragogues training in universities»; 

– the comparative studies were supplemented with information regarding the 

legislative regulation and institutional structure of adult education in Germany; 

– the bibliography of the problem of professional training of andragogues was 

expanded by studying the works of foreign scientists; little-known works of German 

researchers (W. Gieseke, R. Tippelt, C. Buschle, R. Egetenmeyer, C. Kolter, 

C. Kohlmann-Eckel, F. Kupfer, S. Lattke, B. Rogler, S. Heininger, M. Schiefner-Rohs, 

І. Schussler) were introduced into scientific circulation. 
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Practical value of the research. The main provisions of the thesis were used in the 

development of the educational program «Adult Education» of the specialty 011 

«Educational, pedagogical sciences» of the second (master) level of the higher education 

tested at the faculty of pedagogy, psychology and social work of Yuriy Fedkovych 

Chernivtsi National University. 

The materials of the study are integrated into the content of educational disciplines 

«Comparative Pedagogy», «Andragogy», «Civic Education», «Adult Education 

Technologies», «Normative Bases of Adult Education», «Non-formal Adult Education», 

«Modern Adaptive Systems and Learning Technologies». The main results of the research 

can be used in the process of developing special courses and special seminars, topics of 

research papers for undergraduate and graduate students of pedagogical specialties, 

advanced training courses for teaching staff, to compile textbooks, teaching aids on adult 

education problems, as well as in the substantiation of the professional andragogue profile. 

The structure and volume of the thesis. The paper consists of an abstract in 

Ukrainian and English, an introduction, three chapters, a conclusion and general 

conclusions, a list of references (494 items, of which 349 – in German and 15 – in 

English) and seven annexes. The total volume of the thesis is 308 pages, of which the main 

text is 195 pages. 

In the introduction the topicality and relevance of the research are substantiated, the 

degree of scientific development of the problem, the relationship with scientific programs 

and plans are characterized; the aim, objectives, object and subject, research methods, 

methodological and theoretical framework are defined; the base of research sources is 

characterized; the scientific novelty and practical value of the results are covered, their 

validation and implementation in educational practice are reflected. 

The first chapter, Professionalization of adult education as a modern scientific 

and pedagogical problem, provides theoretical analysis of the problem of andragogues’ 

professional training; analyzes the main theories of professionalization as the conceptual 

basis for the professional training of andragogues in Germany; characterizes adult 

education in Germany. 
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The second chapter, System of academic andragogues training in Germany, 

substantiates the role of universities in establishing the idea of academic continuing 

education; analyzes bachelor and master programs of andragogues training; reveals the 

specifics of recognition, certification and professional development of adult education 

specialists in Germany. 

The third chapter, Prospects of creative use of the German experience in 

andragogues training in Ukraine, describes the peculiarities of development of adult 

education and andragogues training in Ukraine; presents the results of comparativist 

analysis of constructing the andragogues’ profile; specifies the possibilities of 

extrapolation of the German experience in Ukraine. 

Keywords: adult education, continuing education, andragogue, adult education 

specialist, professionalization, academic professionalization, university, bachelor, master, 

higher education. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Освітні стратегії XXI століття визначають 

ключовим пріоритетом організацію ефективної системи неперервної освіти та освіти 

дорослих як необхідної умови розвитку людського капіталу високорозвинених 

країн. У міжнародному дискурсі освіта дорослих виступає індикатором 

забезпечення права людини на освіту, гідний рівень життя, розвитку громадянського 

суспільства на засадах соціальної взаємодії, особистісної і професійної 

самореалізації. Відповідно в Україні виникла потреба створення системи освіти 

дорослих, підготовки фахівців-андрагогів, що уможливлює професіоналізацію 

сфери безперервної освіти. Вагомим ресурсом реалізації визначених пріоритетів є 

досвід функціонування системи освіти дорослих в Німеччині, а також цінною для 

розбудови формального і неформального її складника може стати освітня практика 

підготовки андрагогів у німецьких університетах. 

Тенденція професіоналізації у галузі освіти дорослих визначена як провідна у 

європейських документах та ініціативах – резолюціях, рекомендаціях, програмах 

ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейського центру розвитку професійного 

навчання (CEDEFOP), Організації економічного співробітництва та розвитку 

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

декларація і програма дій щодо розвитку освіти до 2030 року (2015), Рекомендації 

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

ЮНЕСКО стосовно навчання та освіти дорослих «Інклюзія та освіта: усі означає 

усі» (UNESCO, 2020); «Розвиток сектору навчання дорослих: відкриття вищої освіти 

для дорослих» (European Commission, 2013), «Працюємо разом задля зміцнення 

людського капіталу, працевлаштування і конкурентоспроможності» (COM, 2016), 

Резолюція Ради Європи щодо Оновленого порядку денного для навчання дорослих 

(Council Resolution, 2011); Рекомендації Ради Європи щодо шляхів оновлення 

навичок «Нові можливості для дорослих» (Council Recommendation, 2016). У 

багатьох країнах реалізуються численні проєкти, національні та транснаціональні 

програми співпраці з метою розроблення стандартів, компетентнісних профілів 
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андрагогів, забезпечення освітніх можливостей для підготовки фахівців з освіти 

дорослих. 

Питання професіоналізації освіти дорослих є важливим і для України, адже 

наразі ринок освітніх послуг для дорослого населення активно розширюється; на 

законодавчому рівні освіту дорослих визнано сферою професійної діяльності (до 

Державного класифікатора професій було включено професію «андрагог» (2019), 

оприлюднено для громадського обговорення проєкт Закону України «Про освіту 

дорослих» (2020). 

Офіційне включення нової професії актуалізувало потребу обґрунтування її 

концептуальних засад, визначення вимог до особистісних і професійних якостей 

андрагога, конкретизації і закріплення в юридичних нормах його функціональних 

обов’язків, налагодження системи професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації. Ці питання стали ключовими у дослідженнях українських учених 

О. Аніщенко, С. Архипової, С. Бабушко, Н. Бідюк, С. Болтівця, В. Буренко, 

Т. Гіжинської, К. Годлевської, Т. Десятова, І. Жарук, С. Ізбаш, Н. Клокар, С. Когут, 

Л. Лук’янової, Л. Набоки, Н. Ничкало, О. Огієнко, О. Пєхоти, Н. Протасової, 

В. Пуцова, О. Рябової, Л. Сігаєвої, Т. Сорочан, А. Старєвої, Н. Терьохіної, 

Л. Тимчук, О. Чугай та ін. Дослідниками доведено необхідність у професійній 

підготовці персоналу для системи освіти дорослих, закцентовано увагу на функціях 

андрагога, висвітлено досвід його підготовки у зарубіжних країнах. 

Для розроблення концепції професії андрагога в Україні практично значущим 

є багатий міжнародний досвід у цій галузі. Дослідницький інтерес спрямований на 

Федеративну Республіку Німеччина, яка має розвинену систему освіти дорослих, що 

характеризується ефективністю законодавчого врегулювання. Ідеї німецьких учених 

у галузі освіти дорослих (Р. Арнольд (R. Arnold), Й. Вайнберг (J. Weinberg), 

В. Гізеке (W. Giezeke), Г. Гресснер (G. Graeßner), Р. Егетенмаєр (R. Egetenmeyer), 

В. Зайтер (W. Seitter), С. Латтке (S. Lattke), Д. Ніттель (D. Nittel), Е. Нусль 

(E. Nuissl), Й. Ольбріх (J. Olbrich), Ф. Поггелер (F. Pöggeler), Г. Тідженс 

(H. Tietgens), Р. Тіппельт (R. Tippelt), П. Фаульштіх (P. Faulstich), В. Шуленберг 

(W. Schulenberg) набули поширення у зарубіжних системах неперервної освіти. У 
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цій країні підготовка андрагогів здійснюється впродовж півстоліття, вирізняється 

вагомими практичними досягненнями і постійно вдосконалюється шляхом 

«проникнення» у сферу вищої освіти. Досвід Німеччини доцільно імплементувати в 

Україні, враховуючи потребу у підготовці кваліфікованих кадрів для освіти 

дорослих, тенденції професіоналізації та академізації у цій галузі. 

Актуальність проблеми дослідження, необхідність обґрунтування 

концептуальних засад підготовки андрагога в Україні, потреба у розробленні 

національної стратегії професіоналізації освіти дорослих з урахуванням цінного 

німецького досвіду зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Професійна 

підготовка андрагогів в університетах Німеччини». 

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

виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри 

педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича «Проблеми соціалізації особистості в умовах соціальних змін» 

(РK 0116U004090) та українсько-німецького проєкту «На шляху до запровадження 

наукової галузі «Освіта дорослих і післядипломна освіта» в Україні. Розробка 

концепції спеціалізації «Освіта дорослих і післядипломна освіта» у вищих 

навчальних закладах України» (РK 0117U001464 – 2017 р., РK 0118U000839 – 

2018 р.), який у рамках міжнародного науково-технічного співробітництва 

виконувався спільно з Університетом м. Аугсбург (Німеччина). Тему дисертації 

затверджено Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (протокол № 11 від 25 вересня 2017 р.) й узгоджено рішенням Бюро 

Міжвідомчої Ради з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук в Україні (протокол № 4 від 25 вересня 2018 р.). 

Об’єкт дослідження – професіоналізація освіти дорослих у Німеччині. 

Предмет дослідження – організація та зміст професійної підготовки 

андрагогів в університетах Німеччини. 

Мета дослідження – визначити організаційно-змістові засади професійної 

підготовки андрагогів в університетах Німеччини та обґрунтувати можливості 
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творчого використання конструктивних ідей німецького досвіду в процесі 

професіоналізації освіти дорослих в Україні. 

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

дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми професійної підготовки андрагогів у 

Німеччині. 

2. Обґрунтувати концептуальні основи професійної підготовки андрагогів у 

контексті аналізу німецької теорії професіоналізації.  

3. Схарактеризувати освіту дорослих у Німеччині як сферу професійної 

діяльності андрагогів. 

4. Розкрити роль університетів у реалізації ідеї безперервної академічної освіти 

та подальшої академічної професіоналізації освіти дорослих у Німеччині.  

5. Здійснити змістово-контекстний аналіз освітніх програм і визначити 

особливості академічної підготовки андрагогів в університетах Німеччини. 

6. Виявити конструктивні ідеї німецького досвіду та визначити можливості їх 

творчого використання у розбудові системи професійної підготовки андрагогів в 

Україні. 

Методологічну основу дослідження становлять положення гуманістичної 

філософії освіти, теорії пізнання, діалектичні принципи цілісності, науковості, 

єдності історичного та логічного, взаємовплив теорії і практики, взаємозумовленості 

явищ об’єктивної дійсності; теорії і методології педагогічної компаративістики; 

загальнонаукові підходи (системний, синергетичний і аксіологічний); концептуальні 

положення педагогіки, андрагогіки і психології щодо навчання дорослої людини, 

єдності цільового, змістового і процесуального компонентів професійної підготовки 

фахівця.  

Теоретичну основу дослідження становлять: 

 фундаментальні положення філософії людиноцентризму (В. Андрущенко, 

Б. Гершунський, І. Зязюн, С. Клепко, В. Кремень);  

 концепції освіти впродовж життя та підготовки фахівців освіти дорослих 

(О. Аніщенко, О. Дубасенюк, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, Т. Сорочан, П. Джарвіс 
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(P. Jarvis), Р. Карлсон (R. Carlson), М. Ноулз (M. Knowles), Д. Кідд (J. Kidd), 

Е. Ліндеман (E. Lindeman), Ш. Мерріем (Sh. Merriam) та ін.);  

 концептуальні ідеї компаративістики у галузі освіти дорослих (Н. Авшенюк, 

С. Бабушко, Н. Бідюк, М. Борисова, С. Когут, І. Литовченко, Н. Мукан, О. Огієнко, 

О. Теренко, Н. Терьохіна, Н. Чаграк, О. Чугай та ін.); 

 дослідження німецьких учених з освіти дорослих (К. Бушле (C. Buschle), 

Р. Егетенмаєр (R. Egetenmeyer), В. Гізеке (W. Gieseke), Г. Гресснер (G. Graeßner), 

С. Латтке (S. Lattke), Р. Тіппельт (R. Tippelt), П. Фаульштіх (P. Faulstich), 

А. ф. Хіппель (A. v. Hippel), І. Шюсслер (І. Schüßler) та ін.). 

Єдність методологічних підходів, обґрунтованість теоретичних засад сприяли 

адекватному вирішенню завдань і досягненню мети дослідження. 

Для вирішення поставлених завдань було використано такі методи 

дослідження: загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення, систематизація 

зібраного матеріалу); теоретичний аналіз – з метою обґрунтування сутності базових 

понять дослідження; системно-структурний, структурно-логічний аналіз – з метою 

визначення специфіки системи освіти дорослих у Німеччині; змістово-контекстний 

аналіз – задля вивчення змісту освітніх програм, навчально-методичних матеріалів; 

компаративістський аналіз – у процесі зіставлення особливостей професіоналізації, 

підготовки андрагогів в Україні та Німеччині; метод наукової екстраполяції – з 

метою окреслення можливостей використання прогресивних ідей німецького 

досвіду у вітчизняному освітньому просторі; математично-статистичні методи 

(фільтрація контенту за допомогою встановлених маркерів і кластерів, кількісно-

сумативна оцінка); емпіричні: спостереження, які здійснювалися безпосередньо в 

Університеті міста Аугсбурга, закладах і установах освіти дорослих в Німеччині 

(Аугсбург, Мюнхен, Дахау, Унтершляйсгайм, Тутцінг, Айхштет, Інгольштадт); 

обговорення дослідницьких проблем під час ворк-шопів в Університеті міста 

Аугсбурга; e-листування з метою обговорення проблем дослідження з німецькими 

вченими. 

Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку було 

вивчено й проаналізовано 494 документальних і наукових джерела, серед них – 364 
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іншомовних (349 німецькою та 15 англійською мовами), зокрема: законодавчі акти, 

урядові постанови, документи, аналітичні та статистичні матеріали, які регулюють 

систему освіти дорослих у Німеччині; довідкова література; українські монографічні 

й періодичні видання, дисертаційні праці та наукові публікації з проблем освіти 

дорослих та її професіоналізації; оригінальні науково-дослідні праці німецьких 

учених у галузі освіти дорослих; навчально-методичні ресурси; публікації фахової 

періодики; робоча документація університетів. 

Використано фонди наукових бібліотек німецьких університетів (Берлінського 

університету імені Гумбольдтів, Брауншвейзького технічного університету, 

Вестфальського університету імені Вільгельма, Вуппертальського університету, 

Єнського університету імені Фрідріха Шиллера, Католицького університету 

Айхштетт-Інгольштадт, Католицького університету Фрайбурга, Кельнського 

університету, Марбурзького університету імені Філіппа, Мюнхенського 

університету Бундесвера, Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана, 

Педагогічного університету Фрайбурга, Технічного університету Кайзерслаутерна, 

Тюбінгенського університету Еберхарда Карла, Університету Аугсбурга, 

Університету імені Фрідріха-Александра в Ерлангені і Нюрнберзі, Університету 

Кобленц-Ландау, Університету Отто і Фрідріха в Бамберзі, Фрайбурзького 

університету), українських бібліотек (Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича); а також матеріали інформаційних інтернет-ресурсів 

(інформаційні портали Hochschulkompass, Studium.org; офіційні веб-сайти німецьких 

та українських університетів, неурядових організацій, педагогічних спільнот, 

онлайн-бібліотеки). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше досліджено проблему 

професіоналізації освіти дорослих у Німеччині; обґрунтовано роль німецьких 

університетів у реалізації ідеї безперервної академічної освіти та подальшої 

академічної професіоналізації освіти дорослих; на основі змістово-контекстного 

аналізу освітніх програм визначено характерні риси й тенденції академічної 

підготовки андрагогів в університетах Німеччини (відсутність федерального 
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галузевого законодавства, регулювання освіти дорослих земельними законами; 

наявність персоналу відповідної кваліфікації як необхідної умови державного 

фінансування інституцій освіти дорослих; збільшення кількості дорослих студентів 

в університетах; здійснення академічної підготовки в університетах як процес 

набуття фахових компетентностей андрагога і форма освітньої практики дорослих; 

двоступенева система академічної підготовки; уніфікація освітніх процесів різних 

університетів задля забезпечення мобільності; наявність кваліфікаційних 

можливостей у галузі освіти дорослих; «маргіналізація» освіти 

дорослих / безперервної освіти; профілізація магістратури, конкретизація у фокусі 

програми «Освіта дорослих / безперервна освіта» маркерів спеціалізації; 

домінування науково-дослідницького складника магістерських програм; наявність 

широких можливостей працевлаштування як умова розроблення, акредитації та 

переакредитації освітніх програм; чітко визначені рамкові умови професіоналізації 

освіти дорослих); 

– подальшого розвитку набув дефінітивний аналіз базових понять («освіта 

дорослих», «андрагог», «фахівець освіти дорослих») та їх інтерпретація у взаємодії 

терміносполук: «професія – професіоналізація – професіоналізм – академічна 

безперервна освіта – академічна професіоналізація освіти дорослих – підготовка 

андрагогів в університетах»; 

– доповнено компаративістські дослідження відомостями щодо законодавчого 

регулювання та інституційної структури освіти дорослих у Німеччині; 

– розширено бібліографію проблеми професійної підготовки андрагогів 

шляхом студіювання праць зарубіжних учених; до наукового обігу введено 

маловідомі праці німецьких дослідників В. Гізеке (W. Gieseke), Р.Тіппельта 

(R. Tippelt), К. Бушле (C. Buschle), Р. Егетенмаєр (R. Egetenmeyer), К. Колтер 

(C. Kolter), К. Кольман-Еккель (C. Kohlmann-Eckel), Ф. Купфер (F. Kupfer), 

С. Латтке (S. Lattke), Б. Роглера (B. Rogler), С. Хайнінгер (S. Heininger), М. Шіфнер-

Рос (M. Schiefner-Rohs), І. Шюсслер (І. Schüßler). 

Практичне значення дослідження. Основні положення дисертації 

використано під час розроблення освітньої програми «Освіта дорослих» зі 
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спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, запровадженої на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Матеріали дослідження інтегровано у зміст навчальних дисциплін 

«Порівняльна педагогіка», «Андрагогіка», «Громадянська освіта», «Технології 

навчання дорослих», «Нормативні засади освіти дорослих», «Неформальна освіта 

дорослих», «Сучасні адаптивні системи і технології навчання». Основні результати 

дослідницького пошуку можуть бути використані у процесі розроблення програм 

спецкурсів і спецсемінарів, тематики науково-дослідних робіт для студентів та 

аспірантів педагогічних спеціальностей, на курсах підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів, для укладання підручників, навчально-методичних посібників з 

проблем освіти дорослих, а також у ході обґрунтування професійного профілю 

андрагога. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка 

№ 1221-40/01 від 16.12.2020 р.), Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка (довідка № 1786 від 24.12.2020 р.), Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії (довідка № 37 від 26.01.2021 р.), Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (довідка № 17/17-2636 від 

18.02.2020 р.), Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 

(довідка № 01-09/637 від 31.12.2020 р.), а також у процес організаційно-методичної 

та інформаційної діяльності Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації (довідка № 01-42/3385 від 23.12.2020 р.). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження оприлюднені в 

доповідях на міжнародних науково-практичних конференціях: «Соціальне 

партнерство та міжвідомча взаємодія у розв’язанні актуальних проблем інклюзії» 

(Чернівці, 2019); «Технології професійної підготовки фахівців у сучасному 

освітньому просторі» (Чернівці, 2019); «Концептуальні шляхи реформування та 

розвитку педагогічних наук» (Миколаїв, 2019); «Соціальна робота і проблеми 

міграційних процесів у глобалізованому світі» (Чернівці, 2018); «Наукові 
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дослідження: закономірності та парадокси» (Київ, 2018); «Транснаціональний 

розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації» (Тернопіль, 2017); 

«Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи» (Чернівці, 2017).  

Результати дисертаційного дослідження обговорювалися під час наукових 

семінарів кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлені в 13-ти публікаціях, з 

яких: 5 статей у наукових фахових виданнях України; 1 стаття у зарубіжному 

періодичному науковому виданні; 7 публікацій у збірниках матеріалів міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається з анотацій українською й 

англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до розділів і загальних 

висновків, списку використаних джерел (494 позиції, з них 349 – німецькою та 15 – 

англійською мовами) та 7-ми додатків. Загальний обсяг дисертації – 308 сторінок, з 

них основного тексту – 195 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

ЯК СУЧАСНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Теоретичний аналіз проблеми професійної підготовки андрагогів 

 

В освітній стратегії XXI століття одним з найважливіших постає питання 

організації ефективної системи безперервної освіти та освіти дорослих як 

обов’язкових елементів цивілізаційного прогресу та відображення нової філософії 

освіти. Відповідь на це питання знаходиться в прямій залежності від налагодження 

підготовки фахівців-андрагогів, що є закономірною та адекватною ознакою 

професіоналізації сфери безперервної освіти та освіти дорослих. Важливо 

відзначити, що проблема організації та змісту підготовки фахівців для сфери освіти 

дорослих у полікультурному освітньому просторі є на сьогоднішній день 

актуальною для більшості держав світу. Особливо складною вона постає у зв’язку з 

великим припливом мігрантів та вимушеного переміщення населення, що 

спостерігається фактично на всіх континентах, в контексті соціальної стратифікації і 

диференціації сучасного суспільства, проблеми інформаційного вибуху, потреби 

розширення меж активного віку, перманентної необхідності підвищення 

індивідуальної професійної компетентності та забезпечення конкурентоздатності 

людини на швидкозмінюваному ринку праці. 

З огляду на важливість підготовки андрагогів як фахівців для сфери освіти 

дорослих доцільно проаналізувати представленість та міру розкриття окресленого 

питання в історико-правовому (хронологія подій щодо утвердження ролі і статусу 

фахівця освіти дорослих, міжнародні документи декларативного засадничого 

характеру) та науково-дослідницькому (закордонні та вітчизняні дослідження) 

напрямах, згідно з якими й здійснюємо виклад матеріалу. 

Можна стверджувати, що актуалізація ідеї професіоналізації галузі освіти 

дорослих у більш широкому масштабі, тобто формулювання ідеї необхідності 

професійної підготовки фахівців-андрагогів, та рух усієї галузі до професіоналізму 
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відбулися в перших десятиліттях ХХ ст., відтоді, як була сформована Всесвітня 

асоціація освіти дорослих в Лондоні (1919 р.). Головною метою цієї асоціації було 

поширення ідеї освіти дорослих як важливого чинника соціальної та індивідуальної 

трансформації й розвитку (Houle, 1956). 

У цей період, за даними Ш. Мерріем та Р. Брокет, у суспільстві починають 

інтенсивно обмінюватись андрагогічними знаннями; виходять журнали (наприклад, 

World Association for Adult Education Bulletin; Journal of Adult Education; Adult 

Education Journal; Adult Еducation; Adult Leadership); організовуються міжнародні 

зустрічі та конференції (наприклад, в Кембриджі, 1929; Хельсінгері, 1949); 

ініціюється робота національних професійних асоціацій; продукується велика 

кількість науково та практично значущих знань, що створило основу для 

теоретичного фундаменту андрагогіки як цілісної науки про освіту і навчання 

дорослих та предметного поля підготовки фахівців для практики сфери освіти 

дорослих (Merriam & Brockett, 1997).  

Саме тоді освіта дорослих стала загальновизнаною темою університетських 

досліджень у різних країнах. Так, з розвідок Е. Хейлі (А. Hely), маємо такий перелік: 

Німеччині (Лейпцизький університет), США (Колумбійський університет), 

Великобританії (Ноттінгемський університет), Фінляндії (Громадянський коледж), 

Югославії (Белградський університет). Створено окремі відділи, кафедри або 

інститути освіти дорослих: у Нідерландах (Лейденський університет), США 

(Колумбійський університет, Університет штату Огайо, Університет Чикаго та Нью-

Йоркський університет), Чеській Республіці (Карлів університет у Празі), Німеччині 

(Лейпцизький університет), Фінляндії (Університет Тампере). Перше наукове 

дослідження вищого рангу (докторська дисертація) у галузі андрагогіки та фахової 

компетентності викладачів для дорослих в Європі було захищено в Мюнхенському 

університеті в 1926 р., тоді як у США в 1935 р. було захищено дві докторські 

дисертації в цій галузі. Тоді ж, як підтверджують дослідження Е. Хейлі, по всьому 

світу були організовані «Літні школи» (з 1922 р. у Колумбійському університеті в 

США, з 1929 р. в Університеті Берклі в Каліфорнії і з 1938 р. у 42-х інших закладах) 

(Hely, 1962). 
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У світовому масштабі потужний поштовх до професіоналізації освіти дорослих 

зумовила Друга міжнародна конференція ЮНЕСКО з питань освіти дорослих, що 

відбулася в Монреалі 1960 р. Саме на цьому заході, відзначає Г. Бхола (Н. Bhola), 

було озвучено прохання включити професійну підготовку андрагогів до системи 

формальної освіти (Bhola, 1989). 

«Друга хвиля» професіоналізації сфери була ще більш плідною. Дослідження 

Дж. Акера (G. Aker) показало, що в галузі освіти дорослих на той час у всьому світі 

постійно працювало понад 50 000 співробітників, які здобули андрагогічну 

професійну підготовку. Дж. Акер дійшов висновку, що все більша кількість молодих 

людей планує розвиток кар’єри в галузі освіти дорослих, тобто прагне працювати з 

дорослими учнями. Головною причиною цього була популярність та перспектива 

галузі. Згідно з його підрахунками лише протягом 1961-1962 навчального року в 

Північній Америці понад 1300 студентів відвідували спеціальні андрагогічні курси й 

дисципліни у 35-ти університетах та інших вищих навчальних закладах, 16 з яких 

створили окремі магістерські та докторські програми підготовки фахівця освіти 

дорослих, тобто андрагога (Aker, 1964). Такі ж дані про кількість навчальних 

програм наводять К. Вернер (С. Verner), В. Дікінсон (W. Dickinson), Т. Лерман 

(T. Leirman) та П. Ніскала (P. Niskala) (Verner et al., 1970). Через двадцять років 

Д. Пітерс і М. Крейтлу доповідають вже про 124 магістерські програми, 66 програм 

для докторантури та понад 8000 захищених дипломних робіт у галузі освіти 

дорослих (Peters & Kreitlow іn: Merriam & Brockett, 1997). 

Тож, як бачимо, простежується чітка тенденція до професіоналізації, навчання 

та підготовки осіб, які планують професійно залучатися до галузі освіти дорослих. 

Поряд із «другою хвилею» та вимогами до професіоналізації галузі освіти 

дорослих акценти на експертній оцінці, знаннях та попередній підготовці 

андрагогічного персоналу, а також необхідності активізації науково-дослідної 

роботи у цій сфері повторюються на таких міжнародних заходах, як Третя 

міжнародна конференція ЮНЕСКО з питань освіти дорослих (1972 р., Токіо), 

Генеральна конференція ООН (1976 р., Найробі), Четверта міжнародна конференція 

ЮНЕСКО з питань освіти дорослих (1985 р., Париж); Міжнародна конференція 
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експертів (1996 р., Лювен), П’ята міжнародна конференція ЮНЕСКО з питань 

освіти дорослих (1997 р., Гамбург). 

Питання підготовки андрагогів поступово набувало офіційного окреслення у 

масштабах всесвітньої освітньої політики. У Резолюції Токійської конференції 

(1972) було підкреслено, що освіта дорослих має потребу в підготовці працівників 

відповідної кваліфікації: «проблему кадрового забезпечення має бути поставлено з 

точки зору мобілізації ресурсів, підготовки працівників освіти дорослих до 

відповідальності, яку вони повинні взяти на себе, а також відповідність цих 

обов’язків професійним та іншим заходам» (UNESCO. Final Report, 1972). 

Окремим пунктом Рекомендацій підкреслено необхідність приділяти 

першочергову увагу підготовці фахівців у галузі освіти дорослих, а також 

конкретизовано заходи щодо реалізації цієї мети, а саме: необхідність розробки 

програми для підготовки вчителів, що спеціалізуються в освіті дорослих; підготовка 

персоналу освіти дорослих (причому взято до уваги різнострокові програми – 

короткострокову та довгострокову); розглядати як невід’ємну частину систему 

освіти; внести питання, що стосуються освіти дорослих, у програми підготовки 

вчителів, бібліотекарів чи інших працівників освітньої сфери; використовувати різні 

форми дистанційного навчання, залучати засоби масової інформації для підготовки 

викладачів, що працюють з аудиторією слухачів старшого віку (UNESCO. Final 

Report, 1972, с.55-56). 

Варто відзначити, що в Рекомендаціях окреслено коло основних професійних 

повноважень фахівця у галузі освіти дорослих. Так, у пункті 31 йдеться про 

важливість підготовки вчителя дорослих як: «громадського лідера з глибоким 

усвідомленням соціальних аспектів їх функцій та здатністю стимулювати та 

мобілізувати людські ресурси громади для відповідальної участі в освіті дорослих» 

(UNESCO. Final Report, 1972, с.57); фахівця, що здатен «безпосередньо вирішувати 

освітні та соціальні проблеми людей і громади» (UNESCO. Final Report, 1972, с.57) і 

одночасно реагувати на них, як на «стимул, що також збагатить їх загальне та 

професійне навчання» (UNESCO. Final Report, 1972, с.57); готового до «системних 

зусиль для виявлення, вербування та підготовки дорослих вихователів з числа 
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місцевих природних та потенційних лідерів, незважаючи на відсутність у них 

формальної підготовки» (UNESCO. Final Report, 1972, с.57); що спроможний 

«розробляти зміст і методи у своїх програмах освіти для дорослих такі, що 

адаптовані й відповідають місцевим традиціям, звичаям та спадщині» (UNESCO. 

Final Report, 1972, с.57). 

Аспекти підготовки й питання статусу осіб, які займаються навчанням 

дорослих, обговорювалися також на Генеральній конференції ООН з питань освіти, 

науки і культури, що відбулася 1976 р. в Найробі. Зокрема у Рекомендаціях 

зазначено: «Слід визнати, що освіта дорослих вимагає спеціальних навичок, знань, 

розуміння і ставлення з боку тих, хто бере участь в забезпеченні її, в будь-якій 

якості і для будь-яких цілей. Підготовка викладацьких кадрів для системи освіти 

дорослих повинна, наскільки це практично можливо, включати в себе всі ті аспекти 

професійних навичок, знань, розуміння і особистого ставлення, які необхідні для 

цієї діяльності з урахуванням загальних умов, в яких протікає освіта дорослих» 

(UNESCO. General Conference, 1976, с.127-128). 

На V Міжнародній конференції з освіти дорослих (Гамбург, 1997) також 

наголошувалося на необхідності підготовки «добре інформованих, кваліфікованих, 

відданих своїй справі педагогів для дорослих» (CONFІNTEA V, 1997, с.17). На 

VІ Міжнародній конференції з освіти дорослих (Белен, 2009) було закцентовано 

увагу світової спільноти на необхідності «удосконалювати підготовку та 

професіоналізм педагогів, які працюють з дорослими» (CONFІNTEA VІ, 2009, 

с.121). 

Отже, можемо констатувати той факт, що у галузі освіти дорослих поступово і з 

тенденцію до кількісного зростання почав працювати андрагогічний персонал, який 

пройшов адекватну попередню професійну підготовку. Це є основним показником 

процесу професіоналізації галузі освіти дорослих. 

У проєкті «Детальної програми реалізації цілей розвитку у сфері освіти і 

професійної підготовки в Європі», який був прийнятий рішенням Ради і Комісії 

«Outcome of proceedings. Council of the European Union. Brussels, 20 February 2002. 

Detailed work programme on the follow up of the objectives of educational and training 
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systems in Europe», були сформульовані основні стратегічні цілі розвитку підготовки 

спеціалістів для сфери освіти дорослих. Першою з них виступає підвищення якості 

та ефективності систем освіти дорослих та підготовки фахівців-андрагогів. Друга 

ціль спрямована на сприяння доступності освіти та професійної підготовки для всіх. 

Вона включає, у тому числі, формування відкритого освітнього простору, а 

ключовими завданнями в цьому блоці є такі: процес розширення доступності освіти 

протягом усього життя через консультації та інформування про всі освітні 

пропозиції; можливість надання освіти і підготовки в таких формах, щоб доросле 

населення могло поєднувати навчання й інші види діяльності; забезпечення 

доступності освіти для всіх категорій громадян; забезпечення гнучкості освітніх 

траєкторій; сприяння формуванню мереж освітніх інститутів на всіх рівнях 

(Outcome of proceedings, 2002). 

У світовому освітньому просторі ще до початку XXI століття, на думку 

багатьох зарубіжних авторів (І. Батракової (1999); С. Вершловського (2002, 2007); 

Б. Вульфсона (2000); С. Змейова (2000, 2001, 2007); І. Колесникової (2003); 

А. Кукуєва (2009); М. Ноулза (Knowles), Е. Холтона (Holton), Р.Свенсона (Swanson) 

(1973, 1975, 1984, 2011, 2015) та ін.), сформувалася низка загальних тенденцій, що 

визначають пріоритети підготовки фахівців-андрагогів для системи освіти дорослих 

в Європі та світі, що власне й відображено у зазначених документах. 

Перша тенденція полягає в орієнтації більшості країн на перехід від елітарної 

освіти до підвищення якості освіти, орієнтованої на всі верстви суспільства і всі 

вікові групи населення. 

Друга тенденція проявляється в поглибленні міждержавної співпраці у сфері 

освіти, враховуючи сферу освіти дорослих та підготовку фахівців для цієї сфери. 

Активність розвитку даного процесу перебуває у залежності від ряду чинників, у 

тому числі й від потенціалу національної системи освіти та від умов партнерських 

відносин між державами й окремими учасниками. 

Третя тенденція полягає в загальній гуманізації процесу освіти, в істотному 

збільшенні у світовій освіті гуманітарного складника, орієнтованого на 

загальнолюдські цінності. 
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Закономірно, що такі тенденції висувають нові вимоги до рівня підготовки 

сучасного фахівця-андрагога – цей рівень перетворюється в міжнародний, 

орієнтований на загальноєвропейські та світові проблеми освіти дорослих. 

Перш ніж перейти до розгляду напрацювань зарубіжних і українських 

дослідників з цього питання, зауважимо, що наразі використовується ціла низка 

споріднених понять, пов’язаних з професійною підготовкою та діяльністю 

андрагогів як фахівців та педагогів для освіти дорослих. Зокрема, в зарубіжних 

джерелах фіксуємо такі: педагог (еducator, teacher, instructor), педагог для дорослих 

(аdult еducator, adult education teacher), спеціаліст-практик (рractitioner), консультант 

або експерт (resource person, program advisor), фасилітатор (facilitator), ментор 

(mentor) тощо. За спостереженнями О. Аніщенко, українські дослідники 

здебільшого використовують терміни «педагогічний персонал для навчання 

дорослих», «педагогічний персонал для освіти дорослих», «андрагог», хоча й 

вживають «едукатор дорослих», «учитель дорослих», «викладач дорослих», 

«фасилітатор», «коуч», «інструктор для навчання дорослих», «тренер для навчання 

дорослих», «фахівець для освіти / у галузі освіти дорослих», «герагог» (що означає 

фахівець у галузі теорії і практики освіти людей похилого (третього) віку) 

(Аніщенко, 2017, 2018, 2020). Така констатація факту дефінітивних колізій свідчить 

на користь тривалої історії та розмаїтості підходів до питання професіоналізації 

сфери освіти дорослих як на міжнародному, так і на вітчизняному освітніх 

просторах. 

Як зазначалося вище, на міжнародному рівні питання підготовки кадрів для 

освіти дорослих було винесено на порядок денний у 1970-х рр. Проте його витоки, 

як переконливо доводить Р. Карлсон (R. Carlson) у науковій розвідці 

«Професіоналізація освіти дорослих: історико-філософський аналіз» (1977), беруть 

початок з кінця ХІХ століття, у час, коли в американських соціальних поселеннях, 

сформованих Джейн Адамс, вибудовувалася так звана філософія «друзів, які 

навчають друзів» (Carlson, 1977). Дослідник також наводить факт, що американській 

освітній агенції Washington Dispatcher Educator у 1951 р. було запропоновано 

http://journals.sagepub.com/author/Carlson%2C+Robert+A
http://journals.sagepub.com/author/Carlson%2C+Robert+A
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розробити програму підготовки висококваліфікованих учителів, які були б здатні 

навчити дорослих приймати демократичні рішення (Carlson, 1977). 

Необхідність професіоналізації персоналу, що займається освітою та навчанням 

дорослих, підкреслювалася в роботах плеяди авторів. Інформацію про це знаходимо 

у працях Ф. Поггелера (F. Pöggeler, 1974), Ш. Мерріем (Sh. Merriam, 1985, 1986), 

Р. Брокет (R. Brockett 1997), Й. Райшмана (J. Reischmann, 1999, 2006). Зупинимося 

детальніше на аналізі уявлень та висновків зарубіжних учених щодо суті, змісту та 

специфіки підготовки фахівців-адрагогів для сфери освіти дорослих. 

Засновник андрагогіки, видатний практик і теоретик освіти дорослих М. Ноулз 

(M. Knowles) вважав підготовку педагогів для дорослих першочерговим завданням 

для вирішення проблем освіти дорослих. Учений також зазначав невизначеність 

змісту поняття «педагог для дорослих», що об’єднує фахівців різних сфер діяльності 

та рівнів підготовки. Водночас М. Ноулз передбачав неминуче зростання важливості 

професійної підготовки фахівців-андрагогів для організації, планування та 

здійснення навчальних програм для дорослих (Knowles, 1973). 

М. Ноулз виділяє три рівні андрагогів відповідно до функцій, що вони 

виконують. Перший – керівний (керівники освітніх програм, які відповідають за 

планування, організацію й управління навчальним процесом), другий – оперативний 

(педагогічні працівники та фахівці, які безпосередньо працюють з дорослими 

людьми), третій – професійний (охоплює фахівців (педагогів), завданням яких є 

формування змісту, розроблення навчально-програмних та інформаційних 

матеріалів, створення сучасних навчальних технологій і засобів навчання). Водночас 

М. Ноулз зазначав, що «...нині у світі мало кваліфікованих фахівців, хто отримав 

спеціальну професійну підготовку в галузі освіти дорослих...» (Knowles, 1984). 

Згідно з уявленнями іншого класика андрагогічної думки П. Джарвіса 

(P. Jarvis), професійна діяльність фахівця освіти дорослих, а відповідно і зміст, 

вектори та підходи до його підготовки мають базуватися на таких твердженнях і 

постулатах: 

http://journals.sagepub.com/author/Carlson%2C+Robert+A
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1) варто відійти від класичної форми організації занять, у центрі якої учитель та 

його предмет, до нової «романтичної» моделі, що орієнтована на учня (студента), 

його суб’єктивні очікування та інтереси;  

2) «вся освіта починається з досвіду» і полягає у перетворенні цього досвіду в 

знання, уміння, цінності і ставлення людини; навчання є чинником, що змінює 

біографію індивіда і впливає на його майбутнє сприйняття як навчальних, так і 

реальних (життєвих) ситуацій;  

3) навчання – комбінація дій, у процесі яких особистість конструює досвід із 

ситуацій та трансформує його у знання, вміння, навички, погляди, переконання, 

емоціїі, відчуття та інтегрує отримане у свою власну біографію (Jarvis, 2004). 

До проблеми якісної підготовки фахівців-андрагогів та здійснення ефективних 

програм освіти дорослих звертається американський дослідник П. Фордхем 

(P. Fordham). Ключовою думкою вченого також є необхідність першочергового 

визначення функцій та завдань педагогів для дорослих як професійних провайдерів 

освітніх послуг, що є основним для становлення да розбудови всієї системи 

підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослим населення, зокрема у 

неформальній підструктурі системи освіти (Fordham, 2007). 

Важливим є класифікаційний підхід, запропонований К. Ґріффіном (C. Griffin) і 

базований на уявленні про фактичну практику та досвід упровадження ідеї 

професійної підготовки андрагогів. Так, згідно з ученням К. Гріффіна, варто 

розрізняти дві категорії андрагогів: фахівці, які пройшли спеціальну підготовку з 

питань освіти дорослих і здобули кваліфікацію, підтверджену дипломом, та 

практичні працівники, які такої кваліфікації не мають. На думку вченого, і одні, й 

другі відіграють однаково важливу роль у розвитку цього освітнього напряму 

(Griffin, 1983), однак цінним є саме розуміння необхідності спеціальної підготовки 

фахівців-андрагогів, визнання та підтвердження їх кваліфікації, компетенцій, 

практичних умінь і навичок. 

У якості одного з ключових аргументів професіоналізації галузі освіти 

дорослих варто вказати «піраміду» андрагогічних кадрів американського дослідника 

К. Хоула (C. Houlе), згідно з якою можна класифікувати такі три групи: 
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1) найчисленніша, яка знаходиться в основі піраміди, – особи, які залучені до 

сфери освіти дорослих на добровільних засадах, тобто волонтери; 

2) група, розташована в центральній частині піраміди, – персонал, який, крім 

своєї регулярної чи основної роботи, одночасно або додатково (за сумісництвом) 

зайнятий у галузі освіти дорослих; 

3) група на вершині піраміди – люди, що мають найбільший вплив на 

формування своєї професії: керівники освіти дорослих, дослідники та викладачі 

університетів (Houle et al., 1956). 

К. Хоул вважав «створення почуття спільної ідентичності та єднання серед 

лідерів, які потім впливатимуть на всі щаблі піраміди» одним із найбільших 

викликів для галузі освіти дорослих та її професіоналізації (Houlе, 1970, c.8).  

Інший американський вчений Г. Віленський (H. Wilensky) вважав, що процес 

професіоналізації освіти дорослих повинен базуватися на п’яти особливо важливих 

кроках: 1) зміні способу працевлаштування, 2) зміні способу професійної підготовки 

андрагога, 3) ліцензуванні професійної підготовки та освітньої діяльності андрагога, 

4) створенні професійної асоціації та 5) розробці кодексу професійної етики 

андрагога (H. Wilensky, 1964). 

Ґрунтовним є підхід Д. Кемпбелла (D. Campbell), який, вивчаючи стратегії 

розвитку освіти дорослих, також наголосив на ключових моментах, які потрібно 

змінити та вдосконалити, щоб професіоналізувати цю сферу, зокрема таких: 

структура персоналу працівників; цілі їх навчання; результати навчання; 

компетенція та характеристики андрагогічного персоналу; професіоналізм в освіті 

дорослих; дослідження в галузі освіти дорослих та їх зв’язок із навчанням 

(D. Campbell, 1976). 

Враховуючи ці моменти, Д. Кемпбелл пропонує власну функціональну 

класифікацію залучених у сферу освіти дорослих фахівців та говорить про 

необхідність диференціації змісту і форм їх підготовки: 

1) учителі для дорослих та всі, хто має справу з наданням допомоги дорослим у 

навчанні, для чого необхідні два типи знань – у галузі, яку вони викладають, та / або 
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методи та прийоми, які вони застосовують у своїй роботі відповідно до освітньої 

проблеми;  

2) «планувальники» та «промоутери» освітніх програм, які застосовують 

основні андрагогічні теорії, адаптують зміст до потреб і сприйняття дорослих учнів 

та керують освітніми програмами;  

3) адміністратори програм, які займаються бюджетуванням, організацією, 

контролем, працевлаштуванням та інтерпретацією програм у відповідь на потреби 

громадянського суспільства; 

4) дослідники в галузі освіти дорослих, які працюють у ключових 

андрагогічних установах та урядових організаціях (D. Campbell, 1976). 

Цікавими є також висновки Т. Брунера та K. Ніколса (T. Brunner & K. Nicholls), 

які досліджували ставлення вже працюючих андрагогів до професіоналізації їх 

діяльності та необхідності професійної підготовки фахівців освіти дорослих: їх 

задоволення рівнем власної компетентності, проблеми та сподівання. Багато 

респондентів самі висловили занепокоєння щодо власної професійної придатності, 

оскільки відчували, що вони недостатньо освічені для роботи, якою займаються. 

З іншого боку, були й такі андрагоги, які характеризували професіоналізацію як 

«незнищенний дух і життєву силу освіти дорослих» (Brunner & Nicholls, 1960 in: 

Campbell, 1976). 

Про необхідність професійної підготовки андрагогів писав і відомий 

англійський учений К. Ельсдон (K. Elsdon). У ході емпіричних досліджень він 

дійшов подібних висновків: андрагоги, які працюють здебільшого за сумісництвом, 

демонструють елементи непрофесійної поведінки, такі як:  

- припускають, проте не впевнені, що мають достатні знання для виконання 

своєї роботи;  

- виявляють недостатній рівень мотивації до роботи з дорослими;  

- можуть не мати розуміння методології викладання чи організації процесу 

навчання; можуть не визнавати необхідність навчання та не демонструють 

готовність звернутися за допомогою;  
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- в освіті вони керуються виключно поточним досвідом для покращення 

майбутньої роботи;  

- орієнтація тільки на одну зі сторін освіти дорослих – внутрішню 

(саморефлексія та робота з конкретним учнем) чи зовнішню (звернення до 

соціальних завдань та проблем, які вирішує освіта дорослих); 

- часто мають обмежувальний, навіть одновимірний методологічний підхід; 

- можуть неправильно оцінити мотивацію дорослих і не зрозуміти їхніх 

прагнень; 

- можуть мати труднощі в роботі з дорослими учнями; 

- можуть ненавмисно ігнорувати наявні ресурси та матеріально-технічну базу; 

- можуть недооцінювати життєвий досвід дорослих учнів та неправильно 

тлумачити його наслідки; 

- можуть не розпізнавати або неправильно тлумачити питання, задані 

дорослими учнями; 

- зазвичай обирають роль «холодного академічного викладача» або недоречну 

для андрагога роль «доброго друга»; 

- можуть говорити академічною або надмірно професійною мовою, яку дорослі 

учні не можуть зрозуміти (Elsdon, 1975 in: Johnson, 1997). 

Дослідження, проведене мережею LERN під керівництвом Л. Хартман 

(L. Hartman), показало, що «типовим практикуючим андрагогом є новачок, який 

раніше не вивчав освіту дорослих, має професійну кваліфікацію, що не відповідає 

завданням і специфіці освіти дорослих, має намір припинити андрагогічну 

діяльність протягом п’яти років, проте працює дуже наполегливо» (Hartman in: 

Merriam, 1985, р.86).  

Такі результати дали можливість американському досліднику Р. Северо 

(R. Cervero) визначити цілі, що виявилися дорожніми картами для більш якісного та 

значущого визнання професії андрагога і його професійної підготовки як фахівця:  

1) розвиток загального розуміння функцій, цінностей і філософії галузі освіти 

дорослих; 
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2) можливість використання андрагогічної бази знань для вирішення 

практичних проблем дорослих учнів та прогресу суспільства в цілому; 

3) розвиток колективної ідентичності разом з іншими андрагогічними 

працівниками (Cervero, 1987, 1988, 1992a, 1992b, 2000). 

Але найточнішу відповідь на наукові питання щодо структури кадрів у галузі 

освіти дорослих та професійної підготовки андрагогів дає Ш. Мерріем (Sh. Merriam). 

Вона зазначає, що тут можна виділити три основні проблеми: 1) відсутність спільної 

ідентичності; 2) відсутність структури кар’єри в галузі; 3) відсутність даних про те, 

що професійна підготовка в галузі освіти дорослих призводить до певних змін 

(Merriam, 1985). 

Згідно з Ш. Мерріем більшість андрагогів не позиціонують себе частиною 

сфери освіти дорослих, а як частину іншої «сутності покликання»: викладачі 

прив’язані до змісту, планувальники та організатори освітніх програм до організації, 

в яких вони працюють. Більшість із них не мають вищої освіти з освіти дорослих 

(андрагогіки), проте не бачать можливості будь-якого кар’єрного росту поза сферою 

освіти дорослих. Ш. Мерріем також зазначає, що, хоча немає достовірних свідчень 

того, що професійна підготовка в галузі освіти дорослих призводить до змін у 

професії, все ще залишається надія, що «освічений андрагогічний персонал може 

мати спільну ідентичність, може окреслити відповідні кар’єрні шляхи і може 

зробити вимірні відмінності в практиці освіти дорослих. Це аргумент науково-

практичної дискусії на користь професіоналізації галузі та необхідності професійної 

підготовки андрагогів» (Merriam, 1986, c.12). 

Російський учений С. Змейов наголошує на тому, що специфічна освіта 

дорослих потребує не лише відповідної теорії й практики навчання, а і спеціально 

підготовлених викладацьких кадрів, які на високому рівні здатні задовольнити 

потребу дорослих у знаннях. У цьому контексті основна думка дослідника полягає у 

тому, що кожний педагог, який працює з дорослими людьми, повинен мати 

спеціальну андрагогічну підготовку, яка максимально позитивно впливає на набуття 

знань, умінь, навичок, а також особистісних якостей і ціннісних орієнтацій, що 

необхідні для успішної роботи у будь-якій сфері діяльності, в якій беруть участь 
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дорослі люди. Про це йдеться у докторській дисертації «Становлення андрагогіки: 

розвиток теорії в технології навчання дорослих», розділ 5 «Діяльність та 

компетентність викладача-андрагога» (Змеев, 2000). 

У розумінні вченого, андрагоги є фахівцями в галузі навчальної, 

реабілітаційної, виховної, організаційної та інформаційно-орієнтаційної роботи з 

дорослими. Проте, на думку, С. Змейова, андрагоги, – це, насамперед, фахівці з 

навчання дорослих людей, що можуть реалізуватися у соціальній і виробничій 

сферах (Змеев, 2001, 2007). 

Надзвичайно комплексно питання кадрового потенціалу освіти дорослих та 

підготовки андрагогів висвітлено в монографії професора Інституту педагогіки та 

андрагогіки Філософського факультету в Белграді (Сербія) К. Овесні (K. Ovesni) 

«Андрагічний персонал – професія і професіоналізація». Вивчення професіоналізації 

галузі освіти дорослих є однією з ключових умов наукового обґрунтування професії 

андрагога, що, за К. Овесні, передбачало розгляд предмета дослідження з різних 

сторін. Особлива увага присвячена дослідженню формальної професійної освіти 

андрагогів – базової професійної підготовки та постійної професійної освіти. 

Отримані К. Овесні результати теоретико-емпіричного дослідження підтвердили 

основне припущення, що адекватна професійна підготовка відповідних кадрів 

(андрагогів) є основною передумовою для реалізації процесу професіоналізації, 

тобто «для перетворення професії в професію» (K. Ovesni, 2009). Усі з’ясовані 

аспекти підготовки андрагогів досліджено з точки зору широких соціальних впливів 

та підпорядкування факторам з трудової, організаційної чи біосоціальної сфер 

професійної діяльності фахівця освіти дорослих. 

У свою чергу, в монографії представлені висновки дослідження, цілісний 

варіант якого захищений як докторська дисертація під назвою «Професіоналізація 

освіти дорослих» на кафедрі педагогіки та андрагогіки Філософського факультету 

Белградського університету ще в липні 2007 р. Монографія складається з кількох 

частин, присвячених етимологічній інтерпретації понять професії та 

професіоналізації, аналізу відповідних теоретичних та емпіричних досліджень 

ключових характеристик (елементів) професії андрагога. Окрема частина наукової 
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праці присвячена дослідженню структури персоналу працівників у галузі освіти 

дорослих, їх характеристик, завдань та ролей, а всі висновки розглядаються з 

андрагогічної точки зору та сформульовані з огляду на важливість теоретичних 

знань та необхідність професійної освіти фахівців освіти дорослих – андрагогів 

(Ovesni, 2009). 

Отже, у світовій практиці підготовка педагогічного персоналу для освіти 

дорослих сформувалася як окремий напрям підготовки фахівців. Нині триває 

активна дискусія щодо найбільш раціональних шляхів розвитку системи підготовки 

й удосконалення педагогічного персоналу для роботи з дорослими. Йдеться як про 

теоретико-методологічний, законодавчий, так і технологічний рівні такої 

підготовки, спрямованої на формування і розвиток професійної компетентності 

андрагогів.  

Необхідно визнати, що протягом останніх 20-ти років в Україні також 

сформувалася потужна андрагогічна наукова школа, представлена великою 

кількістю авторів і праць, присвячених різним аспектам функціонування освіти 

дорослих. Цінними та ґрунтовними вважаємо напрацювання українських учених у 

напрямку дослідження та розробки питання професійної підготовки фахівців-

андрагогів (О. Аніщенко, О. Дубасенюк, І. Литовченко, Л. Лук’янова, С. Ізбаш, 

О. Михальчук, Н. Ничкало, О. Огієнко, О. Самойленко, Л. Сігаєва, Т. Сорочан, 

О. Чугай та ін.) Зупинимося детальніше на аналізі праць та публікацій зазначених 

вітчизняних науковців. 

У монографічному дослідженні Л. Лук’янової «Підготовка педагогічного 

персоналу для роботи з дорослими: теоретичний і методичний аспекти» 

проаналізовано теоретичні й методичні аспекти підготовки педагогічного персоналу 

для роботи з дорослими; розкрито специфіку професійної підготовки та діяльності 

таких фахівців; встановлено особливості фахової підготовки педагогічного 

персоналу у галузі роботи з дорослими у формальній, а також у неформальній освіті. 

Особливу увагу у монографії приділено розвиткові андрагогічної компетентності 

персоналу. Дослідниця прогностичного обґрунтувала ефективність використання 

можливостей неформальної освіти підготовки педагогічного персоналу для роботи з 
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дорослими. В окремому розділі висвітлено зміст і специфіку професійної підготовки 

педагогічного персоналу у сфері роботи з різними категоріями дорослих, а також 

розкрито зміст інтегральну роль педагога-андрагога (Лук’янова, 2016b). 

Л. Лук’янова веде мову про важливість виконання педагогічним персоналом 

різних ролей, адже такий аспект висвітлює поле діяльності педагогів цієї галузі 

загалом та спонукає до визначення їх інтегрально-рольової позиції. Остання, в свою 

чергу неможлива без базових знань, які є підґрунтям професійної підготовки 

педагогічного персоналу  (Лук’янова, 2013b, 2013c, 2016b). 

До питання підготовки фахівців-андрагогів для роботи з дорослими звертається 

Л. Сігаєва. Вчена порушує питання, що стоять перед сучасною вищою освітою, 

серед яких підготовка фахівців-андрагогів, здатних до професійного виконання своєї 

місії у світі, в якому головну роль відіграватимуть знання, інформація та освіта; 

саме високоосвічені професіонали, на думку дослідниці, зможуть працювати з 

дорослими по-новому; подає характеристику професійних якостей викладача-

андрагога та визначає його основні функції; підкреслює важливість використання 

андрагогічних принципів у навчанні з дорослими; окреслює, як на бачення вченої, 

одну з найістотніших характеристик компетентності викладача-андрагога – це 

вміння бути лідером у групі дорослих, які навчаються (Сігаєва, 2018). 

С. Ізбаш досліджує проблему андрагогічної підготовки педагогічного 

персоналу як викладачів для освіти дорослих. Розкриває різні підходи до визначення 

поняття «андрагогічна підготовка», узагальнює сучасні практики андрагогічної 

підготовки та визначає особливості сучасного стану андрагогічної підготовки. 

Дослідницею встановлено, що в Україні розвиток андрагогічної підготовки 

позначений фрагментарним характером і досі ще цілісно не сформований як 

постійний процес. С. Ізбаш у публікаціях розвиває думку про початковий етап 

формування у нашій державі наукових основ діяльності та підготовки педагогічного 

персоналу в різноманітних формах інформаційної й освітньої взаємодії з дорослими. 

Дослідниця вносить конструктивну пропозицію щодо організації підготовки 

педагогічного персоналу для для навчання дорослих на базі спеціальності 

«Педагогіка вищої школи» з подальшим присвоєнням кваліфікації «викладач-

http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/102681
http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/102681
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андрагог» (Ізбаш, 2017). Цікавлять науковицю й актуальні сучасні аспекти 

андрагогічної підготовки майбутніх фахівців, зокрема медіаграмотність та 

медіакомпетентність як обов’язкові атрибути ефективного соціального та 

професійного функціонування спеціаліста будь-якої галузі, у т.ч. андрагога, а також 

здоров’язбережувальні технології у процесі андрагогічної підготовки майбутніх 

викладачів (Ізбаш, 2018). 

Т. Сорочан досліджує питання формування компетентностей фахівця освіти 

дорослих. За Т. Сорочан, з метою набуття компетентностей викладача формальної й 

неформальної освіти дорослих педагог-андрагог повинен здійснювати діяльність, 

що базується на засадах загальнолюдських цінностей і міжкультурної взаємодії, 

опрацювання та використання інформації у контексті особистісного й професійного 

розвитку, критичного мислення ,етики міжособистісної взаємодії та професійного 

спілкування (Сорочан, 2008, 2018). 

Для виконання цієї функції необхідними є знання з філософії освіти, базові 

навички навчання в умовах розмежування дорослої аудиторії за різноманітними 

параметрами – віком, рівнем освіти, фахом, гендерними особливостями, освітніми 

запитами тощо, а також знання змісту, методів, методології, технологій освітнього 

процесу, розуміння загальних закономірностей та історичних питань педагогіки, 

інформації щодо міжнародного та вітчизняного досвіду організації освітньої 

діяльності за обраним напрямом тощо. 

Сучасний погляд на функції андрагогів, за переконанням Т. Сорочан, дозволяє 

констатувати їх ускладнення та оновлення змісту, що приводить до висновку щодо 

необхідності спеціальної професійної підготовки андрагогів (Сорочан, 2017). 

Питання професійної компетентності андрагога як фахівця у галузі освіти 

дорослих вивчає також О. Самойленко, який визначає та характеризує основні її 

складники ‒ методичну, спеціальну (андрагогічну), соціально-психологічну, 

диференційно-психологічну, рефлексивну та індивідуально-особистісну 

компетентності. За О. Самойленко, андрагог повинен володіти спеціальними 

професійними знаннями, теоріями і технологіями навчання дорослих; вміннями, 

навичками, готовністю за потреби перебудувати професійну діяльність відповідно 
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до освітніх потреб дорослих, систематичного підвищення своєї професійної 

компетентності; організаторськими та комунікативними здібностями (Самойленко, 

2018). Загалом свої дослідницькі інтереси науковець спрямовує на проблему 

підготовки андрагогів в Україні та країнах Європейського Союзу. 

До питання європейського виміру сучасних тенденцій професійної підготовки 

фахівців-андрагогів звертається О. Огієнко. Вчена об’єктивно стверджує, що 

підготовка андрагогів є складною, динамічною системою, яка швидко та адекватно 

реагує на потреби освіти дорослих, а її визначальними характеристиками є: 

- гнучкість у визначенні форми та тривалості навчання, наявність професійного 

досвіду претендентів; 

- відкритість навчального плану до змін відповідно до вимог ринку праці, 

суспільства та його спрямованість як на формування наукового знання, розуміння 

сутності освіти дорослих, так й на оволодіння дослідницькими навичками та 

андрагогічною компетентністю; 

- співробітництво між дорослими студентами та викладачем, суб’єкт-суб’єктні 

стосунки між ними;  

- застосування концепції «рефлексуючого практика»; 

- диверсифікація навчальних програм, які сфокусовані на формуванні 

андрагогічної, комунікативної, рефлексивної компетентностей (Огієнко, 2012). 

О. Огієнко встановлено, що провідними тенденціями професійної підготовки 

фахівців-андрагогів у країнах Європи є її професіоналізація, сертифікація та 

європеїзація. 

На окрему увагу заслуговують дослідження О. Огієнко в рамках педагогічної 

компаративістики та порівняння підходів і традицій підготовки фахівця освіти 

дорослих закордоном, зокрема в скандинавських країнах, німецькомовних країнах, 

Великій Британії та США (Огієнко, 2008, 2009, 2011, 2014a, 2014b, 2020; 

Огієнко & Литовченко, 2013; Огієнко & Чугай, 2017). 

Вважаємо за необхідне закцентувати увагу на тому, що в Україні станом на 

кінець 2020 р. захищено 2 кандидатські дисертації, що стосуються проблеми 

підготовки фахівців для сфери освіти дорослих і також мають компаративний 
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характер, зокрема: 

1) дисертація О. Михальчук на тему «Формування андрагогічної 

компетентності студентів педагогічних університетів Польщі» (Черкаси, 2012). 

Авторка розкрила формування андрагогічної компетентності студентів педагогічних 

університетів як стратегії розвитку системи вищої освіти Польщі, здійснила 

компаративне дослідження, що базується на аналізі систем андрагогічної освіти 

України та Польщі, обґрунтувала шляхи впровадження прогресивного польського 

досвіду підготовки студентів до майбутньої діяльності, пов’язаної з навчанням 

дорослих, до системи вищої педагогічної освіти України (Михальчук, 2012); 

2) дисертація О. Чугай на тему «Професійна підготовка педагогічного 

персоналу для системи освіти дорослих у США» (Київ, 2016). Дослідниця розкрила 

структурно-змістові риси американської професійної підготовки педагогічного 

персоналу для освіти дорослих, з’ясувала процесуальні особливості професійної 

підготовки фахівців-андрагогів у Сполучених Штатах Америки, визначила подальші 

шляхи розвитку професійної підготовки фахівців-андрагогів у цій країні, 

обґрунтувала їх значущість й можливості практичного впровадження в українських 

умовах (Чугай, 2016). 

Окремі питання підготовки вчителя дорослих розкрито у докторській 

дисертації Л. Тимчук на тему «Становлення та розвиток андрагогіки як теорії і 

практики освіти дорослих в Україні (кінець ХІХ – ХХ ст.)» (Тернопіль, 2016). У 

дисертаційній роботі, а також у подальших публікаціях авторка висвітлила аспекти 

професійної підготовки кадрів для освіти дорослих в Україні періоду кінця XIX – 

початку XX століття; описала еволюційні процеси щодо кадрового забезпечення 

освіти дорослих (враховуючи при цьому різноманітні фактори – від усвідомлення 

освіти народу як обов’язку інтелігенції аж до функціонування спеціально 

організованих та систематичних способів професійної підготовки працівників освіти 

дорослих); охарактеризувала форми підготовки кадрів для освіти дорослих, 

проаналізувала навчальні програми; сформулювала висновкові положення щодо 

доцільності вивчення історичного досвіду організації та змісту підготовки фахівців 

для навчання дорослих як основи фахової підготовки андрагогів; обґрунтувала 
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необхідність професіоналізації освіти дорослих в Україні; простежила взаємозв’язок 

розвитку галузі з наявністю відповідно підготовлених фахівців; констатувала, що у 

нашій державі офіційно не здійснюється професійна підготовка андрагогів, проте є 

всі передумови та науково-практична основа для кардинальної зміни ситуації в 

напрямку позитивних зрушень у сфері професіоналізації освіти дорослих з огляду на 

давні традиції та напрацювання вітчизняних науковців (Л. Тимчук, 2016a, 2016b, 

2017a, 2017b, 2017c, 2017d). 

Окремої уваги заслуговують праці О. Аніщенко, яка обґрунтувала доцільність 

професійної підготовка андрагогів у контексті професіоналізації освіти дорослих в 

Україні та запропонувала авторський проєкт кваліфікаційної характеристики 

професії (посади) «Андрагог», що містить завдання та обов’язки, аргументовані й 

чітко визначені кваліфікаційні вимоги. Фактично О. Аніщенко виразно конкретизує 

набір необхідних якостей фахівця у сфері освіти дорослих (Аніщенко, 2017, 2018). 

Підкреслимо, що обґрунтовані українськими вченими (О. Аніщенко, 

Л. Лук’янова, Т. Сорочан, О. Огієнко) професійні та особистісні вимоги до 

андрагога стали основою офіційно введеної професії «Андрагог» у Державному 

класифікаторі професій України (ДК 003:2010, наказ № 259 Мінекономрозвитку 

України від 15.02.2019 під кодом КП 2359.2), що, звісно, є важливим здобутком у 

розвитку освіти дорослих та її професіоналізації у нашій країні (Наказ 

Мінекономрозвитку «Про затвердження Зміни № 8 до національного класифікатора 

ДК 003:2010» від 15.02.2019 р. № 259). 

Сучасна стратегія підготовки фахівців-андрагогів для сфери освіти дорослих в 

країнах Європи будується з урахуванням тенденцій загальноцивілізаційного 

розвитку та необхідності посилення інтеграції в світовий освітній простір. При 

цьому підготовка фахівця-андрагога все частіше розглядається на рівні глобальних 

проблем освіти, дослідження і вирішення яких вкрай необхідно для розвитку 

людини та суспільства. Про це йдеться в основних міжнародних документах, 

положеннях міжнародних Форумів ЮНЕСКО і Меморандумі безперервної освіти 

дорослих Європейського Союзу, публікаціях закордонних та вітчизняних науковців, 
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що відбивають специфіку підготовки фахівців-андрагогів для сфери освіти 

дорослих. 

 

1.2. Сутність професіоналізації у сфері освіти дорослих у Німеччині 

 

Згідно з міркуваннями переважної більшості німецьких дослідників, які 

вивчали питання становлення сфери освіти дорослих та забезпечення її 

висококваліфікованими кадрами як обов’язкового елементу прогресу завдяки цьому 

всієї соціоекономічної ситуації в країні, поза доктриною професіоналізації досягти 

поступу та систематизації досягнень неможливо. 

Тому в контексті нашого дослідження вважаємо необхідним здійснити аналіз 

теорій професіоналізації, які концептуально визначають сутність і зміст професійної 

підготовки андрагогів у Німеччині.  

У ході формування джерельної бази дослідження нами систематизовано групу 

праць німецьких учених, які розгортали свої наукові пошуки в площині 

професіоналізації, зокрема таких, як: В. Шуленберг (W. Schulenberg, 1972), 

Г. Хольцапфель (G. Holzapfel, 1975), Р. Ват (R. Vath, 1975, 1994), Г. Хартман та 

М. Хартман (H. Hartmann and M. Hartmann, 1982), Р. Арнольд (R. Arnold, 1983, 1991, 

1992), Б. Корінг (B. Koring, 1987, 1989, 1990, 1992), Д.Г. Юттінг (D.H. Jütting, 1987), 

Г. Тідженс (H. Tietgens, 1988), С. Каде (S. Kade, 1990, 2007), А. Комбе та В. Хелспер 

(A. Combe and W. Helsper, 1996, 2002, 2011), Д. Ніттель (D. Nittel, 1999, 2000, 2004), 

П. Фаульштіх (P. Faulstich, 2003, 2005), С. Крафт (S. Kraft, 2005, 2006), Р. Цех 

(R. Zech, 2006) та ін. У результаті опрацювання їх підходів до визначення категорії 

«професіоналізація» й розкриття її предметного змісту, ми з’ясували, що німецькі 

автори розуміють професіоналізацію у різних сенсах, а саме: 

1) педагогічному, коли професіоналізація розглядається як професійне 

навчання, спеціальна професійна підготовка суб’єкта до майбутньої професійної 

діяльності, тобто саме професійна освіта; 

2) акмеологічні визначення розкривають професіоналізацію як процес і 

результат системних перетворень особистості працівника, що включають 
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взаємозалежні прогресивні зміни підсистеми професіоналізму діяльності (розвитку 

професійної компетентності, професійних навичок і вмінь), підсистеми 

професіоналізму особистості (розвитку здібностей, професійно важливих і 

індивідуально-ділових якостей, рефлексивної організації і рефлексивної культури, 

творчого й інноваційного потенціалу, мотивації досягнень), підсистеми 

нормативності діяльності і поведінки (формування професійної і моральної системи 

регуляції поведінки, діяльності і стосунків) і підсистеми продуктивної Я-концепції; 

3) у соціально-економічному значенні професіоналізацію інтерпретують як 

розвиток і реалізацію людських трудових ресурсів у ході трудової діяльності; як 

умову розвитку людських трудових ресурсів, як процес включення (або 

виключення) індивіда в соціально-економічну практику через сферу зайнятості. Це 

дає змогу зробити висновок про її суперечливий характер, оскільки соціально-

економічні умови призводять до порушення принципів свободи і добровільності 

професійного вибору, бо останній прив’язується до потреб ринку праці, які, у свою 

чергу, викликають ще одне протиріччя – між рівнем професійного потенціалу 

працівника і характеристиками, пропонованими щодо цього потенціалу на ринку 

праці; 

4) соціологічні діяльнісні визначення характеризують професіоналізацію як 

професійну реалізацію, приналежність до певного професійного співтовариства, 

одну з форм самореалізації людини в ході її професійної діяльності, тобто 

професіоналізація в даному випадку фактично ототожнюється із самим процесом 

професійної діяльності; 

5) з соціологічно-стратифікаційного погляду, професіоналізація – це спосіб 

отримання соціального статусу через професію; «процес, за допомогою якого посада 

формує претензію на статус і, отже, винагороду та привілеї професії». 

Узагальнюючи ці визначення, можна зробити висновок про те, що у широкому 

значенні професіоналізація є процесом, у результаті якого у працівника формується 

об’єктивна (наявність знань, умінь, навичок та професійно важливих якостей) і 

суб’єктивна (усталена адекватна мотивація) готовність до професійної діяльності. 
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Професіоналізація, за трактуванням М. Хайденрайх (M. Heidenreich), означає 

процес, за допомогою якого професійна освіта і розвиток бази професійних знань 

систематизуються та інституціалізуються, а конкретні сфери діяльності 

резервуються за представниками тієї чи тієї професії (Heidenreich, 1999). 

Г. Міг (Н. Miеg) розглядає поняття професіоналізації у вузькому й широкому 

значеннях. У вузькому сенсі це процес розвитку професійної групи щодо професії, 

тобто професійної групи, що володіє певною автономією у сфері контролю за 

результатами діяльності; а у широкому – перехід діяльності на оплачувану роботу з 

дотриманням певних обов’язкових стандартів якості (Mieg, 2006). 

Характеристиками формування професії (відповідно до класичної соціології 

професіоналізації) є такі: 1) стандартизована освіта, тенденції до академізації; 

2) формування широко розповсюдженої бази знань; 3) формування асоціацій і 

професійної політики для досягнення і забезпечення професійних цілей, а також для 

артикуляції самосвідомості (закріплення професії); 4) формування каналів доступу 

до сфер діяльності в рамках професійної політики (монополізація, ієрархія і 

сегментація професійних та спеціальних галузей; автономія, самоконтроль, 

розмежування від непрофесійних / неспеціалізованих дій), «закриття ринку»: 

професія сама вирішує, кому дозволено з’являтися на ринку в якості провайдера або 

хто виключений з нього в зв’язку з відсутністю стандартів (Arnold & Lermen, 2012). 

Сутність професіоналізації розкривається у структурних характеристиках і 

мотивах професіоналізації академічних професій.  

До структурних особливостей зараховують:  

1) специфічну базу знань, теоретико-абстрактні експертні знання і практичні 

знання чи знання з досвіду, з практики (розробка ексклюзивної моделі дії і 

компетентності, заснованої на конкретній базі знань і відрізняється від інших знань); 

2) організаційне об’єднання суб’єктів, що діють на місцях;  

3) стандарти професійної діяльності (технічні і етичні); 

4) навчальні програми і контроль доступу на місцях (Dewe, 1996). 
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Мотивами професіоналізації виступають: економічні інтереси; забезпечення 

якості послуг; поліпшення соціального статусу; подальший розвиток бази знань; 

прозорість послуг (Forneck, 2004). 

Згідно з ученням А. Лангер (A. Langer) існує кілька стадій професіоналізації: 

1) первинне становлення, коли працівник в достатній мірі освоїв необхідні для 

його професійної діяльності навички, знання, вміння; якість праці та ефективність 

трудової діяльності знаходяться на досить високому рівні, і працівник має достатній 

досвід; 

2) стадія досвідченості – працівник не тільки ефективно працює, але вже може 

ділитися досвідом з іншими і навчати молодших спеціалістів; на цій стадії у людини 

формується певна думка про деякі аспекти роботи, вона вносить корективи в 

трудову діяльність, може привносити в трудовий процес нововведення; 

3) стадія експертності – фахівець є авторитетом в певній галузі, він сам 

продукує певні норми, цінності професії, може вибудовувати тактику і стратегію 

розвитку галузі; як елемент – навчання інших фахівців у вигляді майстер-класів, 

семінарів, експерт створює нові методи і програми трудової діяльності в даній 

області (Langer, 2005). 

Усі стадії становлення людини як професіонала мають на увазі її постійне 

навчання та самовдосконалення як професіонала і особистості, оскільки саме 

становлення фахівця пов’язане з дотриманням певних моральних засад, знанням 

виробничої та професійної етики. 

У німецькій предметній літературі розрізняють дві моделі професіоналізації: 

1) професіоналізація «знизу», тобто професійна група є суб’єктом і носієм 

процесу; 

2) професіоналізація «зверху»: професійна група – об’єкт державного 

регулювання (Hartz, 2004; Klingovsky, 2012; Kraft, Seitter & Kollewe, 2009). 

Зазвичай професіоналізація «знизу» приписується англо-американській сфері 

вжитку, тоді як професіоналізація «зверху» вважається континентальною 

європейською моделлю. 
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Важливим для нашого дослідження є трактування професіоналізації на 

індивідуальному рівні, що німецькі науковці розглядають як розвиток професійного 

габітусу в процесі професійної біографії людини.  

У системі соціальних наук термін «габітус» введений П. Бурдьє, згідно з яким: 

«Габітус – система міцних придбаних схильностей (dispositions), структурованих 

якостей, принципів, які породжують і організують практики і уявлення, які 

об’єктивно пристосовані для досягнення певних результатів, але не припускають 

свідомої націленості на ці результати і не вимагають особливої майстерності» 

(Bourdieu in: Gieseke, 1989). 

Отже, габітус – це цілісна система диспозицій сприйняття, оцінювання, 

класифікації і дій індивіда, результат досвіду та інтеріоризації індивідом соціальних 

структур, що носить неусвідомлений характер. Габітус породжується середовищем, 

«класом умов існування», шляхом їх інтеріоризації індивідом; це результат 

індивідуальної історії та соціального досвіду індивіда. Габітус структурує новий 

досвід, який, в свою чергу, трансформує вихідні ментальні структури. Таким чином, 

габітус залежить від соціальної траєкторії індивіда. 

Професіоналізація означає досягнення певного рівня компетентності, так і 

поведінку і дії окремих осіб. Орієнтовні рамки для індивідуальної професіоналізації 

забезпечуються такими поняттями, як база знань, представлена професійними 

організаціями, навчальні курси, стандарти і критерії відповідних професійних дій, 

етичні ідеї і т.ін. Вони є вираженням внутрішньої професійної практики. Вони є 

вираженням внутрішнього професійного розуміння і служать людям основою для 

роздумів про свою практику (професійна соціалізація, інтерналізований контроль 

тощо). 

Сутнісний зміст індивідуального рівня професіоналізації німецькі вчені 

розкривають через зміст поняття «професіоналізм». У повсякденній мові 

«професійний» або «професіоналізм» означає вміння і систематичне і ефективне 

виконання діяльності. Відповідно, «непрофесійний» відноситься до довільних дій і 

вчинків, в яких хтось керується своїми (суб’єктивними) почуттями. У повсякденній 

мові професіоналізму або професійній дії і поведінці не дається більш докладного 
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визначення. Семантична особливість використання мови полягає в тому, що 

професіоналізм не прив’язаний до професій і професійного становлення. 

У професійних контекстах, з іншого боку, професіоналізм належить до певних 

технічних критеріїв і стандартів, а також до певної бази знань, яка є в розпорядженні 

тільки осіб, які мають відповідну підготовку. Тільки ці знання дозволяють 

здійснювати професійну діяльність на професійному рівні. Професійна діяльність у 

більш вузькому сенсі – це діяльність, яка сприймається відповідною групою колег 

як відповідна формальним і неформальним стандартам. Вона характеризується 

посиланням на конкретну базу знань, що забезпечує пояснювальні і практичні 

знання, а також орієнтацією на конкретні критерії і стандарти, які вважаються 

визначальними для належної поведінки суб’єктів у тій чи тій сфері діяльності 

(Schmidt-Lauff, 2008). 

В осмисленні специфіки професії андрагога значущими є рефлексії учених 

навколо питання «професіоналізм без професії» (Meuser, 2005; Mieg & Pfadenhauer, 

2003); Schmidt-Lauff & Gieseke, 2014). Особливою рисою підходів, орієнтованих, 

перш за все, на індивідуальну професіоналізацію і на повсякденне мовне розуміння 

професіоналізації, є те, що вони не розглядають, наприклад, розробку юридично 

обов’язкових стандартів, а також навчання і видачу професійних сертифікатів в 

якості необхідної передумови професіоналізації. Останнє, таким чином, може також 

ґрунтуватися на «самозобов’язанні» суб’єктів, які працюють в цій галузі, до 

професійної діяльності і розвитку відповідних компетенцій. Хоча в цьому випадку 

професіоналізація все ж ґрунтується на інститутах (на професійній організації, на 

певній базі знань і на стандартах професійної діяльності), вона не обов’язково 

пов’язана із заявою про відповідальність певної групи учасників за конкретну галузь 

діяльності і за рішення проблем і ексклюзивний професійний доступ до області 

діяльності (яскраві приклади: менеджери, наставники, оцінювачі). 

Цілі професіоналізації, швидше за все, будуть поставлені в інтересах дійових 

осіб, які в обмін з іншими домовляються про стандарти якості професійної 

діяльності, які служать їм основою для роздумів про свою практику і забезпечують 

певну прозорість сфери діяльності для зовнішнього світу. 
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Отже, професіоналізацію розуміють як стратегію, за допомогою якої 

професійна група прагне підвищити свій соціальний статус, а професія отримує 

свою форму.  

Кожна сфера діяльності, відповідно до цього, прагне до професіоналізації, яка 

тягне за собою ряд переваг. Це стосується і освіти дорослих. Наголосимо, що 

питання професіоналізації в цій галузі освіти, як засвідчує аналіз німецької 

літератури, є одним із найбільш обговорюваних і дискусійних. 

На сучасному етапі сформувалася навіть окрема наукова школа, представники 

якої досліджують питання професіоналізації освіти дорослих у Німеччині та 

підготовки персоналу для забезпечення потреб цієї сфери. Серед найбільш відомих 

авторів – В. Гізеке (W. Gieseke,1989, 1991, 1992, 1997, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 

2012, 2015, 2018), Р. Тіппельт (R. Tippelt, 2011, 2012, 2014), К. Бушле (C. Buschle, 

2012, 2015), Р. Егетенмаєр (R. Egetenmeyer, 2009, 2011, 2012, 2015, 2019, 2020), 

С. Латтке (S. Lattke, 2009), І. Шюсслер (І. Schüßler, 2012, 2014). 

Свої наукові пошуки В. Гізеке, Р. Тіппельт та К. Бушле спрямували на 

дослідження концептуальних та історико-правових засад професіоналізації освіти 

дорослих та підготовки кадрів для цієї сфери, а праці Р. Егетенмаєр, С. Латтке та 

І. Шюсслер присвячено аргументації на користь процесу академічної підготовки 

фахівців освіти дорослих – андрагогів, що, власне, є предметом нашого 

дослідження. 

Зупинимося детальніше на основних моментах та аналізі положень, тверджень 

та умовиводів німецьких науковців щодо процесу забезпечення сфери освіти 

дорослих висококваліфікованими кадрами, їх належної підготовки, формування 

андрагогічної компетентності у контексті дискурсу професіоналізації. 

Найбільш глибокий та комплексний аналіз проблеми професіоналізації освіти 

дорослих здійснила Вільтруд Гізеке, яка впорядкувала та систематизувала 

результати наукових пошуків Овермана, Каде, Арнольда, Корінга, Зіберта, 

Ягенлауф, Кноль, Дікмана та ін. Вчена дослідила інституційний розвиток освіти 

дорослих та підготовки фахівців, теорії професіоналізації, механізм та джерела 

формування професіоналізму викладача для дорослих. 
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На думку В. Гізеке, в організаціях з досліджень в галузі освіти дорослих 

повинен бути відділ документації, який постійно оцінює статистику й дані про 

кадровий склад працівників як в автономних, так і в інституціоналізованих 

провайдерів освітніх послуг для дорослого населення. Такі організації повинні 

одночасно включати в поле свого зору емпіричні дослідження, що проводяться в 

сфері професійної підготовки андрагогів, і настільки ж широкий спектр концепцій 

подальшого навчання для всіх учасників освітнього процесу: і викладачів, і слухачів 

(Gieseke, 2011). 

За В. Гізеке, в освіті дорослих і безперервній освіті під професіоналізацією 

розуміється «програмна підтримка педагогічної діяльності протягом повного 

робочого дня» (Gieseke, 2011, c.385). Професіоналізація, а також професіоналізм 

«означають компетентність в індивідуальній діяльності та в процесах, що 

стосуються диференціації науково обґрунтованих професій, до яких належить і 

фахівець (викладач), що працює з дорослими» (Gieseke, 2011, c.386). У контексті 

освіти дорослих та безперервної освіти під професіоналізмом викладача розуміється 

«вміння вирішувати складні завдання в рамках керівного завдання на високому 

науковому та теоретичному рівнях» (Gieseke, 2008, c.45). 

У науковому доробку Крістіни Бушле і Рудольфа Тіппельта знаходимо 

міркування про те, що рамки педагогічного професіоналізму змінилися і 

розширилися, а це безпосередньо впливає на підготовку та вимоги до компетенції 

фахівця освіти дорослих. Професіоналізація, підкреслюють вони, є «структурною 

вимогою в процесі модернізації» (Buschle & Tippelt, 2012). Вони докладно 

пояснюють цей факт, посилаюсь та зважаючи на розширення мережі закладів для 

освіти дорослих та контингенту дорослих учнів. Таке твердження є амбівалентним, 

адже, з одного боку, актуалізує необхідність професійної підготовки кадрів для 

сфери освіти дорослих, а іншого – ускладнює цей процес зростаючою кількістю 

обмежувальних факторів та додаткових вимог. Дослідники відзначають тенденцію в 

сторону зростання об’єктивних та суб’єктивних вимог до здобуття фахівцями освіти 

дорослих більш високої кваліфікації, підтвердження, валідації та сертифікації 

андрагогічних компетентностей. 
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Також, на думку дослідників, наріжним каменем професіоналізму викладача 

для дорослих, а відповідно і відправною точкою процесу його підготовки та 

підтвердження кваліфікації, має бути орієнтація на потреби учнів (орієнтація на 

цільові групи). Варто зауважити, що аналогічні твердження можна зустріти в інших 

німецьких науковців (А. ф. Хіппель (A. v. Hippel), Л. Гуммель (L. Hummel), 

В. Тальхаммер (V. Thalhammer), Е. Терхарт (E.Terhart), К. Тільман (K. Tillmann) та 

ін.), що є свідченням активного дослідження та обговорення питання професійної 

підготовки персоналу для сфери освіти дорослих, а також спроби дійти згоди щодо 

ключових моментів та підходів до організації цього процесу. 

Поступово в рамках окреслених наукових пошуків виокремлюються ідеї 

обґрунтування саме академічної підготовки фахівців для освіти дорослих як 

окремого напрямку у професіоналізації досліджуваної сфери. Так, згідно з А. Комбе, 

В. Хелспер та Р. Тіппельта, необхідно усвідомлювати різницю між 

професіоналізмом викладача для дорослих, сформовану на фоні професійної 

біографії, тобто на практиці, і зусиллями щодо академізації галузі освіти дорослих, 

адже перенесення підготовки андрагогів в академічну площину свідчить про 

визнання та зростання ролі освіти дорослих на всіх щаблях функціонування 

суспільства (Combe & Helsper, 1996; Tippelt, 2009). 

Регіна Егетенмаєр, Сюзанна Латтке та Інгеборг Шюсслер розгорнули в цьому 

науково-дослідницькому полі дискусію щодо нової ери професіоналізму андрагога 

та професіоналізації освіти дорослих. Учені висвітлили історичні традиції, досвід, 

основи, процес і зміст підготовки фахівця в академічному середовищі, зокрема в 

університетах. 

Р. Егетенмаєр та І. Шюсслер проаналізували сучасний стан академічної 

професіоналізації в освіті дорослих та дійшли висновку, що вона зосереджена на 

пропозиціях навчання в університетах у якості структурної перспективи, на 

розвитку професіоналізму педагогічних працівників для дорослих через досконале 

оволодіння предметом дослідження. Підготовка фахівця освіти дорослих є 

відображенням освітньої політики та соціальних програм на «замовлення» таких 

спеціалістів, а з іншого боку, сама диктує тенденції та впливає на освітньо-
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професійний та соціально-політичний простір країни, в якій реалізується 

(Egetenmeyer, 2019; Egetenmeyer & Schüßler, 2012, 2014a, 2014b, 2014c; 

Schuessler & Egetenmeyer, 2016). 

С. Латтке перенесла фокус своїх досліджень, що стосуються питання 

підготовки фахівця освіти дорослих, в транснаціональну площину. Дослідниця 

переконливо доводить, що роль педагогічного персоналу в освіті дорослих 

розуміється в європейській політиці як «ключовий фактор» якості освіти дорослих, 

тому питання підготовки андрагогів є актуальним. С. Латтке аналізує європейську 

освітню програму «Магістр освіти для дорослих» як академічний внесок у 

професіоналізацію працівників сфери освіти для дорослих та дуже чітко і конкретно 

структурує цю програму, що є дуже цінним з науково-методологічної точки зору. 

Вчена визначає основні теми освіти дорослих в Європі, дидактико-методологічні 

підходи транснаціонального навчального планом, зв’язок навчання та підготовки 

фахівця освіти дорослих з вимогами ринку праці, вплив транснаціонального курсу 

навчання на професіоналізацію європейської освіти дорослих (Lattke, 2006; 

Lattke & Jütte, 2014; Sgier & Lattke, 2012). 

Варто зазначити, що питання професіоналізації освіти дорослих і підготовки 

кадрів для галузі є не тільки предметом наукових досліджень і рефлексії учених, але 

й має широкий суспільний резонанс.  

Німецьке товариство освіти дорослих (Deutscher Volkshochschul-Verband) в 

1970-і рр. – в той час підтримуване законами про освіту для дорослих в землях – 

зробило професію і кваліфікацію персоналу своїм найважливішим завданням. Інші 

асоціації та церкви наслідували цей приклад. Однак про професіоналізацію 

всередині асоціацій говорити не доводилося. Йшлося про співробітника, його 

завдання, кваліфікації в рамках асоціації, послідовне досягнення основного 

професіоналізму. Ганс Тідженс, директор відділу педагогічної роботи Німецького 

об’єднання освіти дорослих до 1991 р., використав термін «професіоналізм» лише в 

1988 р. (Gieseke, 1992, 2008b) й мав на увазі компетентні, орієнтовані на клієнта 

відповідальні дії. Водночас варто підкреслити, що Г. Тідженс вже з кінця 1950-х рр., 

В. Шуленберг у 1972 р. і Р. Ватх у 1975 р. та 1984 р. в своїх творах аргументовано 
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крок за кроком прагнули теоретично осмислити процес професіоналізації 

педагогічної діяльності дорослих (Tietgens, 1981, 1988, 1998; Schulenberg, 1972; 

Vath, 1975, 1994).  

У 1970 і 1980 рр. тривали процеси, з одного боку, розробки і впровадження 

навчальних програм для отримання освітньої кваліфікації дорослої людини за 

допомогою матеріалів для самонавчання, а з іншого – розробки концепції 

практичної кваліфікації, її тестування на практиці і оцінки. У навчальних програмах 

різних видавництв є як тематичний збіг, так і специфічні для асоціацій акценти 

(Gieseke, 1992; Olbrich, 2001; Schlüter, 2011). 

Те, наскільки по-різному можна інтерпретувати практичну орієнтацію, стає 

зрозумілим при порівнянні різних матеріалів. 

Матеріал NQ Робочої групи з університетської освіти дорослого населення 

(Brokmann-Nooren, Grieb & Raapke, 1994) був розроблений у різних асоціаціях і 

призначений в першу чергу для керівників курсів. Введення відбувається через 

тематичні дослідження, на яких можна критично попрацювати на власному досвіді, 

щоб на його основі можна було розгорнути структуру знань з цієї теми. 

Дистанційний навчальний матеріал протестантської церкви орієнтований на 

вирішення проблем. Тренування проводиться самими учасниками. Матеріал для 

самонавчання PAS (тепер DIE) (Sestmat) заснований на структурі професійних 

вимог (Центр навчання дорослих, експертний висновок KGSt). Тут практична 

орієнтація означає не оптимізацію індивідуальної трудової діяльності, а, перш за 

все, відкриття соціального та інституційного контексту для освітньої практики 

дорослих. Тексти нинішніх досліджень DIE, які випливають з Sestmat, більшою 

мірою зосереджені на інституційних контекстах і стежать за поточними змінами в 

академічній і освітній політиці. 

У разі незалежних провайдерів, крім стандартів якості, не було жодних 

ініціатив щодо підвищення професіоналізму через навчання. Це залишено на розсуд 

самих людей. Це і є причиною, за переконанням К. Гоммеріха (C. Hommerich), 

попиту на університети, які мають більший простір для маневру, ніж в інших 

установах, високі вимоги лояльності з боку асоціацій (Hommerich, 1984).  
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Для освіти дорослих / безперервної освіти теоретичний дискурс 

професіоналізації і професіоналізму, а також концепція професії використовуються 

з 1960-х років як структуроутворююча концепція для генерування професій в 

контексті інституціоналізації, тобто структуроутворюючої концепції (Schulenberg, 

1972). Теоретичними напрямами професіоналізації, які були в значній мірі 

використані для освіти дорослих / безперервної освіти, є: 

а) професіоналізація – це послідовний ефект наукового обґрунтування всіх 

видів діяльності у відповідній області (в освіті дорослих / безперервній освіті), щоб 

підтримати їх відповідною профільною освітою (Schulenberg, 1972; Hesse, 1968; 

Parsons, 1968; Hartmann & Hartmann, 1982); 

б) професіоналізація спрямована на завоювання соціальної позиції з метою 

забезпечення інтерпретаційного впливу і домінування в певних областях діяльності 

(Pfadenhauer, 2005; Forneck, 2004; Stichweh, 2004; Mieg, 2006; Willke, 1998); 

в) професіоналізація спрямована на придбання професійної компетентності на 

науковій основі і автономії дій, які закладені в етичні зобов’язання перед 

відповідною клієнтурою, щоб протидіяти вимогам провайдерів і ринків за 

допомогою спеціальних стандартів (Gieseke, 2012, 2015; Gieseke & Nittel, 2014; 

Nittel, 2000, 2004; Schmidt-Lauff & Gieseke 2014). 

Професіоналізм як феномен, введений Тідженсом в 1980-х роках, також описує 

компетентні педагогічні дії в освіті дорослих / безперервній освіті незалежно від 

трудових відносин (Nittel, 2000). Це означає здатність досліджувати, 

концептуалізувати і супроводжувати складні вимоги до викладання / навчання та 

вимоги до структуроутворення в цій сфері в рамках керівного завдання на високому 

науковому та теоретичному рівні, оцінювати привнесені концепції і бачити в центрі 

того, хто навчається, а також його потреби і запити. «Для того, щоб відповідати цим 

вимогам, необхідно володіти великими знаннями, що відносяться до всієї області 

безперервної освіти, а також вміти детально аналізувати відповідну ситуацію і 

складні програмні та організаційні структури в цій області. Професіоналізм 

ґрунтується на фундаментальних знаннях, які оцінюються через досвід. Він 

заснований не на плановому процесі, а на конкретних рішеннях задач, 
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інтерпретаціях, діагнозах, які повинні бути зроблені в рамках індивідуальної 

відповідальності і привести до дій» (Gieseke, 2005, с.12). Аналогічним чином 

Д. Ніттель представляє всеосяжний аналіз професійного розвитку в безперервній 

освіті: «В цілому, професіоналізм – це не «стан», який може бути досягнуто або 

здобуто, а скоріше швидкоплинне професійне досягнення, яке кожен раз повинно 

встановлюватися заново в залежності від ситуації» (Nittel, 2000, с.85), що базується 

на постійній, в тому числі академічній, безперервній освіті. 

Що стосується концепції професії, то в наш час у сфері освіти дорослих 

існують міркування про те, щоб відмовитися від неї або поставити її на другий план, 

а також встановити нову близькість до інших піддисциплін освітньої науки в рамках 

навчання протягом усього життя і говорити про різні соціальні світи 

(Tippelt & Nittel, 2014). 

Багато що можна сказати про зв’язки з іншими піддисциплінами, наприклад, 

про їх внутрішні професійні дискусії (Blömeke, Kaiser & Lehmann, 2008). Важливо 

тільки те, що освіта дорослих / безперервна освіта може розвиватися як 

піддисципліна, що також відповідає інтересам освітньої науки, оскільки тільки в 

цьому випадку ця дисципліна може претендувати на те, щоб нести відповідальність 

за навчання протягом усього життя. Поняття повинні бути відповідно 

диференційовані з взаємним визнанням, у зв’язку з різними областями діяльності та 

структурними умовами. Це вимагає великих зусиль у нашій субдисципліні для 

проведення детальних аналізів, які не тільки з’ясовують, що пов’язує, але і як 

пов’язує специфіку субдисципліни. Мінливі й обмежені за своїми масштабами 

стратегії політичного просування і структурні організаційні умови не сприяють 

вирішенню цих майбутніх завдань. 

Уведення концепції професії і її подальший розвиток з відповідною критикою 

ідей професії в освіті дорослих / безперервній освіті мало певний стосунок до 

поглядів на освіту дорослих як на громадський рух. Таким чином, потрібна була 

депрофесіоналізація і була сформульована вимога про припинення навчання, хоча 

освіта дорослих / безперервна освіта не мала традиційних шкільних структур. 
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Однак, зокрема, йшлося про критику статусу фахівця, у тому числі і по відношенню 

до професійних асоціацій. 

Як зазначає В. Гізеке, критика спрямовувалася проти розуміння 

професіоналізації як «стандартизованого репертуару дій» або такого, що «піддається 

перевірці об’єктивного знання» (Gieseke, 1992). Стандартизовані знання суперечать 

розумінню професіоналізму, як він представлений у класичних теоріях 

професіоналізації. Професіоналізм проявляється в діях у відкритих, невизначених, 

нестандартних ситуаціях, але в той же час передбачає диференційовані знання з 

фахових дисциплін. 

У 1990-ті рр. концепція професії була поступово позбавлена претензій на етичні 

критерії та орієнтацію на соціальні цінності (Dewe, Ferchhoff & Radtke, 1992). У 

неолібералізмі витрати зводяться до мінімуму за допомогою раціоналізації, 

фокусування на ефективності і економії за рахунок раціоналізації професійної 

діяльності за допомогою шаблонів і рецептів. Професіонал – це той, що працює 

плавно, швидко і без втрат. Крім того, все більшого значення набуває концепція 

управління і мережевої взаємодії на основі підходу за принципом «знизу вгору» 

(наприклад, інституціоналізація керівництва за допомогою цих концепцій).  

Професія в галузі освіти дорослих пройшла шлях від будівництва (перша фаза) 

до деконструкції (друга фаза) і розвитку ринку відповідно до нових аспектів 

ефективності (третя фаза). На сьогоднішньому четвертому етапі відбувається 

реорганізація інституційних, наукових і етичних вимог до освітньої роботи, в якій 

інтереси учасників і ретельно структуровані моделі є (повинні бути) збалансованими 

(Gieseke, 2015). Для безперервної освіти професіоналізм означає вміння вирішувати 

складні завдання в рамках керівного завдання на високому науковому та 

теоретичному рівні, кожен з яких має безпосереднє відношення до людини. 

Підкреслимо, що німецькі дослідники приділяють велику увагу обґрунтуванню 

наукових основ професіоналізації як основи діяльності фахівця освіти дорослих і 

функціонування галузі загалом. За висловом C. Каде (S. Kade), без наукового 

обґрунтування немає професії (Kade, 2006). Наведемо приклад деяких аргументацій.  



61 

 

В. Шуленберг очікував від процесу професіоналізації наступного: «Освіта 

дорослих зможе більш чітко сформулювати свої суспільні функції і залишатиметься 

більш усвідомленою. Вона зможе підкреслити і зберегти свою незалежність від 

держави. Різні групи в рамках освіти дорослих, наприклад, деномінації, знайдуть 

спільну основу для державної освіти дорослих, якщо будуть існувати певні норми і 

обов’язки академічних професій, з якими всі основні фахівці відчувають себе 

пов’язаними (...) і, не в останню чергу, освіта дорослих зможе різною мірою 

впливати на підготовку своїх молодших співробітників (...)» (Schulenberg, 1972, 

с.18). 

Для інтерпретації професіоналізму Шуленберг звертається до професійних 

соціологічних публікацій 1960-х років у США і результатів професійних 

соціологічних робіт ФРН 1970-х років. Важливим у цьому прийомі є те, що в 

американській дискусії професія та освіта повинні бути замінені матеріальними 

цінностями. Соціальна втрата довіри до цінностей капіталістичного суспільства 

повинна була бути компенсована таким чином. У ФРН модель Хартмана (1982), 

згідно з якою робота, заняття і професія лежать на безперервній основі, знайшла 

особливий резонанс. Відповідно до цієї моделі професії є сукупністю видів 

діяльності та навичок, що володіють високим ступенем науковості, соціальної 

орієнтованості і почуттям служіння (в сенсі професійної етики). Високі наукові 

стандарти в цій галузі, діяльність, що представляє велику цінність для суспільства, а 

також етичні кодекси, що регулюють відносини між клієнтами і професіоналами, 

роблять професію професією (наприклад, у галузі охорони здоров’я та права). Гарна 

«освіта» повинна була мати однакову цінність зі здоров’ям і законом (Hartmann & 

Hartmann, 1982). 

У загальному розумінні термін «професіоналізм», на відміну від 

професіоналізації, означає вже не тільки або в першу чергу професіоналізацію, а й 

диференційоване поводження з результатами досліджень з даної дисципліни і з 

міждисциплінарними знаннями для інтерпретації ситуацій дії з претензією на дію в 

конкретній галузі практики. Таким чином, цей термін охоплює компетентне, гнучке 

застосування знань у даній області, а також діагностичні та гнучкі мережеві дії. Для 
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цього, однак, принципово важливо, щоб концептуальний інструментарій, пов’язаний 

з професією, був розроблений з наукової точки зору для опису цієї області. Це 

можна пояснити тим, що наука може ідентифікувати як проблеми тільки ті речі, які 

вона зазначає як область свого дослідження і вважає описовими. 

У томі «Педагогічний професіоналізм» процес професіоналізації трактувався 

перехідним етапом до професіоналізму. Однак ефективне підвищення значущості 

внутрішньофірмової / професійно-технічної безперервної освіти, обумовлене 

великими фінансовими вкладеннями, не призвело до розв’язування порівнянних 

рухів у напрямку професіоналізації (Combe & Helsper, 1996). 

Теоретичні розробки в галузі професійних досліджень у наш час змінюються. 

Вони більше не концентруються виключно на професіях, заснованих на знаннях, які 

безпосередньо спрямовані на людей і придають їх діяльності більшої самостійності. 

Наразі акценти зроблені на етичних нормах професійної діяльності (Schmidt-Lauff, 

2008; Brödel, 2004; Gieseke & Opelt, 2003; Gieseke et al., 2005; 

Dehnbostel & Dybowski, 2000). 

Відступ від претензії держави на розуміння освіти дорослих як послуги 

(Schlutz, 2004, 2006), однак, не зменшує професійних вимог, а, навпаки, збільшує 

вимоги до осіб, які працюють установах, які динамічно розвиваються. Ця 

інтерпретація підтримується сучасними визначеннями і описами професіоналізму. 

Формується розширена концепція професіоналізму, яка визначається високим 

рівнем знань на науковому рівні, добре обґрунтованими розвиненими знаннями і 

навичками, систематичним проходженням правилам дисципліни, особливим ідеалом 

роботи і ефективності з цілісним рішенням проблем, всебічним почуттям 

відповідальності. М. Пфаденхауер (М. Pfadenhauer) резюмує цю вимогу таким 

чином: «Професійна компетентність, таким чином, характеризується тим, що 

здібності (про які свідчить в основному наукову освіту), бажання (вказується 

пропозицією послуг) і авторитет (засвідчується сертифікатами) перебуває у 

формальній відповідності». Принцип сертифікації регулює «питання 

відповідальності (...) за проблеми і їх рішення шляхом звернення до спеціальних і 

ексклюзивних запасів знань» (Pfadenhauer, 2005, с.14). 
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Однак у цьому визначенні, в якому, як і раніше робиться акцент на наукових 

стандартах і їх сертифікації, відмовляється від принципу організованої професійної 

колегіальності з асоціативною структурою і пов’язаної з нею професійної 

соціалізації в тому, що стосується робочих установок, стилів, а також соціально 

орієнтованих зобов’язань По відношенню до людей, що використовують професійну 

діяльність. Акцент робиться вже не на професійну орієнтацію на людей, а на самого 

професіонала з його професійною компетенцією, як особливої, індивідуальної 

здатності.  

«Професійно, – стверджує М. Мойзер (M. Meuser), – означає оперативно і 

гладко і, таким чином, безпосередньо відноситься до особливої якості» (Meuser, 

2005, с.256). Він робить висновок про те, що професійна діяльність відображає 

зв’язок між науково обґрунтованим знанням і орієнтацією на принцип економічної 

раціональності. 

Згідно з міркуванням М. Мойзер, аспект знання тепер домінує над центральною 

відповідальністю, тобто наукова компетентність і економічна раціональність 

вступають у нові відносини. Стандарт наукових результатів і їх цінність 

вимірюються по-новому з точки зору корисності. Але саме міра корисності полягає 

в успіху. І це місце, де рефлексивність і досвід, необізнаність як домінуючий фактор 

поряд зі знаннями, формують індивідуальну компетенцію в дії. Рефлексивна 

професійна компетентність вимагає обсягу, який повинен бути наданий 

організаційно і економічно, щоб знання, а також випадок або ситуація повинні бути 

розумно переплетені, інтерпретовані і діагностовані (Meuser, 2005). Адже, згідно з 

дослідженнями А. Дамасіо (A. Damasio), поведінка в складних ситуаціях, пов’язана з 

прийняттям рішень, залежить від взаємодії знань і емоцій, які повинні реагувати 

інтуїтивно і рефлексивно, як то кажуть, у залежності від конкретної ситуації 

(Damasio, 2000). Саме ця компетенція буде високо оплачуватися в майбутньому. 

Однак вона вимагає відповідної комплексної підготовки і соціалізації (Kade, 2007). 

Чесність і довіра, тобто надійна реляційна здатність як характеристика фахівця, 

стануть вирішальними умовами успіху професійної дії (Laucken, 2005; 

Gigerenzer & Todd, 1999; Gieseke, 2008b).  
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Спеціаліст з обмеженими операційними знаннями в якості посередника даних і 

цифр зберігає за собою роль постачальника, а не інтерпретатора. Тому для освітніх 

процесів з дорослими така взаємодія загальних знань і ситуаційного аналізу є 

неможливою. Т. Куртц (T. Kurtz) говорить про те, що «експертні знання про 

професії знань потребують тлумачення, є умовними і повинні завжди 

відтворюватися заново в дії» (Kurtz, 2005, с.244), і можна додати: повинні 

тлумачитися і поєднуватися з іншими знаннями. 

Соціальна орієнтація і етична відданість у професійній діяльності поряд з 

важливістю незнання також шукають нові шляхи в мінливому дискурсі професійної 

теорії. Навіть великі компанії не можуть обійтися без довіри серед своїх клієнтів. 

Поточна дискусія про дослідження емоцій, орієнтованих на бізнес, зокрема, про 

дослідження довіри, показує, що компанії і служби не повинні залишати поза 

увагою клієнта і його потреби (Laucken, 2003; Gieseke, 2008a, 2008b). Але і в цьому 

тонкому питанні – знову ж цікаво – системи забезпечення якості, засновані на 

довірі, переважали як системи управління, які в сенсі раціоналізації та ефективності 

націлені на успіх і роблять вигляд, що забезпечують його за допомогою 

випробувальних систем. Системи забезпечення якості / системи менеджменту якості 

пов’язують економічну раціональність бізнесу до вимог до педагогічної якості, не 

маючи можливості забезпечити її безпосередньо (Hartz & Meisel, 2006; Kraft, 2006; 

Meisel, 2005). А. Лангер (А. Langer) формулює в цьому сенсі, що інституційні рамки 

створюють передумови для професійної діяльності та комунікації, які повинні бути 

додатково забезпечені професійною соціалізацією. А. Лангер визначає критерії 

професійної ефективності фахівця: «1) прозорі, зрозумілі і, отже, прийнятні рішення 

щодо цілей і ціннісні переконання, що лежать в основі будь-якої професійної 

діяльності; 2) економне використання професійних ресурсів щоб уникнути втрат в 

ефективності, проєктування і організація та відповідальність керівництва; 3) згода 

адресатів на пропозицію професійних послуг у рамках цих обмежень» (Langer, 2005, 

с.176). 

Однак, незважаючи на всю раціоналізацію і оптимізацію знань, основна теорія 

полягає в тому, що переплетення науки і практики у професійній діяльності 
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неминуче. Адекватність завжди повинна бути зведена воєдино за допомогою аналізу 

конкретних випадків у рамках спільних наукових досліджень. Ця процедура також 

вимагає наукового аналізу. Тоді парадокси завжди дають ефект, тому що для 

творчого розвитку суспільства впертість людини потребує її волі. 

Професійна педагогічна діяльність значною мірою залежить від особистісної 

прихильності та ідентифікації фахівця з діяльністю, якою займається. У зв’язку з 

цим, дослідження ментальної приналежності, проведене С. Гарц (S. Hartz), показує 

важливість педагогічної освіти дорослих та соціалізуючу роль новачка для 

забезпечення якості професіоналізму, якого точно не можна досягнути шляхом 

абсолютного контролю, так як побічні ефекти можуть бути парадоксальними або 

протилежними (Hartz, 2004). Таким чином, суб’єктивний фактор грає формуючу 

роль в успішній професійній дії. А. ф. Хіппель (A. v. Hippel) розглядає антиномії і 

парадокси, які виникають у всіх педагогічних організаціях, а не тільки в освіті 

дорослих / безперервній освіті, і показує, що професійна діяльність полягає саме в їх 

усвідомленні і врівноваженні (von Hippel, 2011, 2013). 

Про важливість професійної кваліфікації, особливо для приватних оферентів, 

які працюють у великих установах або компаніях, свідчить також робота С. Шмідта-

Лауф (S. Schmidt-Lauff). Зазначимо, що поняттям «оферент» в Німеччині прийнято 

називати тих, хто пропонує освітні послуги. С. Шмідт-Лауф обґрунтовує, що успіх 

освіти може бути забезпечений тільки в тому випадку, якщо самоініціатива і 

підтримка сприяють підвищенню інтересу до освіти (Schmidt-Lauff, 2008). Там, де 

інтерес не може розвиватися, тиск може стати короткостроковим мотиватором, але 

не більше того (Schüßler, 2007). Ця думка також ясно вказує на те, що існуючі 

знання недостатньо використовуються в цілях раціоналізації або інтересах 

професіоналізації освіти дорослих. Т. Куртц, у свою чергу, наголошує, що відповідні 

знання повинні постійно переглядатися, постійно розглядатися як неправдоподібні. 

Він постулює, що знання в принципі мають розглядатися не як істина, а як ресурс і 

тим самим завжди поєднуватися з необізнаністю, в якій лежать (залишилися) ризики 

(Kurtz, 2005, с.250). 
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У цьому сенсі заслуговують на увагу, на наш погляд, такі викладачі для 

дорослих, як фрілансери (вільні лектори). Зазвичай вони є висококваліфікованими 

працівниками, якщо працюють у компаніях на постійній основі, тому можуть бути 

дуже добре оплачуваними тренерами. Попри це, як підтверджують дослідження 

WB-PERSONALMONITOR, робота в якості фрілансерів в освіті дорослих їх 

приваблює насамперед через те, що тут великі можливості для самостійної 

відповідальної діяльності, великий простір для прийняття рішень (von 

Rosenbladt & Thebis, 2004). Робота вважається різноманітною та цікавою, з високим 

ступенем особистої відповідальності і приємною робочою атмосферою. Тобто, коли 

мова йде про професіоналізм фахівця освіти дорослих, як професійна цінність 

позиціонується незалежність і особиста відповідальність. 

 

1.3. Освіта дорослих як напрям освітньої політики і сфера професійної 

діяльності андрагогів у Німеччині 

 

Освіта дорослих займає важливу нішу в освітній системі усіх європейських 

країн. Одним із взірців успішного функціонування галузі об’єктивно визнають 

Німеччину, яка має значні історичні традиції і широку мережу закладів освіти 

дорослих різного спрямування. Вивчення і застосування німецького досвіду освіти 

дорослих у ракурсі цінностей для українських реалій стали темою окремих 

публікацій наших співвітчизників: А. Боярської-Хоменко (2017, 2018b, 2020), 

В. Борисова та С. Завгороднього (2012), Т. Гіжинської (2016), І. Ороса (2018), 

А. Троцко (2018); висвітлені в контексті досліджень Е. Богів (2012, 2015), 

В. Савельєва та О. Яценко (2020), І. Фельцан (2017). 

Розуміння загальних і специфічних особливостей освіти дорослих у Німеччині 

є визначальним для розкриття предмета нашого дослідження. 

У дослідженнях німецьких учених (Horn, 1999; Meilhammer, 2010; Olbrich, 

2001; Reischmann, 2006; Schüfer, 1988; Seitter, 2007) констатовано, що в історії 

становлення галузі освіти дорослих Німеччини вирізняють три основні етапи, кожен 

з яких позначений відмінними стратегіями та має різні назви, що трансформувалися 
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відповідно до конкретних стратегій.  

До цих стратегій зараховують, по-перше, народне просвітництво 

(Volksaufklärung), яке виникло після занепаду феодалізму, на рубежі XVIII–XIX ст. 

У цей період освітні процеси були спрямовані на «проблеми відтворення ремесла, 

сільського господарства та регіонального мікрокосму» (Reischmann, 2006, c.136). А 

у 20-х роках XIX ст. простежується певне розмежування, у результаті чого термін 

«народне просвітництво» був замінений на «народна освіта» (Volksbildung), 

паралельно було введене поняття «освіта робітників», «робітнича освіта» 

(Arbeiterbildung) (Friedenthal-Haase & Meilhammer, 2010); слід зауважити, що 

народне просвітництво не обмежувалося певними віковими групами, а охоплювало 

різні групи: дітей, молодь, дорослих.  

По-друге, у період з 1920–30-х років почав уживатися термін «освіта дорослих» 

(Erwachsenenbildung), що був об’єднувальним поняттям усіх інституцій, 

різноманітних організаційних форм і освітніх ідей, які спрямовані на освітню 

діяльність специфічної вікової групи дорослих. На цьому етапі дорослу людину, яка 

навчається почали сприймати не як учня, якого треба оцінити, а як «особистість із 

власним життєвим шляхом та багажем досвіду, з якими необхідно рахуватися та які 

повинні бути опорною точкою дидактичних спрямувань» (Meilhammer, 2010, c.127). 

Цей етап відзначається якісною зміною статусу поняття освіта дорослих (Seitter, 

2007). 

Третім етапом визначають 1970 р., коли у процесі освітньої реформи 

Німецькою освітньою радою (Der Deutsche Bildungsrat) було визнано освіти 

дорослих частиною системи освіти, тобто четвертою колоною, і вводить нову назву 

безперервна освіта (Weiterbildung), яка входить у контекст освіти впродовж життя 

(Schüfer, 1988).  

Йдеться про те, що термін «безперервна освіта» («неперервна освіта») є назвою 

офіційно визнаної сфери системи освіти, що співіснує разом з початковою, 

середньою та вищою освітою та становить логічне продовження освітнього процесу 

після здобуття початкової, середньої чи вищої освіти та передбачає участь в 

освітньо-навчальному процесі уже дорослої людини (Meisel, 2005).  
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Більш широке розуміння безперервної освіти знайшло своє відображення в 

Загальному плані освіти (Bildungsgesamtplan), прийнятому Федерально-Земельною 

комісією в 1973 р., в якому наголошувалося на необхідності освіти дорослих як 

ключового сектора освітньої системи (Tietgens, 1981). 

Приблизно в цей же час починають використовувати термін «освіта протягом 

усього життя» (Lebenslanges Lernen), що має міжнародне походження і підкреслює, 

в першу чергу, «гарантію права на продовжену освіту для всіх» (Hanft & Knust, 

2007, c.54). 

У кінці XX ст. стає популярним термін «самокерована освіта» (Selbstgesteuertes 

Lernen), яка характеризується тим, що людина сама несе відповідальність за вибір 

пріоритетів і, найчастіше, організацію процесу власного навчання. Зростає 

розуміння того, що освітні потреби населення не можуть бути задоволені тільки в 

рамках інституційного навчання. Важливими компонентами є навчання на робочому 

місці, в соціумі, за допомогою засобів масової інформації і самоосвіти. Особлива 

увага приділяється розвитку інформаційних і комунікаційних технологій як 

ефективного інструменту для забезпечення самокерованої освіти 

(Hanft & Maschwitz, 2012). 

Об’єктивна інформація щодо функціонування освіти дорослих і безперервної 

освіти в Німеччині найбільш повно відображена в регуляторних документах. Варто 

відзначити, що Німеччина має досить розгалужену, складну, об’ємну нормативно-

правову базу цієї сфери, що пов’язане з певними факторами: 1) федеративною 

структурою цієї держави та визначеним у зв’язку з цим Основним законом 

розподілу компетенцій стосовно законодавства і управління між федеральною 

державою і різними землями; 2) відсутністю єдиного правового забезпечення, що б 

уможливлювало всебічне й збалансоване регулювання галузі безперервної освіти і її 

основних аспектів, таких як фінансування, організація, участь та пропозиції, 

навчальний персонал, програми, якість та сертифікація. Це можна пояснити тим, що 

безперервна освіта й освіта дорослих підпадає під юрисдикцію не тільки освітнього 

права, а й підпадає під сумісне регулювання з трудовим, цивільним та економічним 

правом (Horn, Lux & Ambos, 2015). Попри те, що на рівні держави правове 
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регулювання цієї галузі є обмеженим (Основним законом), проте лише держава 

визначає основні положення і регулює порядок та підтримку (Barz & Tippelt, 2004). 

Окрім усього зазначеного, держава несе відповідальність за професійну й частково 

політичну освіту дорослих, а також здійснює захист учасників дистанційної освіти і 

займається аспектами міжнаціонального співробітництва (включаючи ЄС).  

У Німеччині, як уже було зазначено, не існує єдиного державного закону про 

освіту дорослих і безперервну освіту. Це означає: перераховані регулювання, що 

здійснюються на рівні держави, вміщено у багатьох законах, найважливішими з 

яких є: 

– Закон про професійну освіту (Berufsbildungsgesetz – BBIG), яким регулюють 

проблеми порядку, здійснення та відповідальності за професійну підготовку, 

підвищення професійної кваліфікації, професійну перекваліфікацію, професійне 

навчання,;  

– Кодекс соціального права (Sozialgesetzbuch I, III), який складається з 12-ти 

книг, однак основні регулювання сфери безперервної освіти і освіти дорослих 

записані у І-ій та ІІІ-ій книгах; у книзі І-ій вміщено основні принципи регулювання 

стимуляції освіти і зайнятості як загального соціального права, у книзі ІІІ-ій 

представлено регулювання здійсненням стимуляції зайнятості з метою уникнення і 

безробіття і його скорочення;  

– Закон про сприяння продовженню освіти задля професійного росту 

(Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – AFBG або «Meister-BAFöG»), що формує 

засадничі принципи фінансового сприяння підвищенню кваліфікації персоналу; 

регулює доступ до заходів підвищення кваліфікації, а також передумови визнання 

їх, види фінансового сприяння та його розміри;  

– Закон про дистанційну освіту (Fernunterrichtsschutzgesetz – FernUSG), що має 

на меті захист прав учасників дистанційної форми здобуття освіти;  

– Рамковий закон вищої школи (Hochschulrahmengesetz – HRG), який після 

внесення змін 1998 року говорить, що освіта дорослих разом з освітньою та 

дослідницькою діяльністю уналежнена до основних завдань університетської освіти 

(Див. Додаток А).  
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Розглядаючи більш детально регулювання галузі освіти дорослих Німеччини, 

ми дійшли висновку, що відповідальність за цю галузь розподілена між державою і 

землями за секторами. Саме такий розподіл можна пояснити складною структурою, 

в основі якої множинність та конкуренція провайдерів і різноманітних освітніх 

пропозицій, яка має на меті задовольняти численні і швидкозмінювані вимоги до 

освіти дорослих на високому рівні.  

У федеративних законах, що стосуються галузі безперервної освіти і освіти 

дорослих, представлено тільки загальні розпорядження, окреслено межі і визначено 

основний зміст діяльності сфери. Відповідно до ст. 30 Основного Закону Німеччини 

«здійснення державних повноважень та виконання державних завдань належить 

землям» (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949). Так звана 

«генеральна компетенція земель у галузі культури» (Kulturhoheit der Länder) надає 

землям право законодавчої компетентності та автономного управління галуззю 

освіти та культури, куди й належить освіта дорослих (Hanft, Pellert, 

Cendon & Wolter, 2015). Наслідком цього є те, що паралельно з федеративними 

законами різні землі мають власні закони, які регулюють цю сферу. Причому, на 

думку німецького вченого E. Нусля, саме земельні закони розглядаються як правова 

основа галузі безперервної освіти і освіти дорослих (Nuissl, 2010).  

Детальний аналіз законів про освіту дорослих в окремих землях дозволяє 

зробити висновок про те, що в їх основу покладено різні підходи. Головним 

критерієм відмінності є питання про взаємини держави і установ освіти дорослих. 

Як відзначають дослідники, зокрема, Г. Гресснер (G. Graeßner), законодавство 

відображає характерний для даної землі розклад суспільно-політичних сил і, 

відповідно, або «орієнтоване на надання гарантій інституційної самостійності 

комунальним і громадським установам освіти дорослих, або, навпаки, державі 

приписується головна роль в наданні послуг і фінансування освіти дорослих» 

(Graeßner, 2007, c.160). Таким чином, всі земельні закони можуть бути представлені 

в рамках континууму між вищеназваними крайніми позиціями.  

Незважаючи на наявність істотних відмінностей, можна виділити також низку 

ключових питань, які зустрічаються практично у всіх земельних законах. 
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Одним із вихідних є питання статусу освіти дорослих у системі освіти. 

Більшість земельних законів при позначенні місця і ролі освіти дорослих 

позиціонують її як частину освітньої системи, підкреслюючи рівноправність з 

іншими секторами освіти (Баден-Вюртемберг, Баварія, Саксонія-Ангальт, Нижня 

Саксонія, Північний Рейн-Венстфалія). До того ж у ряді законів використовується 

прикметник «незалежна» (система) (Баден-Вюртемберг, Баварія, Саксонія-Ангальт, 

Нижня Саксонія, Тюрінгія, Рейнланд-Пфальц) (Nagel & Tiedtke, 2007). 

Практично всі закони гарантують установам і організаціям право на 

незалежність при виборі керівництва і співробітників, а також при розробці 

навчальних планів і програм (Bade-Becker & Walber, 2015). 

Щодо цілей і завдань освіти дорослих, то варто зазначити, що вони визначені в 

земельному законодавстві. Підкреслюються цінності, які забезпечують розвиток 

критичного мислення, рефлексивної оцінки, прийняття рішення і самостійності у 

діях. Одним з основних завдань освіти дорослих є діяльність, яка сприяє 

покращенню життєвих ситуацій людей в усіх сферах їх життєдіяльності, причому це 

повинно служити такому загальному благу, яким є вільне і демократичне 

суспільство в правовій державі (Krug & Nuissl, 2004). 

Визначальну роль у функціонуванні галузі освіти дорослих у Німеччині 

відіграють принципи і критерії її фінансування з бюджету. Більшість земель 

керується такими принципами, як рівнозначне трактування державних і 

недержавних організацій освіти дорослих та рівного розвитку регіонів (Dohmen, 

2014). 

Підтримка рівнозначно надається державним і недержавним установам за 

умови відповідності критеріям, визначеним в законі; цей принцип закладено в 

законодавстві всіх земель; різниця в розмірі бюджетної підтримки спостерігається 

лише в нормативно-правових документах земель Гессен і Північний Рейн-

Вестфалія.  

Принцип рівного розвитку регіонів відображає прагнення земельних урядів 

задовольнити освітні потреби дорослих на території всієї землі. Законодавча 

підтримка сприяє становленню розвиненої і гнучкої мережі освітніх установ і 
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майданчиків для дорослого населення, в тому числі і в сільських районах. Це 

досягається різними способами. Так, наприклад, у землях Гессен і Північний Рейн-

Вестфалія організація заходів освіти дорослих у селі належить до обов’язків 

територіальних державних установ. А в Баварії і Баден-Вюртемберзі сільські і 

слаборозвинені регіони отримують переваги при виділенні бюджетних дотацій 

(Tauer & Göbel, 2014). 

Виділені кошти можуть бути використані виключно на організацію навчальних 

заходів, що відповідають вихідним вимогам з точки зору або кількості учасників або 

кількості навчальних годин. У деяких землях (Нижня Саксонія, Бремен) 

передбачено відмінності в розмірі виділених фінансів залежно від змісту освіти. У 

законодавстві земель Бремен, Гессен, Північний Рейн-Вестфалія істотну роль грає 

також форма навчальної активності. 

Законодавством встановлюється тип організацій (засновників), а також перелік 

критеріїв, відповідність яким є умовою отримання бюджетних коштів. До таких 

критеріїв, що містяться практично у всіх земельних законах, належать: 

– навчальні та освітні програми повинні бути відкритими для всіх; 

– результати діяльності, зміст освіти, фінансові документи доступні для 

розгляду та аудиту відповідними інстанціями; 

– педагогічний персонал повинен володіти відповідною кваліфікацією; 

– освітні організації повинні здійснювати діяльність на території певної землі 

або на цій території повинен бути розташований її офіс; 

– організація повинна представити план діяльності та окреслити зміст 

навчальних заходів для періоду, на який дається запит на фінансування (Bade-

Becker & Walber, 2015). 

Претендувати на отримання фінансових дотацій не можуть організації і 

установи, які: 1) націлені на отримання прибутку; 2) мають дуже вузьку 

спеціалізацію; 3) ведуть навчальну діяльність для власних потреб (Graeßner, 2007).  

На земельному рівні особливо значущими законами є «Закон про освіту 

дорослих / безперервну освіту» і «Закон про освітню відпустку кожної окремої 

землі».  
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Щодо «Закону про освіту дорослих / безперервну освіту», то варто зауважити, 

що назви і змістове наповнення законів окремого земельного уряду варіюються, 

однак, незважаючи на відмінності, усе ж можна виокремити основні спільні питання 

регулювання цієї галузі. «Confintea VI» зазначає, що закони земель «визначають 

умови для громадського сприяння безперервній освіті та визначають її самостійною 

освітньою галуззю, організація якої є «громадським завданням»; гарантують 

наявність численних закладів освіти дорослих та безперервної освіти різних 

провайдерів, визначають процедуру державного визнання для закладів та містять 

регулювання стосовно свободи вибору навчальних планів, незалежності у виборі 

персоналу та щодо відкритого доступу для усіх груп населення» (CONFІNTEA VІ, 

2009). 

Закони про освіту дорослих / безперервну освіту існують у 14 із 16 земель 

(Лук’янова, 2017). У Гамбурзі відсутній подібний закон, у Берліні є положення про 

освіту дорослих, яке міститься у «Законі про школу». До правового регулювання 

галузі зараховують також закони земель про освітню відпустку, назви та зміст яких 

варіюються на територіях конкретних земель. Такий закон забезпечує право на 

відпустку, що оплачується, для участі у заходах освіти дорослих чи безперервної 

освіти, яка надається кожному громадянину, що має офіційне місце роботи (проте є 

виняткові випадки). Зазвичай протягом 5-ти днів на рік працівник має можливість 

відвідувати професійні чи політичні освітні заходи, проте попередньо (за 4 – 8 

тижнів) повідомивши роботодавця про намір отримати таку освітню відпустку (Див. 

Додаток А). Навчання працівників здійснюється у законно визнаних закладах 

освітніх провайдерів, які функціонують не менше двох років та мають офіційний 

знак якості освітньої роботи. Така освітня відпустка не поширюються на освітні 

заходи, які стосуються особистих непрофесійних інтересів. Такі закони були 

започатковані з середини 70-х років ХХ ст. на територіях земель Берлін, Рейнланд-

Пфальц, Cаар, Шлезвіг-Гольштайн. Останніми землями, на яких був прийнятий цей 

закон, є Баден-Вюртемберг (закон набув чинності з 1.07.2015) та Тюрингія (набув 

чинності з 1.01.2016) (Лук’янова, 2017). 

Отже, загалом освітня політика Німеччини характеризується такими 
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показовими факторами: з одного боку, її зміст та конкретика реалізації зумовлена 

федеральною специфікою, культурною автономією та соціально-економічними 

запитами. Разом з тим, розробка і впровадження освітньої політики орієнтовані не 

тільки на спільні національні та державні інтереси, але відбувається в контексті 

міжнародних відносин та глобальних трансформацій сучасного світу. Іншими 

словами, система освіти Німеччини прагне до збалансування, гармонізації 

конкретного та загального, місцевого та універсального. Як наслідок впровадження 

такої установки, система освіти Німеччини має неоднорідну структуру, є 

розгалуженою та різноманітною, як в питаннях змісту освіти, так і відносно її 

менеджменту. 

Отже, у ході узагальнення результатів історичної ретроспективи та 

нормативно-правової бази освіти дорослих у Німеччині виявлено різноманіття 

термінів, що нерідко перегукуються з концепцією безперервної освіти і освіти 

впродовж життя.  

Слід зазначити, що сучасне трактування двох основних термінів в німецькій 

освіті дорослих практично не змінилося. Освітня політика ФРН залишає загальний 

(такий, що об’єднує професійну і загальну освіту дорослих) термін «безперервна 

освіта», а в науковій мові та міжнародному контексті спостережено повернення до 

«освіти дорослих» (Arnold, Nolda, Nuissl, 2010). У той же час, як відзначають багато 

дослідників, обидва терміни використовуються як синоніми (Dinkelaker & von 

Hippel, 2015; Faulstich & Zeuner, 2008; Fleige & Robak, 2013a). Так, німецькі науковці 

стверджують, що у суспільстві вживається як термін «безперервна освіта», так і 

термін «освіта дорослих». Проте термін «безперервна освіта» має відтінок 

професійної освіти, у той час, як традиційна дефініція «освіта дорослих» 

використовується зазвичай для суспільної, загальної чи політичної освіти. Обидва 

терміни функціонують у Німеччині як синоніми, «але перше з професійними, а 

друге з непрофесійними конотаціями» (Kraus, 2012).  

Справді, варто зауважити, що у Німеччині, Австрії та Швейцарії терміни 

«освіта дорослих» і «безперервна освіта» іноді використовуються по-різному з 

точки зору їх змісту. Ми враховуємо цей факт в нашому дослідженні, адже терміни 
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«освіта дорослих» і «безперервна освіта» використовуються в основному як 

синоніми, але якщо це спотворює серйозні характеристики окремих країн при 

атрибуції, то використовується термін, найбільш відповідний до оригінального 

розуміння окреслених понять в тій чи тій країні, зокрема в Німеччині. 

Термін «безперервна освіта» визначено як «продовження або повторне 

(відновлене) організоване навчання після закінчення першої фази навчання будь-

якої тривалості» (Dinkelaker & von Hippel, 2015). У «Четвертій рекомендації щодо 

безперервної освіти постійної конференції міністрів освіти та культури земель» 

(Vierte Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Weiterbildung) зазначена мета 

галузі безперервної освіти, яка полягає в тому, що «безперервна освіта повинна 

надавати шанс усім людям, незалежно від їхньої статі та віку, освіти, соціального і 

професійного становища, політичної та світоглядної позиції та національності, 

здобувати необхідні знання, вміння та навички для вільного розкриття особистості, 

активної участі у суспільстві і для власного професійного розвитку» (KMK, 2001).  

З огляду на викладене стає зрозуміло, що назви галузі «освіта дорослих» у 

нашій державі та в Німеччині мають певні відмінності. Окрім того, зазначимо, що 

сфера безперервної освіти у Німеччині ще офіційно поділяється на окремі сектори: 

загальна, професійна, політична і наукова безперервна освіта. Внаслідок визнання 

безперервної освіти як «офіційного обов’язку в системі державно-муніципального 

забезпечення» виникла потреба розбудови інституцій і правової бази із врахуванням 

засобів сприяння, фінансування та підтримки (Kraft, 2007). Але, як з’ясувалося, 

порівняно з іншими галузями освіти, безперервну освіту регулює держава 

найменшою мірою, унаслідок чого левова частка компетенцій і відповідальності 

припадає саме на земельну владу (Kreutz, Wanken & Meyer, 2012). 

На підставі узагальнення вищезазначеного констатуємо, що на сучасному етапі 

галузь освіти дорослих у Німеччині офіційно має назву «безперервна освіта» 

(Weiterbildung), що була запроваджена у 1970 р. «Структурним планом системи 

освіти», що був його видала Німецька освітня рада (der Deutsche Bildungsrat) (Martin, 

2015). 

Саме поняття освіти дорослих у німецькій літературі трактується як: 
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1) право: «Освіта дорослих – це: розвиток демократії; співпраця поколінь; 

економічний розвиток суспільства; збільшення власної привабливості на ринку 

праці; власний розвиток» (Marx, Goeze, Kelava, Schrader, 2018); 

2) гармонія особистісного, суспільного і державного (Dinkelaker & von Hippel, 

2015). 

Одним із ключових трактувань освіти дорослих, яке приймають німецькі 

дослідники, є визначення Ф. Поггелера (Franz Pöggeler): освіта дорослих – це 

зусилля щодо активізації людиною автономії, людської свободи і власної 

відповідальності за неї (Pöggeler, 1974). 

Освіта дорослих для німецького суспільства є потужною відповіддю на такі 

актуальні виклики, як: 1) збільшення об’єму знань, їх старіння; 2) зміни в економіці; 

3) процеси інтернаціоналізації в політиці, економіці, суспільстві загалом; 

4) демографічні зміни; 5) «Пост-демократія», соціальні та політичні поляризації 

суспільства (освіта як щеплення від радикалізму). 

Своєрідну німецьку ментальність у розумінні сенсу освіти дорослих 

відображають такі 4 принципи:  

1. Принцип вільнодумства / лібералізму – держава не створює власні 

інституції, тобто і не контролює їх. Це принцип відкритості та добровільності. 

2. Принцип субсидіарності – громадяни повинні отримувати і зберігати 

регулятивні повноваження, однак держава має допомагати там, де людина і громада 

не можуть цього зробити. Відповідальність держави часткова. Відповідальність за 

програму і її зміст несуть заклади освіти дорослих. Відповідальність людини 

першочергова. 

3. Принцип плюралізму – існує багато провайдерів освіти дорослих. 

4. Принцип орієнтації на учасника – програма і її опанування неважливі, 

важлива сама людина, її потреби (Scheidig, 2016). 

За основним законом ФРН кожен громадян має право вільно розвивати власну 

особистість і самостійно обирати школу чи професійний навчальний заклад за 

особистими уподобаннями чи здібностями. Метою освітньої політики Німеччини є 

надати кожному громадянину можливість одержати оптимальну та кваліфіковану 
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освіту, яка б повністю відповідала його здібностям і запитам.  

У Німеччині, як і в більшості європейських країн, інституційна структура 

освіти для дорослих є доволі диференційованою і плюралістичною, адже саме такий 

підхід є однією з важливих умов сучасності, актуальності, конкурентоздатності 

освіти дорослих.  

Система освіти Німеччини включає в себе такі освітні сектори: Дошкільна 

освіта (Elementarbereich), початкова освіта (Primarbereich), неповна середня освіта 

(Sekundarbereich I), старша середня освіта (Sekundarbereich II), вища освіта 

(Tertiärbereich), четвертична освіта (Quartärbereich) (див. Додаток А).  

Саме четвертична освіта є мережею, в якій організована освіта дорослих. 

Показово, що її функціонування забезпечується не стільки державними джерелами 

фінансування, скільки приватними компаніями, які зацікавлені у 

висококваліфікованих працівниках та розвитку власного бізнесу, підвищенні його 

конкурентоздатності та ефективності. Постійна конференція міністрів освіти 

(Kulturministerkonferenz) наводить наступне визначення четвертичної, або 

безперервної освіти: «…продовження або поновлення організованого навчання 

після завершення різного початкового періоду навчання, і, як правило, після 

працевлаштування, або родинної роботи» (KMK, 2001). Цей сектор включає в себе і 

самоосвіту, і не тільки професійного спрямування, але й політичного, культурного, 

наукового спрямування.  

Безперервна освіта є необхідним елементом сучасного життя як в соціальному, 

так і в особистісному вимірі. Стрімкий розвиток технологій виступає основою для 

розуміння безперервної освіти як необхідного адаптаційного механізму людини до 

соціуму, а соціуму до економічних та політичних викликів сучасності. «Отже, 

lifelong learning орієнтується на постійне, систематичне, послідовне вдосконалення і 

багатогранний, цілісний, повноцінний розвиток людини як особистості протягом 

усього життя, підвищення можливостей професійної і соціокультурної адаптації її у 

світі, що швидко змінюється» (Boffo, Kaleja, Sharif-Ali & Fernandes, 2015). 

Система освіти дорослих Німеччини має складну конфігурацію. Зокрема, за 

класифікацією Й. Вайнберга (J. Weinberg), включає такі ланки: освіта дорослих 
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(Erwachsenenbildung), безперервна освіта (Weiterbildung), загальна освіта дорослих 

(allgemeine Erwachsenenbildung), базова (Grundbildung), політична (Politishebildung), 

професійна освіта (berufliche Weiterbildung), перекваліфікація (umschulung) 

(Weinberg, 2000), що схематично відображено у табл.1.3.1. 

Професійне навчання (Berufliche Weiterbildung) та загальна освіта (Allgemeinen 

Erwachsenenbildung) належать до формальної освіти дорослих (Weiterbildung). 

Професійне навчання передбачає: подальшу освіту (Fortbildung), яка здобувається на 

основі завершеного навчання і надається державними та приватними технічними 

коледжами, професійними асоціаціями роботодавців і працівників, палатами та 

навчальними організаціями, безпосередньо самими підприємствами; 

перекваліфікацію (Umschulung) – освіта, що спрямована на зміну професії або сфери 

діяльності (див. Додаток А). 

 

Таблиця 1.3.1 

Класифікаційний підхід до освіти дорослих 

(J. Weinberg, 2000) 

Освіта дорослих (Erwachsenenbildung) 

Безперервна освіта (Weiterbildung) 

Професійна (berufliche 

Weiterbildung) 

Загальна освіта дорослих (allgemeine 

Erwachsenenbildung) 

Підвищення 
кваліфікації 
(Fortbildung) 

Перекваліфікація 
(Umschulung) 

Базова 
(Grundbildung) 

Політична 
(Politishebildung) 

 

До загальної освіти для дорослих входять:  

- базова освіта (Grundbildung), що є компенсуючим навчанням дорослих людей, 

що полягає у наданні загальноосвітніх знань та навчанні грамоти;  

- політична освіта (Politishebildung), в основі якої просвітницька діяльність 

задля зміцнення демократичної свідомості дорослих німців, готовності їх брати 

участь у політичному житті країни, сприяння розумінню ними політичних питань 

(Arnold, Gieseke & Zeuner, 2009; Schrader, Hohmann & Hartz, 2010).  
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Політичну освіту здійснюють політичні партії та їхні фонди, профспілки, 

освітні центри для дорослих, релігійні та громадські організації.  

Політична освіта має метою формування чіткого уявлення про прямий вплив 

політичних рішень на конкретну життєву ситуацію. Така обізнаність суттєво 

підвищує мотивацію до участі громадян у політичному житті на всіх рівнях: від 

національного, до регіонального та місцевого. Це надзвичайно важливо, адже в 

будь-якому місті, районі, селі та громаді ухвалюють важливі політичні рішення: 

питання інфраструктури, забудови, транспортних сполучень, заходів культури та 

виховання дітей. Центри освіти дорослих є осередками демократії, насамперед, 

тому, що спонукають до спілкування абсолютно різних людей, що «випадково» 

зустрілися та мають комунікувати в певному форматі. Важливо зрозуміти, що 

демократія не є владою більшості, або конкуренцією влади та опозиції, справжня 

демократія – це мистецтво співіснування. Це така ситуація, коли люди з різними 

поглядами, походженням та переконаннями збираються разом і розуміють 

проблеми, інтереси, прагнення та цінності одне одного. Політична освіта в таких 

центрах має метою не переконання, або навчання «правильним» поглядам та 

вподобанням, але вони надають необхідну інформаційну та фактологічну базу для 

власних висновків та суджень, а також формують уявлення про прийнятні в певній 

спільноті способи реалізації своїх прагнень. Важливим напрямком взаємодії центрів 

освіти для дорослих із громадянським суспільством є розвиток волонтерського руху, 

його управлінсько-організаційний супровід та заохочення (Faulstich, 2005; Wolter, 

2011). 

Неформальна освіта дорослих (Nichtinstiutionalisierte Erwachsenenbildung) 

Німеччини здійснюється за допомогою широкої мережі приватних закладів 

(Bildungshaus або Bildungszentrum). Зазвичай освітні програми цих закладів 

включають індивідуальні або групові курси, семінари, лекції та зустрічі. Тематика 

таких програм часто стосується питань здоров’я, партнерства, самооцінки, освіти, 

релігії, світогляду, змістовної організації дозвілля (Боярська-Хоменко, 2017). 

За статистичними даними, неформальна освіта становить близько 70% від 

загальної кількості освітніх послуг у навчанні дорослих (Koscheck, 
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Weiland & Ditschek, 2012). Таку популярність неформальної освіти можна пояснити 

відсутністю чіткого відмежування освітнього процесу від щоденних практик людей. 

Неформальне навчання реалізується у вигляді хобі, волонтерської діяльності, 

відвідувань бібліотек, наукових та культурних центрів, музеїв тощо. Тобто таке 

навчання має свого роду розважальний характер, його цінність полягає не тільки у 

результаті, а насамперед, у процесі учбової діяльності. Відповідно, сертифікація 

такої освіти не передбачена. Але доцільність неформальної освіти в іншому: 

розвиток волонтерського руху та згуртованості громад, становлення громадянського 

суспільства та демократизація суспільного устрою, забезпечення якісного дозвілля 

для всіх вікових категорій громадян тощо. 

Інформальна освіта (Іnformelles Erwachsenenbildung) забезпечується шляхом 

самоосвіти та саморозвитку, читанням літератури, періодики, переглядом 

телепередач, вивченням контенту мережі Інтернет. Щодо діяльності закладів освіти 

дорослих в Німеччині, то встановлено, що на сучасному етапі функціонує понад 

1000 федеральних і регіональних освітніх центрів для дорослих, приблизно така ж 

кількість інститутів для дорослих, що діють при підприємствах і торгово-

промислових палатах. Крім того, у великих містах діє низка приватних і 

комерційних закладів освіти для дорослих (Берлін, Гамбург, Лейпціг, Мюнхен, 

Франкфурт-на-Майні). Загалом у країні функціонує близько 40-ка тисяч незалежних 

закладів освіти дорослих (Horn, Lux & Ambos, 2015). Проте варто відзначити, що 

останнім часом кількість таких закладів дещо скорочується, що пов’язано із 

змінами, що відбулися у Федеральному агентстві зайнятості та регулюванням ринку.  

Також у Німеччині діє широка мережа закладів і установ освіти дорослих 

(Bildungshaus або Bildungszentrum). Одні з них діють на федеральному рівні й 

здійснюють координацію освіти дорослих у всій країні. Серед них Німецька 

Асоціація освіти дорослих (Der Deutsche Volkshochschul Verband – DVV), Німецьке 

протестантське товариство освіти дорослих (Deutsche Evangelische 

Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung – DEAE), Німецьке товариство 

академічної безперервної освіти (Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche 

Weiterbildung und Fernstudium – DGWF), Німецький інститут освіти дорослих 
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(Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – DIE), Федеральний інститут професійної 

освіти та підготовки (Bundesinstitut für Berufsbildung – BIBB) (Schrader, 2011). 

Здебільшого освітні програми таких закладів побудовані на проведенні 

семінарів, індивідуальних або групових курсів, а також лекцій та зустрічей. Власне, 

освіта дорослих у Німеччині передбачає не лише професійне чи академічне 

навчання, а й розширення кругозору слухачів, обізнаності в загальних науках. Деякі 

агенції організовують навчальні поїздки або свята для сімей, споглядальні 

прогулянки, рідше – курси управління, психологічне консультування, підготовка 

вчителів, підготовка до шлюбу та ін. 

До інфраструктури освіти дорослих входять: Volkshochschulen – народні 

коледжі, Abendschulen – вечірні школи, Abendgymnasien – вечірні гімназії, Kollegs – 

коледжі, а також Fernschulen – дистанційні школи й Fernhochschulen – дистанційні 

коледжі. Окрім державних закладів освіти дорослих, існують також профспілкові, 

церковні, ділові та приватні навчальні заклади, а також кабінети (палати 

промисловості та торгівлі, ремісничі зали). Осередками організації навчання в 

недержавних освітніх закладах для дорослих є єпархії та релігійні громади, різні 

профспілки, політичні партії, громадські організації, урядові палати (Палата праці, 

Сільськогосподарська палата), Федеральні землі або Конфедерація (Faulstich, 

Graeßner, Gorys & Bade-Becker, 2007). Варто зазначити, що великі компанії та деякі 

місцеві органи влади також мають свої навчальні центри. Наприклад, найбільшими 

освітніми центрами для навчання дорослих в Німеччині є Навчально-виховний 

центр Св. Бернарда (Bildungshaus St. Bernhard), Освітній заклад у монастирі 

Св. Трудперта (Bildungshaus im Kloster St. Trudpert), Освітній центр Неккарельц 

(Bildungshaus Neckarelz), Освітній центр Швабська селянська школа (Bildungshaus 

Schwäbische Bauernschule), Навчальний заклад Монастир Шварценберг 

(Bildungshaus Kloster Schwarzenberg), Освітній центр Герц-Єзу-Клостер 

(Bildungshaus Herz-Jesu-Kloster), Освітній центр Марія-Розенберг (Bildungshaus 

Maria-Rosenberg), Освітній центр Карла Ріттера (Bildungshaus Carl Ritter), 

Навчальний центр Наумбурга (Bildungshaus Naumburg), Освітній сайт Айхсфельд 
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(Bildungshaus Eichsfeld), Навчальний центр Марселя Калло (Bildungshaus Marcel 

Callo) та інші (Züchner, 2016). 

Сектор безперервної освіти не є чітко структурованою сферою ні в Німеччині, 

ні в багатьох інших країнах. Інституційно система представлена великою кількістю 

різних за змістом, структурою і умовами діяльності закладів і установ. Дослідження, 

проведене в 2005 р. на замовлення BMBF, виявило 18 000 установ, які пропонують 

безперервну освіту в більш широкому сенсі (WSF, 2005, c.48). В рамках проєкту 

Weiterbildungskataster / Monitor (Реєстр / Монітор безперервної освіти) 

Федерального інституту професійної освіти і навчання (BIBB) у співпраці з 

Німецьким інститутом освіти дорослих (DIE) було досліджено близько 16 900 

установ безперервної освіти і навчання. Вперше був також розроблений системний 

підхід для осмисленої диференціації провайдерів, що відображено у табл. 1.3.2. 

 

Таблиця 1.3.2 

Огляд провайдерів послуг в сфері безперервної освіти 

(Dietrich, Schade & Behrensdorf, 2008, c.26) 

Провайдери безперервної освіти %-ва 
частка 

Приватні провайдери 41,3 % 

Центри освіти дорослих (Вищі народні школи, Народні університети) 23,5 % 

Установи інших асоціацій 7,5 % 

Інститут економіки 5,2 % 

Церковні інституції 3,9 % 

Інші державні установи, наприклад, мініципалітет, бібліотека, музей 3,8 % 

Самозайнятий штатний тренер з власною пропозицією 3,0 % 

Загальноосвітнє чи професійне училище 3,0 % 

Колледж / університет, технічний заклад вищої освіти 2,4 % 

Інститут профспілок 1,9 % 

Установи політичних партій чи фондів 0,6 % 

 

Установи освіти дорослих відрізняються одна від одної правовим статусом, 

фінансуванням, контент-орієнтацією і самооцінкою. Широку диференціацію (в 

залежності від структури фінансування, правової бази та тематичної спрямованості) 

навчальних закладів, які пропонують безперервну освіту, презентує 
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загальнонімецький сайт Wbmonitor (Koscheck, 2012, c.4). Зокрема, бачимо, наразі 

існують найрізноманітніші освітні пропозиції для дорослих як в організаційному 

відношенні (семінари / курси, електронне навчання / змішане навчання, консультації 

і коучинг), так і за параметрами часової тривалості, тематичної спрямованості, 

орієнтації на цільову групу, акцентів на результат в професійній області. 

Важливим є той факт, що провідними завданнями діяльності закладів освіти 

дорослих в Німеччині визнано: «1) розширення мережі навчальних закладів для 

дорослих по всій території країни; 2) впровадження освітніх програм та проєктів для 

дорослих у навчальних закладах різного рівня; 3) розробка інноваційних концепцій 

для практики діяльності освітніх закладів для дорослих німців; 4) сприяння 

поширенню ідеї безперервної освіти серед населення країни; 5) інтеграція освіти 

дорослих в контекст підготовки сучасних фахівців різних галузей; 6) забезпечення 

відповідності програм подальшої освіти дорослих до вимог провідних фінансових і 

промислових компаній; 7) контроль за якістю та ефективністю освіти дорослого 

населення» (Brödel, 2004, c.236). 

Також важливо зазначити, що останнім часом спостережено тенденцію до 

індивідуалізації навчання дорослих Німеччини. Такий підхід став можливим завдяки 

розробці й використанню нових освітніх технологій, а також популяризації питань 

освіти серед населення, завдяки розлогим освітнім дискусіям і правильним 

управлінським рішенням у галузі системи освіти дорослих. Саме процес 

індивідуалізації навчання ефективно сприяє залученню більшої кількості дорослих 

до системи безперервної освіти (Fleige, 2013; Schrader & Loreit, 2018). Беручи до 

уваги розширення цільової аудиторії освіти дорослих, до основних цільових груп 

Німеччини зараховують такі категорії громадян: робітники різних підприємств та 

організацій, працівники освіти, жінки, люди похилого віку, мігранти, функціонально 

неграмотні громадяни, люди з особливими фізичними потребами, люди, які 

втратили роботу, самотні люди (Beutner & Gebbe, 2016). 

Безперервна освіта у Німеччині є відкритою для всіх людей, що пройшли шлях 

освіти від початкового рівня до вступу до спеціальності. Незалежно від 
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культурного, релігійного чи соціального статусу усі дорослі мають вільний доступ 

до інклюзивної освіти (Büttner, Maaß & Nerdinger, 2012).  

У низці тенденцій розвитку освіти дорослих Німеччини провідною є 

підвищення рівня участі у загальноєвропейській дискусії, що стосується навчання 

дорослих, а також підтримка загальносвітових ініціатив популяризації безперервної 

освіти і сприяння реалізації програм освіти для дорослих. Розширення мережі 

закладів освіти дорослих Німеччини сприяє розширенню системи сертифікації і 

визнання різних видів освіти, їх сумісність на національному та на 

загальноєвропейському рівнях (Egetenmeyer & Schüßler, 2014c). 

Освітня й академічна точки зору на навчання дорослих у Німеччині останнім 

часом частіше зорієнтована на тих, хто навчається. А отже, спостережено тенденцію 

до нівеляції довготривалої інституційної точки зору про доступ до освіти для 

дорослих виключно через освітні заклади. У сфері освіти для дорослих у Німеччині 

ключовим аспектом навчання та освіти німців є навчання у соціальному середовищі, 

на робочому місці, через засоби масової інформації, а також самоорганізоване й 

самоспрямоване навчання. Ці позиції розвиваються у теоретичних дискусіях, де 

доповнюються та обґрунтовуються різноманітними конструктивістськими 

баченнями процесів навчання та системи освіти дорослих. 

Останнім часом серед німецьких науковців стає популярною думка про те, що 

базові освітні потреби населення не можуть бути досягнуті тільки через навчальні 

заклади. Проте існує також протилежна думка, яка підтримує відповідальність 

держави за освіту дорослих. Згідно з цим поглядом, трансформація всієї системи 

освіти у спосіб орієнтації на структуру, які звернена на аспект попиту, ще перебуває 

на стадії стихійної освіти (Brödel, 2004; Schemmann, 2006; Zink, 2013). 

Професійні школи, коледжі, інші державні заклади освіти для дорослих 

зазвичай досить активно проводять свою діяльність, яка стосується усіх галузей 

системи освіти дорослих, у той час як комерційні освітні заклади, аби відповідати 

вимогам якості освіти і державним нормам, працюють тільки у вузьких галузях 

освіти для дорослих.  
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Провідною також у розвитку освіти дорослих у Німеччині є тенденція визнання 

частиною освітнього процесу будь-якої освітньої діяльності дорослої людини. 

Отож, освіту в соціальному середовищі, через засоби масової інформації, на 

робочому місці тощо визнано частиною безперервної освіти для дорослих, вона має 

характер подальшої освіти (Fortbildung). Таке позиціонування інформальної освіти у 

перспективі матиме створення нових форм визнання такого способу освіти. До 

прикладу, це може бути освітня відпустка, сертифікація неформально та 

інформально здобутих знань і навичок (Fuchs, 2011; Fuchs, Kollmannsberger, 

Schwickerath, Barz, von Hippel & Tippelt, 2009; Kollmannsberger & Fuchs, 2011). 

До позитивних тенденцій розвитку освіти дорослих у Німеччині можна 

зарахувати залучення до безперервної освіти більшого кола дорослих різних вікових 

категорій, різного соціального статусу, різного рівня інтелектуального розвитку. 

Варто відзначити, що з ініціативи Федерального міністерства освіти і досліджень та 

Конференції міністрів культури федеральних земель було запроваджено освітню 

програму, що має назву «Національне десятиріччя грамотності та базової освіти 

2016-2026 рр.», яка має на меті заохочення громадськості до участі у системі 

подальшої освіти у галузі базової освіти та грамотності, активну участь дорослого 

населення в різних навчальних та освітніх програмах всіх напрямків сучасного 

ринку праці. Одним з пріоритетних завдань системи освіти дорослих Німеччини є 

боротьба з соціальною ізоляцією у сфері безперервної освіти (Egetenmeyer, 2015; 

Martin & Langemeyer, 2014).  

На сучасному етапі спостережено тенденцію до реструктуризації інституційної 

сфери та широкого спектру послуг, що їх пропонує освіта для дорослих. Великого 

значення зокрема набувають аспекти якості освіти дорослих, підготовка 

педагогічних кадрів у системі освіти для дорослих, доступності освіти. Однією з 

тенденцій розвитку освіти для дорослих, що знайшла своє відображення у 

Німеччині, є популяризація т.зв. «мережевої освіти» (Netzwerkbildung) – 

надінституціонального та транснаціонального співробітництва. Суть «Мережевої 

освіти» в популяризації взаємодії закладів освіти, співробітництві освітніх відділів 
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та секторів з метою глобалізації тенденції мережевої організації суспільства через 

освіту (Brödel, 2004; Martin & Langemeyer, 2014; Zink, 2013). 

Негативними тенденціями розвитку освіти для дорослих у Німеччині є той 

факт, що федеральні, державні, місцеві органи влади виходять поступово з фонду 

базової освіти дорослих, що виявляється у тому, що часто скасовують гранти для 

додаткових освітніх закладів, «заморожують» на невизначені терміни, часто значно 

скорочують їх. Якщо раніше Федеральна агенція фінансувала цілі освітні установи 

зайнятості, то тепер вона все частіше обмежується фінансуванням окремих освітніх 

заходів. Навчання у приватних компаніях обмежено лише розвитком персоналу і 

збільшенням продуктивності праці (Alfänger, Cywinski & Elias, 2014; Deutsches 

Institut für Erwachsenenbildung, 2007; Dohmen, 2014; Martin & Langemeyer, 2014). 

Варто зазначити, що європейський аспект навчання набуває більшої вагомості не 

лише з точки зору змісту освіти для дорослих, але і з фінансового боку, оскільки 

Європейський союз сприяє освіті дорослих у конкретній проєктній формі.  

У системі освіти дорослих у Німеччині задіяна велика кількість фахівців, тому 

було б дуже важливо проаналізувати дані і статистику щодо кількості менеджерів, 

плановиків, викладачів, консультантів і персоналу в освіті дорослих / безперервній 

освіті, які несуть повну відповідальність за організаційну підтримку та 

функціонування освіти дорослих як галузі. Насправді, такі дані є важкодоступними. 

У великих компаніях дані про персонал, а тим часом і про програми, обробляються 

конфіденційно і не доступні громадськості. Ділові інтереси компаній і події, 

пов’язані з освітою і навичками, у наш час дуже тісно переплетені. Інституційна 

статистика також мізерна. Виняток становлять центри освіти для дорослих, які 

збирають дані про персонал і надають їх в розпорядження громадськості. Крім того, 

в мережі є статистичні дані щодо безперервної освіти (VHS, Evgl. EB, Kath. EB, 

Arbeit und Leben) і Wb-personalmonitor, дослідницька мережа Інституту 

професійного і ділової освіти (IBW) при Університеті Дуйсбург-Ессен, Німецький 

інститут освіти дорослих (DIE) і Федеральний інститут професійної освіти і 

навчання (BIBB). Існують також певні статистичні дані про оферентів [тих, хто 

пропонує освітні послуги для дорослих – М.Г.] (наприклад, Wuppertaler Kreis), але і 
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вони дають тільки часткові дані. DIE намагається зібрати воєдино найбільш важливі 

дані і зацікавлений в отриманні та оцінці статистичних даних по всіх асоціаціях 

(Horn, 2015). Однак відсутня правова основа, яка створювала б умови для більш 

чіткого статистичного обліку всього сектора освіти дорослих / безперервної освіти. 

Це відповідає різноманітності постачальників послуг у сфері безперервної 

освіти, а також широті професійної галузі, в якій не встановлено єдиного 

професійного титулу (назви). Призначення, функції, ролі і посади співробітників, які 

займаються питаннями безперервної освіти, різноманітні і використовуються 

неоднаково. Наприклад, є педагоги для дорослих, фахівці з безперервної освіти, 

менеджери освіти, лектори, викладачі, керівники курсів, інструктори, (навчальні) 

консультанти, освітні фасилітатори, модератори, тренери і т.д. Огляд назв вакансій 

можна також знайти в працях М. Колмансбергера та С. Фукс (M. Kollmannsberger 

and S. Fuchs), де бачимо одне з найбільш цікавих, на наш погляд, позначень – 

«творець освітнього простору» (Kollmannsberger & Fuchs 2011, c.40). 

Чим більше профілів, пов’язаних з носіями, тим складніша відповідна 

термінологія, з різними найменуваннями посад в цій сфері. Вони незалежні від 

підрозділів у залежності від управління об’єктами, штатного педагогічного 

персоналу, управління курсами, а також від відповідних сфер діяльності. Для 

педагогів, які працюють з дорослими, існують такі позначення: штатний 

педагогічний персонал (HPM), менеджер, тренер, інструктор з навчання, член 

команди, радник, консультант і т.д. Однак якщо придивитися, то це часткові 

позначення завдань, кожне з яких робить видимим процес диференціації діяльності 

в освіті дорослих / безперервній освіті. В цьому відношенні дослідження К. Кюн 

(С. Kühn) показує, що поділ праці і зв’язок в кооперативному управлінні стають 

видимими як координація між заходами з планування на повний робочий день і 

завданнями управління (Kühn, Brandt, Robak, Pohlmann & Dust, 2015). 

Загалом, на сьогоднішній день є мало достовірних даних і цифр щодо кількості 

осіб, зайнятих у системі безперервної освіти та освіти дорослих. Неоднорідність 

установ освіти дорослих у цілому і широка професійна специфікація ускладнюють 

збір даних і фактів про персонал. Залежно від того, наскільки широко визначається 
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безперервна освіта, хто в неї залучений як отримувач послуг і як той, хто їх надає. 

Ті, хто працює в системі безперервної освіти, є дуже різнорідною групою, що 

пов’язано зі статусом, ситуацією в сфері зайнятості, завданнями та мотивами роботи 

(Käpplinger & Lichte, 2012). 

Варто зазначити, що останніми роками ситуація з даними щодо залучених до 

безперервної освіти співробітників покращилася, є спеціальні дослідження, після 

яких оприлюднюють конкретні статистичні дані (наприклад, WBMONITOR). На їх 

основі можемо визначити конкретні категорії осіб, які на професійних правах 

залучені до сфери безперервної освіти і освіти дорослих, реалізують різні трудові 

функції, а саме:  

1) штатні педагогічні працівники (як правило, постійно зайняті у вищих 

навчальних закладах, і більшість з них працює в основному в області планування і 

планування);  

2) позаштатні педагогічні працівники (зазвичай працюють в якості 

самозайнятих осіб на платній основі в одному або декількох навчальних закладах 

підвищення кваліфікації та, як правило, переважно займаються викладацькою 

діяльністю);  

3) працівники, для яких ця сфера діяльності є підробітком (у них є інша 

професія і інша робота, і вони працюють паралельно і на додаток до безперервної 

освіти); 

4) адміністративний персонал (працюють на постійній основі і відповідають за 

адміністративну і секретарську роботу); 

5) волонтери (працюють на добровільних засадах) (Ambos, Koscheck & Martin, 

2014; Fuchs, 2015). 

Попри те, що можна диференціювати персонал, який працює в освіті дорослих і 

безперервній освіті, підрахувати кількість таких осіб достовірно складно. Можна 

навести окремі цифри. Наприклад, в репрезентативному дослідженні, проведеному 

BMBF в 2005 р., вказано, що в системі безперервної освіти і освіти дорослих 

здійснюють трудову діяльність близько 1 046 000 «вчителів». З них, 140 000 осіб – 

тих, на кого поширюються внески соціального страхування; приблизно 771 000 – 
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почесних працівників або самозайнятих осіб; 100 000 добровольців (WSF, 2005, 

c.36). Групу почесних працівників / самозайнятих осіб складають викладачі, зайняті 

повний робочий день (37%), і викладачі, зайняті неповний робочий день (62%) 

(WSF, 2005, c.49). Всі особи, які виконують завдання з викладання, консультування 

або планування, реєструвалися як «вчитель»; адміністративний персонал не 

враховувався. 

За даними проведених BMBF досліджень у 2012 р., 11% працюючих в закладах 

освіти дорослих мали постійні трудові договори; 3% уклали контракти на певний 

термін, але сплачують внески по соціальному страхуванню; 64% працювали на 

основі гонорару або контракту на виконання робіт; 4% – на громадських засадах; 

11% – ситуативно, без формальної угоди (Martin, 2015, c.22). 

На «WBMONITOR 2014» відзначено велику кількість нетипових трудових 

відносин в сфері безперервної освіти (неповний робочий день, термінові контракти, 

міні- і середні робочі місця) і велика частка – 61,3% – позаштатних працівників 

(Ambos, 2014, c.7). 

Розподіл доходів також дуже неоднорідний через різні договірні умови 

(зарплата, позаштатні співробітники, неповний робочий день): наймані працівники, 

як правило, отримують зарплату згідно з TVöD або за власною шкалою оплати 

праці, що діє в установі, в той час як позаштатні вчителі / тренери працюють за 

зовсім різними ставками оплати праці. Є позаштатні тренери, які працюють в 

діловому світі і в компаніях, які виразно встановлюють високі тарифи; в інших 

областях подальшої освіти тарифи набагато нижчі. Правильно і те, що деякі автори 

тут навіть говорять про небезпечні умови праці вчителів в системі безперервної 

освіти. Особливо складними є викладання предмету «Німецька як друга іноземна 

мова» і інтегровані курси (Alfänger, Cywinski & Elias, 2014). У проєктах верхні межі 

ставок винагороди часто встановлюються також сторонніми постачальниками 

фінансування. 

Середній вік осіб, зайнятих у системі безперервної освіти, становить 47 років, а 

частка жінок лише незначно перевищує частку чоловіків, складаючи 53% (WSF, 

2005). 



90 

 

З точки зору формальної освітньої кваліфікації існує високий ступінь 

академізації: 73% мають вчений ступінь. Проте, цікаво відзначити, що освітній 

рівень дуже неоднорідний і також не обов’язково присутній: 19% отримали 

педагогічну освіту, ще 19% мають іншу освіту, 21% взяли участь у курсах 

підвищення кваліфікації провайдера, 28% здобули «іншу освіту» (хоча тут 

залишається відкритим саме питання, яка саме інша освіта) і 34% не мають жодної 

фахової підготовки) (Ambos, Koscheck & Martin, 2014). 

Як бачимо, доступ до зайнятості в системі безперервної освіти формально не 

регламентований, і багато хто з залучених працівників потрапляє на роботу 

випадково. Зокрема, у випадку підбору лекторів серед критерії більше, ніж 

педагогічна кваліфікація, має значення відповідна кваліфікація з конкретного 

предмета й соціальна компетентність претендента (Koscheck, Weiland & Ditschek, 

2012).  

Позаяк, у контексті дискусії про якість безперервної освіти така постановка 

питання розглядається дуже критично, і велика кількість дослідників, серед яких 

К. Майзел (K. Meisel), К. Долгаузен (K. Dollhausen), С. Крафт (S. Kraft), 

аргументують важливість саме наявності у лекторів необхідних для взаємодії з 

дорослими учнями педагогічних компетентностей. Відповідно, найбільш важливими 

в підготовці педагогічного персоналу для галузі освіти дорослих визначають такі 

вимоги: «1) професіоналізації, оскільки відсутня базова практична підготовка, 

достатня і ефективна програма навчання і розробка відповідного профілю роботи; 

2) покращення соціального захисту співробітників навчальних закладів для 

дорослих; 3) підвищення кваліфікації педагогів з організаційних питань (питання 

суспільних відносин, організаційного розвитку, маркетингу та фінансового 

планування), а також юридичної і правової компетентностей; 4) забезпечення якості 

освіти шляхом розвитку педагогічних компетентностей та підвищення рівня 

кваліфікацій, шляхом реалізації відповідних внутрішніх організаційних заходів та 

залучення до навчання педагогічно активних осіб; 5) збагачення педагогічної 

діяльності навичками консультування і поміркованості» (Meisel & Dollhausen, 2006; 

Kraft, 2006, 2007).  
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Наведені вимоги до недавнього часу не були належною мірою оцінені в освіті 

для дорослих чи не по всій Європі. Зараз у системі навчання та підготовки педагогів 

дорослих їм приділено досить значну увагу. 

Отже, освіта дорослих у Німеччині означає будь-яку форму формальної, 

неформальної та цільової неформальної освіти дорослих у професійному, 

загальному, політичному та культурному аспектах. Навчання впродовж усього 

життя позиціонується як програма освітньої політики, що має на меті здійснення 

культури навчання, усталеної модернізації подальшої освіти, формування теорії. 

Фактично освіта дорослих у німецькому варіанті є кооперативно-автономним 

навчанням. Викладачі або фахівці в певній галузі діляться своїми знаннями та 

уміннями з метою навчання й обміну досвідом. Популярними є заняття з тренерами 

або коучами, які формують особливе навчальне середовище, допомагають учням 

знаходити свої навчальні цілі, підтримують їх, а також супроводжують їх у процесі 

застосування набутих знань та умінь у професійному й приватному повсякденному 

житті. Проблеми освіти дорослого населення розгадають багато учених Німеччини, 

котрі аналізують як позитивні, так і негативні тенденції її розвитку, визначають 

пріоритети та труднощі. Федеральний уряд країни спільно з урядами земель, 

упроваджує активну політику щодо популяризації серед населення ідеї освіти 

впродовж життя, сприяє формуванню та успішному функціонуванню широкої 

мережі координаційних установ, дослідних інститутів, закладів освіти дорослих. 

Окрему увагу приділяють удосконаленню підготовки педагогічних кадрів та 

модернізації форм і методів надання освітніх послуг дорослим німцям. 

 

Висновки до першого розділу 

 

У результаті бібліографічного аналізу літератури визначено чотири групи 

джерел з проблеми теорії і практики професійної підготовки андрагогів у Німеччині: 

1) міжнародні документи засадничого характеру (резолюції та рекомендації 

Генеральної конференції ООН (1976), міжнародних конференцій ЮНЕСКО з питань 

освіти дорослих (1972, 1985, 1997, 2009), Міжнародної конференції експертів (1996), 
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Детальна програма реалізації цілей розвитку у сфері освіти і професійної підготовки 

в Європі (2002) та ін.); 2) праці зарубіжних учених з історії підготовки кадрів для 

освіти дорослих (Р. Карлсон (R. Carlson, 1977), Ф. Поггелер (F. Pöggeler, 1996), 

Ш. Мерріем (Sh. Merriam, 1997), Й. Райшман (J. Reischmann, 1999); 3) наукові 

дослідження, які розкривають зміст і специфіку підготовки фахівців-андрагогів для 

сфери освіти дорослих (Дж. Брунер (J. Brunner), Г. Віленський (H. Wilensky), 

К. Ґріффін (К. Griffin), П. Джарвіс (P. Jarvis), С. Змейов, Д. Кемпбелл (D. Campbell), 

К. Овесні (K. Ovesni), Р. Северо (R. Cervero), М. Ноулз (M. Knowles), В. Хартман 

(W. Hartman), К. Хоул (C. Houlе); 4) дослідження сучасних українських учених щодо 

різних аспектів професійної підготовки андрагогів (О. Аніщенко, О. Дубасенюк, 

І. Литовченко, Л. Лук’янова, С. Ізбаш, О. Михальчук, Н. Ничкало, О. Огієнко, 

О. Самойленко, Л. Сігаєва, Т. Сорочан, О. Чугай). 

Констатовано, що у наукових джерелах увиразнено історико-правовий і 

науково-дослідницький сегменти означеної проблеми. На основі хронологічного 

принципу представлено досвід підготовки фахівців з освіти дорослих, особливості 

утвердження їхнього професійного статусу. Виявлено у наукових джерелах 

проблеми дефінітивного аналізу ключових понять, зокрема використання значної 

кількості споріднених терміносполук, пов’язаних з професійною підготовкою та 

діяльністю андрагогів як педагогів для освіти дорослих. З’ясовано, що у Німеччині 

також спостерігається неоднозначність використання відповідних термінів. 

З-поміж найбільш уживаних є поняття «Erwachsenenbildner», що означає 

«освітянин дорослих», яке, очевидно, є похідним від «Erwachsenenbildung» – освіта 

дорослих. Термін «андрагог» вживається рідко, проте є найбільш суголосним з 

німецькими поняттями серед українських лексичних відповідників. Багатозначність 

тлумачення пов’язана з інституційною структурою системи освіти дорослих, що 

охоплює формальну, неформальну та інформальну освіту. З’ясовано, що на 

сучасному етапі галузь освіти дорослих (Erwachsenenbildung) у Німеччині офіційно 

називається «безперервна освіта» (Weiterbildung). Освіта дорослих умовно 

поділяється на безперервну професійну освіту (berufliche Weiterbildung) та загальну 

освіту дорослих (allgemeine Erwachsenenbildung). Водночас безперервна професійна 
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освіта включає підвищення кваліфікації (Fortbildung) та перекваліфікацію 

(Umschulung), а загальна освіта дорослих охоплює базову (Grundbildung) та 

політичну (Politishebildung) освіту. 

Здійснено аналіз законодавчого регулювання освіти дорослих з урахуванням 

особливостей федеративного устрою Німеччини, в результаті чого констатовано 

відсутність уніфікованого правового забезпечення галузі, що керується нормами 

освітнього, трудового, економічного і цивільного права. Загальні гарантії держави у 

галузі освіти дорослих викладено в Основному законі розподілу компетенцій щодо 

законодавства та управління між федеральною державою та землями, Законі про 

професійну освіту; Кодексі соціального права; Законі про сприяння продовженню 

освіти з метою професійного росту; Законі про дистанційну освіту; Рамковому 

законі вищої школи. Ключові питання галузі урегульовуються земельними 

законами.  

На основі аналізу законодавчо-нормативного забезпечення освіти дорослих 

констатовано відсутність спеціальних нормативних документів щодо підготовки 

фахівців для галузі. У більшості законів серед критеріїв, відповідність яким є 

умовою отримання бюджетних коштів, визначена вимога спеціальної кваліфікації 

педагогічного персоналу, що актуалізує питання підготовки кадрів, адже їх 

наявність – одна з провідних умов фінансування освітніх програм зокрема та 

діяльності закладу освіти дорослих загалом. Відповідно професіоналізм персоналу є 

обов’язковою умовою функціонування галузі. Це питання набуло особливої 

актуальності і розглядається винятково в контексті теорій професіоналізації 

визначеної освітньої сфери. «Без наукового обґрунтування немає професії», – 

висловлена С. Каде (S. Kade, 2006) теза фактично є лейтмотивом більшості наукових 

праць німецьких учених, зокрема таких, як В. Гізеке (W. Gieseke, 2018), Р. Тіппельта 

(R. Tippelt, 2014), К. Бушле (C. Buschle, 2015), Р. Егетенмаєр (R. Egetenmeyer, 2020), 

С. Латтке (S. Lattke, 2009), І. Шюсслер (І. Schüßler, 2014). На основі їх поглядів і 

підходів узагальнено теоретичні засади професіоналізації, уточнено сутність 

професіоналізму андрагога. 

Матеріали розділу висвітлені в публікаціях авторки: 5; 8; 11. 
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РОЗДІЛ 2 

СИСТЕМА АКАДЕМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АНДРАГОГІВ У НІМЕЧЧИНІ 

 

2.1. Роль університетів у реалізації ідеї безперервної академічної освіти та 

подальшій академічній професіоналізації освіти дорослих у Німеччині 

 

Послідовна терміносполука «професія – професіоналізація – професіоналізм» 

використовується в сучасному світі для епістемологічно продуктивного трактування 

понять професійної теорії освіти дорослих. Не останню роль у цій понятійно-

категоріальній зв’язці відіграє академічна підготовка фахівців освіти дорослих 

(андрагогів) у рамках університетського навчання, яка дуже часто ототожнюється з 

поняттям академічної професіоналізації освіти дорослих. У німецькомовному світі 

академічна професіоналізація є суттєвою характеристикою професіоналізації сфери 

діяльності. 

На основі аналізу змісту фахової німецької літератури (Cendon, Grassl & Pellert, 

2013; Dewe, 2012; Egetenmeyer, 2012; Egloff & Männle, 2012; Faulstich, 

Graeßner & Walber, 2012); Schüßler, 2012; Schüßler & Egetenmeyer, 2018; von 

Hippel & Schmidt-Lauff, 2012) нами з’ясовано, що термін «академічна 

професіоналізація» об’єднує такі три перспективи: 1) структурно-змістова 

(програми базової та безперервної освіти і підготовки в університетах); 

2) професійно-особистісна (індивідуальний розвиток професіоналізму педагога 

дорослих); 3) нормативна (освітня політика і соціальні рамки). 

Коли йдеться про діяльність андрагога, академічні основи професіоналізації в 

освіті дорослих / безперервній освіті В.Гізеке розкриває питання про обсяг знань, 

результати і методи досліджень у галузі освіти дорослих / безперервної освіти і їх 

зв’язку з практикою, підходи до навчання майбутніх фахівців освіти дорослих. 

Сутнісний зміст поняття «академічна професіоналізація» Р. Егетенмаєр 

(R. Egetenmeyer) та І. Шюсслер (I. Schüßler) обґрунтовують через аналіз факторів, 

які її детермінують, – соціальних, суб’єктивних, структурних (див. Рис. 2.1.1).  
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Рис. 2.1.1. Перспективи академічної професіоналізації 

(Egetenmeyer & Schüßler 2014a, 2014c) 

 

Тобто, вчені визначають, що сутність професіоналізму обумовлюється 

професійним і освітньо-політичним контекстом, умовами та запитами ринку праці, 

статусом та визнанням професії андрагога у суспільстві. З-поміж факторів 

суб’єктивного характеру на професіоналізм впливають: мотивація до навчання, 

стратегії викладання і навчання, ресурсний (педагогічний) досвід роботи, соціально-

демографічні фактори (вік, рід занять (професія), стать, базова освіта тощо). 

У фокусі структурних параметрів академічна професіоналізація детермінується 

особливостями змісту навчання, дидактичної ситуації, культури викладання-

навчання, структури навчання, професійною кваліфікацією викладацького 

персоналу, рівнем матеріально-технічного забезпечення закладу, статусом 

університету, іміджем спеціальності тощо.  

Отже, академічний професіоналізм, за розумінням німецьких авторів 

Р. Егетенмаєр (R. Egetenmeyer) та І. Шюсслер (I. Schüßler), означає процес розвитку 

освітнього професіоналізму дорослих у контексті суб’єктивних, структурних і 

соціальних впливів (Egetenmeyer & Schüßler, 2014b).  

Академічна професіоналізація 

Соціальні фактори 

- Професійний та 
освітньо-політичний 
контекст (асоціації, 
спілки, регулювання, 
законодавство) 
- Ринок праці ( в т.ч. 
структури зайнятості 
та умови праці) 
- Статус фаху і 
предмету (такі як 
академічний фах чи 
предмет, визнання і 
соціальна роль освіти 
дорослих) 

Суб’єктивні фактори 

- Мотивація до навчання 
(змістові інтереси, готовність до 
роботи, професійні амбіції) 
- Стратегії викладання і 
навчання (концентрація уваги на 
освіті, поведінка в процесі 
навчання) 
- Ресурсний (педагогічний) 
досвід роботи (неповний 
робочий день, стажування і 
практика, волонтерська 
діяльність, професія дорослих 
(батьків)) 
- Соціально-демографічні 
фактори (вік, рід занять 
(професія), стать, освіта батьків, 
тип закладу середньої освіти) 

Структурні фактори 

- Навчальні (освітні) 
структури (зміст, 
дидактична ситуація, 
культура викладання-

навчання, структура 
навчання) 
- Викладацький 
персонал (професійна і 
формальна кваліфікація, 
професіоналізм) 
- Інституційні рамки (н-

д, матеріально-технічна 
база і статус 
університету, фах 
(спеціалізація, предмет, в 
університеті) 
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Цікавим є трактування академічного професіоналізму Д. Ніттелем (D. Nittel): це 

«не стан, якого можна досягнути чи вже досягнуто, а швидкоплинне професійне 

досягнення, яке кожен раз повинно проводитися заново в залежності від ситуації» 

(Nittel, 2000, с.85). 

У ході опрацювання літератури ми з’ясували, що в одних авторів академічна 

професіоналізація / академічні знання є основою діяльності в галузі освіти дорослих 

(Egetenmeyer, 2018; Käpplinger, 2015; Rubenson & Elfert, 2014; Fejes & Nylander, 

2014), а інші обґрунтовують, що саме освіта дорослих є основою академічного 

викладання, у сенсі змістового, професійного та інституційного наповнення 

(Ludwig & Baldauf-Bergmann, 2010).  

Тобто, про академічну професіоналізацію у Німеччині говорять тільки тоді, 

коли університети не тільки передають академічні знання в галузі освіти дорослих і 

тим самим пропонують формальну кваліфікацію, а й гарантують можливість 

особистісного розвитку компетентності на цьому етапі. Це означає суб’єктивний 

розгляд у формі роздумів про науковий зміст та академічні знання, спостережень за 

практикою і власним практичним досвідом та знаннями, а також переростання в 

академічну галузь. Формальні і суб’єктивні кваліфікаційні можливості вимагають 

детального вбудовування в відповідні часові та просторові соціальні умови освіти 

дорослих. 

Безперервна освіта у Німеччині є одним з основних завдань університетів. 

Зміни у сфері безперервної освіти і зміни в структурах вищої освіти, викликані 

політикою в галузі освіти, набувають все більшого значення. Історія академічної 

безперервної освіти (Schüfer, 1988; Prokop, 2009; Wolter, 2011) яскраво ілюструє ці 

зміни. Коли в 1897 р. – надихнувшись рухом за розширення сфери функціонування 

англійських університетів – ряд викладачів університету Гумбольдта в Берліні 

подали заяви на започаткування курсів в якості розширення університету, ця ідея 

була відхилена сенатом з аргументом, що відповідно до § 1 його статуту університет 

«обмежується навчанням належним чином підготовлених молодих людей для 

вступу на вищі державні і церковні посади» (Schüfer, 1988, с.22). Цей короткий 

історичний огляд показує, якою мірою обґрунтування для продовження освіти 
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випливають із змін в соціальних структурах. На зміну колишнім елітним інститутам 

прийшли масові університети. У наш час до числа найважливіших моделей 

аргументації належать такі, як розвиток у напрямку глобалізації суспільства знань, 

швидкі зміни в світі праці і зайнятості, зумовлені науково-технічним прогресом, а 

також необхідність навчання протягом усього життя (Wolter, 2011, с.23-24). 

Лише після того, як у ході реального змістово-контекстуального повороту було 

подолано епізодичне розуміння освіти дорослих, в кінці 1960-х рр. був створений 

окремий дипломний курс з педагогіки, що включав курс навчання в галузі освіти 

дорослих (Krüger & Rauschenbach, 2004, с.9). Це стало «вирішальним кроком на 

шляху до створення наукової основи і відповідної академічної підготовки кадрів для 

освіти дорослих» (Olbrich, 2001, с.379). Започаткуванню дипломного курсу в галузі 

освіти в цей період сприяла, перш за все, політична і соціальна потреба в 

педагогічних знаннях і кваліфікованих педагогічних кадрах в контексті освітньої 

реформи і розвитку соціальної держави та держави загального добробуту. Великий 

внесок у цей процес належить доповіді «Про становище і завдання німецької освіти 

дорослих» («Zur Situation und Aufgabe der Deutschen Erwachsenenbildung»), 

підготовленої Комітетом Німеччини з освіти та професійної підготовки (1960). 

Освіта і підвищення кваліфікації дорослих тут були визнані в якості перманентного 

громадського (соціального) завдання і задекларовані як галузь освіти нарівні зі 

шкільною і професійною освітою (Schuessler & Egetenmeyer, 2016). 

Потреба в окремому курсі навчання була підкріплена тим фактом, що Німецьке 

товариство педагогічної науки (Педагогічне товариство Німеччини Deutsche 

Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), засноване в 1964 р., створило комісію 

для розгляду питання про необхідність «фундаментального дослідження і вивчення» 

освіти і педагогіки як таких, що є загальними для всіх курсів і напрямів педагогічної 

підготовки (Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), 2010). Перші 

«Рамкові правила проведення іспитів на отримання диплома в галузі педагогічних 

наук» були розроблені в цьому контексті і прийняті Конференцією міністрів 

культури (Kulturministerkonferenz (КМК) в березні 1969 р. (Vath, 1975). У 1967 р. на 

Конференції Ректорів Західної Німеччини (Westdeutschen Rektorenkonferenz (WRK) і 
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КМК була створена комісія експертів з правил проведення дипломних іспитів, після 

чого курс педагогічного навчання в університетах і коледжах можна було завершити 

в найкоротші терміни (Olbrich, 2001). 

Безперервну освіту в університетах в основному називають академічною 

безперервною освітою. Межі цього терміна розмиті і тому потребують 

інтерпретації. Так, Постійна конференція міністрів освіти і культури земель 

Федеративної Республіки Німеччина (Kultusministerkonferenz) у своїй доповіді про 

стан справ і питання освіти дає таке визначення академічної безперервної освіти у 

закладах вищої освіти: «продовження або відновлення організованого навчання 

після завершення початкового етапу освіти і, як правило, після надходження на 

оплачувану роботу або сімейної зайнятості, при якому пропонована безперервна 

освіта відповідає предметно-специфічному і дидактичному рівню закладу вищої 

освіти. [...] Як правило, безперервна академічна освіта пов’язана з професійним 

досвідом, але не обов’язково вимагає наявності університетського диплома» 

(Kultusministerkonferenz, 2001, с.2-3). 

Розуміння безперервної академічної освіти серед урядів федеральних земель, 

відповідальних за вищу освіту, і їх законодавства, жодною мірою не є чіткими. У 

більшості випадків у якості характерної риси наводиться наукова основа 

пропонованих курсів. Крім того, вона асоціюється з певними цільовими групами; 

відповідно до цього вона орієнтована, перш за все, на тих, хто вже має першу 

професійну кваліфікацію (§ 12 Рамкового закону про вищу освіту 

(Hochschulrahmengesetz HRG) 2007 р.). З реорганізацією навчання в рамках 

Болонського процесу вперше в структурі навчання вузів було відведено місце 

безперервній освіті в галузі соціогуманітарних наук, а всі магістерські програми, які 

не можна вважати частиною так званої послідовної моделі, визначаються як 

безперервна освіта. 

На федеральному рівні безперервна академічна освіта регулюється 

паралельним законодавством, зокрема Рамковим законом про вищу освіту 

(Hochschulrahmengesetz, HRG) і Законом про зайнятість і вторинну зайнятість. Крім 

того, в земельних законах про вищу освіту містяться конкретні положення про 
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продовження освіти і її організацію (Див. Додаток А). Закони земель відображають 

не тільки адаптацію до Рамкового закону про вищу освіту, а й намір по-новому 

витлумачити основне завдання безперервної освіти і відповідним чином його 

регламентувати, маючи чіткі орієнтири в окремих землях (Bade-Becker & Walber, 

2015). З моменту внесення поправок в HRG в 1998 р. безперервна академічна освіта 

стала одним з основних завдань закладів вищої освіти поряд з науковими 

дослідженнями, викладанням і навчанням: «Заклади вищої освіти слугують, 

відповідно до своєї компетенції, культивуванню та розвитку наук і мистецтв за 

допомогою наукових досліджень, викладання, навчання і безперервної освіти у 

вільній, демократичній і соціальній правовій державі» (§ 1). У § 43 HRG визначає 

офіційні обов’язки викладачів університетів, які «самостійно виконують обов’язки, 

покладені на них університетом в галузі науки і мистецтва, наукових досліджень, 

викладання і підвищення кваліфікації зі своїх предметів відповідно до більш 

докладних положень їх трудового договору» (Hochschulrahmengesetz (HRG), 2007). 

Часто спостерігається негласне зрівняння «академічної безперервної освіти» з 

безперервною освітою, яку власне й пропонують заклади вищої освіти, однак вони 

вже давно перестали бути єдиними провайдерами. За оцінками експертів, відсоткова 

частка університетів на ринку від загального обсягу безперервної освіти досить 

низька і становить від двох до чотирьох відсотків (Wolter, 2011). Б. Герм (B. Herm), 

у зв’язку з цим, говорить про існування «подвійної ніші» чи «подвійного дна» в 

тому сенсі, що з одного боку роль університетів на ринку безперервної освіти 

безумовно важлива, а з іншого, досить суперечлива і складна (Herm, Koepernik, 

Leuterer, Richter & Wolter, 2003, с.19). 

Позаяк, у зв’язку з узагальненою освітньою місією університетів, мова йде не 

тільки про розробку виключно ринкових пропозицій. Освітня і соціально-політична 

місія включає в себе концепції «суспільної та соціально значущої науки» (Faulstich, 

2006), відкриття доступу до вищої освіти всім зацікавленим шляхом визнання 

навчальних процесів, компетенцій і кваліфікацій, пов’язаних з попередньою 

практичною чи професійною зайнятістю, а також інституційні заходи та механізми 

зміненої організації доступу до навчання. Упродовж останнього десятиліття виникла 
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нова тенденція, а в зв’язку з нею і певний тиск і ухил, перш за все в результаті 

європеїзації і орієнтації на керівний принцип навчання протягом усього життя. 

Отже, безперервна освіта в університетах має широке поле проєктування, але, з 

іншого боку, вона також підлягає змінам у політичних і соціальних оцінках того, що 

у наш час визначено як важливе, потребує регулювання, має ринкову вартість або 

гідне підтримки. 

Інституційно освіта дорослих / безперервна освіта у німецьких університетах 

представлена по-різному (Kreutz et al., 2012; DGWF, 2015). В університеті існує 

можливість створення центральної організації (центрального офісу) у вигляді 

академічних установ чи центральних оперативних підрозділів, створення 

відповідального відділу; можливе існування як штатної одиниці або як 

децентралізованої організації (факультетів, відділень), а також у вигляді поєднання 

центральної і децентралізованої форм організації.  

Внутрішня університетська форма організації традиційно найбільш близька до 

тих форм комунікації, які характеризують наукову діяльність в університетах. 

Останніми роками через низку причин, головним чином фінансових і 

адміністративних, безперервна наукова освіта все частіше організовується за 

межами університету. У цих випадках об’єднання, товариства з обмеженою 

відповідальністю (GmbH; частково в некомерційному варіанті), академії (частково в 

кооперативній формі декількох закладів вищої освіти) або акціонерні товариства 

використовувалися спеціально для створення нових можливостей для реалізації 

безперервної освіти на додаток до освіти дорослих, інституційно закріпленої в 

самому вищому навчальному закладі (Maschwitz, 2014; Meisel, 2005). 

Інтегративні форми (у складі факультетів / відділень або в складі центральних 

установ) доповнювалися формами організації за межами університету. Яка форма 

організації вибирається, залежить не тільки від правових рамок і відповідного 

профілю вищого навчального закладу, а й від цілей, які можуть бути досягнуті за 

допомогою відповідної опції.  

У дослідженні К. Долгаузен (K. Dollhausen) з реорганізації академічної 

безперервної освіти зроблено висновок про те, що у наш час спостерігається 
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«централізація завдань і функцій стратегічного планування і контролю розвитку 

вищої освіти, зокрема, значне посилення управління вищою освітою» (Dollhausen et 

al., 2013, с.10). Узагальнюючи, можна сказати, що профільовану, кількісну і якісну 

пропозицію безперервної освіти може бути продемонстровано в тих закладах вищої 

освіти, які мають централізовано діючі установи. 

Заклади вищої освіти виділяються в сфері безперервної освіти власним 

викладацьким складом; науковий характер їх пропозицій забезпечується за рахунок 

первинного залучення професорів (Faulstich et al., 2006, с.114). Що стосується 

управлінських структур, то складається розрізнена картина. Більшість центральних 

установ очолюють вчені, а в деяких випадках і керуючі директори, які виконують 

інші завдання (наприклад, викладання) в університеті. 

Немає єдино вірного шляху для інституціоналізації безперервної освіти в галузі 

соціогуманітарних наук. Університети шукають власні конкретні шляхи реалізації 

безперервної освіти і підготовки кадрів відповідно до рамкових умов, які 

застосовуються до них. На процеси організаційного розвитку та профілі 

безперервної освіти значною мірою впливають ендогенні фактори. Зокрема, В. Ютте 

(W. Jütte) і К. Вебер (K. Weber), на основі аналізу тематичних досліджень 

Бернського університету, Університету Кайзерслаутерна і Дунайського університету 

Кремса, доводять вплив місцевих організаційних умов та місцерозташування на 

розвиток безперервної освіти у закладах вищої освіти (Jütte & Weber, 2005). 

Р. Кал (R. Kahl) та А. Ленглер (A. Lengler) відзначають, що для впровадження 

безперервної освіти «вирішальне значення мають визнання і стійка участь членів 

університетів» (Kahl & Lengler, 2014, с.73). В. Зайтер (W. Seitter) представляє іншу 

точку зору на успішний розвиток пропозицій в сфері безперервної освіти та 

підготовки викладачів для дорослих, проводячи різницю між чотирма різними 

цільовими групами: індивідуальними й інституційними учасниками освітнього 

процесу (зовнішні фактори), а також керівниками університетів і вченими, 

науковцями, викладачами (внутрішні фактори) (Seitter, 2015). Так як ці групи знову 

ж дуже неоднорідні, це питання вимагає рішення шляхом тривалих переговорів. 
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На цей момент досить широко і масштабно визначені (зовнішні) цільові групи 

академічної безперервної освіти. Громадяни відповідного до університету регіону, 

зацікавлені в пропозиціях безперервної академічної освіти, вважаються як цільовою 

групою, так і вузькоспрямованими групами учасників, для яких характерні 

специфічні вимоги до вступу.  

Цільові групи вузів варіюються від «всіх зацікавлених сторін» до соціально 

визначених цільових груп (жінки, люди похилого віку, так звані «відсіяні 

абітурієнти» і т.д.) і професійних і діяльнісних цільових груп (на підприємствах, в 

асоціаціях, на державній службі) до більш вузького кола випускників відповідних 

вузів. Орієнтація на цільову групу відображена в профілі безперервної академічної 

освіти. Університети відповідають політичним і соціальним вимогам, зокрема, коли 

вони звертаються до особливих груп людей, таких як люди з сімейними 

обов’язками, люди, що повертаються на роботу, безробітні вчені. Особливо 

вираженими і постійно зростаючими є пропозиції для цільових груп літніх людей. 

Існують так звані пропозиції «Старша освіта», «Навчання з 50 років» або 

«Університет третього віку», які створені і успішно функціонують в більш ніж 60 

університетах (Hörr, 2012). Безперервна освіта для літніх людей проходить як у 

формі відкритих заходів, так і в формі спеціальних пропозицій. 

Доступ до безперервної освіти у закладах вищої освіти відкрито в основному 

для абітурієнтів, які отримали вищу освіту, а також для абітурієнтів, які придбали 

здібності і навички, необхідні для участі у трудовій діяльності або в будь-якій іншій 

формі.  

В останні роки були проведені численні реформи, спрямовані на подальше 

полегшення доступу до вищої освіти для кваліфікованих фахівців, зокрема для тих, 

хто не має доступу до вищої освіти, але прагне отримати ступінь бакалавра. У 

землях такі можливості існують по-різному, наприклад, у формі прямого доступу до 

вищої освіти для осіб зі спеціальною професійною кваліфікацією або доступу до 

вищої освіти за допомогою вступного іспиту і пробного курсу навчання або іспиту 

для обдарованих. 



103 

 

Форми надання того, що розуміється під безперервним навчанням у закладах 

вищої освіти різних земель, дуже відрізняються одна від одної. По суті, це включає в 

себе безперервні (магістерські) навчальні курси, безперервне навчання, контактне 

навчання, додаткову освіту та аспірантуру. Останні дві форми стають все менш 

значущими з введенням багаторівневих курсів навчання.  

Формати безперервної освіти у закладах вищої освіти різноманітні й зазвичай 

не стандартизовані (Christmann, 2012; Cendon et al., 2013). Загальні програми, які не 

мають будь-якої конкретної структури або ступенів, доповнюють навчання, 

спрямоване на отримання сертифікатів аж до ступенів, що ведуть до професійної 

кваліфікації. Пропонується широкий спектр освітніх послуг. Тут можна знайти 

програми, орієнтовані на природничі науки і технології, а також координаційні 

центри в галузі гуманітарних та соціальних наук; тематичні підходи, а також багато- 

або міждисциплінарні підходи. Тематична спрямованість безперервної освіти в 

основному відповідає науковій спрямованості, яку імплементує університет. Теми і 

напрямки безперервної освіти широко диверсифіковані, але можуть бути віднесені, 

зокрема, до сфер управління, інженерних наук, а також соціальних, 

культурологічних та медичних наук (Faulstich, 2012, с.135). Це означає, що 

підготовка фахівця освіти дорослих та здобуття андрагогічних компетенцій 

відбуваються паралельно із вивченням предметів, які є профільними для 

університету. Основне завдання – логічно поєднати вивчення профільних предметів, 

підвищення кваліфікації у заданому тематичному напрямку та набуття 

андрагогічних компетенцій, необхідних для подальшого викладання конкретних 

дисциплін (охорона здоров’я, інженерія, соціологія і т.ін.) дорослим учням у 

майбутньому. 

Пропозиції у сфері безперервної освіти відображають диференціацію цільових 

груп в контексті навчання впродовж усього життя. Все частіше згадується англо-

саксонська концепція «нетрадиційних студентів» (Schuetze, 2014). На підставі 

типології М. Слоуві (M. Slowey) і Г. Шуетце (H. Schuetze), відповідно до 

А. Вольтера (A. Wolter) і Дж. Гефферса (J. Geffers), «дорослих учнів» можна 

розділити на наступні групи людей: Second Chance Learners – учні «другого шансу» 
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(не мають традиційних сертифікатів доступу, таких як атестат про базову освіту), 

Equity Groups – групи дольової (пайової) участі (недостатньо представлені цільові 

групи у закладах вищої освіти в зв’язку з соціально-економічним походженням або 

іншими характеристиками, такими як стать, інвалідність і міграційне походження), 

Deferrers – «відступники» (характеризуються затримкою вступу в університет, 

наприклад, у зв’язку з попереднім працевлаштуванням або сімейними обов’язками, 

відкладають здобуття освіти до кращих (більш сприятливих) часів), Recurrent 

Learners – «повторювані учні» (учні, які продовжують навчатися для отримання 

додаткової кваліфікації), Returners – ті, хто повертаються (повертаються до навчання 

після його перерви), Learners in later life – учні в більш пізньому віці (старші учні, 

які продовжують навчання після його закінчення) (Slowey & Schuetze, 2012; 

Wolter & Geffers, 2013). 

Множинність цільових груп у поєднанні з вимогами щодо відкритості освітньої 

політики вимагають диференційованих пропозицій у сфері безперервної освіти і 

вельми різноманітних за своїм характером форматів, хоча у наш час простежується 

тенденція до використання форматів безперервної освіти на основі ступенів, що 

може привести до скорочення кількості освітніх пропозицій і зниження кількості 

самих форматів (Faulstich & Oswald, 2012, с.394). Г. Бьоме (G. Böhme), наприклад, 

прямо заявляє, що пропозиція безперервної освіти для літніх людей є «попередньою 

умовою безкоштовної безперервної освіти для широкого загалу в академічному 

середовищі з академічними вимогами, які виходять за рамки вимог і структур, що 

висуваються до академічної професійної діяльності» (Böhme, 2012, с.159). 

Пропозиції щодо безперервної освіти в університетах часто націлені на заочну 

освіту, тобто в основному на працюючих студентів. Це висуває особливі вимоги до 

гнучкості курсів та інфраструктурних рамкових умов, а також до інноваційних 

механізмів навчання. Крім того, вони, як правило, характеризуються особливим 

зв’язком між академічною спрямованістю, практичною значущістю і проблемною 

спрямованістю, які стають актуальними з точки зору змісту і технологій 

(Heufers & El-Mafaalani, 2011). Як правило, центральною характеристикою 

безперервної освіти в університетах є її науковий характер. Так, як стверджує 
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Й. Віттпот (J. Wittpoth), «безперервна освіта – це «про перспективи і змісти, які 

повинні проявити себе в науковому дискурсі» (Wittpoth, 2005, с.17). Саме 

усвідомлення її «науковості» формує унікальну ідею отримання і здобуття 

безперервної освіти саме у вузах. Крім проблемно-орієнтованої наукової 

актуальності і практичної значущості, існує також потреба в міждисциплінарності. 

Це створює необхідне «підлаштування» пропозицій до робочої і життєвої реальності 

студентів, яка здебільшого перевершує структуру і конституцію університетів, 

слідуючи однодисциплінній логіці. 

Численні закони містять ідею співпраці між закладами вищої освіти в сфері 

безперервної освіти в тому сенсі, що заклади вищої освіти укладають угоди з тими 

навчальними закладами, які організовують безперервну освіту разом із закладами 

вищої освіти або від їхнього імені. У своєму дослідженні Ф. Цинк (F. Zink) показує, 

якою мірою безперервна освіта в галузі соціогуманітарних наук, як гібрид, 

характеризується особливими відносинами провайдер-клієнт, і як спільний розвиток 

пропозицій вимагає вимогливого планування програми від усіх учасників (Zink, 

2013). 

Крім передачі знань і технологій, співробітництво з діловими і промисловими 

колами часто включає в себе форми безперервної освіти, у тому числі підвищення 

кваліфікації персоналу, а також зростаючу необхідність розробки спільних програм 

безперервної освіти (Maschwitz, 2014). Співпраця з альянсами (включаючи міста і 

муніципалітети) в основному спрямована на задоволення внутрішніх потреб цих 

установ. Університети у сфері безперервної освіти також підтримують численні 

відносини співпраці зі своїм регіональним середовищем. Ці взаємозв’язки є 

частково «природним» результатом поєднання особистих контактів та інституційно 

обумовлених переваг, частково контексту регіональної структурної підтримки, 

частково програм підтримки з національним або міжнародним характером, але з 

регіональним значенням (Thunemeyer, 1999). 

Крім привілейованої сфери університетів, закріпилися й інші провайдери 

безперервної академічної освіти. До них належать такі новостворені форми вищої 

освіти, як університети прикладних наук, приватні бізнес-школи, корпоративні 
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університети, палати, професійні асоціації та академії (Weber, 2014). Університети 

проводять спільні навчальні курси і наукові заходи з зовнішніми партнерами, в 

число яких входять і неакадемічні інститути. У цьому контексті університети мають 

перевагу в статусі перед конкурентами. До тих пір, поки вони володіють 

монополією щодо видачі дипломів, вони користуються ексклюзивністю на швидко 

зростаючому ринку безперервної освіти. Їх статусний суверенітет виражається в 

наданні повноважень, звань і кваліфікацій, від яких учасники очікують поліпшення 

свого становища на ринку праці. Присудження визнаних академічних ступенів 

зміцнює їх позиції на ринку і підсилює їх позиції на переговорах (Herm et al., 2003, 

с.33). 

Попри те, що університети мають певним чином високий статус у системі 

безперервної освіти, німецькі дослідники Ю. Застроу (J. Zastrow) та К. Вебер 

(K. Weber) акцентують увагу на збереженні чи постійній підтримці їх 

конкурентоспроможності в умовах лібералізації ринку освіти, що асоціюється з 

появою великої кількості дійових осіб і провайдерів (Zastrow, 2013; Weber, 2008).  

Отже, особливість академічної підготовки в університетах у тому, що вона сама 

собою є формою освітньої практики дорослих, і, таким чином, знання, що 

передаються в ході навчання, можуть бути відображені на фоні академічної 

практики. Крім того, викладачі університетів є представниками професії в 

класичному соціологічному сенсі цього слова, а це означає, що навчальний курс – це 

місце і середовище, де студенти соціалізуються у професії. Таким чином, розгляд 

самої програми на здобуття академічного (освітнього) ступеня в якості можливої 

сфери практичної діяльності відкриває додаткові можливості для розвитку навичок і 

забезпечення взаємозв’язку між теорією і практикою. Якщо під розвитком 

професіоналізму розуміти розвиток «компетенцій, закладених у професійній 

біографії людини» (Seitter, 2009, с.12), то навчальна програма освіти дорослих 

утворює важливий етап у цьому процесі розвитку, що триває у взаємодії з 

практикою і безперервним (академічним) підвищенням кваліфікації. 

Концепція академічної професіоналізації фокусується, з одного боку, на 

різноманітті кваліфікаційних можливостей в університетах і наукових установах в 
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галузі освіти дорослих / безперервної освіти. У ході Болонського процесу з’явилися 

нові формати, які ще більше диференціювали можливості академічної кваліфікації. 

На додаток до цієї структурної перспективи цей термін також належить до процесу 

професіоналізації в контексті академічної початкової і безперервної освіти і 

підготовки, а також до можливостей підвищення компетентності в професійній 

освітній діяльності для дорослих (суб’єктивна перспектива). Ці перспективи 

закладені у відповідні соціальні процеси, такі як контекст освітньої політики, ринок 

праці або інституційний вплив, та становлять основу розробки та змістового 

наповнення освітніх (бакалаврських та магістерських) програм підготовки фахівців 

освіти дорослих. 

 

2.2. Бакалаврські та магістерські програми підготовки андрагогів в 

університетах Німеччини 

 

Для того, щоб зрозуміти систему університетської підготовки андрагогів у 

Німеччині, варто розглянути реструктуризаційні зміни в усій системі вищої освіти, 

які відбулися після підписання Болонської декларації в 1999 р. 

Нові трансформаційні процеси у вищій освіті обумовили зміну загальної 

дидактичної парадигми – ініціатива має виходити не з вищої освіти, а з політичної 

структури і ринку праці. Провідний дослідник процесів професіоналізації освіти 

дорослих у Німеччині Д. Ніттель (D. Nittel) так коментує цей процес: «Викладання, 

більш орієнтоване на потреби студентів, повинно займати місце викладання, яке в 

першу чергу орієнтовано на пропозицію. Це означає, що викладання має 

активізувати студентів, мета і цілі навчання повинні бути чітко і зрозуміло розкриті, 

угруповання окремих курсів по модулях повинне зробити більш зрозумілим 

контекст, а семінари та лекції повинні прищеплювати навички, а не чисті знання» 

(Nittel, 2004). 

Такі акценти мали вирішальне значення для підготовки андрагогів у закладах 

вищої освіти. Як зазначалося у попередньому параграфі, університети, які 

традиційно, за своєю сутністю, здійснювали академічну освітню діяльність з 
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домінування наукової спрямованості, у сфері підготовки фахівців освіти дорослих 

значно поступалися різним установам неформальної ланки, освітня пропозиція яких 

мала прикладну орієнтацію і відображала запити ринку праці. 

Якраз вимоги Болонського процесу актуалізували питання освіти впродовж 

життя, і відкрили нові можливості для академічної безперервної освіти як синергії 

науки і практики, такої, що враховує вимоги і теорії професіоналізації щодо 

наукового підґрунтя підготовки андрагога, й водночас проєктує конкретний профіль 

фахівця-практика.  

У ході реалізації вимог Болонського процесу щодо введення єдиного 

європейського простору вищої освіти більше 80% освітніх програм в Німеччині 

були переведені на багаторівневу систему бакалаврату і магістратури (Suchanek, 

Pietzonka, Künzel & Futterer, 2012).  

Згідно з «Загальними структурними рекомендаціями земель щодо акредитації 

програм бакалаврату та магістратури» («Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die 

Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen» (KMK 2003/2010), ступінь 

бакалавра (BA) розглядається як перша професійна кваліфікація, а ступінь магістра 

(MA) – як додаткова професійна кваліфікація. Послідовні навчальні курси BA / MA 

будуються один на одному за змістом (KMK (Kultusministerkonferenz), 2010).  

Відносно подальшої освіти застосовується таке формулювання: «Для 

продовження навчання в магістратурі потрібен кваліфікований практичний 

професійний досвід, як правило, не менше одного року. Зміст магістерського курсу 

підвищення кваліфікації повинен враховувати професійний досвід і бути пов’язаний 

з ним. При проєктуванні курсу магістратури, який забезпечуватиме подальшу 

(безперервну) освіту, вищий навчальний заклад повинен продемонструвати зв’язок 

між професійною кваліфікацією і пропонованим курсом. Курси магістратури, що 

забезпечують подальшу (безперервну) освіту, відповідають за своїми вимогам [...] 

послідовним магістерським курсам і ведуть до однакового рівня кваліфікації і мають 

однакові права» (KMK (Kultusministerkonferenz), 2010).  

Отже, розвиток Європейського простору вищої освіти майже 20 років тому 

кардинально змінив університетський ландшафт Німеччини, що безпосередньо 
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вплинуло на освіту дорослих та процес академічної підготовки кадрів для цієї 

сфери. Вивчення предметів, дисциплін освіти дорослих на рівні бакалаврату та 

магістратури в рамках університетської підготовки набуло якісно нового характеру 

та стало предметом дослідження з боку німецьких науковців та практиків освіти 

дорослих. 

Такі процеси для освіти дорослих в німецьких університетах означали 

перетворення 4,5-річних дипломних педагогічних програм з акцентом на освіту 

дорослих в двоступеневу систему: бакалаврат (3 роки) і магістратура (2 роки). Ця 

реструктуризація була в основному завершена в Німеччині до 2010 р. (Faulstich et 

al., 2012).  

На тлі нових пріоритетів вищої освіти відбулися кардинальні структурні зміни, 

що стосувалися академічної професіоналізації, освітніх програм і підвищення 

кваліфікації. Зокрема, Р. Егетенмаєр (R. Egetenmeyer) та І. Шюсслер (І. Schüßler) 

звертають увагу на зміни, важливі саме для університетської підготовки андрагогів: 

1) орієнтація на компетентність, практичні вміння; 2) визнання і сертифікація 

неформально і неформально набутих компетенцій; 3) створення прозорості у 

системі переходів на інший освітній рівень чи спрямування університетської 

підготовки; 4) забезпечення якості навчання, евалюації навчальних досягнень 

студентів менеджменту освітньої діяльності; 5) формування структури через 

проєктне фінансування (Egetenmeyer & Schüßler, 2012a, 2012b). 

Помітною особливістю німецької практики, на яку варто звернути увагу, є 

також той факт, що зараз більшість освітніх програм бакалаврату і магістратури є 

безкоштовними або підпорядковуються відповідним постановам земель щодо 

можливого справляння плати за навчання, в той час як програми підвищення 

кваліфікації та здобуття паралельно андрагогічних компетенцій реалізуються (або 

повинні реалізовуватися) для покриття витрат, тобто платно. 

Одним із важливих для розкриття предмета нашого дослідження розглядаємо 

аналіз певних кількісних показників щодо існуючих програм підготовки андрагогів. 

Зазначимо, що в опрацьованій джерельній базі представлено низку праць, які 

фокусно висвітлюють конкретні показники, отримані в результаті спеціальних 
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досліджень. Так, у 2002 р. П. Фаульштіх (P. Faulstich) і Г. Гресснер (G. Graeßner) 

встановили, що приблизно 49 університетів і педагогічних коледжів пропонують 

курси бакалаврату (41) і програми безперервної освіти (25) в галузі освіти 

дорослих / безперервної освіти (Faulstich & Graeßner, 2003). Цей сектор, в якому 

навчаються 11 216 осіб, становить чверть від загального числа учнів. Дослідження, 

проведене в 2010 р., в якому взяли участь викладачі з питань освіти для 

дорослих / викладачі безперервної освіти, виявило 47 закладів вищої освіти, що 

пропонують бакалаврат, магістратуру та безперервну освіту в Німеччині (Faulstich et 

al., 2012).  

Для того, щоб отримати огляд поточного стану освітніх пропозицій в галузі 

освіти дорослих / безперервної освіти в Німеччині, за допомогою методів цільового 

математично-статистичного та змістово-контекстного пошуку ми здійснили 

всебічне дослідження існуючої документації, навчально-довідникової та методичної 

літератури. 

Згідно зі звітом П. Фаульштіха та Г. Гресснер, у 2002 р. в 49-ти установах зі 

117-ти університетів і інших закладів вищої освіти представлені програми напряму 

«Освіта дорослих / безперервна освіта» – 41 програма бакалаврату, 8 – магістратури 

(Faulstich & Graeßner, 2003). За матеріалами Навчального довідника «Освіта 

дорослих / безперервна освіта» (Studienführer Erwachsenenbildung / Weiterbildung) 

(Німецький інститут освіти дорослих DIE), який спеціалізується на опитуваннях 

німецьких закладів вищої освіти, у 2015 р. показники значно виросли: зареєстровано 

209 навчальних програм, в тому числі 77 програм бакалаврату і 132 програми 

післявузівської і безперервної освіти в цілому в 67 закладах вищої освіти 

(Studienführer Erwachsenenbildung / Weiterbildung (DIE), 2015). 

За даними, які щорічно опрацьовуються співробітниками Studium.org 

Німецького товариства педагогічної науки (DGfE) – студентського інформаційного 

порталу для університетів Німеччини, Австрії, Люксембургу та Швейцарії, станом 

на лютий 2019 р. з акцентом на освіту для дорослих / безперервну освіту в 23 

закладах вищої освіти реалізовувалися 53 програми (в т.ч. 29 бакалаврських і 24 

магістерських) (Studium.org. [Informationsportal]. https://www.studium.org/). 

https://www.studium.org/
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У довідковій публікації «Документація навчальних програм в галузі освіти 

дорослих / безперервної освіти включно з програмами очного і заочного навчання в 

Німеччині» «Dokumentation von Studienangeboten der 

Erwachsenenbildung / Weiterbildung unter Einbezug von berufsbegleitenden und 

weiterbildenden Studiengängen in Deutschland» станом на 2015 р. заявлено програми 

навчання дорослих у Німеччині в 65 університетах (Witt & Müller, 2015).  

Майже така ж кількість підтверджена в результатах роботи Секції освіти 

дорослих Німецького товариства освітніх (педагогічних) наук (DGfE), яка веде 

перелік усіх дипломних програм з акцентом на освіту дорослих / безперервну освіту 

в університетах Німеччини. Зокрема, в статистиці 2018 р. вказана інформація про 65 

професорів (викладачів, доцентів), які забезпечують викладання дисциплін 

відповідного профілю – освіти дорослих (Walber & Lobe, 2018, с.66). Примітно, що 

цей список постійно оновлюється і, наприклад, у 2019 р. вже вказано 74 професори, 

які в 62 установах залучені до підготовки освітян дорослих (Meyer, Walber & Jütte, 

2019). 

Найбільш актуальні дані маємо можливість побачити на постійно 

оновлюваному інформаційному порталі Конференції ректорів університетів (HRK) 

під назвою «Університетський компас» Hochschulkompass (HRK). Тут перераховані 

навчальні програми в державних та визнаних державою німецьких університетах. 

Наразі, станом на кінець 2020 р. на порталі з орієнтацією на освіту 

дорослих / безперервну освіту перелічено 67 курсів, у тому числі 33 курси 

бакалаврату та 34 курси магістратури в 42 університетах (Hochschulkompass. 

[Informationsportal]. https://www.hochschulkompass.de/home.html). 

Як бачимо, наведені показники засвідчують зростаючу динаміку програм 

підготовки фахівців для галузі освіти дорослих. Водночас, дані з різних джерел 

відрізняються, відображають певні відмінності щодо кількості перелічених 

університетів і пропонованих програм. Крім того, ця інформація не завжди є 

виключно повною, оскільки подається університетами добровільно.  

Враховуючи ці особливості, ми вдалися до статистичного методу фільтрації 

контенту за допомогою встановлених маркерів і кластерів, в результаті чого вивели 

https://www.hochschulkompass.de/home.html
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певну кількісно-сумативну оцінку щодо закладів і програм підготовки андрагогів у 

Німеччині. 

Отож,, всього було визначено 159 навчальних курсів для дорослих, включаючи 

64 курси бакалаврату та 95 курсів магістратури в 66 університетських установах 

(Див. Додаток Б). 

Порівняно з «Документацією навчальних програм в галузі освіти 

дорослих / безперервної освіти включно з програмами очного і заочного навчання в 

Німеччині» DIE та переліком Секції освіти дорослих DGfE, у пропонованій 

ідентифікації пропозицій підготовки фахівців для сфери освіти дорослих перелічено 

загалом п’ять додаткових університетів, проте на один університет менше, ніж у 

навчальному довіднику «Освіта дорослих / безперервна освіта». Перелік навчальних 

програм включає заклади вищої освіти, які не вказані ні в навчальному довіднику 

«Освіта дорослих / безперервна освіта», ні в «Документації навчальних програм в 

галузі освіти дорослих / безперервної освіти включно з програмами очного і 

заочного навчання в Німеччині» (Міжнародний університет прикладних наук Бад-

Гоннеф (Бад-Гоннеф), Байройтський університет (Байройт) Педагогічний 

Університет Гейдельберга (Гейдельберг), Університет Зігена (Зіген) та 

Штутгартський університет (Штутгарт). 

Навпаки, Навчальний довідник та «Документація …» містять курси в 

університетах, які автори не включали через систематичне виключення окремих 

курсів або закінчення курсів (Університет Грайфсвальда, Університет 

Нойбранденбурга, Університет Рейн-Вааль, Міжнародний університет Лібенцелль, 

Технічний університет Нюрнберга, Університет Фленсбурга). Так, програма 

бакалаврату в галузі освітніх наук (освіта дорослих / безперервна освіта), яка досі є в 

переліку в навчальному довіднику «Освіта дорослих / безперервна освіта», а також в 

іншій документації DIE, більше не пропонується в Університеті Фленсбурга і була 

замінена на програму бакалаврату в сфері педагогічних наук. У наш час Університет 

Грайфсвальда більше не пропонує жодних освітніх курсів ні для самих дорослих, ні 

для бажаючих працювати з дорослими учнями в майбутньому. 
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Пропонований авторами перелік не включає курси соціальної роботи, 

консультування та теології. 

Таким чином, у порівнянні з документацією DIE, пропонований список 

навчальних програм відповідає 61 з 67 (Study Guide Adult Education / Continuing 

Education), або 60 з 65 університетів («Документація …»). У порівнянні з 

компіляцією DGfE знаходимо 60 збігів в 62 університетах. 

Сучасні освітні програми бакалаврських та магістерських спеціальностей 

засновуються на Базовій освітній програмі (Kerncurriculum), що була запропонована 

Секційною комісією Освіта дорослих Товариства педагогічних наук Німеччини 

(DGfE). Ця освітня програма для бакалаврських чи магістерських педагогічних 

спеціальностей профілю «Освіта дорослих / Безперервна освіта» була створена з 

метою уніфікації освітніх процесів різних університетів, мала на меті також 

забезпечити високу мобільність та уможливити взаєморозуміння випускників 

різноманітних вузькопрофільних спеціальностей та спеціалізацій (Deutsche 

Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), 2010).  

Назва програми засвідчує, що вона описує два цикли академічної підготовки 

педагогів у сфері освіти дорослих, що підпорядковані принципу наступності. Ця 

програма не взірцевою, не містить чітких вказівок, що стосуються форм 

навчального процесу, вона охоплює основний перелік навчальних блоків, що 

складають необхідний мінімум знань для випускників педагогічних спеціальностей 

за профілем «Освіта дорослих / Безперервна освіта».  

За допомогою основної навчальної програми в галузі педагогічної науки 

наукове співтовариство мало намір створити «Керівництво щодо подальшого 

розвитку основних і другорядних курсів навчання в галузі педагогічної науки». 

Розроблену там основну навчальну програму можна розуміти як наступний 

навчальний план відповідно до рамкової положенням про дипломованою педагогіці. 

Для освіти дорослих / безперервної освіти була розроблена базова навчальна 

програма як для бакалаврату, так і для магістратури (Deutsche Gesellschaft für 

Erziehungswissenschaft (DGfE), 2010, с.51-57).  
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У преамбулі програми зазначено, що вона придатна до використання в 

університетах і створює умови для мобільності студентів і спілкування в різних 

професійних сферах (Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), 2010, 

с.51). 

З погляду академічного професіоналізму основну навчальну програму можна 

також розуміти як рамки професійних знань в галузі освіти дорослих, які 

викладаються викладачами університетів в рамках програм освіти для 

дорослих / безперервної освіти в рамках програм отримання наукового ступеня.  

Структурно програма охоплює бакалаврський і магістерський рівні. 

Передбачена кваліфікаційна робота (бакалаврська дисертація – 10 кредитних балів, 

магістерська – 30 кредитних балів). Решта кредитних пунктів розподіляються між 

професійною орієнтацією і кваліфікацією (стажування, професійна експертиза) та 

освітою / підвищенням кваліфікації дорослих (36 кредитних пунктів в бакалавраті 

24 – в магістратурі) (Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), 2010).  

Для освіти дорослих / безперервної освіти основний навчальний план 

передбачає чотири предметні області в програмі магістратури: «Дослідження в 

галузі освіти і методологія фундаментальних досліджень», «Теорія, дослідження і 

рамкові умови освіти дорослих / безперервної освіти», «Компетенції професійної 

діяльності в галузі освіти дорослих / безперервної освіти – консолідація», 

«Дослідницький проєкт в галузі викладання» (Deutsche Gesellschaft für 

Erziehungswissenschaft (DGfE), 2010). 

При навчанні та на практичних заняттях майбутні андрагоги засвоюють 

необхідні фахові, методичні чи позафахові компетенції(соціальні, особистісні), які 

становлять основу подальшої успішної їх професійної реалізації у якості викладача 

для дорослих. Постійний розвиток та здобуття основних і додаткових компетенцій 

сприяє конкуруванню за робоче місце та визнанню майбутнього фахівця як 

спеціаліста високого рівня. Доволі широкий спектр компетенцій, що їх здобувають 

упродовж академічної освіти, спричинений багатогранністю фахових ролей і 

функцій андрагога, серед яких такі: навчання, планування, науково-дослідна праця, 
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управління, керування, консультування, аранжування, аналізування та оцінювання 

(Boffo, Kaleja, Sharif-Ali & Fernandes, 2015). 

Отже, у ході дослідження ми з’ясували, що в сучасній Німеччині підготовка за 

напрямом «Освіта дорослих / безперервна освіта» – це, в першу чергу, бакалаврат зі 

спеціальності «Науки про виховання» зі спеціалізацією «Освіта дорослих». На 

постійні основі, тобто за умови якісного кадрового складу відповідної кафедри та 

без змін у правилах прийому, «закриття» освітньої пропозиції на невизначений 

термін, таких фахівців готують у 12 університетах країни (Берлін, Кельн, Марбург, 

Мюнхен, Аугсбург, Фрайбург, Єна та ін.). Зміст та структуру підготовки 

відображено у таблиці (див. Додаток В). 

До прикладу, програма бакалаврату «Педагогіка» («Науки про виховання») зі 

спеціалізацією «Освіта дорослих» в Університеті міста Аугсбург, започаткована ще 

2014 р., має наступну структуру навчання (Звіт за результатами ІІ етапу «Розробка 

концептуальних та змістово-методичних основ спеціалізації «Освіта дорослих і 

післядипломна освіта» НДР «Освіта дорослих і післядипломна освіта в Україні». 

Розробка концепції спеціалізації «Освіта дорослих і післядипломна освіта» у вищих 

навчальних закладах України»», 2017): 

І. Обов’язкові модулі: базові модулі – 58 кр. («Основні поняття (терміни) і 

основні проблеми педагогіки», «Педагогічна антропологія», «Теорії виховання й 

освіти», «Теорії соціалізації», «Історичні і суспільні основи виховання й освіти», 

«Педагогічні базові компетенції (навички)», «Розвиток педагогіки як науки»); 

методичний модуль – 12 кр. («Основи квалітативного і квантитативного методів 

дослідження», «Практична орієнтація планування, концепція і проведення 

студентського дослідницького проєкту»); модуль «Практика» – 10 кр. – передбачає 

270 год практичної роботи; орієнтувальні модулі – 12 кр. («Вступ до педагогіки 

дитинства та юності», «Вступ до освіти дорослих»); заключний модуль – 18 кр. 

ІІ. Модулі на вибір: Модуль для поглиблення «Освіта дорослих» (20 кр.) 

складається з двох частин (1 модуль – «Національні і інтернаціональні основи освіти 

дорослих»; «Актуальні виклики і проблеми освіти дорослих»; 2 модуль – 

«Дидактика і методика»; «Менеджмент освіти»; «Маркетинг і робота з 



116 

 

громадськістю»). Додатковий предмет (18 кр.), наприклад: «Освіта для активної 

громадянської участі»; «Педагогіка охорони здоров’я»; «Міжкультурна педагогіка». 

Окрім того, за вибором (2 з 4-х дисциплін) студенти обирають для вивчення 

предмети: «Філософія», «Політологія», «Соціологія», «Психологія». 

В Університеті міста Єна з 2010 р. упроваджується додаткова спеціалізація 

«Освіта дорослих» для студентів, які навчаються за програмою підготовки вчителів. 

Обсяг навчання складає 15 академічних годин, що дорівнює 8 навчальним курсам. 

Тематичними «сферами» (модулями, предметами) навчального плану є: «Теоретичні 

основи освіти дорослих», «Установи та організації освіти дорослих», «Історія освіти 

дорослих», «Міжнародна та міжкультурна освіта дорослих», «Особливості навчання 

дорослих», «Групи учасників та окремі галузі освіти дорослих» (Звіт за 

результатами ІІ етапу «Розробка концептуальних та змістово-методичних основ 

спеціалізації «Освіта дорослих і післядипломна освіта» НДР «Освіта дорослих і 

післядипломна освіта в Україні»…», 2017). 

Щодо магістерської підготовки, як зазначалося вище, згідно з концепцією 

Болонської системи вона є другим рівнем базової академічної освіти, що передбачає 

поглиблену, але вузькопрофільну спрямованість фахових знань. Зміст магістерських 

програм відображено у додатках (див. Додаток Г). 

Яскравим прикладом якісної професійної підготовки педагогічного персоналу в 

галузі освіти дорослих є магістерська спеціальність «Освіта дорослих / Безперервна 

освіта» у німецькому Університеті Отто і Фрідріха в Бамберзі. Тут навчання за 

спеціальністю забезпечено викладацьким складом кафедри андрагогіки (нині 

кафедра освіти дорослих), що була створена у 1970-х рр., а на сучасному етапі 

активно співпрацює з професорами світового рівня у цій науковій галузі. Предмет 

вивчення практико-орієнтовної спеціальності є основи і методи поведінки з 

дорослими, методи презентації та передачі фахових знань, правові, організаторські, 

інституційні умови галузі освіти дорослих та, окрім всього, необхідні компетенції і 

ключові кваліфікації з метою здійснення подальшої успішної професійної діяльності 

(Modulhandbuch Masterstudiengang Erwachsenenbildung / Weiterbildung (Adult and 

Further Education), 2018). Випускники спеціальності володіють основами педагогіки 
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та ґрунтовними знаннями з галузі освіти дорослих, опановують здатність до 

самостійної наукової роботи, володіють прикладними і професійними 

кваліфікаціями, а також вмінням виконувати освітні, управлінські, організаторські 

та керівні функції (див. Додатки Г, Д).  

У контексті Болонського процесу в Німеччині з’явилися нові формати 

досліджень і проєкти, які охоплюють ці аспекти європейської політики в галузі 

освіти та освіти дорослих зокрема. До них належать, наприклад, магістерські 

програми академічної безперервної освіти, орієнтовані на людей з професійним 

досвідом. Тут, наприклад, створені курси дистанційного навчання як в Технічному 

університеті Кайзерслаутерна (Kohl & Rohs, 2019). Сюди також належить 

можливість визнання досвіду роботи в якості неформально набутих компетенцій. 

Інша форма – аспірантура (докторантура), яка включає в себе координаційні центри 

з питань освіти для дорослих. До такої форми належить, наприклад, дослідницька 

навчальна група у Галле-Віттенберзькому університеті імені Мартіна Лютера, яка 

призначена для фахівців-практиків (Männle, 2018). Крім того, існують магістерські 

програми, що з погляду змісту і структури орієнтовані як на майбутніх, так і на 

нинішніх фахівців-практиків у галузі освіти дорослих та забезпечують їм академічну 

підготовку і подальшу кваліфікацію з широкого кола питань, пов’язаних з освітою 

дорослих, наприклад, Берлінський університет імені Гумбольдтів 

(Schuessler & Egetenmeyer, 2016). Також існують проєкти зі створення 

транснаціональних європейських магістерських програм в галузі освіти дорослих 

(European Master in Adult Education, European Master in Lifelong Learning), які, однак, 

стикаються з великими фінансовими, організаційними і адміністративними 

проблемами забезпечення кваліфікаційної наступності (Bernhardsson & Lattke, 2011; 

Egetenmeyer, 2011; Egetenmeyer & Nuissl, 2010; Egetenmeyer & Schüßler, 2012a, 

2014c; Haase, 2007; Käpplinger, 2002; Kraus, 2012; Sgier & Lattke, 2012). 

П. Фаульштіх (Р. Faulstich) та ін. в своєму аналізі освітніх програм для 

дорослих стверджують, що спеціалізована освіта дорослих в основному 

закумульована в магістерських програмах, хоча деякі з них мають досить 

специфічний профіль (наприклад, організаційний розвиток, вища освіта, 
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європейська освіта для дорослих) (Faulstich, Graeßner & Walber, 2012). У програмах 

бакалаврату питання освіти дорослих часто інтегровані всього лише в кілька 

модулів або навіть в кілька курсів. Аналіз змісту модулів у навчальних програмах з 

освіти дорослих, проведений Р. Егетенмаєр (R. Egetenmeyer), показує, що питання 

дидактики та методології в освіті дорослих в якості окремих та самостійних модулів 

частіше зустрічаються в програмах бакалаврату (наприклад, з педагогічної науки 

або педагогіки), але іноді вони пов’язані з іншими сферами навчання (наприклад, 

позашкільною освітою молоді). Лише в кількох університетах був чітко 

інтегрований практичний модуль з дидактики, у якому можна передбачити 

поєднання наукових знань і практичних вмінь (Egetenmeyer, 2015). 

Можна проводити відмінність між магістерськими курсами, які мають назву 

«Освіта для дорослих / Безперервна освіта», і магістерськими курсами, в яких 

модулі або курси з акцентом на освіту для дорослих інтегровані в інші навчальні 

курси (зазвичай з назвою «Педагогіка», «Педагогічні науки»). Це також відображено 

в обсязі кредитних пунктів, який в першому випадку становить до 84 кредитних 

пунктів, в той час як в інтегрованих моделях кредитні пункти можуть бути менше 20 

(Egetenmeyer & Schüßler, 2014a). Ці відмінності можна розуміти як такі, що 

викликані різною кадровою забезпеченістю в галузі освіти дорослих в окремих 

закладах вищої освіти, а також різної сферою викладання, яку ці галузі освіти 

дорослих забезпечують на рівні бакалаврату, з одного боку, та магістратури, з 

іншого. 

Порівняння назв модулів і курсів навчальних програм з основним навчальним 

планом показує, що практично жодна з навчальних програм не може охопити усі 

теми освіти дорослих, згадані в основному навчальному плані. Це не обов’язково 

означає, що ці теми не викладаються. У деяких навчальних курсах назви модулів 

сформульовані настільки широко, що в залежності від наявності та попиту можуть 

бути встановлені різні акценти. Майже всі основоположні моменти навчання 

пропонуються в навчальному розділі «Теорія, дослідження і загальні умови освіти 

дорослих / безперервної освіти», сформульованому в базовому навчальному плані. 

Приблизно в половині ЗВО є більше одного курсу з предмету «Професійна 
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компетентність в дії» (див. Додатки В, Г). Ця ситуація може вказувати на те, що 

існують університети, які пропонують кращу академічну базу знань і слабо 

пов’язані з практикою в освіті дорослих. Однак той факт, що окремі курси чи 

предмети, присвячені професійній компетентності, існують, вказує на те, що вони, 

принаймні, орієнтовані на парадигму придатності до працевлаштування в рамках 

Болонського процесу. 

Порівняння навчальних програм бакалаврату та магістратури залишає без 

відповіді питання про те, «які саме знання насправді є найбільш фундаментальними 

і важливими масивами», що їх можна вважати незамінними для підготовки та 

професійної практики педагога для дорослих (Fuchs, 2015). Таким чином, 

П. Фаульштіх (Р. Faulstich), Г. Гресснер (G. Graeßner) та М. Вальбер (M. Walber) – 

навіть в ситуації «локалізації» освіти дорослих / безперервної освіти в 47 німецьких 

бакалаврських і магістерських програмах з педагогічних наук – заявляють про 

тенденцію до нестримної втрати профілю професії (Faulstich, Graeßner & Walber, 

2012). 

На рівні бакалаврату базовий курс навчання, який адекватно готує студентів до 

професійної діяльності в галузі освіти дорослих / безперервної освіти, є «відсутньою 

ланкою»; на рівні магістратури пропонуються такі спеціальні компетенції, як 

консультування, управління і організація. У деяких випадках мова вже взагалі не 

йде про освіту дорослих / безперервну освіту, а лише про консультування, 

управління освітою, емпіричні дослідження в галузі освіти, навчання протягом 

усього життя, організаційний або кадровий розвиток. 

Ці та інші емпіричні висновки вказують у цілому на слабку дисциплінарну 

послідовність в освіті дорослих / безперервній освіті. Вони ілюструють висновок 

К. Людвіг (K. Ludwig) та Е. Нусля (Е. Nuissl) про те, що різні образи людини, дух 

часу і мода на знання та освіту користувалися тут перевагою з 1970-х рр. і існують в 

значній мірі не пов’язані один з одним (Grunert & Ludwig, 2016; Nuissl, 2010).  

Питання (екзистенційне для професій) про завдання їх соціальної функції і 

похідне від нього про професійні стрижневі завдання, з яких, серед іншого, можна 

було б вивести необхідні компетенції «академічно-професіоналізованих педагогів 
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для дорослих», прямо не ставиться, але на нього побічно дається вельми 

неоднорідна відповідь. Якщо розглядати – як це роблять К. Бушле (К. Buschle), 

С. Фукс (S. Fuchs) та Р. Тіппельт (R. Tippelt) – неоднорідність кваліфікацій, 

компетенцій і професійних поглядів на освіти дорослих як перевагу і перспективу 

подальшого удосконалення системи підготовки андрагогів, то немає ніяких підстав 

для занепокоєння (Buschle, Fuchs & Tippelt, 2014). 

У будь-якому випадку матеріали, напрацьовані раніше, слугують основою для 

роздумів про нинішню академічну кваліфікацію та підготовку педагогічних кадрів в 

галузі освіти дорослих / безперервної освіти в німецьких університетах, а також для 

повторної акредитації відповідних навчальних програм (Käpplinger, 2015). На наш 

погляд, це стосується академічної кваліфікації педагогів дорослих і їх зв’язку з 

піддисциплінами (субдисциплінами) освіти дорослих / безперервної освіти, з одного 

боку, і соціальною практикою освіти дорослих / безперервної освіти – з іншого.  

Потрібно також усвідомити, що академічні знання і вміння в кращому випадку 

можуть створити основу для професіоналізації, але самі по собі не 

професіоналізуються. Професіоналізація може статися тільки завдяки їх успішному 

співвідношенню з практичними професійними вимогами та іншими процесами. 

Загалом, бакалаврським і магістерським програмам підготовки фахівця освіти 

дорослих потрібен спільний знаменник, який може полягати в утвердженні та 

прийнятті власне концепції людини, в тому, що освіта дорослих має гуманістичне 

ядро і тому має бути соціально, гуманно, економічно і екологічно відповідальною. 

Професіоналізм педагога для дорослих проявляється і в тому, що він може як 

теоретично, так і практично втручатися в функціонування та структуру системи 

освіти суспільства і відповідно активно формувати її. Таким чином, академічна 

професіоналізація включає в себе також розвиток відповідної педагогічної 

самосвідомості, що в кінцевому підсумку є метою різних бакалаврських і 

магістерських програм у майбутньому. 

Аналіз документації, статистики, змісту та специфічно німецького підходу до 

наповнення і спрямування спеціальності та спеціалізації – фокусу освітньої 

програми – дозволив констатувати: 
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1. Програми навчання, за змістом дотичні до напряму «освіта 

дорослих / безперервна освіта», найчастіше віднесені до програм з педагогіки, 

педагогічної науки, наук про освіту і виховання, тому лише частину змісту і модулів 

присвячено власне освіті дорослих. 

2. Упродовж останніх двох десятиліть діапазон варіантів навчання значно 

розширився, оскільки зараз пропонуються більш спеціалізовані ступені бакалавра та 

магістра, які зосереджені (сфокусовані) на «підсферах» (напрямках, аспектах) освіти 

дорослих, а це означає, що спеціалізація і поняття освіти дорослих іноді не 

обов’язково безпосередньо впізнавані в назві кваліфікації, що здобувається 

студентом (наприклад, Магістр управління, Організаційний консалтинг, Коучинг 

тощо). 

3. Спостерігаємо тенденцію до зростання кількості магістерських програм 

підготовки фахівця освіти дорослих, що відкриває нові можливості для підвищення 

академічної кваліфікації тих, хто хоче підтвердити наявні андрагогічні компетенції.  

4. При розробці, акредитації та переакредитації програм бакалаврату та 

магістратури важливу роль відіграє тема придатності до працевлаштування. Тому в 

підготовку і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для дорослих включені й 

інші дисципліни, такі як психологія або економіка, які також присвячені (дорослим) 

освітнім темам, але мають на меті всебічно озброїти студентів специфічними та 

актуальними знаннями, вміннями і навичками для конкурентоздатності на ринку 

праці.  

5. Фактично в усіх навчальних програмах акцент робиться на професіоналізм і 

професіоналізацію педагогів, які працюють з дорослими, та передбачає планомірне 

розкриття наступних пунктів:  

- з чого складається цей професіоналізм і в чому полягають конкретні знання і 

навички педагогів, які працюють з дорослими;  

- визначення профілів компетенцій і посадових інструкцій та того, як вони 

повинні виглядати; 

- розуміння того, де, як і коли слід здобувати і розвивати ці професійні 

компетенції; 
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- усвідомлення необхідності оцінювати та вдосконалювати власні компетенції в 

рамках аспектів забезпечення якості освіти та професійної діяльності. 

Водночас констатуємо чималу кількість невизначених, проблемних та 

дискусійних моментів і тенденцій, що стосуються становлення та розвитку 

академічної підготовки фахівців освіти дорослих у Німеччині. 

По-перше, маломасштабна модульна організація курсів з частою зміною 

предметів і більш високою щільністю екзаменаційних робіт призвела до практичних 

наслідків перетворення і здійснення університетського навчання за шкільними 

принципом. Суб’єктивно це призводить до того, що студенти перевантажені і 

об’єктивно мають менше часу для розвитку в сенсі самонавчання, а більш тривалі 

процеси поглибленого оволодіння тією чи тією сферою знань стають 

малодоступними. Це посилюється величезною диференціацією навчальних курсів в 

рамках Болонського процесу: бажана спеціалізація для певних вимог ринку праці 

сама по собі призводить до того, що теми і галузі знань вже не можуть розглядатися 

фундаментально, комплексно і відповідно до їх загальної соціальної значущості. Від 

попередньої вимоги щодо наявності двох додаткових предметів у гуманітарних 

науках також відмовились, у чому можна переконатись, переглянувши список 

освітніх пропозицій у додатках (див. Додатки В, Г). Незважаючи на всі розумні 

зміни, претензії Болоньї, таким чином, часто були скасовані в практичному тесті. У 

галузі освіти дорослих та безперервної освіти ще не очевидно, що отримання 

ступеня бакалавра, зокрема, привело б до подальшої профілізації професії, про що з 

певним занепокоєнням пишуть Р. Егетенмаєр та І. Шюсслер: «Якщо подивитися на 

нинішні можливості академічної професіоналізації, то стане очевидним, що освіта 

дорослих у Німеччині є лише фрагментовано представленою в бакалавраті та на 

рівні магістратури з різних спеціалізованих компетенцій, таких як консультування, 

управління та організація» (Egetenmeyer & Schüßler, 2012, с.26). 

По-друге, проблемою є «дидактичне зрушення парадигми», при якому 

орієнтація на компетентність, підтримка навчання та коучинг визначено як критерії 

хорошого викладання. З одного боку, були виділені кошти для того, щоб викладання 

велося більш інтенсивно і в невеликих групах. З іншого боку, їх виявилося 
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недостатньо для того, щоб відповідати новому статусу викладання з точки зору 

форматів, обладнання та індивідуальної підтримки. Крім того, скасування плати за 

навчання призвела до того, що довелося відмовитися від багатьох посад, що 

спеціально фінансувалися для цієї мети. А вирішальний момент полягає в тому, що, 

крім браку ресурсів, спосіб викладання практично не змінився: основне розуміння, 

як і раніше, полягає в тому, що викладання має розглядатися як вторинне по 

відношенню до досліджень, а інтерактивні, процесуально і проєктно-орієнтовані 

формати вимагають іншого ставлення з боку викладачів. Це кодифіковано в 

інструкціях по модулях (інструктор з навчання, тренер ...), але рідко реалізується в 

навчальній реальності. Відповідні програми підвищення кваліфікації лекторів досі 

створювалися тільки на добровільній основі. На практиці, особливо в університетах, 

можна спостерігати, що базове фінансування навряд чи змінилося, а також не 

змінилося базове ставлення до важливості викладання в порівнянні з науковими 

дослідженнями і наукою (Suchanek, Pietzonka, Künzel & Futterer, 2012). 

Означені проблемні моменти та аналіз фактичного наповнення і спрямованості 

(фокусу) освітніх програм підготовки кадрів для системи освіти дорослих 

демонструють наявність низки неузгодженостей у системі академічної підготовки 

андрагогів, що виявляється у таких тенденціях: 

1. Спостерігається значне розходження між наміром, фактичною 

спрямованістю навчання та реальними ефектами: в той час як вимога і 

спрямованість навчання та викладання орієнтовані на ринок праці, екзаменаційне 

навантаження, зміна предметів, спеціалізація і невизнання викладання (у 

фінансуванні і фундаментальному оцінюванні), в дійсності протидіють цим намірам.  

2. Відбувається маргіналізація освіти дорослих / безперервної освіти через 

втрату обсягів спрямованості бакалаврату саме на предмети спеціалізації освіти 

дорослих. Так, на рівні програм бакалаврату 9 з 10 (87,1%) програм мають один з 

трьох фокусів – «Педагогіка», «Освітні науки» або «Науки про освіту і виховання». 

Інші позначення (наприклад, навчання протягом усього життя, освіта в галузі 

засобів масової інформації, медіаосвіта, соціальні науки, управління освітою) 

зустрічаються тільки в окремих випадках. Вражаюче, що такі відповідні терміни, як 
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«дорослий» або «безперервна освіта», взагалі не зустрічаються. Отож, теми освіти 

дорослих / безперервної освіти контекстуалізувалися в рамках загальноосвітніх 

наук. На відміну від попиту на професійну кваліфікацію на рівні бакалаврату, на 

цьому рівні не спостерігається прямого звернення до відповідних професійних 

галузей освіти дорослих / безперервної освіти. 

Освіта дорослих / безперервна освіта ледь помітні в програмах бакалаврату з 

освітніх наук. Втрата профілю, яка вже була очевидна в 2010 р. (Faulstich, 

Graeßner & Walber, 2011), – це і є маргіналізація на рівні бакалаврату. 

3. Профілювання в магістратурі, але роз’єднана фрагментація на спеціальні 

теми. Фокуси в позначеннях магістерських програм також різні. Різниця в 

термінології значно більше, ніж в бакалавраті. Хоча тут також домінують терміни 

«освітня наука» і «педагогічна освіта», в них також чітко використовуються терміни 

«освіта дорослих» і «безперервна освіта». Крім того, з’являються специфічні 

аспекти професійної сфери (наприклад, дослідження та розробки в освітній науці, 

медіаосвіта, організаційний та кадровий розвиток, менеджмент в освіті, професійна 

дидактика посередництва, міжкультурна комунікація та освіта, педагогіка 

розмаїття). На рівні магістра можна визначити профілі, орієнтовані саме на 

субдисципліни. 

4. Відмінності між профілями викладання в бакалавраті та магістратурі в 

основному відображені в набагато більшому зосередженні досліджень в сфері 

безперервної освіти саме в магістратурі. Крім того, всі теми, як правило, повніше 

представлені в магістратурі, ніж в бакалавраті. Додатковий математично-

статистичний аналіз модулів підготовки також показує, що теми освіти 

дорослих / безперервної освіти в більшій мірі присутні саме на рівні магістра. Так, 

частка назв модулів, які прямо включають в себе терміни «освіти 

дорослих / безперервної освіти» або «навчання протягом усього життя» приблизно 

однакові лише на перший погляд (MA = 40%, BA = 36%). Адже в магістерських 

програмах додаються відповідні маркери спеціалізації «освіта 

дорослих / безперервна освіта» (наприклад, розвиток людських ресурсів, програми 

або цільові групи, з якими працюватиме майбутній викладач освіти дорослих, – 
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люди похилого віку, мігранти, особи з інвалідністю), які імовірно позначаються як 

освіта дорослих на більш високому рівні (профіль навчання, факультативний 

предмет). У бакалаврських програмах інші назви модулів мають загальні назви, такі 

як «сфери застосування освітньої науки», «дидактична діяльність», або належать до 

структурних елементів навчання, таких як методична підготовка, стажування, 

проєкти або дослідження. В цьому відношенні в назвах модулів магістрів вже зараз 

більш чітко проглядається чітке відношення (стосунок) до освіти дорослих.  

Отже, не дивно, що програми бакалаврату мають нахил до узагальнення; адже 

це закладено в структурну логіку програм бакалаврату та магістратури. Окреслені 

тенденції, що панують в рамках системи академічної підготовки фахівців освіти 

дорослих в Німеччині, безпосередньо впливають на ідентичність самої освіти 

дорослих та процеси професіоналізації окресленої сфери соціального 

функціонування. На цьому тлі закономірно, що академічна безперервна освіта 

набуває все більшого значення і що відповідні професійні маркери можна знайти 

саме в таких освітніх пропозиціях. Процеси професіоналізації, схоже, все більше 

зміщуються в бік цих пропозицій. 

 

2.3. Визнання, сертифікація і підвищення кваліфікації фахівців освіти 

дорослих у Німеччині 

 

У процесі інтернаціоналізації, особливо європейського виміру, важливу роль 

відіграють процеси обліку, визнання, валідації та сертифікації компетенцій. У той 

час як в деяких країнах, таких як Англія, Фінляндія, Норвегія, Швейцарія і Франція, 

протягом багатьох років існувала складна система визнання неформально та 

інформально набутих компетенцій, головним чином у зв’язку із зусиллями щодо 

реформування освіти в цілому (Käpplinger, 2002; Haase, 2007), події в цій галузі в 

Німеччині та Австрії були в основному спровоковані ззовні Європейським Союзом 

(ЄС). Центральну роль зіграла Копенгагенська декларація, прийнята в листопаді 

2002 р., на основі якої в системах освіти і зайнятості держав-членів були 

проштовхнуті нові концепції контролю і проєктування. До них належать 
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Європейські рамки кваліфікацій (EQF) з розроблюваними національними рамками 

кваліфікацій (NQF), а також Європейська кредитна система для професійної освіти і 

навчання ECVET (для сектору професійної освіти) і Європейська мережа 

забезпечення якості у професійній освіті та навчанні (ENQA-VET), а також 

EUROPASS, покликані сприяти прозорості придбання і сертифікації окремих 

компетенцій (Bernhardsson & Lattke, 2011; Egetenmeyer, 2011). 

Зусилля ЄС з проєктування впали на родючий ґрунт, перш за все, в секторі 

освіти освіти дорослих / безперервної освіти (Erwachsenenbildung EB / Weiterbildung 

WB). Однією з основних причин цього є структура цього сектора, що в багатьох 

європейських країнах, як правило, має тенденцію відокремлюватися від державної 

регламентації, має мало законодавчих положень щодо обмеження сфери впливу і є 

дуже плюралістичною. Освіта дорослих / безперервна освіта часто фокусується на 

неформальних освітніх процесах, проте за останні два десятиліття такі сфери, як 

друга освіта, додаткова освіта, базова освіта і вища освіта без відриву від 

виробництва, а також безперервна вища освіта, що також призводить до отримання 

формальної кваліфікації, набувають все більшого значення (Fejes & Nylander, 2014). 

Попит на прозорість і визнання компетенцій актуальний з точки зору змісту, з 

одного боку, в зв’язку зі зростаючою плюралізацією індивідуальних освітніх 

біографій і, з іншого боку, у зв’язку з тим, що політика в галузі освіти вимагає 

більшої доступності в рамках всієї системи освіти. Не слід також ігнорувати вплив і 

самого сектора EВ / WB як такого: завдяки своїй новаторській ролі щодо прозорості 

та забезпечення якості, EB / WB обіцяє собі подальший крок на шляху до визнання в 

якості рівного сектора освіти, особливо поряд зі шкільним сектором. 

У той же час були впроваджені численні моделі й процедури, які в основному 

оцінюють і визнають професійно значущі компетенції, але також і особистісні та 

соціальні компетенції, які вказують на інші аспекти (Erpenbeck & von Rosenstiel, 

2007; Heyse, 2014). Характерною рисою частково дуже відмінних один від одного 

процедур є загальна мета зробити компетенції оцінюваними і порівнянними, 

незалежно від того, де, як і навіщо вони були придбані, і – за наявності відповідних 

процедур – піддати їх (формальній) сертифікації. Підхід заснований на припущенні 
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про рівні права для різних форм навчання, що свідчить про те, що неформально та 

інформально придбані компетенції еквівалентні формально придбаним 

компетенціям. В кінцевому рахунку, мета полягає в тому, щоб створити прозорість і 

порівнянність навчальних досягнень між європейськими країнами, сприяти 

проникності (доступності) і, таким чином, зробити навчання протягом усього життя 

більш доступним для всіх верств населення. 

Наразі існує багато програм: 1) розроблені у рамках проєктної діяльності 

підходи та моделі; 2) національні рамки та моделі, 3) міжнародні професійні 

стандарти. Вони відрізняються масштабами, спектром предметів, рівнем 

кваліфікації, ступенями формалізації. Багато з програм є окремими ініціативами, які 

виникли в рамках певного проєкту, наприклад, концепції навчання, розроблені для 

задоволення конкретних потреб в поточній ситуації, які не претендують на розробку 

довгострокових програм або спроб встановити зв’язок із системою формальної 

освіти. 

Однак у деяких країнах існують постійно діючі програми та кваліфікаційні 

системи. Організаторами зазвичай виступають заклади вищої освіти (якщо мова йде 

про програми, які передбачають отримання ступеню), або провідні організації сфери 

освіти дорослих, які пропонують безперервну освіту для своїх співробітників, як, 

наприклад, у випадку з освітніми програмами для викладачів курсів, пропонованих 

Німецькою асоціацією освіти дорослих. Лише в небагатьох країнах, наприклад, в 

Австрії, Швейцарії та Англії, за межами університетів на національному рівні 

існують розроблені провайдерами кваліфікаційні системи для вчителів, які 

працюють у сфері освіти дорослих. Деякі з цих систем в якості одного з компонентів 

включають сертифікацію компетенцій, придбаних в рамках неформальної та 

інформаційної освіти. Завдяки процедурі офіційного визнання, в ході якої 

уточняються і сертифікуються наявні компетенції, а також додатковому 

відвідуванню курсів для розвитку недостатніх компетенцій, вчителі для дорослих 

можуть отримати кваліфікацію, визнану в цих країнах на національному рівні. 

Серед чинних сьогодні є такі національні кваліфікаційні системи і моделі:  
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1) сертифікат SVEB, розроблений Швейцарською федерацією освіти дорослих 

(SVEB, 2014, http://www.alice.ch/de/ada/zertifikate/; Käpplinger, 2013); 

2) сертифікат WBA «Сертифікований вчитель для дорослих», розроблений 

Австрійською академією додаткової освіти, визначає сім базових компетентностей 

спеціаліста (володіння теорією навчання, дидактична компетентність, 

компетентність в сфері менеджменту, володіння навичками керівництва і 

консультації, знання в сфері бібліотечної справи і інформаційного менеджменту, 

навички спілкування, особистісні навички (wba Weiterbildungsakademie Österreich, 

http://www.wba.or.at/studierende/kompetenzen_zertifikat.php;http://wba.or.at/interessierte

/ueberblick.php.; Brünner & Gruber, 2014; Reisinger & Wagner, 2011; Steiner, 2010);  

3) диплом викладача в секторі освіти впродовж усього життя (DTLLS), що 

відповідає «Професійним стандартам Організації з освіти протягом всього життя в 

Великобританії для тренерів, репетиторів, викладачів, які працюють у сфері освіти 

протягом всього життя» (DTLLS, 

http://collections.europarchive.org/tna/20110214161207/; http:/www.lluk.org/wp-

content/uploads/2010/11/new-overarching-standards-for-ttt-in-lifelonglearning-sector.pdf). 

Професійні профілі вчителів для дорослих стали предметом розгляду низки 

європейських досліджень і проєктів. Частина їх займалася дослідженням питання, 

якими компетенціями повинні володіти вчителі для дорослих. Інші проєкти були 

присвячені розробці конкретних портфельних інструментів для вчителів для 

дорослих, які можуть бути використані для визнання вже існуючих компетенцій, 

встановлення потреб у розвитку додаткових компетенцій, а також для планування 

безперервного професійного навчання. Внаслідок свого міжнародного фокусу і мети 

встановлення стандартів, ці проєкти й розроблені професійні профілі представляють 

особливий інтерес і для розробки концепції спеціалізації в Україні. 

Відомими є такі європейські дослідження та моделі: 

1) «Кваліфікований вчитель для дорослих у Європі (AGADE)» (2004-2006 рр., 

партнери – Естонія, Ірландія, Литва, Латвія, Норвегія, Португалія, Швеція, 

Угорщина). Мінімальні стандарти для вчителів для дорослих у Європі відповідно до 

4-ох ролей – учитель, консультант, фасилітатор, тренер; 16 критеріїв 

http://www.alice.ch/de/ada/zertifikate/
http://wba.or.at/interessierte/ueberblick.php
http://wba.or.at/interessierte/ueberblick.php
http://wba.or.at/interessierte/ueberblick.php
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кваліфікованого викладача, в тому числі критерії, які стосуються особистості 

фахівця (6 позицій), а також критерії, які стосуються професійної сфери (10 позицій) 

(Jääger & Irons, 2006, http://www.vabaharidus.ee/public/files/LPIA_Agade_A4.pdf);  

2) «Визнання психолого-педагогічних компетенцій викладачів для дорослих, 

придбаних в ході інформальної та неформальної освіти (VINEPAC)» (2006-2008 рр., 

партнери – Німеччина, Франція, Мальта, Румунія, Іспанія) – інструмент т.зв. 

«Validpack» для визнання психолого-педагогічних компетенцій вчителів (тренерів), 

які працюють у сфері освіти дорослих; конкретизує зміст компетентностей за 

сферами «знання/навчання», «управління», «оцінка та підвищення якості навчання», 

«мотивація і консультування», «особистий і професійний розвиток» (Strauch, 2008); 

3) «Гнучкі шляхи професіоналізації для вчителів для дорослих між 6-м і 7-м 

рівнями Європейської кваліфікаційної рамки (Flexi-Path)» (партнери – Німеччина, 

Естонія, Великобританія, Італія, Румунія, Швейцарія, Іспанія) – портфельний 

інструмент компетенцій для висококваліфікованих вчителів для дорослих, які вже 

мають досвід роботи й обіймають керівні посади; визначає компетенції в трьох 

галузях «Навчання – Люди – Практика», які складають основу профіля Магістра 

освіти дорослих 7-го рівня Європейської кваліфікаційної рамки (Flexi-Path Toolkit, 

http://www.flexi-path.eu/); 

4) «Ключові компетенції спеціалістів у галузі навчання дорослих» 

(загальноєвропейське дослідження, проведене Нідерландським інститутом Research 

voor Beleid, 2010 р.) – охоплюють усю професійну сферу освіти дорослих, 

включаючи всі можливі професійні ролі та функції (Research voor Beleid, 2010, 

http://www.ginconet.eu /sites/default/files/Key_Competences_For_Adult_Educators.pd); 

5) «Кваліфікований викладач (QF2Teach)» (2009-2011 рр., партнери з 

Німеччини, Великої Британії, Італії, Нідерландів, Польщі, Румунії, Швеції та 

Швейцарії) – каталог, який містить дев’ять основних компетенцій, розроблених у 

формі рамок кваліфікації на базі Європейських кваліфікаційних рамок (управління 

групою і комунікація, знання предмета, підтримка навчання, ефективне викладання, 

особистий професійний розвиток, стимулювання навчання, аналіз процесу навчання, 

особистісні якості, допомога учню) (Bernhardsson & Lattke, 2011, 
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http://asemlllhub.org/fileadmin/www.dpu.dk/ASEM/events/RN3/QF2TEACH_Transnatio

nal_Report_final_1_.pdf). 

Отже, у різних країнах світу значна увага приділена розвиткові 

професіоналізму педагогічного персоналу у галузі навчання дорослих (а також 

майбутніх викладачів для дорослих). Проте кожна країна має власні моделі й 

стратегії підготовки педагогів-андрагогів. Ці програми різняться за рівнями 

кваліфікації, обсягом, тематичним спектром навчальних дисциплін, ступенем 

формалізації результатів. Вивчення й аналіз наукових джерел дає підстави 

стверджувати, що у наш час в університетах впроваджуються навчальні курси, що 

розраховані на кілька років, вони забезпечують здобуття вченого ступеня, а поруч з 

цим впроваджуються також короткочасні, одноденні курси перепідготовки 

професіоналів андрагогів з різних галузей знань. 

Важливу роль у підвищенні якості освіти дорослих і безперервної освіти мають 

ті, хто працює в ній (Kommission der Europäischen Union, 2006). Фахівці-андрагоги 

представляють професійну сферу, яка постійно зростає, є неоднорідна і продовжує 

змінюватися, з великим і часто складним поєднанням завдань і видів діяльності, які 

у наш час виходять далеко за рамки «класичної» ролі тренера або лектора, і 

включають в себе управлінську та консультаційну діяльність, а також, наприклад, 

балансування компетенцій і планування організації навчання за підтримки 

досліджень (Gruber & Wiesner, 2012; Kade, Nittel & Seitter, 2007; Faulstich & Zeuner, 

2008; Kraft, 2006, 2007).  

В. Зайтер (W. Seitter) влучно характеризує цей розвиток освіти дорослих як 

«розширення діяльності, пов’язаної з виконанням завдань» і, таким чином, вказує на 

істотну причину цього розвитку, яка полягає в підвищенні значущості та 

розширенні процесів навчання протягом усього життя як для окремої людини, так і 

для суспільства в цілому (Seitter, 2009). Цей процес змін, за загальним визнанням, 

мало що зробив для того, щоб прояснити професійний профіль тих, хто працює в 

сфері ЕВ / WB. Навпаки: щодо розвитку професіоналізму відзначаються все більш 

протилежні тенденції професіоналізації та депрофесіоналізації (Gieseke, 2009), 



131 

 

причому остання атрибуція пов’язана, перш за все, зі зростаючою нестабільністю 

ринку освітніх послуг для дорослих (Alfänger, Cywinski & Elias, 2014). 

Загалом, професіоналізація відбувається на двох рівнях: на індивідуальному 

рівні, який фокусується на розвитку особистості і її компетенцій, і на колективному 

рівні, який сприяє спільному захисту членів професії для професіоналізації та 

створенню або зміцненню рамкових умов професійної сфери – таких, як прибуток, 

статус зайнятості, навчання і соціальне забезпечення. Обидві перспективи мають 

бути поєднані заради успішного розвитку професіоналізму (Gieseke, 2010; Kraus, 

2012). Якщо подивитися на індивідуальний рівень професіоналізації, тобто на 

зусилля індивідів, спрямовані на формування, підтримку і розширення 

професіоналізму, то постає питання із зміненими вимогами до компетентності 

співробітників системи підвищення кваліфікації. Найнижчий спільний знаменник – 

це виявлення глибоких змін, які вимагають професійного аналізу, базових 

компетенцій в галузі освіти дорослих, а також різних ключових кваліфікацій. Однак 

думки щодо їх характеристики, вибору тем і глибини, а також пов’язаних з ними 

способами придбання, розрізняються – на жаль, тут вони не можуть бути більш 

детально опрацьовані. 

Справа в тому, що люди, які працюють в ЕВ / WB, мають широкий вибір 

вихідних професій, широкий спектр освіти, підготовки та підвищення кваліфікації, а 

також різний досвід роботи. У багатьох випадках їх життєві плани і шляхи менш 

прості, ніж у членів інших професійних груп (Gruber, 2006; Schlüter, 2011; Kraus et 

al., 2013). Це призводить до того, що індивідуально дуже різні стартові позиції 

профілів компетенцій, які в своєму різноманітті і низькій ступені формалізації 

існували тривалий час, навряд чи справили позитивний вплив на розвиток і 

визнання професійної сфери EB / WB (Gieseke & Nittel, 2014; Nittel, 2014), але з 

урахуванням майбутніх численних викликів професійної сфери в контексті навчання 

впродовж усього життя, безумовно, є ресурс, який слід інтенсивніше 

використовувати для розвитку професіоналізму в галузі освіти дорослих. Якщо 

почати з режиму професіоналізації «біографічної стратифікації компетенцій» 
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(Seitter, 2009), то напрошується висновок, що процедури визнання і сертифікації 

компетенцій є розумною моделлю сучасного професійного розвитку. 

Зауважимо, що йдеться не про заміну професіоналізації на курси навчання в 

університетах і коледжах, а також на неформальні і освітні процеси відповідних 

освітніх установ і провайдерів. Швидше, важливим є питання про сучасний спосіб 

визнання раніше придбаних компетенцій як передумови для сертифікації. Тому тим 

більш дивно, що кількість таких процедур визнання та сертифікації, які прямо 

стосуються групи людей, що працюють в ЕВ / WB, досі була малокерованою. Деякі 

з процедур спрямовані тільки на конкретну цільову групу професійної сфери – 

наприклад, вчителі («Підтвердження інформальних і неформальних психолого-

педагогічних компетентностей педагогів для дорослих» («Validation of Informal and 

Non-Formal Psycho-Pedagogical Competencies of Adult Educators» (VINEPAC) або 

інструктори з безперервної професійної освіти («Консультації зацікавлених сторін 

для підтвердження матриці компетенцій для тренерів з безперервної професійного 

освіти та навчання» (Certi4Train), інші зосереджені тільки на одній федеральній 

землі (наприклад, KOMPASS в Саксонії) або обмежені певною асоціацією 

(«Викладання в освітніх центрах для дорослих» DVV). Існують також процедури, 

які пропонують оцінку без подальшої сертифікації (Strauch, 2012, с.158-159). 

Європейські кваліфікаційні рамки, запропоновані Євросоюзом у 2008 р., 

визначають контрольні показники, що застосовуються в міждержавному масштабі. 

Однак вони не визначають єдині вимоги до всіх рівнів кваліфікації, а дають лише 

абстрактне порівняння їх в залежності від змісту. Тоді як можливість порівняння 

кваліфікацій на основі змісту потребує диференційованого його розуміння. В 

контексті освіти дорослих це означає, що потрібно досягти єдиної точки зору щодо 

того, якими компетенціями повинні володіти вчителі різних рівнів кваліфікації. 

Ці розробки лягли в основу спільного проєкту Німецького інституту освіти 

дорослих – Центру освіти протягом життя ім. Лейбница (DIE) та Інституту 

міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV 

International) з підготовки, реалізації та розповсюдження навчальної програми 

підготовки вчителів для дорослих в університетському секторі, яка базується на 
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основних принципах освіти дорослих, відповідає міжнародним науковим 

стандартам і підходить до використання в міжнаціональному масштабі. Результатом 

такої ініціативи стала Програма Curriculum globALE (2012-2013 рр.) – модульна 

навчальна програма, що визначає ключові компетенції викладачів для дорослих 

незалежно від конкретної сфери діяльності (за блоками «Теоретичний 

(андрагогічний)», «Дидактичний», «Суспільно-правовий», «Компаративний», 

«Психолого-комунікаційний», «Управлінський»). Рівень кваліфікації, який 

відповідає цим компетенціям, є базовим рівнем кваліфікації спеціалістів в сфері 

освіти дорослих. В якості основного профілю було взято спеціаліста, який працює 

головним чином у сфері викладання. Іншими словами, кінцеві результати навчання, 

описані в навчальній програмі, складають кваліфікацію, якою повинні оволодіти 

вчителі курсів, тренери, лектори та ін. в якості необхідної умови для професійного 

виконання свої роботи. Відповідно до Європейської кваліфікаційної рамки, 

навчальна програма віднесена приблизно до 5-го рівня (Avramovska, 

Czerwinski & Lattke, 2015, https://www.dvvinternational.de/fileadmin/files/Inhalte_Bilde

r_und_Dokumente/Materialien/Curriculum_globALE/CG_2nd_Edition.RU.PDF). 

У межах дослідження про доцільність, проведеного Німецьким інститутом 

освіти дорослих та Марбурзьким університетом імені Філіппа, були розроблені 

довідникові рамки, в яких описуються основні сфери компетенції провайдерів 

послуг у сфері безперервної освіти і вказуються способи присвоєння ступенів і 

свідоцтв (Heininger, 2019; Mayring & Fenzl, 2019). Також повинні були бути 

включені неформально придбані компетенції.  

У кінці 2014 р. в Німеччині був запущений проєкт, який фінансується BMWF, 

метою якого є розробка єдиної системи визнання компетенцій вчителів в сфері 

освіти дорослих / безперервної освіти. Цей проєкт «Основи розробки міжвідомчої 

процедури визнання компетенцій вчителів в галузі освіти дорослих та безперервної 

освіти» (GRETA) здійснюється Німецьким інститутом освіти дорослих (DIE) у 

співпраці з вісьмома відомими федеральними і зонтичними асоціаціями 

професійної, підприємницької та загальної освіти дорослих / безперервної освіти. У 

рамках науково-дослідного проєкту повинні бути описані і розроблені процедури і 
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відповідні інструменти, за допомогою яких можна буде визначити, затвердити і 

сертифікувати неформально та інформально придбані компетенції тих, хто працює в 

сфері освіти дорослих / безперервної освіти. Однією з головних цілей є розробка 

довідникової бази, яка послужить основою для Міжорганізаційної системи 

визнання. При цьому використаний досвід моделей визнання і сертифікації з Австрії 

та Швейцарії, а також інших європейських країн (Bosche, Brandt, Jütten & Strauch, 

2015). 

Так, у рамках проєкту GRETA розглядається питання про те, щоб у наш час 

інструктори, які працюють в DIE, ініціювали процеси сертифікації вже здобутих і 

ще несертифікованих педагогічних кваліфікацій у різних провайдерів (Bosche et al., 

2015). У випадку незалежних провайдерів досі немає ніяких ініціатив (за винятком 

стандартів якості), спрямованих на підвищення професіоналізму через навчання. Це 

залишено на розсуд самих людей. Це є причиною сьогоднішнього попиту на 

здобуття кваліфікації педагога для дорослих саме в університетах 

(Egetenmeyer & Schüßler, 2014b). Однак до недавніх пір університети, про що більш 

детально йшлося раніше, не могли адекватно виконувати свої завдання. 

Призначення проєкту GRETA вбачається у розробці і впровадженні 

міжвідомчих довідникових рамок для визнання компетенцій тих, хто працює в сфері 

освіти дорослих, з тим щоб домогтися «більшої прозорості і якості на 

неоднорідному ринку безперервної освіти» (Fuchs, 2015). 

У рамках проєкту GRETA були розроблені інструменти і процеси для 

процедури визнання, спрямовані на підвищення якості викладацького складу і 

внесення сталого вкладу в професіоналізацію освіти дорослих та безперервної 

освіти. Далі пропонуємо розглянути можливості валідації педагогічних компетенцій 

за допомогою інструменту PortfolioPlus, а також плановані етапи впровадження та 

тестування поточної другої фази проєкту. 

Отже, вчителі, викладачі, педагоги не тільки є в кількісному відношенні 

найбільшою групою зайнятих в сфері освіти дорослих та підвищення кваліфікації в 

Німеччині, а й вносять свій професійний внесок в успіх навчально-педагогічного 

процесу і, таким чином, є важливим якісним фактором для цього освітнього сектора 
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(Marx, Goeze, Kelava & Schrader, 2018; Kraft, Seitter & Kollewe, 2009; Schrader, 

Hohmann & Harz, 2010; Siebert, 2012). Відповідно до ідеально-типового ланцюга 

ефектів, запропонованого Е. Терхарт (E. Terhart), підготовка та підвищення 

кваліфікації викладачів стимулює розвиток їх професійних компетенцій, які, в свою 

чергу, є центральним фактором якості навчально-педагогічних процесів і, в 

кінцевому рахунку, впливають на успішність учасників (Terhart, 2012).  

Тобто розвиток професійних компетенцій може також опосередковано 

впливати на успішність учнів. На відміну від офіційної системи освіти, викладачі, 

педагоги в системі освіти дорослих часто набувають свої педагогічні навички 

неформально. Для стимулювання розвитку професійних компетенцій вчителів в 

сфері безперервної освіти необхідні процедури, що дозволяють зробити ці 

неформально придбані педагогічні компетенції видимими і впізнаваними. На 

першому етапі необхідно визначити відповідні педагогічні компетенції дорослих, а 

потім представити їх прозорий спосіб за допомогою відповідної процедури з метою 

їх цілеспрямованого заохочення і розвитку. Саме тут починається проєкт GRETA: 

на першому етапі проєкту в рамках проєкту GRETA I, що фінансувався BMBF, з 

2014 по 2018 рр. були розроблені продукти і процеси щодо визнання та просування 

педагогічних компетенцій вчителів в галузі освіти дорослих та безперервної освіти, 

в яких беруть участь відомі асоціації з безперервної освіти. Мета полягала в тому, 

щоб підвищити статус викладачів і безперервної освіти в цілому, підвищити 

професіоналізм викладацького складу і зробити стійкий внесок в професіоналізацію 

освіти дорослих та безперервної освіти. Особлива додана вартість розроблених 

концепцій і інструментів полягає в безпрецедентному до теперішнього часу 

міжорганізаційному співробітництву в галузі освіти дорослих та безперервної 

освіти, в якому партисипативні інтереси займають другорядне місце на користь 

розвитку професіоналізму (Lencer & Strauch, 2016). 

На другому етапі проєкту GRETA II, що також фінансується BMBF, до кінця 

2021 р. триває тестування і оцінювання продуктів і процесів визнання компетенцій 

вчителів в рамках пілотного проєкту у всіх сферах безперервної освіти. Розроблені 

інструменти і концепції використовують в різних умовах. Конкретно це означає, що 
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15-20 установ використовують інструменти визнання в адаптивній формі, з тим щоб 

врахувати різну логіку дій і культури, специфіку персоналу і неоднорідність сфери 

безперервної освіти (Bosche, Strauch, Schneider & Brandt, 2019). У ході пілотної фази 

до 1000 вчителів мають можливість безкоштовно отримати визнання своїх знань і 

навичок. 

З метою розробки інструментів і відповідної процедури для визнання і 

заохочення компетентності вчителів першим кроком було досягнення консенсусу 

щодо того, які компетенції і компетентність мають значення для освітньої 

компетентності дорослих. Однак до теперішнього часу в системі безперервної освіти 

відсутнє загальне розуміння того, що повинні знати і вміти вчителі, які працюють в 

системі безперервної освіти, щоб мати можливість добре викладати. Цю прогалину 

було закрито в GRETA.  

Спираючись на результати досліджень і практики у сфері безперервної освіти 

на національному та європейському рівні, які стосуються різних областей 

професійної компетенції вчителів, а також на існуючі процедури заохочення і 

розвитку професійних компетенцій (Lattke & Jütte, 2014; Rohs, Rott, Schmidt-

Hertha & Bolten, 2017; Strauch, 2008; Research voor Beleid & Plato, 2008), на першому 

етапі проєкту була розроблена єдина модель компетенцій для вчителів в сфері 

освіти дорослих та безперервної освіти: модель компетенцій GRETA 

(Lencer & Strauch, 2016). Це структурна модель, яка цілісним чином показує, які 

знання і навички, а також які установки і мотивації мають значення для хорошого 

викладання в рамках освіти дорослих та безперервної освіти. Вона була задумана і 

згодом затверджена в рамках багатоступеневого науково обґрунтованого процесу із 

залученням і схваленням різних учасників процесу безперервної освіти. 

Модель компетенцій GRETA складається з чотирьох аспектів компетенції: 

професійні цінності і переконання, професійний самоконтроль, предметні і польові 

знання, а також практичні знання і навички. Всього в рамках цих чотирьох аспектів 

компетенції можна об’єднати одинадцять областей і 25 аспектів компетенції. Для 

всіх 25 граней компетенцій доступні стандартизовані описи компетенцій, 

орієнтовані на навчальний результат. 
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На основі моделі компетенцій і описів компетенцій був розроблений продукт 

GRETA PortfolioPlus для ідентифікації та документування описаних компетенцій за 

допомогою когнітивної і афективної таксономії цілей навчання відповідно до 

таксономій Б. Блума (Bloom, 1973), Д. Кретвула та Л. Андерсон 

(Krathwohl & Anderson, 2009). Так званий GRETA PortfolioPlus пропонує вчителям, 

незалежно від їх досвіду, трудових відносин або предмета, можливість збалансувати 

свої компетенції, набуті формальним, неформальним та інформальним способами 

(Bosche, Schneider & Strauch, 2018). У ньому міститься близько 70 питань, що 

охоплюють весь спектр компетенцій моделі компетенцій GRETA, і задаються 

питання про цільових знаннях і навичках викладачів, а також наводяться 

рекомендації по роздумам про власне педагогічної діяльності. Таким чином, 

PortfolioPlus має на меті поєднання сумативного і формативного підходів до оцінки 

компетенцій (CEDEFOP, 2016). З одного боку, він дозволяє користувачам надавати 

докази своїх власних компетенцій і, таким чином, носить узагальнюючий характер. 

З іншого боку, процедура, особливо заключна консультація з навченими 

експертами, стимулює процеси професіоналізації, що підкреслює формувальний 

характер (Bosche, Schneider & Strauch, 2018). 

PortfolioPlus розділений на базовий рівень, який охоплює фундаментальні 

знання і навички вчителів і орієнтований, наприклад, на вчителів, які працюють 

неповний робочий день. Після завершення роботи над PortfolioPlus навчені експерти 

оцінюють компетенції, виявлені і задокументовані в PortfolioPlus. Результати 

представляються в рамках оцінки компетентності та доводяться до відома педагогів 

в ході наради зі зворотним зв’язком. Частиною цієї дискусії є також вказівка 

можливих окремих областей навчання або конкретних можливостей підвищення 

кваліфікації для стимулювання власного професійного розвитку. Беручи участь в 

оцінці компетенцій за допомогою PortfolioPlus, педагоги отримують можливість 

продемонструвати свої компетенції, які вони придбали переважно неформально і 

неофіційно. Вони отримують стимул для власного планування підвищення 

кваліфікації і, таким чином, можуть краще оцінювати і покращувати свої позиції на 
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ринку. PortfolioPlus у наш час доступний в форматі PDF. У майбутньому він буде 

доступний у вигляді онлайн-анкети. 

Для того, щоб мати можливість оцінювати і розпізнавати компетенції, 

конкретизовані й документовані в PortfolioPlus, були розроблені інструменти 

оцінки, за допомогою яких навчені експерти можуть проводити оцінку. Інструменти 

включають в себе оціночну сітку і керівництво з оцінки, що містить певні якісні і 

кількісні критерії оцінювання конкретних питань PortfolioPlus (Bosche, 

Schneider & Strauch, 2018). Як сітка, так і керівництво, були розроблені на основі 

операційної моделі компетенцій. Після завершення курсу підготовки інструменти 

допомагають створювати індивідуальні оцінки компетенцій, які рецензенти 

роздають вчителям на заключних індивідуальному зборах по зворотного зв’язку.  

Баланс компетенцій складається з графічної презентації результату балансу 

компетенцій (колеса компетенцій), яка розрізняє п’ять і шість рівнів компетенцій, а 

також відповідного письмового балансу. При цьому пояснюються результати по 

окремих областях компетенції, виділяються індивідуальні сильні сторони вчителів, 

фіксуються можливості розвитку. 

Оцінка завершеного PortfolioPlus здійснюється кваліфікованими і навченими 

оцінювачами. Експерти GRETA відбираються в процесі подачі заявки на підставі 

певного профілю вимог. Профіль вимог включає в себе досвід викладання в галузі 

освіти дорослих та підвищення кваліфікації, оцінку і збалансованість компетенцій, а 

також досвід консультування. Відібрані експерти пройдуть підготовку в Німецькому 

інституті освіти дорослих (DIE), який виступає в якості координуючого органу по 

поточному проєкту, для проведення оцінки, підготовки оцінки компетенцій та 

проведення консультаційних співбесід. Після навчання експертів перші доповіді 

експертів розглядаються з метою підтримки стандартів якості процедури. Експерти 

отримують відгуки про свої перші доповідях в контексті колегіальних консультацій, 

проведених координаційним бюро (Bosche, Schneider & Strauch, 2018). 

На додаток до великого і структурованого PortfolioPlus, у проєкті був 

розроблений низькопороговий інструмент у вигляді первинної перевірки власних 

освітніх компетенцій дорослої людини. Це саморефлексивний лист, який, з одного 
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боку, призначений і для вчителів, які розглядають питання про те, чи хочуть вони 

отримати підтвердження своїх компетенцій і придбати початковий досвід роботи з 

моделлю GRETA. З іншого боку, форма самоаналізу може бути використана в 

установах для визначення власної позиції і для низькопорогової самооцінки без 

проведення оцінки. Крім того, був розроблений набір інструментів, які дають 

можливість провайдерам безперервної освіти порівнювати зміст їх навчальних 

програм до вимог до компетентності, що пред’являються моделлю компетенцій 

GRETA. 

Застосування інструментів GRETA, і зокрема PortfolioPlus, набуває особливого 

значення у сфері освіти дорослих якраз тому, що звертається увага саме на процеси 

індивідуальної професіоналізації, такі як інтенсифікація навчання і підвищення 

кваліфікації, що суб’єктивно сприймається як цілісне визнання власних професійних 

дій або ототожнення вчителів з власним, часто несвідомим професійним іміджем. 

Також передбачено використання цих інструментів для оцінювання якості роботи 

менеджерів з персоналу або постачальників послуг з навчання (Schrader & Loreit, 

2018).  

Для оцінки процесів і продуктів використовуються стандартизовані форми 

оцінки для викладачів, керівників навчальних закладів, постачальників послуг з 

навчання та експертів, які повинні використовуватися для збору заяв про оцінку 

зусиль, інструментів, доданої вартості, а також про необхідність адаптації та 

розвитку. Крім того, передбачена подвійна оцінка портфелів, щоб перевірити 

об’єктивність і надійність інструментів оцінки та портфеля. 

Тестування продукції GRETA проводиться з середини 2019 року, і перші 

викладачі вже використовують PortfolioPlus. Експерти GRETA пройшли навчання 

відповідно до описаних стандартами якості і приступили до оцінки завершеного 

PortfolioPlus. В ході цього також почалися супутня оцінка і дослідження продуктів і 

процесів (Bosche, Strauch, Schneider & Brandt, 2019). Структура вибірки, що 

складається з трьох рівнів, дозволяє отримати різний досвід роботи з продуктами і 

процесами, а також протестувати різні можливі сценарії реалізації. Таким чином, 
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можна буде з’ясувати, як довгострокове створення може увінчатися успіхом на 

індивідуальному, груповому або регіональному рівні. 

За допомогою цільової вибірки в 1000 валідаційних випадків з усіх галузей 

освіти дорослих та безперервної освіти можна зробити заяви про переваги, 

потенціал, функції та умови реалізації в відношенні широкого впровадження 

PortfolioPlus і пов’язаних з ним інструментів оцінки у сфері безперервної освіти. 

Крім того, за результатами оцінки будуть зроблені висновки щодо перегляду і 

вдосконалення процесів і продукції в рамках проєкту GRETA, які будуть включені в 

встановлені терміни перегляду. Постійна оцінка та вдосконалення продуктів і 

процесів є центральною передумовою для всебічного та успішного впровадження 

процедури визнання GRETA в систему підвищення кваліфікації в Німеччині. Таким 

чином, ця основа може бути використана для інноваційної, постійно діючої 

процедури, що дозволяє зробити компетенцію вчителів помітною у всіх навчальних 

закладах, що створює ідентичність і зміцнює безперервну освіту зсередини. 

Аналіз основних термінів, які використовуються в контексті визнання і 

сертифікації компетентності, показує справді міжнародні витоки цих процедур. На 

відміну від німецькомовного світу, де протягом тривалого часу освітні шляхи і 

кваліфікації з високим ступенем формалізації розглядалися як гарантія успішного 

навчання, в інших країнах (наприклад, в Африці, Латинській Америці і в деякій мірі 

в Європі) неформальне й інформальне навчання також функціонувало як важлива 

частина процесів професійного та особистісного розвитку, гідних визнання і 

сертифікації (Yang, 2015). Аналогічним чином і в світлі недавніх зусиль ЄС з 

управління процесом валідації і визнання (Rat der Europäischen Union, 2012), багато 

термінів взяті з англійської мови. Факт перекладу, а також неоднозначність багатьох 

термінів означає, що їх вживання, зокрема в німецькомовній літературі часто буває 

непослідовним, до того ж терміни не завжди вживаються вибірково. Проте, 

з’являються певні лінії, які будуть коротко пояснені на основі типового ходу 

процесу визнання і сертифікації у сфері педагогічної діяльності, у т.ч. освіти 

дорослих. 
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По суті, всі процедури зосереджені на обліку і визнанні компетенцій. У цьому 

контексті компетенція (компетентність) розглядається як ключова концепція в 

сучасній освітній діяльності. Незважаючи на всі відмінності у визначеннях, 

компетенція завжди полягає в динамічній здатності справлятися зі складними 

вимогами в конкретних ситуаціях. Важливу роль у цьому відіграють незалежні і, 

перш за все, випереджувальні дії в досі часто незнайомих ситуаціях. Згідно з 

ученими Й. Ерпенбек (J. Erpenbeck) і Л. фон Розенштіеля (L. Rosenstiel), компетенції 

– це «самоорганізовані диспозиції, які прив’язані до індивідуумів і залежать від 

контексту, в якому вони в кінцевому підсумку повинні проявити себе» 

(Erpenbeck & von. Rosenstiel, 2003). Компетенції включають в себе не тільки знання, 

а й навички, набуті за тривалий період часу і прив’язані до досвіду – вони здатні 

розвиватися і розширюватися. У той час як компетенція належить до загальної 

здатності людини, тобто її потенціалу, продуктивність відноситься до тієї частини 

здатності, яка стає видимою в певних діях. Це означає, що тільки продуктивність 

може бути зафіксована і виміряна – компетенція не може. Однак компетентність 

можна вивести з ефективності (Gnahs, 2010). 

Ще один важливий термін, пов’язаний з орієнтацією компетенцій на дії, – це 

результат. У цілому це належить до «позитивних або негативних довгострокових 

соціально-економічних змін або впливу, які прямо або побічно пов’язані з 

ресурсами, діяльністю та втручанням» (CEDEFOP, 2011, с.117). З точки зору 

освітніх процесів це належить до «середньострокових і довгострокових наслідків 

заходів в галузі освіти, зазвичай пов’язаних з професійним використанням освітніх 

кваліфікацій» (Tenorth & Tippelt, 2007, с.539). Одним словом, мова йде про 

результати навчання, тобто про те, що учні знають, розуміють або можуть зробити 

після завершення процесу навчання будь-якого роду. 

Загалом, моделі визнання є багатоступеневими процедурами, які мають 

регульований процес, втягують різних учасників і працюють з різними методами 

(Geldermann et al., 2009). Вони зосереджені на індивідуумі і враховують результати 

його навчання. Критерії якості та надійності складають основу всього процесу 

визнання, який, як правило, також включає в себе різні цикли керівництва, а також 
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незалежну оцінку протягом усього процесу. Основна структура, як правило, 

розділена на три фази: орієнтації, оцінки, перевірки (CEDEFOP, 2009). На рисунку 

представлено схему процесу визнання і сертифікації компентностей (рис. 2.3.1): 

 

Інформація та консультування 

 

Оцінка і балансування компетентності 

 

Оцінка та аналіз 

 

Валідація 

 

Сертифікація 

Рис. 2.3.1. Процес визнання і сертифікації (власна ілюстрація). 

 

Що стосується процесу визнання компетентності, то поряд з інформуванням і 

консультуванням, також часто використовуються терміни «реєстрація і 

балансування компетентності», «оцінка і аналіз», «валідація» і «сертифікація». 

Найчастіше весь процес, починаючи з отримання інформації та рекомендацій і 

закінчуючи валідацією – іноді до формальної сертифікації – називається визнанням. 

Це формальне, більш процесуальне привласнення значення походить з 

англосаксонського світу. Тут проводиться відмінність між визнанням – з метою 

визнання головним чином формального – і акредитацією з метою визнання 

досягнень в сфері неформальної та інформальної освіти (CEDEFOP, 2011). Однак 

дискурсно-історичне позначення визнання виходить далеко за рамки цього 

процесуального та нормативного варіанта визнання (Schäfer & Thompson, 2010). 

Таке розуміння визнання знаходить свою сучасну відправну точку в освіті, де 

соціальні структурні зміни і супутній їм фокус на індивідуальність і ідентичність 

змушують людей звертатися до себе і визначати своє соціальне і професійне 

становище вже не через сімейну або класову приналежність, а через ставлення до 
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себе. Характерною рисою цієї сучасної концепції визнання є знаменитий вислів 

Гегеля: «Вони визнають один одного як такі, що взаємно визнають один одного» 

(Гегель in: Schäfer & Thompson, 2010, с.44). Він є відправною точкою для різних 

філософських, програмних і політичних видів використання визнання, які мають 

спільний знаменник: позитивний відтінок як в морально-етичному сенсі в сенсі 

оцінки і поваги, так і в юридичному сенсі в сенсі формального визнання (наприклад, 

щодо доведення навчальних досягнень). 

Важливим першим кроком у процесі визнання є індивідуальна оцінка ситуації 

за допомогою оцінки та балансування компетенцій. Згідно з міркуваннями 

А. Штраух (А. Strauch) та ін., оцінка компетенцій включає в себе «ідентифікацію, 

класифікацію, оцінку і документування компетенцій з використанням різних якісних 

і кількісних методів» (Strauch, Jütten, & Mania, 2009, с.25). Вони можуть бути як 

сумативними / балансними, так і формативними / формованими. Методологічно це 

інтерв’ю (усні і письмові), спостереження, аналіз матеріалів і так звані «змішані 

методи», такі як оціночні центри, паспорти компетенцій і портфоліо. В основному, 

цей етап полягає у вивченні власної біографії щодо констатації, визначення та 

документування раніше придбаних компетенцій. У багатьох випадках цей процес 

вже містить елементи балансування, тобто порівняння з відповідним профілем 

вимог до компетенції в якості орієнтира часто відбувається в різних циклах і на 

різних рівнях. Таке балансування існуючих і необхідних компетенцій здійснюється 

як індивідуально особою, яка проводить оцінку, так і – часто супроводжуючи і 

обов’язково завершуючи її – незалежним органом. 

За аналогією з терміном «визнання» центральний термін «валідація» у галузі 

освіти характеризує, з одного боку, конкретну технологічну процедуру перевірки 

результатів навчання (в цьому контексті її часто прирівнюють до процесу визнання, 

описаного вище). З іншого боку, це абстрактний процес, в якому результатам 

навчання присвоюється певна цінність з перспективою використання (Lattke, 2006). 

В даному випадку валідація розуміється як один з етапів процесу визнання. На 

першому етапі документовані і оцінені результати навчання зіставляються з 

заданими стандартами – в нашому випадку з відповідними профілями (оцінкою) 
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педагогічних вимог до педагога дорослих. На другому етапі оцінка проводиться 

шляхом видачі «підтвердження компетентним органом або установою, що 

результати навчання (знання, навички та / або компетенції), досягнуті людиною в 

формальному, неформальному або інформальному контекстах, були оцінені 

відповідно до встановлених критеріїв і відповідають вимогам стандарту валідації. 

Валідація зазвичай призводить до сертифікації» (CEDEFOP, 2011, с.201). Однак в 

цьому немає необхідності – насправді, процеси валідації часто також 

використовуються в якості альтернативного і / або додаткового способу 

ідентифікації та визнання компетенцій освіти дорослих і безперервної освіти 

відносно «класичного», найвищою мірою формалістичного визнання кваліфікацій. 

У моделях AdA і WBA, про які зазначалося раніше, сертифікація відбувається в 

кінці процесу. В принципі, сертифікати виконують різні функції в суспільстві і 

особливо в системі освіти: для окремої людини вони є «дороговказною зіркою» 

навчання (Käpplinger, 2013), вони можуть забезпечити або також закрити доступ до 

подальших освітніх шляхів, вони контролюють відбір, надають регулюючий вплив і 

мають велике значення для розподілу на ринку праці (Käpplinger, 2013; Nuissl, 

2010). Сертифікація підтверджує за допомогою сертифіката, що попередня оцінка та 

валідація результатів навчання індивіда проводилася відповідно до зазначеного 

стандарту (CEDEFOP, 2011). Одним словом, сертифікація – це гарантія валідації; 

для сертифікованої особи вона вказує на певний результат навчання. Сертифікація 

здійснюється легітимною і незалежною установою або випробувальним органом, в 

який у випадку сектора ЕВ / WB входять представники, зокрема, приватних 

сертифікаційних органів, а також державних, громадських і корпоративних. Чи 

визнаються сертифікати, і якщо так, то яким чином, значною мірою варіюється і 

залежить від багатьох факторів. До сих пір – особливо для Німеччини, Австрії та 

Швейцарії – було дійсним наступне: чим більш офіційна, стандартизована і 

пов’язана з державними формами роботи кваліфікація (спеціалізація, спеціальність, 

сфера діяльності), тим більше визнання, принаймні, з точки зору атрибуції. 

На головній сторінці Німецького інституту освіти для дорослих розміщений 

навчальний посібник з безперервної освіти, в якому чітко представлені всі діючі у 
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наш час навчальні програми, диференційовані за федеральним землям, і містяться 

посилання на вищі навчальні заклади (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 

(DIE), https://www.diebonn.de/weiterbildung/studienfuehrer/studiengaengelaender.aspx). 

Наразі налічується 138 навчальних курсів з EB/WB. Програми на здобуття 

вченого ступеня мають різні назви і різний зміст (наприклад, освітні науки, 

управління освітою, міжкультурна освіта, педагогічна наука, педагогіка, освіта 

дорослих, безперервна освіта, соціальна і організаційна педагогіка). 

За межами закладів вищої освіти також існує велика кількість різних 

провайдерів безперервної освіти, що пропонують настільки ж широкий спектр 

курсів безперервної освіти для дорослих / викладачів, які працюють на постійній 

основі. З метою підвищення прозорості для цільової групи Німецький інститут 

освіти дорослих створив базу даних QUALIDAT (www.die bonn.de/qualidat). 

QUALIDAT – це база даних, призначена спеціально для тих, хто зайнятий у сфері 

безперервної освіти (інструктори, керівники курсів, лектори, інструктори з 

навчання, планувальники, менеджери і адміністративний персонал). Для цієї 

цільової групи передбачені пропозиції щодо підвищення кваліфікації, а також зручні 

варіанти пошуку. База даних QUALIDAT містить близько 1200 пропозицій 

безперервної освіти з широкого кола тем. Всього зареєстровано близько 400 

провайдерів – у наш час це 16 національних асоціацій освітніх центрів для дорослих, 

36 індивідуальних освітніх центрів для дорослих, 70 університетів та 

університетських установ, 12 церковних установ і 267 інших провайдерів (Strauch, 

Pohlmann, Robak & Kühn, 2015, с.35). 

Відповідно до різнорідної структури провайдерів існує велика кількість різних 

ступенів, сертифікатів і свідоцтв, обсяг, термін дії і ринкова вартість яких навряд чи 

можуть бути оцінені. До сих пір немає критеріїв якості курсів безперервного 

навчання, які дозволили б клієнтам оцінити їх, і немає інтеграції курсів 

безперервного навчання в загальну систему кваліфікації педагогів для дорослих. 

Саме тому проєкт GRETA покликаний вирішити цю проблему. 

У цілому, в професійній сфері безперервної освіти спостерігається висока 

готовність до продовження освіти. В рамках комплексного дослідження кафедра 
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загальної педагогіки та педагогічних досліджень Мюнхенського університету імені 

Людвіга Максиміліана в період 2007-2009 років провела обширне обстеження з 

питань освіти дорослих, потреб в безперервній освіті та підготовці педагогів для цієї 

сфери (von Hippel & Tippelt, 2009). Можна помітити відмінності: співробітники, що 

займаються плануванням, бачать особливу необхідність в подальшій підготовці в 

області розробки нових пропозицій, роботи з цільовими групами і маркетингу, в той 

час як викладачі концентрують увагу на таких напрямах, як методологія / дидактика, 

мотивація учасників, консультування учасників, врегулювання конфліктів і 

підвищення кваліфікації фахівців (Fuchs, Kollmannsberger, Schwickerath, Barz, von 

Hippel & Tippelt, 2009). 

Для подальшого підвищення професіоналізму та якості безперервної освіти 

актуальним завданням є систематизація кваліфікації (навчання та підвищення 

кваліфікації) та формування профілів компетенцій. Повинні бути описані (змінені) 

завдання і види діяльності, а також вказані вимоги, що випливають з них. Існуючі 

пропозиції щодо навчання та підвищення кваліфікації повинні бути систематизовані 

і інтегровані в загальну систему, а в мережі провайдерів повинна бути розроблена 

визнана і орієнтована на компетентність сертифікація. Для цього необхідно 

розробити процедури зіставлення існуючих ступенів і сертифікатів, а також 

процедури визнання неформально набутих компетенцій. 

В інших європейських країнах також не дуже добре структурована професійна 

область безперервної освіти і навчання. Порівнянність систем безперервної освіти 

ускладнена тим, що безперервна освіта в країнах має різну основу і структуру (за 

областями або районами) залежно від історичного розвитку, нинішньої соціально-

політичної ситуації, а також від виділених країнам асигнувань на рівні міністерств: 

наприклад, в країнах Північної і Західної Європи, як правило, можна розрізняти 

інституційними відмінностями між провайдерами (державними / приватними), 

навчальними закладами загальної та професійної освіти, а також навчальними 

закладами безперервної освіти, що спеціалізуються на питаннях змісту (наприклад, 

культурними). Ця диференціація, яку можна описати з точки зору інститутів, 

практично не існує в країнах Південної і Східної Європи: там освіту дорослих 
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пов’язане з громадськими рухами, компаніями, асоціаціями та організаціями (Nuissl, 

2005). 

У всіх європейських країнах існує широкий спектр професійних груп у секторі 

безперервної освіти. Сфери діяльності різні і включають різні завдання. Професійної 

«ідентичності» в якості педагога для дорослих часто не вистачає. Лише меншість 

працює в фіксованих інституційних умовах; більшість, як правило, працює в 

ризикованих трудових відносинах (тимчасова, позаштатна або добровільна робота). 

В останні роки в Німеччині активізувалася дискусія про «підвищення 

компетентності тренерів та педагогів для дорослих», як і в інших європейських 

країнах. Однак сформульовані в країнах опису компетенції / вимоги неоднорідні і не 

узгоджені між собою. Крім того, ці профілі компетенцій в основному належать до 

сектору професійного навчання (тобто для інструкторів з професійної і 

внутрішньофірмової початкової і безперервної освіти). Правові норми в 

європейських країнах також відрізняються один від одного. У деяких країнах 

(Франція, Швейцарія, Італія) існують спеціальні правила в галузі освіти дорослих та 

безперервної освіти. Однак, на відміну від інших професійних галузей, у всіх 

країнах законодавство, що регулює професійну діяльність професійних 

інструкторів, є недосконалим, і існує загальноєвропейська потреба в створенні 

правових рамкових умов. У жодній з країн ЄС доступ до роботи в сфері освіти 

дорослих / безперервної освіти в цілому не регламентований. У різних європейських 

країнах існують різні шляхи навчання, а також можливості доступу до сфер 

діяльності в галузі освіти дорослих / безперервної освіти (Fuchs, 2011). 

Неоднорідність оферентів (осіб чи організацій, що пропонують освітні послуги) 

навчання і кваліфікаційних шляхів по всій Європі означає, що на ринку існує велика 

кількість різних сертифікатів (як Німеччини зокрема, так і в Європі загалом). 

Оскільки досі немає чітких правил в цьому відношенні, їх важко класифікувати і 

вони непрозорі. У той же час, потреба в стандартах діяльності у сфері безперервної 

освіти зростає в зв’язку зі зростаючою конкуренцією між провайдерами та потребою 

установ доводити кваліфікацію персоналу спонсорам, а також замовникам і 

учасникам. Тому, як видається, необхідно в терміновому порядку домогтися 
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загального розуміння компетенцій в галузі EB / WB. Для діяльності в галузі 

викладання Німецький інститут освіти дорослих DIE провів інвентаризацію і 

порівняння по країнах (Egetenmеyer & Nuissl, 2010). 

Як бачимо, кваліфіковані педагоги відіграють ключову роль в процесі навчання 

впродовж усього життя. Вони мають вирішальний вплив на якість викладання і 

навчання в системі безперервної освіти. З метою подальшого розвитку 

професіоналізму в Німеччині слід також розробити і створити систему сертифікації, 

кваліфікації та визнання (загальної, професійної і внутрішньофірмової) безперервної 

освіти / освіти дорослих, в яку можна було б інтегрувати існуючі початкові і 

безперервні курси підготовки і концепції. Модель для Німеччини, однак, повинна 

бути сумісна з європейськими розробками, такими як ті, що у наш час 

впроваджуються з європейськими кваліфікаційними рамками. 

Це також пов’язано зі зміщенням парадигми в сторону результатів навчання і 

орієнтації на компетентність та є «викликом професіоналізації працівників освіти і 

вчителів» (Fuchs, 2015). 

 

Висновки до другого розділу  

 

У взаємодії терміносполук «професія – професіоналізація – професіоналізм» 

ключове значення має академічна підготовка андрагогів, що часто ототожнюється з 

поняттям академічної професіоналізації освіти дорослих. У наукових рефлексіях 

німецьких учених акцентується увага на тому, що цей процес передбачає не лише 

передачу академічних знань в умовах університету, здобуття певної формальної 

кваліфікації, але й можливості особистісного розвитку, набуття широкого спектру 

компетентностей.  

З’ясовано, що безперервна освіта в університетах розглядається як академічна 

безперервна освіта, що передбачає продовження або відновлення організованого 

навчання після завершення початкового етапу освіти, а також після досвіду 

професійної діяльності на оплачуваних посадах або у формі сімейної зайнятості, що 

здійснюється в умовах організації предметно-специфічного навчання у закладі 
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вищої освіти. Як правило, безперервна академічна освіта пов’язана з професійним 

досвідом, але не обов’язково вимагає наявності університетського диплома 

(доповідь Постійної конференції міністрів освіти і культури земель Федеративної 

Республіки Німеччина, 2001). 

Характерною рисою німецької безперервної академічної освіти є її 

зорієнтованість на тих, хто вже має першу професійну кваліфікацію (§ 12 Рамкового 

закону про вищу освіту, 2007). Нині реалізовано численні реформи, спрямовані на 

забезпечення відкритості вищої освіти для кваліфікованих фахівців, зокрема тих, 

хто не має безпосереднього доступу до вищої освіти, але прагне здобути ступінь 

бакалавра чи магістра. Мешканці окремих регіонів, де функціонують університети, 

зацікавлені у пропозиції реалізації безперервної академічної освіти, тому вони є 

цільовою групою, що прагнуть до набуття компетентностей у галузі освіти 

дорослих. Ці цільові групи в університетах формують різні категорії осіб – 

зацікавлені громадяни, соціально визначені групи (жінки, люди похилого віку, так 

звані «відсіяні абітурієнти), професійно-діяльнісні категорії людей (на 

підприємствах, в асоціаціях, на державній службі), випускники відповідних закладів 

вищої освіти. Зорієнтованість на цільову групу визначена у профілі безперервної 

академічної освіти. Таким чином, академічна підготовка в університетах є формою 

освітньої практики дорослих. Викладачі університетів виступають представниками 

професії, тому освітні програми, програми дисциплін забезпечують освітнє 

середовище, де особистість може соціалізуватися у професії. 

Концепція академічної професіоналізації фокусується насамперед на 

кваліфікаційних можливостях, що забезпечуються в університетах і наукових 

установах в галузі освіти дорослих / безперервної освіти.  

У Німеччині з метою створення освітньої кваліфікаційної моделі, яка б 

забезпечувала визнані усіма учасниками освітнього процесу основні компетенції та 

стандарти підготовки фахівців, необхідні для роботи в галузі освіти дорослих, а 

також могла б гарантувати високу якість освітніх пропозицій, сформована базова 

система підготовки педагогічного персоналу освіти дорослих; ця система є 

двоступеневою: бакалаврат (3 роки) та магістратура (2 роки). Секційна комісія 
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Освіти дорослих Товариства педагогічних наук Німеччини (DGfE) запропонувала 

освітні програми бакалаврських та магістерських спеціальностей, які зараз діють у 

країні. Базовій освітній програмі (Kerncurriculum) для бакалаврських / магістерських 

педагогічних спеціальностей за профілем «Освіта дорослих / безперервна освіта», 

що створена для уніфікації освітніх процесів різних університетів, забезпечення 

мобільності та уможливлення взаєморозуміння випускників різних 

вузькопрофільних спеціальностей.  

Аналіз освітніх пропозицій у галузі освіти дорослих / безперервної освіти в 

Німеччині здійснено за матеріалами традиційної для німецької практики навчально-

довідкової літератури (навчальний довідник «Освіта дорослих / безперервна освіта»; 

«Документації навчальних програм в галузі освіти дорослих / безперервної освіти 

включно з програмами очного і заочного навчання в Німеччині»), ресурсами 

авторитетних інформаційний порталів Hochschulkompass та Studium.org. На основі 

використання методів цільового математично-статистичного та змістово-

контекстного аналізу з’ясовано, що наразі в 66 університетах Німеччини (у містах 

Аугсбург, Бамберг, Берлін, Вюрцбург, Єна, Карлсруе, Кельн, Магдебург, Марбург, 

Мюнхен, Кайзерслаутерн, Фрайбург) реалізуються 159 навчальних програм в галузі 

освіти дорослих / безперервної освіти, зокрема 64 програми на рівні бакалаврату та 

95 курсів магістратури. 

Аналіз документації, статистичних даних, змісту навчання андрагогів з 

урахуванням фокусу освітніх програм дозволив виявити такі характерні особливості 

їхньої підготовки: 

1) програми дисциплін у галузі освіти дорослих / безперервної освіти на рівні 

бакалаврату найчастіше стосуються педагогічного фаху, окремий складник 

становлять дисципліни, модулі з проблем освіти дорослих. Частково це призводить 

до «маргіналізації» освіти дорослих / безперервної освіти, що передбачає зменшення 

кількості дисциплін, що стосуються безпосередньо спеціалізації з освіти дорослих 

(переважно 9 з 10-ти програм дисциплін сфокусовані на проблемах педагогіки, 

менша кількість – на проблемах теорії і практики освіти дорослих);  
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2) підготовка фахівця з освіти дорослих переважно відбувається в умовах 

магістратури. У магістерських програмах додаються відповідні маркери зі 

спеціалізації «Освіта дорослих», зокрема: розвиток людських ресурсів, цільові 

групи, з якими працюватиме майбутній викладач у галузі освіти дорослих (люди 

похилого віку, мігранти, особи з інвалідністю) тощо. У бакалаврських програмах 

проблематика модулів визначається з урахуванням загальних проблем педагогіки 

(сфери застосування освітньої науки, дидактична діяльність) або більш конкретних 

проблем навчання, підготовки (методична підготовки, стажування, проєкти, 

дослідження); 

3) упродовж останніх двох десятиліть відбулося розширення можливостей 

для навчання майбутніх фахівців з освіти дорослих на бакалаврському та 

магістерському рівнях з урахуванням фокусу освітніх програм; інколи у фокусі 

програми не визначено спеціалізацію з освіти дорослих, але зміст підготовки за 

програмою свідчить про відповідну спеціалізацію; 

4) при розробленні, акредитації та переакредитації програм на рівні 

бакалаврату та магістратури важливе значення мають можливості 

працевлаштування. З метою підготовки конкурентоспроможного фахівця, розвитку 

його професійної компетентності включені до змісту освітніх програм такі 

дисципліни, як: психологія, економіка з урахуванням потреб різних категорій 

дорослих з метою набуття ними специфічних знань, умінь, навичок, які є важливими 

на ринку праці;  

5) фактично в усіх освітніх програмах акцентується увага на необхідності 

розвитку професіоналізму андрагогів, професіоналізації фахівців з освіти дорослих; 

спроєктовано системне, планомірне формування професійних компетентностей, 

набуття знань, умінь, що визначено у відповідних профілях компетентностей і 

посадових інструкціях; наявне чітке розуміння, яким чином формуються чітко 

визначені професійні якості; змодельовано траєкторію удосконалення фахових 

компетентностей андрагогів у контексті забезпечення якості освіти, професійної 

діяльності. 

Матеріали розділу висвітлені в публікаціях авторки: 1; 3; 6; 9. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ ТВОРЧОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ІДЕЙ НІМЕЦЬКОГО ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ АНДРАГОГІВ 

В ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

 

3.1. Стан та проблеми розвитку освіти дорослих в Україні 

 

В Україні тривають активні процеси, спрямовані на інституалізацію освіти 

дорослих як сфери суспільного життя, складника безперервної освіти і сфери 

професійної діяльності. Свідченням таких позитивних тенденцій стало офіційне 

закріплення нової професійної назви «Андрагог» (наказ Мінекономрозвитку «Про 

затвердження Зміни № 8 до національного класифікатора ДК 003:2010» від 

15.02.2019 р. № 259). Для повної реалізації потенціалу навчання дорослих потрібні 

належні законодавча база та підтримка з боку держави, науковий підхід до 

утвердження ідеї освіти дорослих, розробка стратегії, концепції та змісту 

університетської підготовки майбутніх андрагогів. Певні надбання у цьому 

напрямку вже можна спостерігати та аналізувати з позиції законодавчих ініціатив та 

спроб нормативного регулювання освіти дорослих, наукового забезпечення галузі 

через дослідження українських учених, розмаїтості та якості освітніх пропозицій (у 

т.ч. академічних) як для дорослого населення, так і для майбутніх фахівців освіти 

дорослих – андрагогів. 

Визначальним для інституалізації освіти дорослих як сфери суспільного життя і 

стратегічного напряму розвитку системи освіти є розроблення її нормативно-

правового забезпечення. Тому для розуміння існуючих на даний момент правових 

передумов і підстав розвитку освіти дорослих здійснимо загальний аналіз стану її 

законодавчого забезпечення в Україні. 

Підкреслимо, що донедавна саме поняття «освіта дорослих» не мало місця в 

українських законах, не було відображене розуміння її ролі і значення для 

формування людського капіталу, економічного зростання держави. Але ідея 

навчання особистості впродовж життя, треба визнати, продекларована в багатьох 
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законодавчих і нормативно-правових документах, які регламентують освіту 

працездатного (зайнятого і незайнятого) населення. Їх аналіз дає змогу виявити 

окремі моменти, пов’язані з освітою дорослих. 

Маємо підстави констатувати, що освіта дорослих регулюється Конституцією 

України, законами України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про 

професійну (професійно-технічну) освіту» (1998), «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» (2016), Національною доктриною розвитку освіти (2002) тощо. У цих та 

інших документах декларується ідея створення умов для розвитку й самореалізації 

особистості впродовж життя.  

Зокрема, у тексті Національної доктрини розвитку освіти (2002) йдеться про 

безперервну освіту і навчання впродовж життя як пріоритетні напрями державної 

освітньої політики: «державна політика стосовно безперервної освіти проводиться з 

урахуванням світових тенденцій розвитку освіти протягом життя, соціально-

економічних, технологічних та соціокультурних змін» (Національна доктрина 

розвитку освіти, 2002). 

Попри те, що в Національній доктрині виразно означено курс на безперервну 

освіту і навчання впродовж життя, однак відповідної термінології не використано 

(поняття «освіта дорослих» не згадується). 

Аналогічна ситуація простежується і в освітніх законах. Так, у чинному до 

2017 р. Законі України «Про освіту» (1991 р., зі змінами і доповненнями 2004 р., 

2006 р.) поняття «освіта дорослих» взагалі не вживається, але серед основних 

принципів освіти визначено «безперервність і різноманітність» (Закон України «Про 

освіту», 1991). Окрема увага приділена післядипломній освіті, яка визначається як 

самостійна ланка системи освіти України (стаття 29), й трактується так: «це 

спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом 

поглиблення, розширення та оновлення її знань, умінь і навичок на основі здобутої 

раніше вищої освіти (спеціальності) або професійно-технічної освіти (професії) та 

практичного досвіду» (Закон України «Про освіту», 1991, стаття 47).  

У статті 47 також зазначено, що післядипломна освіта включає спеціалізацію, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування. Здійснюється у таких формах: 
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професійне навчання працівників робітничим професіям (первинна професійна 

підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації), асистентура-стажування, 

інтернатура, лікарська резидентура, клінічна ординатура тощо (Закон України «Про 

освіту», 1991, стаття 47). 

Окремою структурною ланкою Законом визначена самоосвіта громадян (ст. 29), 

для чого, за формулюванням статті 49, «державними органами, підприємствами, 

установами, організаціями, об’єднаннями громадян, громадянами створюються 

відкриті народні університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле-, 

радіонавчальні програми тощо» (Закон України «Про освіту», 1991). 

Не згадується поняття «освіта дорослих» і в Законі «Про вищу освіту» (2014). 

Так як і в Законі «Про освіту» (1991), мова йде про післядипломну освіту (стаття 47) 

з аналогічними формулюваннями. Також зазначається про підвищення кваліфікації і 

стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників у статті 60 (Закон 

України «Про вищу освіту», 2014).  

Водночас виявляємо, що в тексті Закону вживається поняття «освіта протягом 

життя». Так, у статті 3 зазначено: «сприяння сталому розвитку суспільства шляхом 

підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для 

освіти протягом життя», а також «розширення можливостей для здобуття вищої 

освіти та освіти протягом життя» (Закон України «Про вищу освіту», 2014), що 

передбачає набуття основних навичок, зокрема цифрової грамотності та розширення 

можливостей для інноваційної форми навчання, зростання інвестицій у людей та у 

знання. 

Певні аспекти, пов’язані з освітою дорослих, але без вживання самого поняття, 

містяться в Законі України «Про професійний розвиток працівників» (2012). 

Зокрема, основними термінами визначені «професійне навчання працівників», 

«неформальне / формальне професійне навчання працівників». У контексті їх 

трактування розуміється спрямованість на дорослу працездатну людину, залучену в 

процес формального чи неформального професійного навчання з метою підвищення 

продуктивності праці, освоєння нових видів професійної діяльності тощо (Закон 

України «Про професійний розвиток працівників», 2012).  
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Прогресивним здобутком освіти дорослих в Україні стало затвердження 

Концепції освіти дорослих (2011), розробленої колективом науковців Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук 

України. У 2019 р. відбулося перевидання проєкту Концепції розвитку освіти 

дорослих в Україні, авторами якого є: директор Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, голова правління Громадської 

спілки «Українська асоціація освіти дорослих», доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України Лук’янова Лариса Борисівна, 

завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Аніщенко Олена 

Валеріївна та голова Громадського об’єднання «Міжнародний центр неформальної 

освіти», кандидат філософських наук Москаленко Лариса Миколаївна (Лук’янова, 

Аніщенко & Москаленко, 2019, Проект Концепції). 

У проєкті Концепції представлені такі основні поняття: андрагог, дорослість, 

дорослішання, освіта дорослих, завдання навчання та освіти дорослих, напрямки 

розвитку освіти дорослих, освіта дорослих, ринок праці, соціальне партнерство, 

технології навчання дорослих, форми навчання та освіти дорослих, визнані 

ЮНЕСКО (формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта).  

Одним із провідних визначено принцип визнання права на освіту як такого, що 

є провідним фундаментальним правом людини будь-якого віку та орієнтація на 

загальнолюдські цінності та ідеали гуманізму. 

Концепція визначає головні аспекти оновлення й осучаснення соціально-

економічних умов розвитку освіти дорослих в Україні, а саме фундаментально 

окреслено поняття, принципи, мету, завдання, напрями реалізації, етапи та очікувані 

результати впровадження концепції освіти дорослих. У цьому документі гостро 

піднімається питання взаємодії та партнерства державних органів, недержавних та 

громадських організацій у забезпеченні розвитку освіти дорослих.  

Варто закцентувати увагу саме на визначенні мети Концепції, що полягає у 

формуванні у суспільній свідомості розуміння взаємної відповідальності держави, 

громади й особистості за необхідність розвитку освіти впродовж життя, що стане 
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можливим за умови створення цілісної, гнучкої, відкритої національної системи 

освіти дорослих, що поєднує формальну, неформальну, інформальну освіту, 

спрямовану на задоволення поточних і перспективних освітніх потреб особистості 

(Лук’янова, Аніщенко & Москаленко, 2019, Проект Концепції). 

Документ спрямований на формування всеосяжної, цілісної національної 

системи освіти дорослих, яка б мала належні механізми державної підтримки, ряд 

методів координування та кооперування серед постачальників освітніх послуг. 

Акцентовано, що прийняття відповідних підзаконних актів та власне Закону про 

освіту дорослих гарантувало кожному громадянину право на безперервну освіту і на 

її доступність, відповідно це дозволить врахувати потреби ринку праці. 

Ідеї та основні положення Концепції лягли в основу нового Закону України 

«Про освіту», прийнятого у вересні 2017 р. Закон фактично вперше юридично 

визначає статус освіти дорослих як самостійної ланки освіти. У статті 10 

«Складники та рівні освіти», зокрема, зазначено: «Невід’ємними складниками 

системи освіти є…. освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта». Освіта 

дорослих, за поданим у статті 18 визначенням, «є складовою освіти впродовж життя, 

спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання 

з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб 

економіки» (Закон України «Про освіту», 2017). Складниками освіти для дорослих 

визначено: «післядипломну освіту (спеціалізація, перепідготовка, підвищення 

кваліфікації, стажування); професійне навчання працівників; курси перепідготовки 

та / або підвищення кваліфікації; безперервний професійний розвиток; будь-які інші 

складники, що передбачені законодавством, запропоновані суб’єктом освітньої 

діяльності або самостійно визначені особою» (Закон України «Про освіту», 2017). 

Юридична фіксація освіти дорослих як структурної ланки в системі 

неперервної освіти є важливим індикатором її інституалізації в Україні. Як зазначив 

президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, 

«прийняття такої норми Закону є інноваційною зміною для нашої держави і, 

безперечно, відкриває можливості для активного розвитку національної освіти 

дорослих. Це у свою чергу актуалізує потребу подальшої розробки її нормативно-
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правового забезпечення. Очевидною є потреба прийняття відповідних підзаконних 

актів та власне Закону «Про освіту дорослих» (МОН розпочинає роботу над 

Законом «Про освіту дорослих», 2017). 

Зазначимо, що спроба створити такий закон була зроблена ще в 2003 р. Тоді, з 

ініціативи Міністерства освіти України, розроблено проєкт структури Закону 

України «Про освіту дорослих (Про освіту впродовж життя)», який містив такі 

статті: «Основні принципи державної політики у сфері освіти дорослих», 

«Законодавство України про освіту дорослих», «Гарантії держави у сфері освіти 

дорослих», «Документи про освіту дорослих», «Освітні програми неформальної 

освіти дорослих» і т. ін. (Сігаєва, 2010). За основу взято Модельний закон про освіту 

дорослих, прийнятий на десятому пленарному засіданні Міжпарламентської 

Асамблеї держав-учасниць СНД (постанова № 10-9 від 6 грудня 1997 р.). Зазначимо, 

що текст цього закону представлений на сайті Верховної ради України в розділі 

«Законодавство України» (Модельний закон про освіту дорослих, 1997). 

Відрадно, що сучасний проєкт Закону України «Про освіту дорослих» вже 

оприлюднено та винесено на громадське обговорення (Міністерство освіти і науки 

України, 2020). Це відбулося у вересні 2020 р., про що значиться у Науковій 

співдоповіді на загальних зборах НАПН України 20 листопада 2020 р. Проєкт 

створений за ініціативи й співавторства МОН України, Української асоціації освіти 

дорослих та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України (Лук’янова, 2020). 

Законопроєкт містить чимало новацій та нововведень: встановлення державної 

статистичної звітності, збору статистичної інформації за результатами 

моніторингових досліджень якості освіти дорослих; статистичних показників, що 

відображають стан системи освіти дорослих; заснування Національної ради з питань 

підтримки освіти дорослих; створення Фонду підтримки освіти дорослих; 

унормовується питання визнання результатів навчання, здобутих у неформальній 

освіті; актуалізація потреби в андрагогах як фахівцях, зайнятих у сфері освіти 

дорослих, визначення переліку їх функціональних обов’язків та сфер професійної 

діяльності. Відзначимо, що у наявність у змісті законопроєкту останнього пункту є 
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вкрай важливим для професіоналізації сфери освіти дорослих в Україні, адже слугує 

її нормативним підґрунтям та уможливлює започаткування підготовки фахівців для 

цієї сфери. 

Науково-практичне обґрунтування опублікованого в 2019 р. проєкту Концепції 

розвитку освіти дорослих в Україні спричинило також удосконалення проєктів 

законів України про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів щодо 

підтримки освіти дорослих (Ничкало, 2020). Таким чином, аналіз розробленості 

нормативно-правової бази освіти дорослих дозволяє побачити чіткі й послідовні 

тенденції і форми детермінованості розроблених і прийнятих до розгляду 

документів. Розпочаті процеси законодавчого закріплення освіти дорослих 

засвідчують позитивну тенденцію творення державної політики в сфері освіти 

дорослих. 

Щодо організаційного складника освіти дорослих, то аналіз вітчизняного 

досвіду засвідчує наявність широкого спектру освітніх послуг, що надаються різним 

категоріям дорослих, спрямованих на розвиток їх особистісного й професійного 

потенціалу. Так, у діючій системі освіти функціонують ланки, що пов’язані з 

формальною освітою дорослих (це загальна середня освіта у різних її формах, 

професійно-технічна освіта, базова і повна вища освіта, а також післядипломна 

освіта – аспірантура, докторантура, різні види підвищення кваліфікації й 

перепідготовки); функціонує мережа закладів неформальної освіти дорослих, 

представлених соціально орієнтованими освітніми неурядовими (громадськими) 

організаціями. Виокремлюють також інформальну освіту дорослого населення 

(Лук’янова, Ничкало, Аніщенко & Волярська, 2016). 

Формальна освіта дорослих в Україні здійснюється в загальноосвітніх (вечірніх 

школах), професійних, закладах вищої та післядипломної освіти.  

Загальноосвітні вечірні (змінні) школи, або ж вечірні (змінні) класи в денних 

загальноосвітніх школах і також екстернатні форми навчання у ЗНЗ надають 

можливість дорослим людям здобути загальну середню освіту без відриву від 

основного місця роботи. Кількість таких навчальних закладів, як і осіб, які 

здобувають у них освіту, неухильно зменшується з кожним роком. 
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У закладах вищої освіти, окрім основного фаху, слухачі мають змогу здобути 

суміжний фах і спеціалізацію, пройти стажування та підвищення кваліфікації, 

навчатися в аспірантурі й докторантурі. 

Заклади / установи післядипломної освіти існують в Україні як структурні 

підрозділи закладів вищої освіти відповідного рівня акредитації або ж як самостійні 

наукові, науково-методичні чи методичні та інші установи і структури. До мережі 

закладів післядипломної освіти належать: академії, інститути, коледжі, центри, 

школи, курси та інші установи вдосконалення, підвищення кваліфікації, 

перепідготовки кадрів відповідної галузі та сфери діяльності; підрозділи закладів 

вищої освіти (інститути, філіали, факультети, відділення, навчально-консультативні 

пункти тощо); відповідні підрозділи в організаціях і на підприємствах.  

Особливо добре розвинена в Україні післядипломна педагогічна освіта (ППО), 

що забезпечує безперервний професійний розвиток і компетентнісне зростання 

педагогічних кадрів відповідно до вимог державної політики в галузі освіти, запитів 

роботодавців та потреб споживачів освітніх послуг. Характерною ознакою 

удосконалення післядипломної освіти фахівців є органічне поєднання стаціонарних 

форм навчання (денної, заочної, вечірньої), дистанційної форми й екстернату із 

самостійною роботою дорослого слухача. Зростає роль сучасних технологій, що 

уможливлюють створення необхідних умов для активізації навчальної діяльності 

дорослих, зокрема в умовах нестабільного ринку праці, підвищення професійного 

рівня різних категорій дорослого економічно активного населення (Національна 

доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні, 2016).  

В Україні застосовуються такі види навчання на виробництві: перепідготовка 

робітників; первинна професійна підготовка робітників; підвищення кваліфікації 

керівних працівників і фахівців, підвищення кваліфікації робітників. Разом вони 

складають цілісну педагогічну систему, одночасно реалізують сукупність 

економічних та освітніх цілей. 

Згідно з Законами України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» та «Про зайнятість населення» одним з видів 

соціальних послуг визнано професійну підготовку або перепідготовку, підвищення 
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кваліфікації в професійно-технічних закладах і закладах вищої освіти, в тому числі у 

навчальних закладах державної служби зайнятості, в установах, організаціях, на 

підприємствах,. Порядок надання відповідної соціальної послуги регламентується 

Положенням про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної 

підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, затвердженого наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки 

України 13.02.2001 № 53/59 (ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття», 2004; ЗУ «Про зайнятість населення», 2013). 

Згідно з Законом України «Про зайнятість населення» професійне навчання 

зареєстрованих безробітних здійснюється за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття. Навчання безробітних організовують на замовлення роботодавця чи для 

самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, поточної та 

перспективної потреби ринку праці з урахуванням побажань безробітних і 

здійснюється у професійно-технічних та закладах вищої освіти, у тому числі в 

навчальних закладах державної служби зайнятості України (Центри професійно-

технічної освіти, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості), а також 

в установах та організаціях, на підприємствах незалежно від виду діяльності, форм 

власності, виду господарювання чи безпосередньо у роботодавців, що є 

замовниками кадрів за рахунок ресурсів Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття (ЗУ «Про зайнятість 

населення», 2013). 

За сприяння державної служби зайнятості у 2017 р. 89,4 тис. безробітних 

проходили професійне навчання (з них майже 23 тисячі осіб навчалися у центрах 

професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, а решта – професійно-

технічних та закладах вищої освіти, на підприємствах, в установах, організаціях 

незалежно від форм власності чи відомчого підпорядкування за наявності в них 

ліцензій на надання освітніх послуг). Вибір навчальних закладів для професійного 

навчання здійснюється на конкурсних засадах. Професійне навчання безробітних 
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проводилося за 126 професіями та спеціальностями. За направленням служби 

зайнятості у 2017 р. професійне навчання проходили 6,5 тис. безробітних 

внутрішньо переміщених осіб. Також з початку 2015 р. професійне навчання за 

направленням державної служби зайнятості проходили 5,8 тис. осіб з числа 

учасників АТО, у січні – квітні 2017 року – 2,0 тис. осіб 

(https://www.dcz.gov.ua/analitics/67). 

Усе більшого поширення набуває неформальна освіта дорослих. Вона 

спрямована на впровадження ідеї освіти впродовж життя, що передбачає врахування 

певних освітньо-культурних потреб різноманітних професійних, соціальних, 

демографічних чи інших груп населення. Ця освіта здійснюється в громадських 

організаціях чи освітніх установах (просвітницьких центрах, університетах, клубах, 

будинках культури, музеях, бібліотеках, студіях, школах, майстернях ремесел, при 

церквах різних релігійних конфесій та ін.), під час індивідуальних занять з 

репетитором, тренером й не підтверджується наданням документа державного 

зразка. Теоретичною та методологічною основами неформальної освіти дорослих є 

андрагогічні принципи навчання дорослого населення як особливої соціально-

демографічної групи (Кивлюк, 2017; Прийма & Аніщенко, 2020). 

Неформальна освіта дорослих є варіативною, здійснюється у контексті 

навчально-просвітницьких ініціатив, що набули поширення в усіх регіонах нашої 

держави, і спрямовується на розвиток додаткових умінь і навичок різних категорій 

дорослих. Посилюється увага до мистецького, оздоровчого, мовно-лінгвістичного, 

інформаційно-комунікаційного, психологічно орієнтованого, реабілітаційного та 

інших напрямів цієї освіти.  

На особливу увагу заслуговує аналіз діяльності власне інституцій освіти 

дорослих – центрів освіти дорослих як закладів неформальної освіти дорослих. 

Центри освіти дорослих (ЦОД) є провайдерами або об’єднаннями провайдерів 

надання освітніх послуг, які здійснюють освітню діяльність у галузі освіти різних 

категорій дорослого населення (Прийма & Аніщенко, 2020 (Велика українська 

енциклопедія). 



162 

 

Відповідно до узагальнень О. Аніщенко та С. Прийми, центри для освіти 

дорослих можуть належати різним формам власності (комунальної, приватної, 

державної), можуть бути заснованими на концепції державно-приватного 

партнерства (як-от, корпоративний центр освіти дорослих). Такі центри освіти 

дорослих діють як самостійні заклади чи на базі закладів формальної або 

неформальної освіти, на базі закладів культури, громадських чи інших організацій. 

Соціальні підприємства з надання освітніх послуг є різновидом центрів освіти 

дорослих. На них покладено функцію здійснення освітньої або культурно-освітньої 

діяльності для дорослого населення. Центри освіти дорослих виконують 

різноманітні функції, серед яких діагностична, освітня, інформаційно-методична, 

соціальна, інтеграційна, адаптивна тощо. 

Функціонування центрів для освіти дорослих як осередків неформальної освіти 

у територіальній громаді базується на засадах людиноцентризму, 

клієнтоорієнтованості, навчання в дії та співробітництві, гнучкості, 

відповідальності, чутливості до потреб громади, партнерства (що передбачає 

залучення широкого кола зацікавлених осіб) тощо. 

Центри освіти дорослих надають широкий спектр освітніх послуг у галузі 

освіти дорослих, що здійснюється відповідно до індивідуальних культурно-освітніх 

потреб громадян. Надання цих послуг орієнтується також на поточні та 

перспективні запити суспільства щодо особистісного та професійного розвитку, на 

сприяння призвичаєння дорослих до сучасних умов життя і навчання тощо. Їхня 

діяльність сприяє покращенню якості життя, а також добробуту людей, місцевому 

розвиткові, посиленню соціальної інтеграції, активізації громадянської участі та 

зростанню конкурентоспроможності особистості, підвищення потужності освітнього 

та соціально-культурного потенціалу регіонів, громад та держави загалом. Таке 

навчання спрямоване на професійний і особистісний розвиток громадян в умовах 

неформальної освіти. 

Дослідники також проаналізували кількісно-якісну представленість, зміст, 

специфіку та напрямки діяльності центрів освіти дорослих в Україні та дійшли 

висновку, що такі інституції функціонують в усіх регіонах України. Основні 
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напрями їх діяльності:1) професійно-орієнтований (опанування різних професій, 

підвищення кваліфікації тощо); 2) інформаційно-комуканікаційний (розвиток умінь і 

навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій); 3) мовно-

лінгвістичний (програми з вивчення мов); 4) мистецький (майстер-класи з 

традиційного й сучасного мистецтва, зустрічі з митцями, різноманітні програми, 

лекції, виставки тощо); 5) оздоровчий (заходи з популяризації здорового 

харчування, гуртки різних видів спорту, програми з розвитку культури здорового 

способу життя тощо); реабілітаційний; 6) психологічно орієнтований (майстер-класи 

з подолання стресів, а також програми розвитку навичок діалогічної взаємодії та 

ін.); 7) юридичний, правовий; економічний (різноманітні програми з фінансової 

грамотності, розвитку бізнес-навичок, підприємницьких навичок тощо); 

8) громадянська освіта (дискусії, дебати, публічні лекції, що спрямовані на розвиток 

культури міжгенераційного діалогу, на забезпечення ґендерної рівності). 

В основу діяльності окремих українських центрів для освіти дорослих, за 

спостереженнями дослідників, покладено модель німецьких народних університетів, 

яка забезпечує можливості навчання упродовж усього життя для всіх охочих, 

незалежно від статі, освіти, віку, релігії, соціального статусу, ідеології чи 

національності (Прийма & Аніщенко, 2020 (Велика українська енциклопедія). 

На впровадження ідей освіти дорослих в Україні спрямована діяльність 

Всеукраїнського координаційного бюро Міжнародної громадсько-державної 

програми «Освіта дорослих України», що створене за сприяння Інституту освіти 

ЮНЕСКО (з 2000 р.), за допомогою якого Україна щороку проводить Міжнародні 

Тижні освіти дорослих. Метою їх проведення є: популяризація навчальних гуртків 

як методу навчання; розповсюдження ідей народних вищих шкіл; розширення 

освіти на користь сталого розвитку (Огієнко, 2008, 2020). 

Домінуючу роль у впровадженні неформальної освіти відіграють організації 

громадянського суспільства (ОГС) в Україні, що спрямовують свою діяльність на 

реалізацію освітніх ініціатив для дорослих (Інститут з міжнародного 

співробітництва Німецької асоціації народних університетів DVV International, 

«Українська асоціація освіти дорослих», Західноукраїнський ресурсний центр, 
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Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток», Комунальна установа 

«Обласний молодіжний центр Полтавської обласної ради», благодійна організація 

«Світло надії», громадські організації «Центр Поділля-Соціум», «Імпульс», Громада 

«Козацька варта», Товариство краєзнавців Яворівщини «Гостинець» та ін.). У 

Чернівцях діє Відкритий університет для дорослих, що започаткований БФ 

«Суспільні ресурси та ініціативи» в рамках міні-проєкту «Освіта заради змін» на 

базі Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка. 

Реалізується в межах проєкту «Замінимо мури відчиненими вікнами» ІДЦ 

«Інтеграція та розвиток» та DVV International за підтримки Міністерства 

закордонних справ Німеччини (https://gurt.org.ua/). Важливо, що з усіх організацій 

громадянського суспільства 78% складають ті, що надають освітні послуги 

соціально вразливим групам дорослого населення (Аналітичний звіт, 2010). 

Неабиякої популярності набуває також неформальна освіта осіб третього віку. 

Актуальність такої освіти зумовлена передусім старінням нації (адже кожен п’ятий 

українець – це літня людина віком від 60-ти років та старше). Розмаїттям освітніх 

послуг відомі заклади для старших дорослих (до прикладу, Школа людей поважного 

віку при Історично-мистецькому центрі «Стара Школа» (с. Тарасівка, Києво-

Святошинський район Київської обл.), Клуб для людей третього віку «Друга 

молодість» (м. Ірпінь, Київська обл.), заклади розвитку міжгенераційного діалогу, 

професійних навичок молоді та дорослих (Сколівський центр освіти дорослих 

(Львівська обл.), Навчально-просвітницький комплекс «Бучанський центр освіти 

дорослих «Логос» (Київська обл.), Громада «Козацька варта» (м. Бориспіль, 

Київська обл.), мережа Центрів освіти дорослих у Яворівському районі Львівської 

області на базі бібліотек і будинків культури) (Лук’янова, Ничкало, 

Аніщенко & Волярська, 2016). 

В Україні функціонують т.зв. «університети третього віку» (на базі навчально-

наукового Інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти 

Університету «КРОК», Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської 

підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, 

Чернівецький університет Третього віку ім. А. Кольпінга та ін.), а також багато 

https://gurt.org.ua/
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інших закладів (шкіл, клубів) у різних регіонах України. Університет третього віку 

як соціальна послуга затверджена наказом Міністерства соціальної політики 

України від 25.08.2011 р. № 326 «Про впровадження соціально-педагогічної послуги 

«Університет третього віку». 

Спостерігається позитивна тенденція до створення на базі закладів вищої освіти 

інституцій неформальної освіти дорослих. Так, у 2014 р. Мелітопольським 

державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького та Інститутом 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України створено Науково-методичний 

центр освіти дорослих (м. Мелітополь, Запорізька обл.), у 2015 р. – Центр освіти 

дорослих (Народну школу) Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України і вечірньою (змінною) школою ІІІ ступеня № 8 Деснянського району 

м. Києва та ін. (Лук’янова, Ничкало, Аніщенко & Волярська, 2016). 

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича в 

партнерстві з Університетом Нурланда (м. Будо, Норвегія) та фінансової підтримки 

Міжнародного фонду соціальної адаптації й Міністерства закордонних справ 

Королівства Норвегія організовані Курси перепідготовки військовослужбовців, 

звільнених в запас. Особливою популярністю користуються численні навчальні 

центри, які пропонують для вивчення безліч іноземних мов (в Чернівцях діють 

«ASAP», Мовний центр «Вікно в Америку» в Чернівецькій обласній науковій 

бібліотеці ім. М. Івасюка, безкоштовні курси вивчення англійської при одній із 

церков по вул. Героїв Майдану,108А тощо). 

Інформальна освіта є загальним терміном для освіти за межами стандартного 

освітнього середовища – це індивідуальна пізнавальна діяльність, що супроводжує 

повсякденне життя, реалізується за рахунок власної активності індивідів в 

оточуючому культурно-освітньому середовищі; спілкування, читання, відвідування 

установ культури, подорожі, засоби масової інформації тощо. Вона найменш 

статистично й інформаційно визначена, адже має специфічний характер та форми 

прояву й залежить виключно від суб’єкта, рівня його самосвідомості, 

самоорганізації та самоменеджменту (Кремень & Ковбасюк, 2014; 

Лук’янова & Аніщенко, 2014; Прийма & Аніщенко, 2020). 
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Коло провайдерів освітніх послуг із неформальної та інформальної освіти 

дорослих розширюється за рахунок сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій та Інтернет-комунікацій зокрема (Пічугіна, 2015). Так, за підтримки 

Представництва DVV International в Україні, Міжнародного центру неформальної 

освіти та Української Асоціації освіти дорослих реалізується онлайн-платформа 

неформальної освіти, що має на меті: налагодження спілкування між бажаючими 

навчатися та освітніми інституціями; інформування різних верств населення щодо 

освітніх програм здебільшого неформальної освіти, що реалізуються у нашій 

державі; сприяння усвідомленню цінностей культури навчання протягом життя; 

забезпечення умов різнобічної реалізації потенціалу індивідума, підвищення його 

соціальної, відповідальності, громадянської активності. Тематичним спектром 

діяльності онлайн-платформи охоплено різні вікові й професійні групи українців, 

що прагнуть отримувати нові знання та оволодівати новими навичками (з 14-ти 

років) і провайдерів освітніх програм, що зреалізовують освітню діяльність в 

Україні. 

Важливим індикатором інституалізації освіти дорослих в Україні є її науково-

дослідна робота, яка останніми роками відзначається високими показниками 

активності й ефективності. 

Рушійною силою в освіті дорослих є Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України співробітники якого активно ведуть 

наукові дослідження, здійснюють експериментальні розробки, впроваджують 

результати наукової діяльності у практику, готують наукові і науково-педагогічні 

кадри в аспірантурі і докторантурі. В інституті діють спеціалізовані вчені ради (з 

правом прийняття до розгляду і захисту дисертаційних досліджень на здобуття 

наукових ступенів доктора і кандидата наук), проводяться масові наукові, практичні 

заходи (конференції, круглі столи, семінари, вебінари, тренінги, курси підвищення 

кваліфікації), накопичено значний досвід міжнародної співпраці. 

Розділи про стан та проблеми освіти дорослих знаходимо в 

загальноаналітичних документах і збірниках праць провідних українських науковців 

за редакцією В.Г. Кременя. Сюди входять «Біла книга національної освіти України 
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(2010), Національні доповіді «Про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» 

(2011, 2016) (Ничкало, 2020). 

Комплексні фундаментальні дослідження, присвячені виявленню особливостей 

освіти різних категорій дорослих, здійснюються в Інституті педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. У 2007 р. було організовано 

Відділ андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

Розроблено Концепцію освіти дорослих в Україні (2011), проєкт Концепції розвитку 

освіти дорослих в Україні (2019), започатковано цінні дослідження у напрямку 

методології андрагогічних наукових пошуків, розробки професійних стандартів у 

сфері освіти дорослих, сприяння оформленню та впровадженню відповідних 

законодавчих ініціатив, що в сукупності свідчить про формування потужної 

вітчизняної андрагогічної наукової школи. У 2008-2019 рр. Інститутом реалізовано 

низку таких наукових досліджень таких як: «Теорія і практика професійного 

навчання дорослого населення у ПТНЗ і на виробництві» (науковий керівник 

Лук’янова Л.Б.); «Теоретико-методологічні і методичні засади освіти дорослих 

(науковий керівник Лук’янова Л.Б.); «Теорія і практика особистісного і 

професійного розвитку дорослого населення» (науковий керівник Аніщенко О.В.); 

«Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого 

населення» (науковий керівник Аніщенко О.В.); «Технології навчання дорослих в 

умовах формальної і неформальної освіти» (науковий керівник Вовк М.П.); 

«Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу» (науковий 

керівник Авшенюк Н.М.); «Психологічний супровід навчання різних категорій 

дорослого населення» (науковий керівник Ігнатович О.М.) (Ничкало, 2020). 

Як бачимо, спектр досліджуваних тем надзвичайно широкий та 

всеохоплюючий, що дає підстави стверджувати: наукова продукція українських 

дослідників містить актуальну інформацію, цікава для опрацювання, розкриває 

інноваційні підходи до розуміння сутності і змісту освіти дорослих з урахуванням 

міжнародного та національного контексту. 

Вдосконаленню наукового забезпечення освіти дорослих сприяє діяльність 

кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», створеної за 
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сприяння Президії НАПН України та Національної Комісії ЮНЕСКО в Україні. 

Завдяки взаємодії цієї Кафедри, громадських організацій та ІПООД розробляються 

варіативні, різнорівневі, диверсифіковані за профілем і терміном програми з 

підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників, вивчається досвід зарубіжних країн з освіти дорослих, проводяться 

наукові консультації щодо розроблення й імплементації національних стратегій 

неперервної професійної освіти дорослих (Ничкало, 2020). 

Виходять друком наукові та практико орієнтовані журнали з питань формальної 

і неформальної освіти дорослих («Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», 

«Порівняльна професійна педагогіка», «Територія успіху», «Неперервна професійна 

освіта XXI століття»), збірники наукових праць, посібники і методичні рекомендації 

(«Освіта дорослих: бібліографічний покажчик (Лук’янова, 2016), «Законодавче 

забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід» (Лук’янова, 2017), Аналітичні 

звіти досліджень у галузі неформальної освіти дорослих у пілотних областях 

України (Запорізькій, Львівській, Полтавській) (2010, 2015), Каталоги провайдерів 

послуг з освіти дорослих у сфері формальної та неформальної освіти дорослих 

(м. Львова та Львівської області, 2015; Запорізького регіону, 2016). 

Маємо підстави стверджувати, що одна з важливих основ професіоналізації 

освіти дорослих – її наукова розробка, в Україні викристалізовується в самостійну 

дослідницьку галузь, характеризується фундаментальністю й масштабністю.  

Створено перші кафедри, які займаються науково-теоретичним аналізом 

андрагогіки та визначенням на основі нього оптимальних і ефективних 

технологічних засад освіти дорослих.  

У ракурсі аргументів стійких системотворчих процесів у сфері 

професіоналізації освіти дорослих розглядаємо також факти започаткування 

академічної підготовки андрагогів у закладах вищої освіти. Їх наразі небагато, але 

українські університети вже мають певний досвід у цій царині – як на рівні 

самостійних освітніх програм, так і в статусі андрагогічної компоненти змісту 

підготовки фахівців.  
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Так, за спостереженнями О. Аніщенко, спеціалізована підготовка відповідних 

фахівців уперше зорганізована в Національному педагогічному університеті 

ім. М.П. Драгоманова – у 2017 р. здійснено набір магістрантів за спеціалізаціями 

«Андрагогіка» та «Тьюторство» у межах спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки (Педагогіка вищої школи). Ініціатором розроблення та упровадження 

магістерської (освітньо-професійної) програми є завідувач кафедри педагогіки та 

психології вищої школи, професор Н. Дем’яненко (Аніщенко, 2020). Зазначимо, що 

за офіційними даними, таких фахівців готували упродовж 2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020 навчальних років, тобто зроблено три випуски і буде проводитися набір 

на 2020-2021 н.р. (https://vstup.osvita.ua/y2017/r27/194/). 

Одночасно в цьому напрямі (на базі спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки) розпочали роботу ще два заклади вищої освіти – Чернівецький національний 

університет ім. Ю. Федьковича (освітня програма «Освіта дорослих») та ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» («Тьюторські технології», 

«Андрагогіка»). Поки що ці освітні програми не мають широкого резонансу і 

відрізняються малочисленістю студентів (у Чернівецькому національному 

університеті за 4 роки (2017-2020 рр.) підготовлено 40 фахівців).  

Зважаючи на те, що досі не було чіткої ідентифікації андрагога як професії й 

наразі не конкретизовані можливості професійної придатності, університети 

здійснюють підготовку таких фахівців у контексті суголосних спеціальностей. Так, 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» реалізує з 2015 р. освітню 

діяльність за акредитованою спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Було 

зроблено три випуски: січень 2018 р., грудень 2018 р., грудень 2019 р. Випускники 

отримали диплом «Магістр освітніх і педагогічних наук, викладач вищого 

навчального закладу». 

У 2019-2020 н.р. магістранти вищезазначеного ЗВО навчаються за ОП «Освітні, 

педагогічні науки», де крім обов’язкових дисциплін вивчали вибіркові «Тьюторські 

технології», «Основи андрагогіки». Наприкінці 2020 р. за результатами державної 

атестації у формі комплексного іспиту здобувачі ступеня вищої освіти «магістр» 

одержали дипломи: 1) Магістр освітніх і педагогічних наук; викладач вищої школи, 
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тьютор; 2) Магістр освітніх і педагогічних наук; викладач вищої школи, андрагог 

(залежно від спеціалізації) (Черкашина & Ворона, 2020). 

Як на дотичну до професійної підготовки андрагогів, О. Аніщенко звертає 

увагу на освітньо-професійну програму «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. На думку дослідниці, така програма може 

сприяти розвитку окремих складників андрагогічної компетентності дорослих, і, 

зокрема, педагогів (Аніщенко, 2020). 

Вагомим доробком вітчизняних науковців є розробка стандарту вищої освіти 

України другого (магістерського) рівня в галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Стандарт пройшов всі етапи розгляду 

і його оприлюднено на сайті Міністерства освіти і науки України. Це дає 

можливість до зазначеної спеціальності додавати спеціалізації андрагог, герагог, 

тьютор чи інші педагогічного спрямування, які можуть бути затребувані сучасною 

освітою і суспільством. 

Позитивною тенденцією, на наш погляд, є інтеграція андрагогічних знань у 

зміст підготовки фахівців різних профілів, що можна простежити в університетах 

міст України (технічному університеті Черкас, педагогічних університетах 

Житомира, Хмельницька, Мелітополя). Андрагогічна просвіта здійснюється також 

Центрами освіти дорослих при університетах. Так, у Таврійському національному 

університеті імені В.І. Вернадського регулярно організовується тренінговий курс 

«Сучасні методи освіти дорослих», розрахований на 72 години. По завершенню 

навчання науково-педагогічні працівники зможуть виконувати нові функції коуча, 

тьютора, фасилітатора (Черкашина & Ворона, 2020). 

Отже, освіта дорослих в Україні знаходиться на етапі активного розвитку і 

функціонує у межах декількох організаційних моделей, є відносно цілісною, 

гнучкою і відкритою, поєднує формальну, неформальну та інформальну освіту. 

Очевидно, що значне розширення сфери освітніх послуг для різних категорій 

дорослих актуалізує потребу відповідно підготовлених фахівців. Теоретичний аналіз 

проблеми дозволив також виявити, що наразі започатковані процеси, спрямовані на 
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створення відповідних умов для підготовки андрагогів. Поодиноко, але все ж, 

здійснюється фахова підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників як андрагогів у закладах вищої освіти, реалізуються відповідні освітньо-

професійні програми. 

Варто відзначити, що у ході опису та теоретичного аналізу висвітленої вище 

проблеми, ми здійснили спробу з’ясувати, чи існує реальний запит на професію 

андрагога. Це було зреалізовано у контексті емпіричного дослідження ринку 

освітніх послуг для дорослого населення у місті Чернівцях, що проводилося у межах 

науково-дослідної тематики кафедри педагогіки та соціальної роботи, а також 

українсько-німецького проєкту «На шляху до запровадження наукової галузі 

«Освіта дорослих і післядипломна освіта» в Україні. Розробка концепції 

спеціалізації «Освіта дорослих і післядипломна освіта» у вищих навчальних 

закладах України». З цією метою було розроблено анкети для трьох окремих груп 

респондентів, які охоплювали такі категорії: експерти у сфері освіти дорослих; 

дорослі учні (власне дорослі, ті, що продовжують здобувати чи здобувають освіту); 

пересічні громадяни. Саме такий підхід до поділу респондентів слугував ідеї 

охопити опитуванням усіх учасників процесу освіти для дорослих: і реально 

задіяних у момент опитування, і потенційних; і дорослих учнів, і викладачів. 

Результати опитування описані у власній публікації № 4 та представлені відповідно 

у розрізі зазначених груп. 

Група 1 – експерти. У межах цієї групи вибірку склали 66 респондентів, серед 

них 28 – методисти Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, 38 –залучені в освіту інші дорослі фахівці. Середній вік респондентів цієї 

групи становить 52 роки. У 28-ми респондентів 20-річний досвід роботи з 

дорослими учнями.  

Результати та відповіді на ключові питання анкети виглядають таким чином: 

позитивно налаштовані на роботу з дорослими учнями і мають чітке уявлення цілей 

та завдань освіти дорослих – 60 з 66-ти – це переважна більшість респондентів; 

40 експертів твердять, що знайомі з засадничими принципами та технологіями 



172 

 

навчання дорослих, мають уявлення про психофізіологічні особливості розвитку 

дорослих учнів, однак не володіють знаннями про андрагогічну модель навчання. 

Щодо переваги роботи з дорослими, то експерти здійснили таке ранжування 

(відповіді подаємо у порядку спадання кількості): розуміють зміст навчання, чітко 

орієнтовані на результат (знають, що їм потрібно) – 42 респонденти; здатні до 

самоорганізації навчальної діяльності та самоконтролю – 38 респондентів; мають 

життєвий досвід – 32 респонденти; можуть самостійно вибирати та оцінювати 

способи й форми навчання – 20 респондентів; інше – 10 респондентів. 

Думки респондентів щодо труднощів роботи з дорослими учнями дуже 

варіювалися, оскільки майже у кожного опитуваного був свій варіант відповіді, що 

базувався на власному досвіді роботи. Такий наратив, вочевидь, свідчить про 

застосування респондентами принципу індивідуального підходу у процесі 

викладання. З-поміж запропонованих варіантів відповідей на першому місці 

виявилися два чинники – невпевненість у достатньому рівні потрібних знань, 

кваліфікації й недостатність знань щодо специфіки навчальної співдії з дорослою 

аудиторією. 

Запитання: «Чи маєте потребу в спеціальній підготовці щодо роботи з 

дорослими учнями?» отримало 20 позитивних відповідей («Так») та 12 негативних 

(«Ні»), 34 респонденти дали відповідь «Частково». 

Можемо констатувати, що практикуючі експерти визнають специфіку 

педагогічної діяльності та зважають на особливості роботи з дорослими учнями, 

більшість з них володіють необхідними знаннями та навиками, однак з не мають 

базових знань щодо андрагогічної моделі навчання, а це у свою чергу свідчить про 

відсутність у наш час системного підходу до методичного забезпечення освіти 

дорослих у місті Чернівцях. 

Групу 2 складали дорослі учні, це слухачі курсів, студенти (дорослі, які 

продовжують чи здобувають освіту). Вибірку сформували відповіді 96-ти 

респондентів, середньої вікової категорії – 35 років. У момент дослідження 60 

респондентів паралельно з навчанням працювали за основним місцем роботи, 36 
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респондентів лише навчалися. Результати та відповіді на ключові запитання анкети 

виглядають подаємо нижче. 

Серед мотивів навчання, що переважають у дорослому віці, такі (подаємо у 

спадному порядку): саморозвиток – 72 респонденти; знання, що необхідні для 

професійного зростання та комфортного подорожування – по 24 респонденти; 

вимога подальшого працевлаштування закордоном, подальшого навчання, та інше – 

по 12 респондентів відповідно. Повністю задоволені навчанням 60 респондентів, 

частково – 36. Такі результати логічно співвідносяться із сучасними вимогами 

суспільства до людини як фахівця, відповідального свідомого й активного 

громадянина. 

Відповіді респондентів збігаються щодо запитань «Чи враховуються вікові 

особливості дорослого у процесі викладання?» та «Чи задовольняє професійний 

рівень викладачів?» Маємо такі результати: 48 відповідей «Так, задовольняє» та 48 

відповідей «Частково». Більшість респондентів – 72 – вважають, що для роботи з 

дорослими учнями необхідна спеціальна підготовка, 24 – ні. 

Результати відповідей на останнє запитання є дещо парадоксальними, 

дискусійними, такими, що потребують подальшого ґрунтовного вивчення: 50 % 

опитуваних лише частково задоволені рівнем професіоналізму викладачів і 

вважають, що їхні вікові особливості у процесі навчання враховано не у повній мірі. 

Група 3 – це пересічні громадяни (ті, яких вважаємо потенційними учасниками 

освітнього процесу дорослих). Опрацьовано результати опитування 102-ох 

респондентів, середній вік яких – 41 рік. Маємо міркування щодо результатів 

анкетування. 

Запитання «Чи маєте потребу навчатися у дорослому віці?» отримало ствердні 

відповіді 60-ти респондентів, 40 опитуваних мають часткову потребу, лише 4 

респонденти не мають такої потреби. З-поміж знань, які необхідні респондентам, 

пріоритетними є такі: іноземна мова – 82 респонденти; комп’ютерна грамотність – 

64; психологія – 56; правова грамотність – 40; кулінарія, домоведення та 

підприємницька діяльність – по 24; сільськогосподарська сфера, мистецькі уміння та 

виховання дітей – по 20; інше – 18; політична грамотність – 12. 



174 

 

У цілому такі результати відповідають освітнім трендам, що сформовані за 

вимогами урбанізованого інформаційного й цифрового суспільства, однак низький 

показник потреби в політичній грамотності відрізняє скерованість освітніх запитів 

респондентів від закордонних тенденцій та пріоритетів. У Європі, а зокрема в 

Німеччині, одне з провідних місць посідає політична освіта дорослих, а це 

відповідає засадам розбудови демократичного суспільства, ідеям формування чіткої 

громадянської позиції, утвердження особистої та соціальної відповідальності. 

Більшість опитуваних задовольняють освітні потреби з допомогою мережі 

Інтернет та самоосвіти – це 88 і 80 відповідно. Менше респондентів звертаються за 

консультаціями до фахівців, навчаються на курсах або здобувають професійну 

освіту офіційно – це 44, 20 та 4 респондентів відповідно. Менше половини опитаних 

– 48 – знають про наявність освітніх пропозицій для дорослих. Джерело таких 

відомостей у більшості випадків – це реклама, спілкування з друзями (саме такі 

відповіді дали всі респонденти зазначеної групи). Лише 36 респондентів із 48-ми 

обізнаних готові скористатися існуючими освітніми пропозиціями. Проте фіксуємо 

майже абсолютний показник визнання потреби в інформуванні населення щодо 

можливостей навчання у дорослому віці – 100 ствердних відповідей зі 104. 

Особливої уваги заслуговує питання умов, за наявності яких опитувані готові 

скористатися існуючими пропозиціями освіти дорослих. Для переважної більшості 

перспективи подальшого навчання реальні за умови безкоштовних освітніх послуг – 

це 88 респондентів. Менша частка опитаних готові навчатися за власні кошти або за 

кошти організації, у якій працюють, – це 56 та 52 респондентів відповідно. 

Отож, ринок послуг освіти для дорослого населення у місті Чернівцях є 

різновекторним та багатокомпонентним, таким, що прагне відповідати сучасним 

вимогам, що ставляться до підготовки висококваліфікованих та обізнаних фахівців. 

Однак він є поки що безсистемним і потребує фахово підготовлених до освітньої 

роботи з дорослими викладацьких кадрів, яких визнають і практикуючі експерти, і 

дорослі учні. Дослідження підтверджує той факт, що професіонали з надання 

освітніх послуг дорослим (в організаціях, установах, на підприємствах, де 

здійснюється професійне навчання, підготовка, підвищення кваліфікації чи 
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перепідготовка тощо), як правило, не мають спеціальної андрагогічної освіти, що 

негативно впливає на якість освітніх послуг та рівень задоволеності цими послугами 

з боку здобувачів знань. Розв’язанню цього питання слугують ідеї професіоналізації 

й академізації освіти дорослих в Україні, які уможливлюють здійснювати 

університетську підготовку фахівців-андрагогів у подальшому, стабілізувати ринок 

освітніх послуг для дорослих, збільшити кількість освітніх пропозицій, а також 

підвищити якість освітніх послуг максимально наближено до міжнародних 

стандартів. 

Отож, сучасні суспільні виклики, ситуація з освітою дорослих в Україні, 

початок процесу інституціоналізації потребують здійснення аналізу потреб і вимог 

для професіоналізації галузі, уточнення законодавчих рамкових умов з урахуванням 

суспільного значення освіти дорослих, досвіду України і Німеччини, а також з 

усвідомленням того, що одним із провідних завдань освіти дорослих є формування 

демократичних цінностей, навчання демократії громадян загалом. 

 

3.2. Кваліфікаційна характеристика андрагога на основі підходів 

німецьких та українських науковців 

 

Осмислення можливостей творчого використання ідей німецького досвіду 

спрямовує насамперед увагу на профіль фахівця-андрагога – нової для нашої країни 

професії, офіційно внесеної у Національний класифікатор професій. Очевидно, що 

наразі існує запит суспільства на науково-обґрунтовану, системну, комплексну 

кваліфікаційну характеристику посади / професії «андрагог», а відтак – і розробку 

професійного стандарту андрагога, що конкретизує його посадові (професійні) 

обов’язки, вимоги до трудових функцій і якості їх виконання, а також визначить 

набір критеріїв, необхідних і достатніх для отримання відповідної кваліфікації і 

здійснення конкретної професійної діяльності у посадовій ієрархії. Крім того, 

створення такого професійного стандарту забезпечить узагальнене сприйняття 

фахівців освіти дорослих з боку роботодавців.  
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Однією із стартових у розробці професійного стандарту є інформаційно-

аналітична робота з вивчення міжнародної і вітчизняної практики підготовки 

фахівців відповідного профілю. У зв’язку з цим об’єктивно значущими розглядаємо 

опрацьовані в ході дослідження німецькі теорії професіоналізації, які обґрунтовують 

вимоги до професійних і особистісних якостей андрагога. 

У результаті опрацювання джерельної бази дослідження ми з’ясували, що 

основними в змісті професійної діяльності андрагога німецькі дослідники 

Й. Альфенгер (J. Alfänger) A. ф. Хіппель (A. v. Hippel), С. Фукс (S. Fuchs), С. Крафт 

(S. Kraft), К. Майзел (K. Meisel) розглядають такі напрями: управління, маркетинг і 

зв’язки з громадськістю, планування програм, викладання, консультування, 

адміністрування. Вчені доводять, що на практиці між ними існує безліч перетинів: 

наприклад, в невеликих установах освіти дорослих / безперервної освіти керівник 

часто відповідає за планування програм, а іноді й сам їх викладає, тоді як у більших 

установах освіти дорослих / безперервної освіти може бути і кілька фахівців-

викладачів і з планування програм з різних предметів (наприклад, з мов, охорони 

здоров’я, безперервної професійної освіти, базової освіти).  

Тобто, дослідники акцентують увагу на диференційованості й водночас 

гнучкості видів професійної діяльності андрагога. Але для розуміння їх сутності 

пропонують описи в ідеально диференційованому вигляді.  

Отже, подамо коротку характеристику (згідно з перерахованими попередньо 

німецькими авторами) основних напрямів діяльності андрагога в галузі безперервної 

освіти: 1) управління, 2) маркетинг і зв’язки з громадськістю, 3) планування 

програм, 4) викладання, 5) консультування, 6) адміністрування. 

К. Майзел характеризує управління (менеджмент) як напрям професійної 

діяльності андрагога, що утвердився на тлі зростаючого проникнення принципів 

ринкової економіки в безперервну освіту і визначає сферу діяльності, професійне 

виконання якої стало необхідним для існування всіх установ додаткової освіти 

(Meisel, 2001). Зміна структури фінансування, скорочення державного фінансування, 

збільшення (комплексного) проєктного фінансування, а також нові організаційні 

вимоги, такі як розвиток якості, вимагають знань і компетентностей, які виходять за 
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рамки основних знань в галузі освіти дорослих. Відповідно, управління як складник 

професійної діяльності андрагога включає в себе такі аспекти: організація і 

управління установою; формулювання цілей організації; розвиток / забезпечення 

якості; фінанси / ресурси; координація різних робочих і функціональних областей; 

контроль; управління; розвиток персоналу / управління / розгортання; планування 

навчання персоналу; придбання проєктів і управління проєктами; подання та 

представництво установи (місцеве і регіональне) (Hartz & Meisel, 2006).  

Реалізація вищезазначених завдань у галузі управління та керівництва 

установами безперервної освіти, як правило, вимагають кваліфікації, що виходить за 

рамки освіти дорослих. Отже, глибокі знання в галузі ділового адміністрування, 

знання структур фінансування і політики фінансування, а також базові знання в 

галузі управління персоналом є необхідними передумовами для успішного 

управління та керівництва вищим навчальним закладом. Регіональне / місцеве 

розташування і прив’язка установи вищої освіти також вимагає компетентного 

стратегічного підходу до місцевої ситуації (політика, співпраця і конкуренція з 

іншими (подальшими / освітніми) установами). 

Актуальність маркетингу і зв’язків з громадськістю в структурі професійної 

діяльності андрагога обумовлена активним розширенням ринку провайдерів 

безперервної освіти й освіти дорослих і посиленням конкуренції між ними. Тому 

цілеспрямований маркетинг і професійні зв’язки з громадськістю є центральними 

інструментами позиціонування установи підвищення кваліфікації на ринку. Цей 

напрям, за описами М. Шоль (M. Schöll), передбачає такі види діяльності: 

презентація установи; робота з пресою; присутність в Інтернеті; підготовка 

інформаційних матеріалів; регіональне і місцеве мережеве / контактне управління; 

постійне спостереження за ринком; аналіз цільових груп (Schöll in: Meisel, 2001). 

Маркетинг і зв’язки з громадськістю набувають все більшого значення, коли 

мова заходить про охоплення та роботу з новими або зміненими цільовими групами. 

Показовими тут є результати дослідження соціального середовища, проведеного 

Ю. Райх (J. Reich) та Р. Тіппельтом (R. Tippelt). Зокрема, вони доводять, що 

«диференціація і сегментація ринку безперервної освіти відповідно до соціально-
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демографічних факторів (...) вже не є достатніми для адекватного опису попиту на 

ринку безперервної освіти. (...) Модель середовища розглядається як концепція, що 

враховує такі психолого-біографічні аспекти, як основні ціннісні орієнтації, погляди 

на життя і спосіб життя на додаток до традиційних (і безперечно актуальних!) 

факторів участі в безперервній освіті» (Reich & Tippelt, 2008, с.17). 

Хоча сфера маркетингу та зв’язків з громадськістю у наш час, безперечно, 

вважається важливою для безперервної освіти, досі вона була мало пов’язана з 

освітньою наукою чи педагогічною кваліфікацією. 

Центральним ядром професійної освітньої діяльності для дорослих у Німеччині 

вважається планування програм і пропозицій. Незважаючи на те, що ці два терміни 

часто використовуються як синоніми, вони, безумовно, стосуються різних речей. 

Планування програмної діяльності означає багаторівневий процес, обумовлений 

такими факторами, як організаційні цілі, суспільні потреби і потреби адресатів, і 

знаходиться під впливом фінансових ресурсів, конкурентної ситуації, кадрової 

структури, традицій установи відповідно до очікувань афілійованих з ним органів. 

Планування програм в більшій мірі відноситься до конкретного здійснення програм 

безперервної освіти і, таким чином, до концептуальної і мікродидактичної розробки. 

М. Гоффер-Мелмер (M. Höffer-Mehlmer) і Ю. Райх-Клаассен (J. Reich-Claassen) 

диференціюють у змісті професійної діяльності андрагога конкретні заходи з 

планування програм: оцінка потреб; аналіз потреб; аналіз цільових груп; розробка 

програм; зв’язок з керівництвом; планування фінансів. Планування пропозиції 

передбачає: підготовку конкретних пропозицій; підбір відповідних лекторів; 

координацію та спілкування з лекторами; організацію заходів; внутрішню і 

зовнішню інформацію і обслуговування; забезпечення ресурсами (Höffer-

Mehlmer & Reich-Claassen in: Reich & Tippelt, 2008). 

У навчальних закладах безперервної освіти персонал, який працює повний 

робочий день, як правило, відповідає за програму і пропонує послуги з планування 

(Fuchs, 2015). Однак і тут існують зв’язки в областях відповідальності як між 

керівництвом і особами, відповідальними за планування програми, так і між цими 

особами і викладачами / лекторами курсу. 
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Ще одним ключовим у діяльності андрагога німецькі дослідники називають 

викладання. Практика підтверджує, що саме за цим напрямом працює більшість 

освітян дорослих. Реалізація цього напряму потребує володіння базовими знаннями 

з педагогіки, дидактики і методики, а також обізнаності в групових процесах. 

Підзадачі, які визначають зміст цього напряму, можна диференціювати таким 

чином: підготовка занять; підготовка матеріалів; дидактичне планування; 

планування використання ЗМІ; реалізація семінару / заходів; модерація; візуалізація 

навчального матеріалу; навчальне керівництво; контроль успіху навчання; 

розпізнавання і контроль групових процесів; оцінка; самооцінка (Fuchs, 2015). 

Розглядаючи власне педагогічні види діяльності, С. Фукс (S. Fuchs) та інші 

вчені акцентують, що реалізація їх андрагогом виходить за межі фактичної 

кваліфікації «педагог» у зв’язку з орієнтацією на конкретні цільові групи дорослих 

учнів. І. Амбос (І. Ambos) пояснює, що з погляду безперервної освіти, без 

применшення значущості дидактичних технічних компетентностей андрагога, у 

порівнянні з викладацькою все ж більш вагомою є соціальна компетентність і досвід 

безпосередньої взаємодії з дорослими (Ambos, Koscheck & Martin, 2014, с.15). 

Консультування – це сфера діяльності, яка в останні роки розширилася і стала 

більш диференційованою у зв’язку з відходом від класичної ідеї викладання і 

зміною перспективи в сторону самоорганізованого й активного учня. Відповідно, 

значно зросло значення керівництва в безперервній освіті. Водночас К. Майзел 

проводить розмежування між керівництвом / управлінням безперервною освітою, 

яке спрямоване на пошук відповідних освітніх пропозицій (що може також 

відбуватися поза межами конкретних навчальних закладів), і управління навчанням, 

яке підтримує учнів в освітньому процесі у формі консультацій. У першому випадку 

консультування охоплює такі питання: професійний або повсякденний аналіз 

навчальних потреб / бажань; співпраця з агентствами / агентствами з 

працевлаштування; пошук відповідних пропозицій щодо подальшої освіти. У 

другому – керівництво навчання – передбачає такі види роботи: аналіз цілей 

навчання; оцінка типу навчання; аналіз типу навчання; навчання; коучинг (Meisel, 

2001, 2005).  
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Реалізація діяльності за напрямом консультування, як засвідчує практика, 

покладає на андрагога ролі методиста, ініціатора, тренера і наставника в навчанні. 

Особливе місце в професійній карті андрагога в Німеччині належить 

адміністративній діяльності. Останніми роками змінилася адміністративна 

діяльність загалом, у різних сферах, в тому числі й безперервній освіті. У зв’язку з 

бурхливим розвитком технологій різні «класичні» види офісної діяльності були 

спрощені або стали менш важливими (наприклад, друкування оголошень про 

програми). Адміністративний персонал, який раніше займався більше технічним 

супроводом, все більшою мірою стає сполучною ланкою між установою та 

клієнтами / потенційними учасниками: часто вони є першим контактною особою для 

дзвінків і зарахувань, відповідно надають інформаційні довідки і консультують, 

фактично виконують функцію зв’язку з громадськістю. Відповідно, К. Майзел 

говорить про новий тип «організаційно-педагогічних кадрів» – термін, який дуже 

добре описує зміни (Meisel, 2005).  

До адміністративних завдань належать: облік персоналу; статистика та 

звітність, оцінки; управління файлами / матеріалами; фінансове управління і 

контроль; організація; управління інфраструктурою; інформаційні закупівлі; 

внутрішні служби; планування / організація спеціальних заходів; підтримка зв’язків 

з громадськістю; (телефоном) консультація з питань зарахування та вибору курсу 

навчання (Ludwig & Baldauff-Bergmann, 2010). 

На основі опису широкого спектру професійних завдань, диференційованих за 

одним із напрямів діяльності, розроблені різні варіанти профілів компетентностей 

андрагога, наприклад, менеджер; інструктор курсу; тренер тощо. У додатках 

наведено опис «Профілю компетентностей інструктора курсу» та «Профілю 

компетентностей внутрішньофірмового тренера з підвищення кваліфікації» (див. 

Додаток Е (Е-1, Е-2).  

У результаті всебічного структурно-функціонального аналізу професійної 

діяльності андрагогів у Німеччині увиразнено широкий спектр професійних ролей: 

експерт (який оцінює різні ситуації та різні рівні розвитку і досвіду дорослих, дає 

певні рекомендації); консультант (який надає консультації з питань індивідуального 
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чи організаційного розвитку); інспектор (який оцінює динаміку індивідуального й 

особистісного розвитку дорослих); організатор (який регулює процеси освітньо-

професійної діяльності); провайдер (який надає науково-методичні, навчально-

методичні та інформаційні ресурси, інфраструктурно-технологічно підтримує 

діяльність дорослих); агент із комунікації (встановлює контакти з зацікавленими у 

розвитку організації сторонами, створює партнерські мережі, залучає зовнішні 

ресурси розвитку організації); радник (здійснює підтримку професійних і 

ініціативних проєктів); стимулювач-фасилітатор (мотивує дорослих на особистісний 

і професійний розвиток, надає супровід у груповій динаміці й індивідуальній кар’єрі 

членів організації); генератор ідей (інтелектуальний лідер, інноватор); менеджер 

(бере участь у прийнятті стратегічних рішень в організації, що визначає стратегію 

навчання дорослих); учасник спільної діяльності з розвитку організації (здійснює 

моніторинг інноваційного процесу, стимулює і підтримує інноваційну діяльність 

членів організації) (Blömeke, Kaiser & Lehmann, 2008; Kollmannsberger & Fuchs, 

2011; Kraft, 2006, 2006a; Rohs, Rott, Schmidt-Hertha & Bolten, 2017; von 

Hippel & Fuchs, 2009; von Hippel & Tippelt, 2009). 

Отже, професійна діяльність сучасного фахівця-андрагога в Німеччині є 

сукупністю різних інформаційних, освітніх, організаційно-управлінських, 

експертних, соціально-проєктних, дослідницьких і т.ін. ролей і функцій. У реальній 

практиці освіти дорослих у наш час фахівці-андрагоги послідовно перетворюються в 

особливу соціально професійну групу фахівців, які здійснюють професійне 

посередництво в різних формах освітнього взаємодії дорослих учнів. У широкому 

соціальному контексті посередницька функція фахівця-андрагога спрямована на 

допомогу дорослій людині / групі дорослих в отриманні нового досвіду через 

інформаційно-освітню взаємодію. 

Крізь призму узагальнення німецького контексту сутності професіоналізму 

андрагога розглянемо бачення цієї професії в українській перспективі.  

Попри те, що для України тема нова, є вагомі здобутки в обґрунтуванні 

українськими науковцями професійно важливих та особистісних якостей андрагога.  
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Одне з перших трактувань поняття «андрагог» фіксуємо у Короткому 

термінологічному словнику «Освіта дорослих»: «андрагог – це організатор навчання 

дорослих, консультант, співавтор індивідуальної програми навчання, який також 

поєднує у своїй професійній діяльності й інші функції, такі як: допомогу в 

поновленні мотивації до навчальної й професійної діяльності; володіє змістом як 

андрагогічної, так і професійної діяльності тих, хто навчається; методологією 

андрагогічного супроводу самоосвіти дорослих (цільове підвищення кваліфікації, 

випереджене навчання основам науково-дослідної роботи, допомога у створенні 

проєктів професійного і особистісного розвитку тощо). Андрагог працює з дорослим 

в різних напрямах формальної, неформальної, інформальної освіти; «веде» його не 

тільки до розв’язання конкретних завдань, але й до критичного осмислення 

реальності, свідомого розширення партнерських зв’язків, у цивілізованому 

суспільстві, діалогу цінностей і культур світового освітнього простору, до 

толерантності й конструктивного патріотизму» (Лук’янова & Аніщенко, 2014, с.7).  

Л. Лук’янова чітко визначила провідні ролі педагога-андрагога: фасилітатор, 

вчитель, тренер, але замість поняття «модератор» автор вживає поняття «гід», а 

ключовим словом для визначення ролі фасилітатора дослідниця вважає «ставлення», 

адже завдання фундатора навчання – допомогти кожному, хто навчається, знайти 

своє місце та роль у мережі відносин. Важливими, на думку дослідниці, для 

андрагога є такі характеристики, як взаємопов’язаність, взаємодоповнюваність і 

взаємозалежність (Лук’янова, 2013b, 2014b). 

Л. Лук’янова дійшла висновку про те, що виконання різних ролей педагогічним 

персоналом у праці з дорослими презентує поле його діяльності загалом та спонукає 

його до визначення інтегрально-рольових позицій. Така позиція має сукупний 

характер, що зреалізовано у трьох складниках: «1) предметно-змістовому 

(теоретичне обґрунтування й відбір змісту навчальної інформації, спрямованої на 

особистісний і професійний розвиток, створення умов для її свідомого сприйняття з 

подальшим використанням на практиці); 2) проєктувально-технологічному (відбір і 

структурування змісту, форм спільної діяльності, розробка навчального плану, 

технологій реалізації програм підготовки, індивідуального просування); 



183 

 

3) організаційно-діагностувальному (забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії у 

навчальному процесі, визначення особистісних потреб, можливостей розвитку 

дорослого учня з урахуванням його індивідуальних досягнень)» (Лук’янова, 2013с).  

Така інтегрально-рольова позиція фахівця, який працює в сфері освіти 

дорослих, вимагає сукупності знань, що становлять основу його професійної 

підготовки. 

Л. Лук’янова стверджує, що для виконання вказаних ролей професіонал, що 

працює у сфері освіти дорослих, повинен володіти сукупністю знань, які є основою 

його підготовки. На думку дослідниці, це такі знання: «1) методологічні знання 

(уможливлюють формулювання цілей навчання дорослої аудиторії, адаптування 

цілей і програм навчання для вимог і потреб дорослих учнів); 2) психолого-

педагогічні знання про дорослу людину (особливості віку і психофізіологічні 

можливості дорослої людини; урахування і використання життєвого досвіду; 

створення комфортних умов навчання; уміння мотивувати дорослих на навчання та 

самонавчання); 3) загальнокультурні знання і уміння (обізнаність про швидкоплинні 

зміни у сучасному світі; власне ставлення до цих змін; усвідомлення і шанування 

демократичних цінностей, здатність змінюватися, удосконалюватися, розвиватися); 

4) теоретико-технологічні знання щодо активних методів і форм навчання дорослих 

(тренінги, ділові ігри, дискусії, аналіз ситуацій, конференції, майстерні тощо), а 

також доцільне використання їх на практиці; 5) методичні знання (ефективне 

передавання знань; використання технологій і методів навчання, фасилітативний 

характер навчання-учіння, індивідуалізація навчання; різноманітні способи 

оцінювання знань); 6) практико-технологічні знання й організаторські уміння щодо 

створення оптимальних умов ефективної групової роботи; 7) проєктувальні знання і 

вміння (проєктування процесу навчання; теоретичне обґрунтування програми 

розвитку дорослого учня, діагностування потенційних можливостей і потреб 

дорослої особистості, яка навчається)» (Лук’янова, 2013b, 2014а, 2016а, 2016b). 

Педагогічний ракурс діяльності андрагога окреслює Т. Сорочан, називаючи так 

«фахівця, який забезпечує в закладі післядипломної педагогічної освіти професійне 

зростання педагогічних працівників (викладачів і методистів); у своїй діяльності 
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поступово переходить від трансляції стереотипних установок і репродуктивних 

методів підвищення кваліфікації до опанування і використання інноваційних 

технологій професійного розвитку» (Сорочан, 2008, с.27). 

За Т. Сорочан, набуття компетентності викладача формальної чи неформальної 

освіти дорослих забезпечується здійсненням андрагогом діяльності, що ґрунтується 

на засадах цінностей суспільства і міжкультурної взаємодії, отримання, 

опрацювання та використання інформації у контексті особистісного та професійного 

розвитку, критичного мислення, етики міжособистісної взаємодії та професійної 

комунікації. Для виконання цієї функції необхідними є знання з різних галузей: 

філософії освіти, психологічних аспектів навчання в умовах диференціації дорослої 

аудиторії (вік, фах, рівень освіти, освітні запити, гендерні особливості тощо), змісту, 

технологій, методології, методів освітнього процесу; закономірностей й історичних 

аспектів педагогіки, вітчизняного та міжнародного досвіду у галузі освітньої 

діяльності, основ педагогічної деонтології (Сорочан, 2018). 

Відповідно до специфіки освітнього середовища, функціонально-посадовими 

обов’язками соціального працівника, працівника інформаційно-орієнтаційної 

служби у сфері освітніх послуг може бути проведення консультаційної та соціально-

реабілітаційної роботи з дорослими; педагога-андрагога – організація процесу 

навчання дорослих та його реалізація; науковця – проведення науково-дослідної 

роботи з проблем освіти дорослих; працівника управлінського апарату – здійснення 

організаційно-управлінської діяльності; консультанта, інспектора, методиста, 

експерта, тьютора – допомога в організації та реалізації навчального процесу, оцінка 

якості навчального процесу, атестація педагогічних кадрів і навчальних закладів для 

дорослих тощо. 

Т. Десятов виокремлює три основні функції викладача-андрагога, якого називає 

головним фахівцем у галузі навчання дорослих: створення для дорослих необхідних 

умов для навчання; залучення дорослих до планування навчання та оцінювання 

результатів навчального процесу; організація та здійснення процесу навчання 

дорослих осіб. Фахівці-андрагоги, як зазначає Т. Десятов, можуть займати такі 

посади як викладач-андрагог, консультант, експерт, тьютор (куратор, наставник), 
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науковець, працівник управління (адміністратор, керівник), методист, інспектор, 

соціальний працівник тощо (Десятов, 2012). 

Т. Сорочан характеризує професійні ролі андрагогів через систему педагогічно 

орієнтованих функцій: 

«1) андрагог-викладач. Навчання в системі післядипломної педагогічної освіти 

спрямоване на оновлення знань, опанування професійних компетенцій, організацію 

самоосвіти. Функція сучасного андрагога полягає не лише в тому, щоб дати знання, 

провести лекції чи семінари, а й у сприянні вибору доцільної моделі безперервної 

освіти для кожного педагога, поєднанні змісту освіти на курсах підвищення 

кваліфікації та міжкурсового періоду, наданні рекомендацій щодо самоосвіти. 

Таким чином, функція андрагога-викладача включає не тільки навчальну роботу, а й 

тьюторство. У центрі уваги андрагога-викладача мають бути сучасні технології, 

методики, методи навчання;  

2) андрагог-фасилітатор. Функція фасилітації на практиці реалізує принципи 

гуманізації, особистісної зорієнтованості всієї системи освіти, у тому числі й 

післядипломної педагогічної освіти. Ця функція виявляється у створенні умов, які 

дозволяють кожному вчителю та керівнику розкрити свій творчий потенціал, 

вмотивовують розвиток професіоналізму та прагнення до самоосвіти. З таких 

позицій андрагоги допомагають педагогічним працівникам усвідомити самоцінність 

та унікальність власного педагогічного досвіду;  

3) андрагог-консультант. Функція консультування спрямована на задоволення 

індивідуальних професійних запитів, вирішення практичних педагогічних завдань, 

підтримку інноваційної діяльності. Практика показує, що теоретичні засади та 

технології консультування не достатньо опановані фахівцями системи 

післядипломної педагогічної освіти. Реалізація цієї функції ґрунтується на взаємодії, 

яка передбачає довіру, спільний аналіз проблеми та пошук шляхів її вирішення. 

Консультування, таким чином, є організованою взаємодією між консультантом 

(андрагогом) і клієнтом (педагогом, керівником навчального закладу), спрямованою 

на вирішення проблем і внесення позитивних змін у діяльність певного спеціаліста 

чи організації в цілому; 
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4) андрагог-експерт. Експертиза досить часто затребувана в практиці. Це 

зумовлюється тим, що діяльність андрагогів пов’язана з аналізом та оцінюванням 

діяльності закладів освіти, експериментальних майданчиків, окремих педагогів, 

зокрема, у процесі узагальнення досвіду, при проведенні моніторингових 

досліджень чи атестації. Метод експертної оцінки дозволяє дослідити позитивні та 

негативні тенденції в освітній практиці. Порівняти отримані результати з 

поставленою метою. Важливою передумовою експертизи є розробка критеріїв, 

показників, індикаторів для оцінювання різноманітних педагогічних об’єктів і 

процесів, а також оволодіння певним дослідницьким інструментарієм;  

5) андрагог-методист. Методична функція в умовах демократизації освіти 

набуває нового значення та наповнюється новим змістом. Оскільки педагоги 

працюють в умовах вільного вибору різних варіантів навчальних планів, програм, 

підручників, то рекомендації фахівців системи післядипломної педагогічної освіти 

перестають бути догмою, відповідність якій контролюється органами управління 

освітою» (Сорочан, 2008). 

Сучасний погляд на функції андрагогів, за переконанням Т. Сорочан, дозволяє 

констатувати їх ускладнення та оновлення змісту, що приводить до висновку щодо 

необхідності спеціальної професійної підготовки андрагогів. 

О. Огієнко визначає сутність та завдання чотирьох ролей педагога для 

дорослих: фасилітатора, вчителя, модератора та тренера. Учена зауважує, що 

ключовим словом для визначення ролі фасилітатора є «відносини», адже завданням 

фасилітатора є керувати динамікою групи з метою сприяння не тільки навчанню, а й 

моральному самоперетворенню та самовдосконаленню кожного дорослого учня. 

Роль вчителя, що є експертом у сфері професійних інтересів дорослих, базується на 

ключовому слові «знання». Для модератора ключовим словом є «організація», що 

означає розкриття педагогом-провідником нових можливостей навчання, сприяння 

підвищенню мотивації дорослих. Ключовим словом для тренера є «навички», його 

діяльність спрямована на формування в учня навичок для самоактуалізації. 

Науковиця зауважує, що для виконання «ролей» важливим є особистісний та 

професійний розвиток педагогів для дорослих (Огієнко, 2009, 2012). 
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На думку С. Ізбаш, серед андрагогів варто розглядати три категорії: 1) фахівці 

педагогічних професій; 2) фахівці соціальних професій; 3) споживачі освітніх 

послуг (С. Ізбаш, 2017). Частково погоджуючись з дослідницею, зауважимо, що 

андрагогами можна вважати всіх педагогічних працівників у сфері вищої освіти або 

педагогічний персонал має бути дипломованими фахівцями з освіти дорослих. 

О. Аніщенко запропоновано авторський проєкт кваліфікаційної характеристики 

професії (посади) «Андрагог», що містить завдання та обов’язки та аргументовані й 

чітко визначені кваліфікаційні вимоги (Аніщенко, 2017). Фактично вони являють 

собою набір необхідних якостей фахівця у сфері освіти дорослих. 

Як уже зазначалося у параграфі 1.1, обґрунтовані українськими ученими 

О. Аніщенко, Л. Лук’яновою, Т. Сорочан, О. Огієнко професійні та особистісні 

вимоги до андрагога стали основою офіційно введеної професії «Андрагог» у 

Державному класифікаторі професій України, що є вагомим кроком на шляху до 

професіоналізації та академізації окресленої сфери освіти дорослих в Україні. 

Отже, узагальнення наведених визначень спрямовує на розуміння андрагога як 

професіонала, суб’єкта культури і взаємодії, носія конкретних знань і інформації, 

якому необхідний найширший (мультидисциплінарний) спектр знань, а також 

володіння різними уміннями і навичками, в т.ч., й властивими для публічних людей 

(лідерськими, організаційними, управлінськими тощо).  

Аналіз підходів українських дослідників до розуміння сутності професії 

андрагога відображає їх близькість до європейських трактувань й візуалізує широкі 

можливості й перспективи розвитку національної моделі підготовки фахівців освіти 

дорослих.  

 

3.3. Напрями творчого використання німецького досвіду в підготовці 

андрагогів в Україні 

 

Проведене дослідження досвіду функціонування і розвитку позитивних практик 

підготовки андрагогів у Німеччині дає підстави говорити про перспективи їх 

використання у вітчизняних умовах, оскільки у наш й час в Україні започатковані 
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стійкі процеси творення єдиної, інтегрованої системи та інфраструктури освіти та 

навчання дорослих, а відповідно і системи підготовки фахівців-андрагогів, що 

відповідає сучасним міжнародним вимогам. 

Можливості включення позитивних німецьких практик підготовки андрагогів у 

системи вищої і післядипломної освіти в Україні, обумовлені, перш за все, 

інтеграцією української системи вищої освіти в європейський освітній простір, 

посиленням міжнародного співробітництва в сфері освіти дорослих, реалізацією 

ідей безперервної освіти. 

Аналіз сучасних вітчизняних програм підготовки андрагогів показав, що в 

Україні, як і в Німеччині, пріоритет підготовки фахівців відданий системі вищої 

освіти, в якій реалізуються два рівні професійної підготовки: бакалаврат і 

магістратура. 

За результатами осмислення німецького досвіду ми спробували візуалізувати 

підготовку андрагогів у вигляді уявної матриці для конкретизації можливостей 

використання в українській практиці. У якості її складників розглядаємо традиційні 

для будь-якої системи компоненти – цілі, зміст, результат: 

1) ціннісно-цільовий компонент відображає внутрішню сутність системи 

підготовки андрагогів; його показниками виступають ціннісні пріоритети системи 

освіти дорослих, які розкриваються в нормативно-законодавчій базі, що становить 

основу функціонування і організації системи освіти дорослих та підготовки 

фахівців; 

2) організаційно-змістовний компонент відображає зовнішні характеристики 

системи підготовки андрагогів – рівні, зміст, форми і технології її організації; 

3) результативний компонент характеризується сформованістю професійної 

компетентності андрагога як сукупності загальнокультурних, загально і спеціальних 

професійних компетентностей. 

У сучасній Німеччині підготовка фахівців для сфери освіти дорослих 

обумовлена соціально-економічними процесами інтеграції, інформатизації, 

розширенням меж активного віку, проблемами міжкультурної взаємодії, 
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збільшенням значення людського капіталу, що породжують необхідність 

інтенсивного, безперервного, випереджаючого розвитку системи освіти дорослих. 

Досвід Німеччини доводить, що підготовка фахівця-андрагога та його 

подальша професійна діяльність є, з одного боку, системоутворюючим фактором 

освіти дорослих, а з іншого, визначається її станом, особливостями і пріоритетами. 

Основою професійної підготовки андрагогів виступають її цілі і цінності. 

Умовно їх диференціюємо на три сфери, які відповідають загальноєвропейському, 

національному та локальному рівням. 

Перша сфера цінностей – міжнародний рівень – включає загальноєвропейські 

цінності освіти дорослих в контексті ідеї безперервної освіти, які знаходять 

відображення в загальноєвропейських документах, дотичних до сфери освіти 

дорослих (Рекомендації про розвиток освіти дорослих, розроблені Генеральною 

конференцією ООН з питань освіти, науки і культури (1976 р.), рішення 

міжнародних конференцій з освіти дорослих (Париж – 1985 р. і Гамбург – 1997 р.), 

Меморандум безперервної освіти Європейського Союзу (Лісабон – 2000 р.) та ін.). 

Ціннісним пріоритетом підготовки андрагогів на загальноєвропейському рівні 

виступає гуманістична орієнтація на основі ідей демократії, толерантності, 

соціальної рівності незалежно від будь-яких індивідуальних і групових 

відмінностей.  

Другу сферу цінностей становлять національні пріоритети соціального 

розвитку, що визначають цінності освіти дорослих в Німеччині і соціальний запит 

на рівні держави і суспільства до системи освіти дорослих та, відповідно, до 

професійної підготовки андрагога, діяльність якого спрямована на вирішення і 

мінімізацію соціальних проблем.  

Третя сфера цінностей відображає цінності на рівні освітніх потреб конкретних 

категорій і груп дорослого населення, спільнот, сім’ї, окремої особистості. 

Усі три сфери цінностей утворюють єдиний сплав, який орієнтує побудову 

процесу і змісту професійної підготовки фахівця-андрагога на потреби 

особистісного і соціального розвитку різних груп дорослих учнів. 
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Загальноєвропейські і національні цінності зливаються з цінностями локального 

рівня.  

Отже, ключовим ціннісним пріоритетом підготовки фахівця-андрагога в 

сучасній Німеччині виступає гуманістична орієнтація на потреби особистісного і 

соціального розвитку різних груп дорослих учнів. Ключовою компетенцією 

андрагога при цьому стає здатність навчати і розвивати компетентність дорослих 

членів відкритого суспільства (консультант з питань організації розвитку, керуючий 

розвитком, ефективністю розвитку індивіда, групи, організації та ін.).  

Зміст підготовки андрагога співвідноситься з цілями і завданнями освітньої 

політики у сфері освіти дорослих. Пріоритетом у системі освіти дорослих є 

орієнтація на освіту кожного дорослого на основі ідей демократії, толерантності, 

соціальної рівності незалежно від будь-яких індивідуальних і групових 

відмінностей. Освіта дорослих визначається як засіб розвитку особистості та 

суспільства. Ключовими проблемами, обумовленими в національному й земельному 

законодавствах, виступають різні види освіти в професійній сфері, освіта осіб 

третього віку, громадянська освіта, соціально-трудова адаптація іммігрантів 

засобами освіти. 

Підкреслимо, що в розрізі аналізу ціннісно-цільових параметрів підготовки 

андрагогів Німеччини увиразнюється важлива у контексті нашого дослідження 

вимога до рівня кваліфікації і професіоналізму освітянина дорослих. Як зазначалося 

вище, професіоналізм персоналу є природною та обов’язковою умовою 

функціонування освіти дорослих у Німеччині та розглядається виключно в контексті 

теорій професіоналізації окресленої сфери соціальної діяльності. Тобто, 

професіоналізм фахівця є і умовою, і цінністю німецької освіти дорослих. Попри 

відсутність спеціального законодавства щодо професійної підготовки андрагогів, ця 

вимога врегульована дотичними до сфери освіти нормативно-правовими актами. 

Така особливість, на наш погляд, є актуальною для України, зважаючи на те, 

що наразі ми залишаємося однією з небагатьох європейських країн, де освіта 

дорослих функціонує без закріплення на законодавчому рівні та без бюджетного 

фінансування. Тому важливо в чинних галузевих правових документах кваліфікацію 
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фахівця установи / закладу / організації визначити умовою підтримки з боку 

держави.  

Аналогічно, значущою у проєкції на українську реальність, розглядаємо 

врегульовану на рівні земельного законодавства Німеччини підтримку й 

стимулювання дорослого населення як цільової групи освіти дорослих і 

безперервної освіти.  

Друга група параметрів, за якими розглядаємо узагальнено професійну 

підготовку андрагогів у Німеччині, – організаційно-змістовна, що містить 

організаційний, змістовний і технологічний аспекти.  

Організаційні параметри відображають рівень підготовки, загальну 

трудомісткість і її структуру, а також різні форми організації. У змістовному аспекті 

розглядаємо інваріантний і варіативний складники. Технологічний реалізується на 

основі традиційних та інноваційних технологій, про які йшлося у тексті дисертації. 

Додамо лише, що спектр технологій має тенденцію до розширення. Змінюються і 

традиційні технології (лекція, семінар і ін.), за рахунок широкого включення в них 

активних методів і прийомів навчання. У цілому, в технологічному аспекті 

домінують гуманітарні технології, які виступають індикатором інноваційних 

процесів, сприяють формуванню нових способів діяльності в освітньому процесі.  

Результати аналізу організаційно-змістових параметрів німецької системи 

освіти дорослих свідчать про те, що у наш час активно функціонує розгорнута 

інфраструктура установ для освіти дорослих, зміст діяльності яких 

багатоваріантний, визначається як соціально-економічними процесами, що 

формують загальноєвропейський запит до системи освіти дорослих в контексті ідей 

безперервності й цінності освіти і глобальних соціальних проблем дорослого 

населення Європи (спад народжуваності і інтенсивне старіння корінного населення, 

приплив мігрантів, проблеми неперервної професійної освіти в умовах відкритості 

та інформатизації сучасних європейських суспільств), так і національними 

особливостями та соціальними запитами, що висуваються конкретними регіонами, 

землями, місцевими умовами, конкретними ситуаціями життєдіяльності соціальних 

груп, громад, окремих людей. 
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Однією з актуальних проблем освіти дорослих у Німеччині, і в Україні в тому 

числі, є проблема інституціалізації неформальної та інформальної освіти. Сучасний 

рівень розвитку цивілізації, що характеризується стійкими процесами інтеграції, 

інформатизації (акумульованої, наприклад, в Інтернеті), швидкою зміною 

технологій, модернізацією всіх сфер життєдіяльності, підсилює значимість таких 

форм освіти і самоосвіти, які дозволяють кожній людині не тільки успішно 

адаптуватися до швидко мінливих умов життєдіяльності в різних сферах, а й самому 

брати активну участь в них. Нові форми освіти породжують і нову якість знань: їх 

цінність, адаптивність, мобільність, що дозволяє конструювати нові системи знань 

відповідно до завдань соціалізації. У відповідь на цивілізаційні виклики головним 

принципом освіти дорослих стає обов’язкова результативність навчання, що 

безпосередньо поліпшує якість життя дорослої людини. У зв’язку з цим зростає 

актуальність оцінювання результатів навчання (знання, вміння і / або компетенції), 

придбаних людиною в процесі формальної, неформальної та інформальної освіти, 

відповідно до визначених критеріїв та вимог стандарту, і отриманні відповідного 

документа (сертифіката, диплома, свідоцтва). Показово, що в Німеччині вдалося 

досягнути значного прогресу в розробленні універсального підходу до визнання 

неформально та інформально здобутих компетентностей уже практикуючими 

фахівцями сфери освіти дорослих. У рамках проєкту GRETA («Grundlagen zur 

Entwicklung eines trägerübergreifenden Anerkennungsverfahrens für die Kompetenzen 

Lehrender in der Erwachsenen- / Weiterbildung» («Основи розробки процедури 

перехресного визнання компетентності викладачів у сфері освіти дорослих та 

безперервної освіти») створена модель, що слугує орієнтиром для т.зв. 

«портфельної» оцінки компетентностей педагога, здобутих шляхом неформальної 

освіти, еталоном для програм підготовки андрагогів. Це, водночас, є спробою 

посилити і утвердити роль університетів у підготовці конкурентоспроможних 

фахівців-андрагогів й таким чином універсалізувати вимоги до особистості фахівця 

освіти дорослих та його професіоналізму.  

В організаційно-змістовному аспекті особливість освіти дорослих у Німеччині 

полягає в функціонуванні на основі місцевих ініціатив проєктного характеру: 
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активність, спрямована знизу вгору, і орієнтована на певний сектор або цільову 

групу; процеси освіти реалізуються на основі пілотних проєктів, що включають 

різноманітність методів і підходів. 

Як специфіку підготовки андрагогів у Німеччині можна відзначити широкий 

соціологічний і гуманітарний зміст освітніх програм, облік культурних традицій, 

оригінальні техніки, гнучкість і соціальну мобільність організації підготовки 

андрагогів, орієнтацію на міжнародне співробітництво і обмін досвідом.  

Важливою у контексті змістового компоненту підготовки андрагогів у 

Німеччині є взаємодія університетів з провідними організаціями, які реалізують і 

підтримують функціонування неформальних систем підготовки андрагогів, зокрема, 

з Німецькою Асоціацією народних університетів ( DVV – Deutscher Volkshochschul-

Verband), Федеральною асоціацією закладів професійної освіти в Німеччині (BBB – 

Bundesverband der Träger beruflicher Bildung), Німецькою асоціацією організацій 

продовженої освіти (DVWO – Dachverband deutsch Weiterbildungsorganisationen). 

Підкреслимо, що інтеграція ціннісно-цільових і організаційно-змістовних 

аспектів підготовки фахівців-андрагогів відбувається на основі утвердження ідей 

«європейської ідентичності» і «громадянськості», підкріплена цілим рядом 

європейських проєктів в сфері освіти і культури. 

У змісті проаналізованих програм підготовки андрагогів на базі університетів 

яскраво визначається міждисциплінарний підхід, що допомагає поєднати 

андрагогічне знання з теорією і практикою тієї соціальної сфери, на яку орієнтована 

подальша професійна діяльність випускника. З організаційних критеріїв помічено, 

що магістерські програми мають блочно-модульну побудову змісту, рейтингову 

систему оцінювання, реалізуються за допомогою широкого спектра технологій 

навчання, включаючи як традиційні, так і інноваційні. Обов’язковим компонентом 

міжнародних магістерських програм підготовки андрагогів є міжнародна 

мобільність магістрантів через міжнародні зв’язки, обмін досвідом, участь в 

міжнародних освітніх проєктах і програмах. 

Третя група параметрів визначає результативний аспект підготовки андрагогів. 

За цим критерієм встановлено, що підготовка андрагогів орієнтована на актуальні 
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соціальні, демографічні та економічні проблеми як в масштабах Німеччини та її 

регіонів, так і Європи загалом. 

Результатом виступає андрагогічна компетентність, що включає в себе спектр 

загальнокультурних і професійних компетентностей (загальних, що визначають 

загальні вимоги до андрагогічної діяльності, і спеціальних, які формуються в 

залежності від соціального запиту і конкретних освітніх потреб учнів, з якими 

андрагогу належить здійснювати свою професійну діяльність). Ключовою 

компетентністю фахівця при цьому стає здатність навчати і розвивати 

компетентність дорослих учнів як членів відкритого суспільства, сприяти 

вирішенню зростаючого різноманіття соціальних проблем, що виникають у різних 

сферах життєдіяльності, засобами освіти, реалізуючи різні види професійної 

діяльності (викладацька, організаторська, науково-дослідницька, управлінська, 

рефлексивна та ін.) і професійні ролі (консультант, тьютор, модератор, менеджер, 

фасилітатор та ін.). 

Отже, узагальнена в ході дослідження умовна матриця підготовки андрагогів у 

Німеччині відображає єдність цінностей різного рівня, що визначають її цільові 

орієнтири, організаційні, змістовні й технологічні параметри. Їх зіставлення з 

наявними в українській практиці відповідниками уможливило конкретизацію 

напрямів екстраполяції ідей позитивного німецького досвіду в освітньо-

професійний простір України як на рівні нормативно-правового регулювання, так і 

інституційному рівні (запровадження галузевих освітніх програм; впровадження 

андрагогічного підходу в освітній процес університетів, перехід до андрагогічної 

моделі навчання, формування андрагогічної компетентності сучасного педагога 

закладів освіти різних рівнів тощо). 

У ході опрацювання наявних в Україні програм підготовки андрагогів 

констатовано орієнтованість їх ціннісно-цільових і організаційно-змістовних 

аспектів на передовий досвід, накопичений в європейському просторі освіти 

дорослих, на ідеї безперервної освіти як основного принципу функціонування і 

розвитку системи освіти дорослих в сучасному суспільстві. Як і в німецькому 

варіанті, пріоритет підготовки віддається різним рівням вузівської освіти. Водночас, 
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зважаючи на процеси становлення і модернізації системи безперервної освіти 

дорослих в нашій країні, що відповідає запитам і викликам часу, доцільно, на наш 

погляд, зосередитись на розвитку саме магістерського рівня андрагогічної 

підготовки, як на рівні самостійної освітньої програми, так і окремого модуля як 

інваріантного компоненту будь-якого напряму підготовки магістрів і, перш за все, 

людиноорієнтованих професій. 

В умовах активних соціальних трансформацій зростає різноманіття соціальних 

запитів і особистісних потреб різних категорій дорослого населення до освіти. Ці 

об’єктивні виклики сучасного часу диктують особливі вимоги до підготовки 

андрагогів. З одного боку необхідно включати в професійну підготовку інваріантний 

складник у вигляді базових «наскрізних» модулів, з іншого – забезпечувати 

гнучкість, рухливість, варіативність цієї підготовки. 

Для визначення можливого інваріативного складника ми проаналізували 

варіанти модулів (дисциплін), які розглядаються у німецьких і українських 

програмах. Так, за бакалаврськими програмами німецьких університетів виявили 

такий перелік модулів: «Основні теорії і принципи освіти дорослих», «Інституції та 

організації освіти дорослих», «Історія освіти дорослих і першоджерела в освіті 

дорослих», «Міжнаціональні та міжнародні основи освіти дорослих («європейський 

вимір»)», «Вчитися і навчати в сфері освіти дорослих. Робота з громадськістю», 

«Цільові групи і окремі галузі освіти дорослих», «Менеджмент, маркетинг, 

планування у сфері освіти дорослих», «Громадянська освіта дорослих (політична 

освіта, соціальна активність)», «Сучасні виклики і проблеми освіти дорослих», 

«Зустріч з освітньою практикою (роботодавцем)», «Освіта, спрямована на охорону 

здоров’я».  

В українських відповідниках мають місце такі предмети: «Теоретичні основи 

освіти дорослих», «Історичні та суспільні засади освіти дорослих», «Дидактика та 

методика освіти дорослих», «Методологія і методика наукових досліджень у сфері 

освіти дорослих», «Групи учасників (цільові групи, суб’єкти) та галузі освіти 

дорослих», «Комунікація в освіті дорослих», «Менеджмент, маркетинг та робота 

(зв’язки) з громадськістю (паблік релейшенз) у сфері освіти дорослих».  
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На рівні магістратури дисципліни різняться за циклами загальної і професійної 

підготовки. Так, у німецьких програмах знаходимо диференційовані за сферами 

діяльності андрагога такі дисципліни, як: «Громадянська освіта», «Міжкультурна 

освіта», «Професійна освіта і підвищення кваліфікації», «Медіаосвіта», «Освіта в 

сфері здоров’я»; «Суспільні, політичні, економічні і культурні рамкові умови освіти 

впродовж життя» / «Актуальні проблеми і виклики в освіті впродовж життя». З 

професійно спрямованих звертаємо увагу на таких: «Основи педагогічної 

антропології», «Педагогічні базові компетенції», «Педагогічна комунікація і 

спілкування», «Педагогічні ключові тексти (у національній та міжнародній 

перспективі)», «Теорії і концепти освіти дорослих і національній та міжнародній 

перспективі», «Історія освіти дорослих», «Нормативні основи і професійна етика у 

національній та міжнародній перспективі», «Інституції, провайдери, сфери 

діяльності в національній та міжнародній перспективі», «Особливості навчання в 

дорослому віці. Дидактичні принципи і концепти», «Цільові групи і адресати освіти 

дорослих», «Методи і формати освіти дорослих», «Освітній менеджмент і маркетинг 

освіти дорослих». 

В українських програмах виявлено перелік дисциплін загальної підготовки 

(«Громадянська освіта», «Антропологія», «Цикл професійної підготовки», 

«Методика тренінгової діяльності», «Медіація», «Організація педагогічної 

діяльності з батьками», «Педагогічна етика», «Освіта дорослих зарубіжжя») та 

професійного спрямування («Андрагогіка», «Історія освіти дорослих», «Дидактика 

освіти дорослих», «Психологія дорослих», «Нормативно-правове забезпечення 

освіти дорослих», «Інституції освіти дорослих (формальна і неформальна освіта 

дорослих)», «Цільові групи в освіті дорослих», «Менеджмент та маркетинг в освіті 

дорослих», «Вступ до професії андрагога», «Професійне удосконалення фахівця в 

освіті дорослих», «Організація і самоорганізація діяльності викладача для 

дорослих», «Педагогічна антропологія», «Сфери професійної діяльності фахівця 

освіти дорослих», «Робота з громадськістю і комунікація», «Коучинг»). 

На тлі аналізу змісту підготовки андрагогів в німецьких і українських варіаціях, 

висхідною розглядаємо Curriculum globALE «Глобальну програму навчання і освіти 
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дорослих», розроблену спільно Німецьким інститутом освіти дорослих (DIE) та 

Інститутом з міжнародного співробітництва Німецької Асоціації освіти дорослих 

(DVV-International), яка є міжкультурним навчальним планом для фахівців у галузі 

формальної і неформальної освіти дорослих. Програма ґрунтується на 

компетентнісному підході й має на меті формування відповідних компетентностей 

для успішного викладання у роботі з дорослими, якими повинні володіти усі 

викладачі для дорослих, незалежно від того, в якому географічному, 

інституціональному або предметному контексті вони працюють. 

Програма розрахована на 830 год (33 ECTS), з них: на обов’язкові модулі – 570 

год, на факультативні – 170 год, 90 год відводиться на вступний модуль та 

підсумкове оцінювання. Означена програма складається з таких модулів: 

Модуль 0: «Вступ» (15 год) містить інформацію про програму, очікування 

учасників, побудову роботи і т. інше. 

Модуль 1: «Підходи до освіти дорослих» (32 год колективної роботи + 32 год – 

індивідуальної), у якому розглядаються такі теми: «Розуміння багатосторонності та 

різноманітності освіти дорослих», «Освіта дорослих в національному та 

глобальному контекстах», «Освіта дорослих як професія, роль викладача для 

дорослих».  

Модуль 2: «Навчання дорослих і викладання для дорослої аудиторії» (кількість 

годин – аналогічна попередньому модулю), яка об’єднує такі теми: «Вивчення теорії 

і концепцій освіти дорослих», «Дидактична діяльність в освіті дорослих», «Форми 

знань», «Навчання дорослих», «Мотивація в освіті дорослих». 

Модуль 3: «Комунікація і групова динаміка освіти дорослих» (кількість годин – 

аналогічна попередньому модулю), яка об’єднує такі теми: «Комунікація в освіті 

дорослих», «Групова динаміка в освіті дорослих». 

Модуль 4: «Методи освіти дорослих» (кількість годин – аналогічна 

попередньому модулю), яка об’єднує такі теми: «Інтеграція методів у навчання», 

«Огляд методів». 

Модуль 5: «Планування, організація і оцінка в освіті дорослих» (кількість годин 

– аналогічна попередньому модулю), яка об’єднує такі теми: «Етапи професійного 
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циклу діяльності викладача для дорослих», «Визначення потреб», «Планування», 

«Організація», «Оцінка», «Забезпечення якості». 

Програма містить т. зв. «факультативні модулі», на вивчення яких відведено 

64 год. колективних занять та 56 год – індивідуальних. До них віднесено такі теми: 

«Регіонально-географічно обумовлений», «Обумовлений цільовою групою», 

«Предметно обумовлений», «Ситуаційно обумовлений», «Нормативно 

обумовлений». Практична частина програми охоплює 250 год на основні модулі і 

50 год – на факультативні (Програма Curriculum globALE, 2012-2013; Avramovska, 

Czerwinski & Lattke, 2015). 

Узагальнюючи німецький досвід та українські започаткування, пропонуємо 

власну модель змістового компоненту підготовки андрагога, що включає 

інваріантний і варіативні складники. 

Інваріантні (наскрізні) модулі включають у себе андрагогічні, психологічні, 

професійно-діяльнісні й організаційно-управлінські аспекти професійної підготовки 

сучасного фахівця. Відповідно до них, за результатами вивчення німецьких і 

українських підходів, сформулюємо систему компетентностей за важливими, в 

нашому розумінні, для андрагога, блоками: теоретичний (андрагогічний), 

дидактичний, суспільно-правовий, компаративний, психолого-комунікаційний, 

управлінський.  

Теоретичний (андрагогічний) блок: усвідомлення значення освіти дорослих у 

системі безперервної освіти і пожиттєвого навчання; розуміння сутнісних 

характеристик, освітніх запитів і потреб суб’єктів освіти дорослих; розуміння 

сутності основних теорій і концепцій освіти дорослих; знання специфіки роботи у 

різних галузях освіти дорослих; знання видів і форм освіти дорослих; уміння 

визначати зміст і функції, моделювати напрями, форми організації освітньої 

діяльності дорослої людини. 

Дидактичний блок: знання науково-методологічних основ дидактики дорослих; 

знання про сучасні моделі навчання дорослих, розуміння конкретних відмінностей у 

педагогічній та андрагогічній моделях навчання; розуміння конкретних 

особливостей генерування змісту освіти дорослих і розробки навчально-
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методичного забезпечення процесу освіти; уміння діагностувати навчальні потреби 

дорослих та створювати освітнє середовище відповідно до їхніх потреб, з 

орієнтацією на самоорганізоване навчання; розуміння історії розвитку і сучасних 

підходів до методів і форм здійснення процесу навчання з дорослими; уміння 

застосовувати технології навчання дорослих, володіння інформаційно-

комунікаційними технологіями; знання психологічних, етичних та процедурних 

аспектів евалюації в освіті для дорослих. 

Суспільно-правовий блок: знання нормативно-правового підґрунтя для 

функціонування системи освіти дорослих та розуміння процесів інституалізації 

освіти дорослих в Україні; розуміння специфіки діяльності основних інституцій та 

організацій у сфері освіти дорослих в Україні. 

Компаративний блок: знання специфіки роботи міжнародних організацій в 

сфері освіти дорослих та вміння визначати шляхи для співпраці з ними; вміння 

здійснювати компаративний аналіз освітньої політики, систем освіти дорослих 

зарубіжних країн та України, визначати можливості запозичення закордонного 

досвіду; розуміння сучасних викликів та тенденцій розвитку освіти дорослих як у 

глобальному вимірі, так і в Україні. 

Психолого-комунікаційний блок: знання та вміння враховувати 

психофізіологічні особливості розвитку осіб дорослого віку в психолого-

педагогічній роботі; оперування прийомами попередження та вирішення конфліктів 

у професійно-педагогічній взаємодії в системі освіти дорослих; знання етичних 

правил професійно-педагогічної комунікації в освіті дорослих. 

Управлінський блок: розуміння специфіки менеджменту в системі освіти для 

дорослих; уміння здійснювати оцінку якості функціонування та управління закладу 

освіти для дорослих; вміння організовувати та здійснювати маркетингову і рекламну 

діяльність в сфері освіти дорослих. 

На інваріантний складник може «накладатися» широкий спектр варіативних 

модулів, які ми умовно об’єднали в два блоки професійної підготовки андрагога: 

проблемний і професійно-компетентнісний. 
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Проблемний блок визначає зміст варіативної частини підготовки, виходячи, по-

перше, зі спектру соціальних запитів до освіти дорослих (наприклад, подолання 

соціальних проблем засобами освіти (безробіття, адаптація іммігрантів, соціалізація 

інвалідів, організація дозвілля тощо); допомогу в плануванні професії і кар’єри та 

ін.); або, по-друге, зі спектру категорій дорослих учнів і їх освітніх потреб 

(наприклад, категорія учнів: фахівці служби зайнятості; освітня потреба: 

підвищення кваліфікації з метою впровадження інноваційних технологій у свою 

професійну діяльність). 

Професійно-компетентнісний блок, враховуючи завдання і пріоритети, 

визначені в проблемному блоці, включає в варіативний зміст підготовки фахівця 

формування: 1) спектру спеціальних професійних компетентностей, що складають 

професійну компетентність андрагога в певній сфері (наприклад, компетентність 

андрагога-консультанта в службі зайнятості; андрагога-модератора, який 

організовує внутрішньо фірмове навчання; андрагога-викладача в системі 

післядипломної освіти, який працює з певною категорією слухачі); 2) спектру 

методів і технологій освіти дорослих (наприклад, метод модерації в поєднанні з 

консультуванням, супервізією, професійним тренінгом та ін. методами і 

технологіями навчання фахівців служб соціальної сфери); 3) спектру методів і 

технологій розробки і реалізації освітніх програм для дорослих - виступає 

узагальнюючим варіативним модулем (наприклад, програма підготовки 

профконсультантів служби зайнятості на основі методу модерації; програма 

підготовки організаторів-координаторів освітнього туризму для осіб похилого віку). 

Пропонований нами підхід до побудови змісту підготовки андрагогів на основі 

базової інваріантної частини дозволяє конструювати програми, орієнтовані на 

широкий спектр проблем освіти дорослих, готувати фахівців, здатних швидко і 

якісно відповідати на соціальні запити і освітні потреби дорослих учнів в умовах 

сучасного інформаційного суспільства. 

Важливим результатом впровадження осмислених ідей може стати 

започаткування університетської підготовки фахівців в освіті дорослих на щаблі 

спеціалізації у складі структури будь-якої гуманітарної спеціальності. У наш час 
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підготовка андрагогів на рівні є економічно вигідною та не потребує значних 

фінансових витрат, адже спеціалізація «Освіта дорослих і післядипломна освіта» є 

можливою як мікромодулі в структурі будь-якої спеціальності типу «людина-

людина» (освітні, педагогічні науки; психологія, соціальна робота, соціологія тощо). 

У ході практичної реалізації результатів дослідження розроблено проєкт 

освітніх програм підготовки андрагогів на бакалаврському й магістерському рівнях 

вищої освіти. 

Зазначимо, що в освітній процес закладу вищої освіти вдалося впровадити 

освітню програму підготовки андрагогів на другому (магістерському) рівні. 

Програма створена в рамках фундаментального дослідження «На шляху до 

запровадження наукової галузі «Освіта дорослих і післядипломна освіта» в Україні. 

Розробка концепції спеціалізації «Освіта дорослих і післядипломна освіта» у вищих 

навчальних закладах України», яке в 2017-2018 рр. виконували науковці кафедри 

педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича, в т.ч. авторка дисертації М. Гуляєва та науковий керівник 

Л. Тимчук (Заключний звіт, 2018; Звіт за результатами ІІ етапу, 2017; Тимчук, 

2017с). Так, з вересня 2017 р. на факультеті педагогіки, психології та соціальної 

роботи запроваджена освітня програма «Освіта дорослих» спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» (довідка про 

впровадження результатів дослідження № 17/17-2636 від 18.02.2020). Зміст 

програми подано у додатках (див. Додаток Ж (Ж-1, Ж-2). М. Гуляєвою розроблено 

перелік компонент освітньо-професійної програми та пояснювальну записку до них. 

Програмою передбачено надавати здобувачам магістерського рівня теоретичні 

знання та практичні вміння та навички, інші компетентності, що необхідні для 

вирішення комплексних проблем у сфері освіти дорослих, а також оволодіння 

андрагогічними й організаційно-управлінськими компетентностями, генерацію та 

впровадження нових ідей, здійснення наукової та дослідницької діяльності у сфері 

освіти дорослих. 

Загальною метою програми є забезпечення професійної підготовки фахівця, що 

професійно займається організацією навчання дорослих (андрагога); який надає 
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консультації щодо ефективного використання власних внутрішніх ресурсів задля 

розв’язання актуальних (життєвих чи професійних) проблем; який є співавтором 

індивідуально розробленої програми навчання. У професійній діяльності андрагог 

поєднує також інші функції, виконує різні соціальні ролі, а саме: надає допомогу 

щодо відновлення мотивації до навчальної чи професійної діяльності, володіє 

знаннями змісту андрагогічної та професійної діяльності тих, хто навчається, 

методологією андрагогічного супроводу самоосвіти дорослих. Спеціаліст-андрагог 

працює з дорослими у різних керунках формальної, неформальної чи інформальної 

освіти, є його куратором не лише у розв’язанні конкретних завдань, але й у сфері 

критичного осмислення реальності та свідомого розширення партнерських зв’язків в 

умовах цивілізованого суспільства, діалогу пріоритетів та культур світового 

простору освіти. 

Освітню програму розроблено з урахуванням сучасних тенденцій освіти у 

галузі андрагогіки, філософії освіти, а також теоретико-методологічних підходів та 

актуальних напрямків організації освіти для дорослих, з урахуванням нових 

нормативних та правових актів у сфері безперервної освіти та врахування специфіки 

проєктування освіти для дорослих.  

Програмою передбачено надання здобувачам теоретичних знань і практичних 

умінь та навичок, також інших компетентностей, що необхідні для вирішення 

комплексних проблем у галузі освіти для дорослих, оволодіння андрагогічними 

технологіями та їх реалізації, продукування нових ідей і здійснення науково-

дослідної роботи в галузі освіти дорослих. 

Реалізація програми забезпечила умови для підвищення рівня володіння 

андрагогічними й організаційно-управлінськими компетенціями організаторів 

освітніх процесів у системі освіти дорослих.  

У результаті засвоєння освітньої програми у магістрантів сформовано систему 

загальних та фахових компетентностей, серед яких виокремлено: особистісну і 

професійну здатність фахівця до самовизначення у першорядних завданнях 

діяльності андрагога; розуміння наукової специфіки андрагогіки, осмислення 

сутності основних теорій та концепцій освіти дорослих; осягнення значення освіти 
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дорослих у системі безперервної освіти та пожиттєвого навчання; опанування 

принципів і функцій безперервної освіти; змістових характеристик результативності 

освіти дорослих в системі безперервної освіти; оволодіння особливостями, що 

притаманні дорослій людині як суб’єкта навчання; володіння знаннями про види і 

форми освіти дорослих; розуміння спектру прикладного потенціалу андрагогіки та 

ін.  

Неабиякий зміст професійної підготовки андрагогів орієнтований на 

опанування науково-методологічних основ навчання дорослих: розуміння сутності 

навчання людини у дорослому віці та сприйняття дорослої людини як суб’єкта 

процесу навчання; володіння знаннями про сучасні моделі навчання дорослих; 

осмислення відмінностей між педагогічною та андрагогічною моделями навчання; 

знання загальних і специфічних питань організації навчального процесу дорослої 

людини; осмислення особливостей формування змісту освіти дорослих і розробки 

навчально-методичного забезпечення процесу освіти; знання історії розвитку і 

сучасних підходів до форм і методів проведення навчального процесу з дорослими; 

розуміння класифікації технологій, що їх використовують у процесі навчання 

дорослих, знання історії їх розвитку та сучасних підходів до інтерпретації й 

застосування; опанування методики розробки навчальних проєктів; розуміння 

важливості аналізу та оцінки (евалюації) у навчанні дорослих, володіння знаннями 

щодо процедурних, психологічних та етичних питань евалюації в освіті дорослих; 

осмислення ролі професійної компетентності андрагога у процесі забезпечення 

ефективного навчання дорослих.  

Програма скерована на виховання у магістрантів базової культури 

інформаційно-освітньої взаємодії із дорослими; на оволодіння практичними 

навичками і вміннями взаємодії з дорослими як з суб’єктами освіти; на формування 

умінь вчити та аналізувати освітні потреби різних категорій та груп населення (за 

віком, статтю, соціальним статусом, рівнем професійної підготовки, станом 

здоров’я); на вивчення і моделювання напрямів, форм та функції освітньої 

діяльності дорослих людей.  

Особливу увагу звернено на формування у студентів практичних умінь та 
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навичок у сфері застосування новітніх технологій викладання дорослим; на 

розрізнення ключових особливостей навчання дорослих порівняно з навчанням у 

школі; на урахування психологічних особливостей, необхідних у роботі з 

дорослими; на розпізнавання індивідуальних причин, що сприяли початку навчання, 

підвищенню мотивації до навчальної діяльності дорослих учнів; на визначення 

бар’єрів, які перешкоджають навчанню, і віднайдення шляхів боротьби з ними; на 

діагностування навчальних потреб дорослих; на застосовування психологічних 

вмінь та навичок, необхідних для роботи з дорослими; на формулювання цілей та 

завдань навчання дорослих; на створення освітнього середовища відповідно до 

потреб учнів, згідно з орієнтацією на самоорганізоване навчання; на розробку й 

керування освітніми проєктами; на здійснення консультування та наставництво 

дорослих; на використання різних аспектів у майбутній роботі магістрантів з 

дорослими людьми і при плануванні, і у процесі безпосередньої взаємодії з метою 

досягнення стійкого успіху у навчанні; на здійснення рефлексії авторської методики 

у роботі з дорослими; на можливість здійснювати оцінку та самооцінку освітньої 

роботи. 

Також зміст підготовки майбутніх андрагогів зорієнтований на формування 

ряду практичних навичок та вмінь, що є важливими для будь-якої професії, що 

здійснюється за типом «людина–людина», серед них такі: критична рефлексія 

власної діяльності; толерантність й асертивність у міжособистій взаємодії; 

стресостійкість; красномовство та переконуючий вплив; здатність бути відкритим у 

відношенні до інших людей; здатність бути стійким у непередбачуваних ситуаціях 

освітньої практики, що можуть виникати у взаємовідносинах з аудиторією. 

Запропонована для реалізації у закладі вищої освіти програма підготовки 

андрагогів на рівні магістратури передбачає розвиток у майбутніх фахівців сфери 

освіти дорослих когнітивних здібностей і навичок; здібностей самоаналізу для 

перевірки своїх поглядів і цінностей для роботи над мотиваційними та емоційними 

аспектами; розуміння розширеного соціального контексту, що значною мірою 

формує основоположні умови діяльності кожного викладача, який працює у сфері 

освіти дорослих (суспільно-політичні, соціокультурні умови та умови правової 
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системи країни чи регіону, домінуючі концепції і погляди на освіту дорослих, 

ставлення до навчання дорослих та викладання для дорослої аудиторії). 

Впевнені, що розпочата експериментальна робота з підготовки фахівців за 

означеною спеціалізацією сприятиме утвердженню та посиленню статусу освіти 

дорослих у професійному, науково-дослідному та освітньому просторі України. 

Водночас практика виявляє суттєві труднощі в розвитку такої спеціалізації, що 

пов’язані насамперед і в основному з особливостями нинішнього стану освіти 

дорослих в Україні, тобто сфери професійної діяльності майбутніх фахівців. Як 

зазначалося вище, наразі в Україні відсутні єдині підходи до організаційного й 

адміністративного підпорядкування форм освіти дорослих, що залежать від 

державної політики, наявності відповідних управлінських та координуючих 

структур, розроблених науково-методичних принципів організації навчання; значні 

проблеми з фінансуванням; стереотип ставлення до неформальної освіти як 

маловажливої й несуттєвої тощо. 

 

Висновки до третього розділу  

 

Схарактеризовано динамічні системні процеси у галузі освіти дорослих 

України, індикаторами яких є зростання попиту і розширення ринку освітніх послуг 

для дорослого населення; розроблення законодавчого забезпечення з метою 

нормативного врегулювання галузі; активізація наукових досліджень; 

започаткування підготовки андрагогів у трьох українських університетах 

(Донбаський державний педагогічний університет, Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова, Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича). 

На основі німецького й українського досвіду окреслено особливості розвитку 

професійної підготовки фахівців освіти дорослих крізь призму компаративістського 

аналізу за ціннісно-цільовим, організаційно-змістовим і результативним критеріями. 

Висвітлено й узагальнено положення німецьких і українських авторів щодо 

визначення вимог до фахівців з освіти дорослих, виокремлення професійних і 
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особистісних якостей, що уможливило узагальнення профілю андрагога з 

урахуванням прогностичного обґрунтування кваліфікаційних вимог до нової 

професії в Україні. 

За матеріалами здійсненого аналізу визначено перспективи творчого 

використання ідей німецького досвіду у підготовці андрагогів в Україні: 

- на національному рівні: 1) законодавче врегулювання вимоги щодо 

професіоналізації сфери освіти дорослих (кваліфікація фахівця 

установи / закладу / організації як умова підтримки з боку держави); 2) розроблення 

державної програми підтримки і стимулювання дорослого населення до 

безперервної освіти; 3) розробка концепції професійної підготовки андрагога з 

урахуванням світового досвіду та національних особливостей; 4) розробка 

нормативно-правового забезпечення професійної підготовки андрагогів; 

5) розроблення професійного стандарту андрагога як рамкової умови для 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з освіти дорослих; 

6) заснування мережі інформаційної підтримки для педагогів, тренерів, які задіяні у 

процесі навчання дорослих;  

- на інституційному рівні: 1) запровадження університетських програм з метою 

здобуття кваліфікації «андрагог»; 2) впровадження андрагогічного підходу в 

освітній процес університетів, перехід до андрагогічної моделі навчання, 

формування андрагогічної компетентності сучасного педагога закладів освіти різних 

рівнів; 3) заснування випускових кафедр, структурних підрозділів або відділів 

андрагогіки (освіти дорослих) для викладання відповідних дисциплін та здійснення 

андрагогічного супроводу освітнього процесу у закладах вищої освіти. 

Матеріали розділу висвітлені в публікаціях авторки: 2; 4; 7; 10; 12; 13. 
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів дослідження підтверджує виконання завдань і 

уможливлює формулювання таких висновків: 

1. Здійснений бібліографічний аналіз українських і зарубіжних наукових 

праць дозволив з’ясувати, що теорія і практика підготовки андрагогів визначається 

сучасними тенденціями розвитку освіти дорослих, що пов’язано з глобалізацією, 

інтеграцією, визнанням освіти дорослих як важливого чинника соціального, 

професійного, особистісного розвитку людини у багатьох країнах. Теоретичний 

аналіз проблеми засвідчив тенденцію утвердження статусу фахівця з освіти 

дорослих, еволюцію проблеми підготовки андрагогів від декларування ідеї у 

документах міжнародних організацій до наукового обґрунтування у контексті теорій 

професіоналізації, формулювання вимог і практичної реалізації змісту й організації 

навчання осіб, професійна діяльність яких пов’язана з освітою дорослих. 

Обґрунтовано сутність базових понять дослідження з урахуванням сучасних 

тлумачень у вітчизняних і зарубіжних працях. З’ясовано, що поняття «андрагог» 

визначається як фахівець з організації навчання дорослих, що передбачає 

цілеспрямоване поетапне керівництво і супровід у процесі набуття знань, умінь, 

навичок, компетентностей, підтримку у визначенні їхніх освітніх потреб та 

створення простору для самостійної діяльності й самореалізації.  

2. Обґрунтовано концептуальні основи професійної підготовки андрагогів у 

контексті аналізу німецьких теорій професіоналізації. З’ясовано, що в основу 

концептуальних засад підготовки андрагогів у Німеччині покладено теорії 

професіоналізації, що уможливлюють виокремлення фахових компетентностей 

фахівця з освіти дорослих відповідно до видів діяльності у галузі освіти дорослих. З-

поміж основних теоретичних положень, що визначають особливості 

професіоналізації у галузі освіти дорослих Німеччини, виокремлено такі: здатність 

до професійної діяльності у цій галузі забезпечується відповідною профільною 

освітою (В. Шуленберг, С. Гессен, Т. Парсонс, Л. Хартман); набуття професійного 

статусу андрагога сприяє соціальній адаптації, професійному розвитку, 
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самовдосконаленню фахівця у визначеній професійній сфері (М. Пфаденхауер, 

Г. Форнек, Р. Стіхве, Г. Міґ, Г. Вільке); набуття професійної компетентності має 

передбачати здатність до використання наукових знань, сформованість 

самостійності професійної діяльності, реалізацію етичних зобов’язань перед певною 

категорією дорослих, окремою особистістю відповідно до розроблених стандартів 

(В. Гізеке, Д. Ніттель, С. Шмідт-Лауф). У результаті узагальнення означених теорій 

професіоналізм андрагога розглядається як сукупність компетентностей, що 

дозволяють на високому науковому та теоретичному рівнях вирішувати складні 

завдання проєктування освітньої траєкторії дорослої людини. 

3. Визначено, що концепція підготовки андрагогів у Німеччині корелює із 

національною концепцією безперервної освіти і освіти дорослих. В її основі – 

багатогранні інтерпретації освіти дорослих. Виявлено, що у працях німецьких 

учених, педагогів це поняття набуває додаткової конотації та передбачає право на 

освіту упродовж життя, свідчить про розвиток демократії, економічний розвиток 

суспільства, взаємодію поколінь, збільшення можливостей для працевлаштування на 

ринку праці, зумовлює особистісний і професійний розвиток людини, а також 

суспільний, державний поступ загалом. Освіта дорослих сприяє подоланню 

викликів у міжнародному і локальному (німецькому) контексті, серед яких: 

збільшення обсягу знань, їх старіння; зміни в економіці; інтернаціоналізація в 

політиці, економіці, суспільстві; демографічні зміни; «постдемократія», соціальні та 

політичні виклики. Основоположними у функціонуванні освіти дорослих в 

Німеччині є принципи свободи, лібералізму, субсидіарності, плюралізму, 

зорієнтованості на потреби дорослої людини.  

За результатами аналізу законодавчо-нормативної бази освіти дорослих у 

Німеччині констатовано, що, попри визнання значущості освіти дорослих, на рівні 

держави правове регулювання галузі обмежене, відсутній єдиний галузевий закон. 

На державному рівні визначено основні нормативні положення освіти дорослих, 

врегульовано можливості забезпечення безперервної освіти, порядок здобуття 

професійної освіти, розроблено механізми дистанційного навчання, здійснюється 

підтримка міжнаціонального співробітництва у галузі освіти дорослих. Рамкові 
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умови, змістові та організаційні засади освіти дорослих визначаються у документах 

на рівні федеральних земель. З’ясовано, що однією з обов’язкових умов державної 

фінансової підтримки закладу освіти дорослих є наявність кадрів відповідної 

кваліфікації, що актуалізує питання підготовки педагогічного персоналу для роботи 

з дорослими. 

4. Розкрито роль університетів у реалізації ідеї безперервної академічної 

освіти та подальшої академічної професіоналізації освіти дорослих у Німеччині. 

З’ясовано, що у взаємодії терміносполук «професія – професіоналізація –

професіоналізм» сутність академічної професіоналізації освіти дорослих 

ототожнюється з академічною підготовкою фахівців з освіти дорослих. Академічна 

професіоналізація передбачає спрямованість університетів не лише на забезпечення 

формальної кваліфікації на основі академічних знань у галузі освіти дорослих, але й 

створення можливостей і стимулювання розвитку особистісних якостей, 

професійних компетентностей. На забезпечення професіоналізації спрямована 

діяльність університетів Німеччини (Берлінський університет імені Гумбольдтів, 

Вуппертальський університет, Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана, 

Єнський університет імені Фрідріха Шиллера, Католицький університет Фрайбурга, 

Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке, Педагогічний університет 

Людвігсбурга, Технічний університет Кайзерслаутерна, Тюбінгенський університет, 

Університет Аланус, Університет Аугсбурга, Університет Дуйсбург-Ессен, 

Університет Отто і Фрідріха в Бамберзі, Фрайбурзький університет та ін.), у яких 

створюються умови для безперервної академічної освіти. Освітня і соціальна місія 

університетів передбачає утвердження концепції освіти дорослих як суспільної та 

соціально значущої парадигми, відкритість вищої освіти для усіх зацікавлених осіб 

шляхом визнання компетентностей і кваліфікацій, пов’язаних із попередньою 

практичною чи професійною зайнятістю, розроблення інституційних заходів та 

механізмів доступу до навчання. Констатовано, що у Німеччині немає чітко 

визначених механізмів інституалізації безперервної освіти. Університети Німеччини 

обирають напрями утвердження концепції безперервної освіти, у них реалізуються 
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відповідні освітні програми підготовки андрагогів з урахуванням запитів держави, 

федеральних земель.  

З’ясовано, що освітні пропозиції у сфері освіти дорослих Німеччини 

розраховані на різні цільові групи осіб, які прагнуть навчатися впродовж усього 

життя. У цьому контексті ключовою є англо-саксонська концепція «нетрадиційних 

студентів»: Second Chance Learners – учні «другого шансу»; Equity Groups – групи 

пайової участі; Deferrers – відкладають здобуття освіти до кращих (більш 

сприятливих) часів; Recurrent Learners – учні, які продовжують навчатися для 

отримання додаткової кваліфікації; Returners – ті, хто повертаються до навчання; 

Learners in later life – учні більш пізнього віку. Реалізуючи принцип відкритості 

освітньої політики, університети з урахуванням певної цільової групи, вимог до 

фахівців з освіти дорослих забезпечують широкий спектр освітніх програм, 

пропозицій професійного розвитку у цій галузі.  

5. Здійснено змістово-контекстний аналіз освітніх програм і визначено 

особливості академічної підготовки андрагогів в університетах Німеччини. 

Доведено, що підготовка фахівців з освіти дорослих за університетськими 

програмами у Німеччині спрямована на набуття професіоналізму в межах 

визначених кваліфікаційних рамок. Майбутні андрагоги опановують необхідні 

фахові, методичні, соціальні, особистісні компетентності, які забезпечують 

успішність професійної діяльності, що включає: здатність до планування, 

моніторингу й оцінки програм і конкретних пропозицій; проєкт-менеджмент; 

викладацьку діяльність; діяльність референта; консультативну і дослідницьку 

роботу; управлінські уміння; сприяння у розвитку персоналу; роботу з 

громадськістю; маркетингову діяльність, що відповідає кваліфікаційним вимогам до 

фахівців з освіти дорослих на ринку праці.  

Визначено особливості академічної підготовки андрагогів в університетах 

Німеччини, серед яких – спрямованість освітніх програм на підготовку фахівців для 

системи освіти дорослих у Німеччині; зміст, організаційні засади навчання 

зорієнтовані на потреби ринку праці; диференціація професійно-орієнтованих 

дисциплін, а також недостатність розроблення механізмів визнання результатів 
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неформальної освіти, оцінювання компетентностей, залежність фінансування 

освітніх програм від якості кадрового забезпечення тощо. З’ясовано, що освітні 

програми бакалаврату мають узагальнене загальноосвітнє спрямування, а 

професійна підготовка з освіти дорослих в основному відбувається за 

магістерськими програмами, хоча деякі з них мають досить специфічний профіль 

(наприклад, організаційний розвиток, вища освіта, європейська освіта для 

дорослих). У програмах бакалаврату питання освіти дорослих часто інтегровані в 

кілька модулів або курсів, тоді в умовах магістратури формується спектр 

компетентностей, зокрема андрагогічних. В університетах зростає кількість 

додаткових пропозицій щодо забезпечення академічної безперервної освіти, що 

розширює можливості для професіоналізації освіти дорослих та підготовки 

андрагогів. 

6. Виявлено конструктивні ідеї німецького досвіду та визначено можливості їх 

творчого використання у розбудові системи професійної підготовки андрагогів в 

Україні. На рівні земельного законодавства встановлено, що заклади освіти 

дорослих можуть мати фінансову підтримку лише тоді, коли працівники певних 

рівнів отримають фахову академічну підготовку за напрямом «Освіта 

дорослих / безперервна освіта», що стимулює та мотивує потенційних студентів до 

здобуття відповідної кваліфікації. Серед прогресивних досягнень підготовки 

андрагогів у Німеччині також визначено такі: наявність значного навчального 

навантаження, відведеного на практичну підготовку та проведення наукового 

дослідження у межах бакалаврських та магістерських програм підготовки андрагога; 

налагоджена ефективна співпраця університетів зі стейкхолдерами та провайдерами 

освіти дорослих; наявність широкого спектру освітніх програм (від тривалих 

кількарічних університетських курсів до предметних, тематичних тощо); реалізація 

програм підвищення кваліфікації, розвитку професіоналізму; розроблені професійні 

стандарти андрагога, а також критерії та профіль кваліфікованого викладача у галузі 

освіти дорослих. 

Творче використання конструктивних ідей німецького досвіду підготовки 

андрагогів передбачає їх упровадження у теорію і практику розвитку системи освіти 
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дорослих в Україні. Констатовано, що якісна імплементація найкращих зразків 

вивченого досвіду можлива за умови розроблення і набуття чинності галузевого 

закону, нормативних супровідних документів; реалізації механізмів ліцензування та 

акредитації освітніх програм зі спеціальності «Освіта дорослих»; наявності джерел 

фінансування для здійснення підготовки андрагогів з урахуванням державного 

замовлення; забезпечення взаємодії усіх провайдерів освіти дорослих на 

регіональному рівні тощо. 

З метою забезпечення професіоналізації освіти дорослих в Україні можливими 

перспективами подальших наукових пошуків у цій галузі є: вивчення нормативно-

правової бази функціонування освіти для дорослих як галузі суспільного життя та 

професійної діяльності у європейських країнах; вивчення зарубіжного досвіду 

підготовки андрагогів, конкретизація вимог до їхніх особистісних і професійних 

якостей. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АНДРАГОГІВ У НІМЕЧЧИНІ 

 
№ 
п\п 

Термін 

(нім. мовою) 
Термін 

(укр. мовою) 
Інтерпретація (трактування) 

1 Allgemeine Bildung Загальна 
освіта 

Одна з основних сфер безперервної освіти, підтримувана 
законом; загальна освіта відрізняється, перш за все, від 
професійної освіти і включає в себе всі пропозиції, які не 
спрямовані безпосередньо на отримання професійної 
кваліфікації. Часто термін «загальна освіта» охоплює також 
політичну і культурну освіту 

2 Arbeiterbildung Освіта 
працівників 

Є частиною робітничого руху з середини минулого століття і 
зараз він в основному функціонує в рамках пропозицій 
профспілок та установ «Arbeit und Leben» («Праця і життя»). 
Освіта працівників є партійною та орієнтованою на інтереси 

3 Arbeitsförderungsg
esetz (AfG) 

Закон про 
сприяння 
зайнятості 

Вперше прийнятий в 1968 році. З тих пір в нього 12 разів 
вносилися поправки, що регулюють, зокрема, питання 
подальшої професійної підготовки та перепідготовки 
працівників в галузях і секторах, де їм загрожує безробіття. З 
1997 року включений в Кодекс соціального права, Третя 
книга (SGB III) 

4 Ausbildungsordnun

g 

Положення 
про освіту 

Для того, щоб забезпечити отримання однакових компетенцій 
та знань під час професійного навчання та підготовки за 
фахом, визнаних державою, відповідним навчальним 
регламентом встановлюється фактична структура змісту 
освітніх програм: 
1. призначення (фокус) професії; 
2. тривалість навчання; 
3. навички і знання, які є предметом професійної підготовки 
(профіль професійної підготовки); 
4. рамковий план підготовки кадрів в якості керівництва 
щодо фактичної чи тимчасову структури підготовки кадрів; 
5. вимоги до іспитів. 

5 Bachelor Бакалавр Академічний ступінь (освітній рівень), який можна здобути в 
університетах (Universitäten) і вищих школах 
(Fachhochschulen) після стандартного періоду навчання не 
менше 3 і не більше 4 років. Ступінь бакалавра призводить до 
професійної кваліфікації. Як і ступінь магістра, є частиною 
нової системи ступенів, сформованої в результаті 
Болонського процесу 

6 Berufliche Bildung Професійна 
освіта 

Пропозиції безперервної освіти і підготовки, які 
безпосередньо спрямовані на отримання учасниками 
професійної кваліфікації. Ці пропозиції варіюються в 
залежності від вимог, що висуваються на робочому місці, аж 
до довгострокових заходів професійної підготовки, які 
завершуються отриманням сертифікату 

7 Berufsbildungsgeset

z (BBIG) 

Закон про 
професійну 
освіту 

Регулює внутрішньофірмову професійну підготовку (дуальна 
система), професійну підготовку, підвищення кваліфікації та 
професійну перепідготовку в Німеччині (§ 1 абзац 1). Також 
визначає вимоги до організації професійного навчання 
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8 Betriebliche 

Bildung 

Внутрішньофі
рмова 
(корпоративн
а) освіта 

Освітні пропозиції, розроблені і реалізовані всередині 
компанії. Включає в себе, головним чином, професійне 
навчання, особливо у великих компаніях, але також і аспекти 
загальної, культурної і політичної освіти. Відрізняється від 
«зовнішньої освіти», яка зазвичай використовується для 
опису програм професійного навчання, відкритих для всіх 
працівників, незалежно від того, до якої компанії чи 
організації вони належать 

9 Bildungssystem 

Deutschland 

Система 
освіти 
Німеччини 

У Німеччині окремі федеральні землі відповідають за 
більшість сфер, напрямків і рівнів освіти. Тому є деякі 
відмінності організації освіти між окремими землями, 
особливо в шкільній системі. Федеральне агентство 
громадянської освіти Die Bundeszentrale für politische Bildung 
(bpb) створило інтерактивну графіку, що показує основні 
напрямки та рівні системи освіти. Сюди входить початкова 
освіта (шкільний дитячий сад, корекційна і початкова школа), 
середня освіта (середня школа) і вища освіта (університети, 
вищі школи). 
Подальшим напрямком (рівнем) є безперервна освіта після 
надходження на роботу, так званий «четвертичний сектор» 
освіти (Див. № 44) 

10 Bildungsurlaub Освітня 
відпустка 

Передбачувана законом оплачувана відпустка (відгул з 
роботи) для участі в освітніх заходах. Зазвичай п’ять робочих 
днів у календарному році 

11 Bundesausbildungsf

örderungsgesetz 
(BAföG) 

Федеральний 
закон про 
сприяння 
навчанню 
(здобуттю 
освіти) 

Державна субсидія для підтримки навчання школярів і 
студентів в Німеччині. 
Інформація про навчальні курси та освітні програми, що 
підпадають під фінансування, розміщена на веб-сайті BAföG 

12 Bundesministerium 

für Bildung und 
Forschung (BMBF) 

 

Федеральне 
міністерство 
освіти та 
наукових 
досліджень 
Німеччини 

Створене у 1955 році міністерство, що забезпечує 
фінансування науково-дослідних проєктів та установ, а також 
регулює загальну політику в галузі освіти в Німеччині. 
Велика частина освітньої політики в Німеччині вирішується 
на рівні земель, що суттєво обмежує вплив міністерства 

13 Bundesagentur für 
Arbeit (BA) 

Федеральне 
агентство 
зайнятості 

Структура у Нюрнберзі, центральними завданнями якої є не 
тільки працевлаштування, а й сприяння професійному 
навчанню і професійній безперервній освіті. Також вивчає 
ринок праці і проводить дослідження через свій інститут IAB 

14 Bundesinstitut für 
Berufsbildung 

(BIBB) 

Федеральний 
інститут 
професійної 
освіти 

Орган, розташований в Бонні і підпорядкований BMBF, який 
регулює федеральні повноваження в галузі професійної 
освіти і підготовки на квазі-суверенній основі. Діяльність 
передбачає визнання результатів дистанційного навчання 
(спільно з ZfU в Кельні), а також розвиток і регулювання 
професійної безперервної освіти. Має дозвіл на проведення 
досліджень і представляє щорічний звіт про професійну 
освіту і підготовку 

15 Bund-Länder-

Kommission (BLK) 

Федеральна 
державна 
комісія 

Структура, яка до 2007 року посередництва земель і 
федерального уряду координувала питання планування в 
освіті і сприяння науковим дослідженням на федеральному 
рівні. Ліквідація структури є наслідком реформи федералізму, 
що скоротила федеральні повноваження на користь земель. З 
тих пір «Gemeinsame Wissenschaftskonferenz» («Спільна 
наукова конференція») координує тільки фінансування 
досліджень 
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16 Das Studium Академічна 
освіта з 

акцентом на 
наукові 
дослідження 

Один з основних шляхів (нарівні з дуальною освітою та 
навчанням в професійно-технічних училищах) отримання 
професійної кваліфікації. 
У Німеччині можна вчитися в університетах, вищих школах, а 
також в коледжах мистецтв і музики. Передумовою зазвичай 
є атестат, але є також можливість вступу без нього. Зазвичай 
базове навчання закінчується через три роки отриманням 
ступеня бакалавра, після чого є дво- чи трирічний курс для 
здобуття ступеня магістра 

17 Deutscher 

Gewerkschaftsbund 

(DGB) 

Німецька 
конфедерація 
профспілок 
(Конфедераці
я профспілок 
Німеччини) 

Зонтична організація щодо всіх профспілок, керує багатьма 
політично орієнтованими освітніми установами, але перш за 
все (великими) Berufsförderungswerk (Агенціями 
професійного просування) 

18 Deutsches Institut 

für 
Erwachsenenbildun

g (DIE) 

Німецький 
інститут 
освіти 
дорослих 
(Інститут 
освіти 
дорослих 
Німеччини) 

Сервісна установа Наукової спільноти Лейбніца, що 
фінансується федеральним урядом і землями для поширення 
інформації про науку і практику освіти дорослих в Німеччині 

19 Ehrenamtliche 

Pädagog/inn/en 

Педагоги-

волонтери 

Педагогічні працівники, які працюють в освіті 
дорослих / безперервній освіті без винагороди 

20 Einrichtungen der 

Weiterbildung 

Установи 
(заклади) 
безперервної 
освіти 

Конкретні установи, які створюють, реалізують і 
відповідають за пропозиції в сфері безперервної освіти. 
Підприємства (компанії) різних розмірів, форми власності, 
відомчого підпорядкування і статутних цілей 

21 Erwachsenenbildne

r 

Освітянин 
дорослих 
(педагог для 
дорослих) 

Особа, визнана в якості викладача для дорослих учнів 
відповідно до законодавства та / або практики Німеччини. 
Педагог для дорослих бере на себе спеціальні та управлінські 
завдання у виховній та освітній роботі з дорослими. Працює в 
адміністраціях, компаніях і соціальних установах, в 
навчальних закладах, а почасти і в якості позаштатних 
співробітників від імені компаній, муніципалітетів, асоціацій, 
освітніх і дозвіллєвих центрів. 
Центральними завданнями освітянина дорослих є 
планування, розробка та управління новими освітніми 
пропозиціями, а також їх оптимізація. Для забезпечення 
найкращого розвитку компанії він визначає потреби в 
навчанні співробітників або відповідної цільової групи, 
проводячи опитування і аналізуючи плани розвитку, дані про 
компанію і ринок. Потім він формулює мету навчання і 
визначає його зміст і методи. Він також відповідає за 
подальшу оцінку і моніторинг успіху. 
При розробці навчальних програм педагог для дорослих 
враховує не тільки кон’юнктурні та методико-дидактичні 
вимоги, але і, зокрема, умови підприємницької, освітньо-

політичної, організаційної та фінансової спроможності. Це 
означає, що він планує курси таким чином, щоб вони розумно 
вписувалися в інституційне середовище, відповідали умовам і 
запитам освітньо-професійного ринку і були доступними. 
Як фахівець в галузі освіти, педагог для дорослих сам 
реалізує освітні програми. Це може відбуватися в рамках 
регулярних курсів безперервної освіти, а також у формі 
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спеціальних проєктів, наприклад, в разі реструктуризації або 
переорієнтації компаній. Він супроводжує і підтримує 
учасників в індивідуальному порядку, але при цьому 
звертають увагу на групу в цілому. 
Педагогу для дорослих часто доручають загальні 
організаційні завдання. Він здійснює планування та 
укомплектування кадрами навчальних курсів або координує і 
контролює роботу інструкторів курсів. У деяких випадках 
також бере на себе завдання щодо забезпечення якості або 
маркетингу. 
Освітянин дорослих рефлексує щодо своїх професійних ролі, 
позиції, ставлення та установок, поведінки, компетентності та 
кваліфікації 

22 Fachhochschule Вища школа 
(Університет 
прикладних 
наук) 

Заклад вищої освіти в Німеччині, який проводить навчання з 
орієнтацією на практичне застосування знань та наукову 
основу пропонованого матеріалу. Дослідження та наукові 
пошуки часто проводяться у співпраці з регіональними 
компаніями і, таким чином, сприяють передачі знань та 
відпрацюванню технологій роботи 

23 Erwachsenenbildun

g 

Освіта 
дорослих 

1. Навчання дорослих. 
2. Відповідна соціальна сфера. 
Належить до «четвертичного сектора» освіти. Охоплює 
загальну, політичну та непрофесійну освітню діяльність. 
Здебільшого термін використовується як синонім до 
«безперервної освіти» в більш широкому розумінні, особливо 
в контексті міжнародного співробітництва («adult education») 

24 Fernunterricht Дистанційне 
навчання 

Навчання на відстані за допомогою медіа, текстів та 
документів, як правило, в поєднанні з консультаціями і у 
відповідності з етапами соціально організованого навчання. 
Дистанційне навчання в Німеччині є виключно приватним та 
комерційним і регулюється федеральним законодавством 
відповідно до Закону про захист дистанційного навчання 

25 Föderalismus Федералізм Суверенітет земель в питаннях освіти і культури, на підставі 
якого єдині федеральні правила застосовувані лише в 
обмеженій мірі. Реформа федералізму 2006 року забрала у 
Федерації завдання планування в освіті, що до того 
вирішувалося централізовано 

26 Formales Lernen Формальна 
освіта 
(формальне 
навчання) 

Освіта, яка зазвичай здобувається в освітній або тренінговій 
установі, структуровано (з точки зору цілей навчання, часу 
навчання або підтримки навчання) і призводить до 
сертифікації. Формальне навчання є цілеспрямованим з точки 
зору учня (Європейська комісія 2001, с. 33) 

27 Fortbildung Подальша 
освіта 

(підвищення 
квалфікації) 

Продовження професійної освіти і підготовки, що, як 
правило, ґрунтується на попередньому рівні (ступені) освіти 

28 Freiberufliche 

pädagogische 
Mitarbeiter/innen 

Позаштатні 
педагогічні 
працівники 
(викладачі-
фрілансери) 

Педагогічні кадри, що працюють в системі безперервної 
освіти, дохідна діяльність яких полягає у виконанні 
педагогічних (освітніх) завдань на платній основі (як 
правило) для декількох установ 

29 Hauptberufliche 

pädagogische 
Mitarbeiter/innen 

(HPM) 

Штатні 
педагогічні 
працівники 

Працівники, зайняті в системі безперервної освіти на повний 
робочий день. Можуть як працювати з дорослими учнями 
(викладати), так і брати участь у плануванні освітньої 
діяльності закладу 

30 Hochschulabschlüss Університетс Вчені (наукові) ступені, що присуджуються після успішного 
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e ькі 
(академічні)ст
упені (освітні 
рівні) 

завершення академічного курсу навчання (університет, вища 
школа) або інші ступені, що присвоюються за результатам 
церковного або державного іспиту. 
У Німеччині існують такі академічні ступені: бакалавр, 
магістр, доктор 

31 Hochschulrahmeng

esetz (HRG) 

Рамковий 
закон вищої 
школи (вищої 
освіти) 

Рамковий закон про вищу освіту, прийнятий для регулювання 
вищої освіти в Федеративній Республіці Німеччина. Оскільки 
культурний і науковий суверенітет в Німеччині належить 
землям, а відповідні деталі регулюються земельними 
законами про вищу освіту, Федерація (держава) встановлює 
загальні умови здобуття вищої освіти, а конкретні правила 
видає тільки у виняткових випадках. 
Згідно з § 19 Рамкового законуакону щодо організації 
системи вищої освіти встановлено наступне: 
1. Вищі навчальні заклади можуть пропонувати навчальні 
курси та програми, що ведуть до отримання ступеня 
бакалавра або магістра. 
2. На підставі іспитів, які призводять до здобуття першої 
професійної кваліфікації, вищий навчальний заклад може 
присвоїти ступінь бакалавра. Стандартний термін навчання 
повинен складати не менше трьох і не більше чотирьох років. 
3. На підставі іспитів, які призводять до здобуття додаткової 
професійної кваліфікації, вищий навчальний заклад може 
присвоїти ступінь магістра. Стандартний термін навчання 
становить не менше одного року і не більше двох років. 
4. У разі послідовних курсів навчання, які призводять до 
накопичення академічного звання відповідно до пунктів 2 і 3, 
загальний стандартний термін навчання не повинен 
перевищувати п’яти років. 
5. На вимогу вищі навчальні заклади додають до документів 
про присвоєння освітніх рівнів та кваліфікації переклад на 
англійську мову. 

32 Informelles Lernen Інформальна 
освіта 
(інформальне 
навчання) 

Навчання, яке відбувається в повсякденному житті, на роботі, 
в сім’ї або у вільний час. Неструктуроване (з точки зору цілей 
навчання, часу навчання або підтримки навчання) і, як 
правило, не призводить до сертифікації. Може бути 
цілеспрямованим, але в більшості випадків воно не є 
«навмисним» (Європейська комісія 2001, с. 33) 

33 Kompetenz(en) Компетенція(ї
) 

Здібності та навички, наявні у людей або придбані ними для 
вирішення завдань і проблем, а також вміння 
використовувати різні стратегії вирішення в аналогічних 
ситуаціях або адаптувати їх відповідним чином. 
Існують різні сфери компетенцій та компетентності: 
професійна компетентність (знання), особистісна 
компетентність (незалежність, почуття відповідальності і 
т.д.), соціальна компетентність (соціальна взаємодія) і 
методологічна компетентність (робота з засвоєними знаннями 
і їх використання) 

34 Kulturelle Bildung Культурна 
освіта 

Передбачена земельним законодавством про безперервну 
освіту поряд із політичною, загальною та професійною 
освітою. Включає заходи для творчої діяльності (музика, 
живопис, ковальська справа, гончарство тощо), здоров’я та 
спорт, а також знання культури (філософія, психологія тощо). 
Межі політичної та загальної безперервної освіти розмиті 

35 Kultusministerkonf

erenz (KMK) 

Постійна 
конференція 

Координаційний орган міністрів освіти і культури земель з 
питань освіти і культури 
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міністрів 
освіти і 
культури 

36 Länder Земля Назва 16 земель Федеративної Республіки Німеччина. З 1990 
р диференціюється на «старі» землі колишньої Федеративної 
Республіки Німеччина та «нові» землі на території колишньої 
Німецької демократичної Республіки 

37 Lebenslanges 

Lernen (LLL) 

Навчання 
протягом 
життя 

Ключовий термін для міжнародної дискусії щодо 
утвердження освіти дорослих як «пожиттєвого процесу». 
Реалізація можлива за умови забезпечення права на 
безперервну освіту для всіх, розширення участі та 
поліпшення зв’язків і проникності між окремими секторами 
освіти 

38 Master Магістр Академічний ступінь, який можна здобути в університетах 
(Universitäten) і вищих школах (Fachhochschulen), спираючись 
на ступінь бакалавра (зазвичай шість семестрів бакалаврату). 
Час навчання для отримання ступеня магістра зазвичай 
становить два-чотири семестри 

39 Nebenberufliche 

pädagogische 
Mitarbeiter/innen 

(NPM) 

Педагогічний 
персонал, 
який працює 
за 
сумісництвом 
(неповний 
робочий 
день) 

Співробітники, зайняті в системі безперервної освіти 
неповний робочий день. Виконують викладацьку роботу на 
платній основі, а у виняткових випадках також беруть участь 
в плануванні і складанні графіків 

40 Non-formales 

Lernen 

Неформальна 
освіта 
(неформальне 
навчання) 

Навчання, яке не проводиться в державному освітньому або 
професійно-технічному закладі і зазвичай не призводить до 
сертифікації. Проте має систематичний характер (з точки зору 
цілей навчання, тривалості навчання та навчальних 
матеріалів) і проводиться з використанням наданих 
навчальних матеріалів, часто в рамках організованих заходів. 
З позиції учня є цілеспрямованим (Європейська комісія 2001, 
с. 35) 

41 Öffentliche Hand Державний 
сектор 

Федеральні, державні та місцеві (муніципальні) органи влади, 
що вирішують питання фінансування, зокрема освіти 
дорослих 

42 Politische Bildung Політична 
освіта 

Фінансована законом сфера освіти дорослих поряд із 
загальною, культурною та професійною освітою. Передбачає 
не тільки громадянську освіту, а й, в більш загальному плані, 
курси, присвячені соціальним проблемам і взаєминам між 
людьми в суспільстві. Семінари з представництва інтересів 
працівників на робочому місці також є частиною політичної 
освіти. Межі культурної, загальної та професійної 
безперервної освіти розмиті 

43 Qualitätsentwicklun
g in der 

Erwachsenenbildun

g 

Розвиток 
якості в освіті 
дорослих 

Ключовий термін для позначення зусиль установ освіти 
дорослих не тільки стосовно забезпечення якості організації, 
планування, реалізації та результатів навчання, а й щодо 
створення орієнтованої на завдання системи процесів, які 
супроводжують розвиток відповідно до нових вимог, таких як 
професіоналізація сфери освіти дорослих, якість 
обслуговування і підтримки 

44 Quartärer 
Bildungsbereich 

«Четвертични
й сектор» 
освіти 

Сектор німецької системи освіти, що охоплює безперервну 
освіту після надходження на роботу. Включає, наприклад, 
професійну адаптацію і підвищення кваліфікації, 
надолуження втраченого, політичну, а також загальну і 
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культурну безперервну освіту (наприклад, в освітніх центрах 
для дорослих, народних університетах) 

45 Schlüsselkompetenz
en 

Ключові 
компетенції 
або 

міждисциплін
арні 
компетенції 

Всі ті знання і навички, які не пов’язані з конкретною 
професією або посадовою інструкцією. Це придбані 
компетенції, які можна (далі) цілеспрямовано розвивати, щоб 
підвищити здатність людей до дій, наприклад, шляхом 
цілеспрямованого розвитку персоналу. Як правило, 
проводиться відмінність між методологічними, соціально-

комунікаційними й особистісними компетенціями. 
Методологічні компетенції охоплюють, наприклад, методи 
модерації та презентації, а також навички управління 
проєктами. Соціально-комунікативні компетенції спрямовані 
на формування міжособистісної взаємодії, включно зі 
здатністю вирішувати конфлікти, діяти в міжкультурних 
командах або вести переговори. Особисті компетенції іноді 
також називають самокомпетентністю. До них належть, 
наприклад, особиста відповідальність, наполегливість, 
стійкість до стресу і надійність 

46 Selbstgesteuertes 

Lernen 

Самокероване 
навчання 
(самостійне 
навчання) 

Ключовий термін для позначення концентрації освітньої 
політики та наукової дискусії на проблемах учнів і навчання. 
Є наслідком консенсусу в політиці в галузі освіти щодо 
наступного: зростаючі освітні потреби населення не можуть 
бути задоволені за допомогою установ та закладів. Навчання 
на робочому місці, в соціальному середовищі, в засобах 
масової інформації та з їх допомогою, самоорганізоване 
навчання є важливими компонентами безперервної освіти 

47 Sozialgesetzbuch, 

Erstes Buch (SGB 

I) – Allgemeiner 

Teil, Drittes Buch ( 

SGB III) – 

Arbeitsförderung 

Кодекс 
соціального 
права, Перша 
книга – 

Загальна 
частина, 
Третя книга – 

Сприяння 
зайнятості 

Замінив собою Закон про сприяння зайнятості 
(Arbeitsförderungsgesetz, AfG) в 1997 році. 
Перша книга встановлює основні правила соціального 
забезпечення в Німеччині. Конкретизує соціальні права, 
індивідуальні соціальні допомоги і виплати, відповідальні 
установи щодо виплати соціальних допомоги. Встановлює 
загальні правила для всіх напрямків соціальних виплат, 
принципи законодавства про пільги і зобов’язання осіб, які 
мають право на пільги, щодо співпраці. Також встановлює 
основні принципи регулювання стимуляції освіти та 
зайнятості як загального соціального права. 
Третя книга регулює пільги щодо сприяння зайнятості, які 
покликані допомогти «досягти високого рівня зайнятості і 
постійно поліпшувати структуру зайнятості. Вони повинні 
бути спрямовані, зокрема, на запобігання виникненню 
безробіття або скорочення її тривалості. Рівність між жінками 
та чоловіками має забезпечуватися в якості універсального 
принципу. Допомоги і субсидії повинні використовуватися 
таким чином, щоб вони відповідали цілям політики в сфері 
зайнятості, що проводиться федеральним урядом в освітній, 
соціальній, економічній і фінансовій сферах» (§ 1 абз. 1 SGB 
III). В 2003 році внаслідок так званої реформи Гарца відбувся 
перехід на ваучерну систему («освітній ваучер») 

48 Subsidiarität Субсидіарніст
ь 

Стосується ролі держави в прийнятті на себе конкретних 
завдань в сфері безперервної освіти тільки в тих випадках, 
коли існуючі структури «демонструють дефіцит щодо 
виконання державних завдань». 
В сфері безперервної освіти використовується як допоміжний 
засіб щодо існуючих структур провайдерів освіти дорослих 

49 Träger Провайдер Правові структури та організації, в рамках яких діють 
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установи безперервної освіти. Провайдерами є, наприклад, 
асоціації, фонди, місцеві органи влади (муніципалітети) 

50 Umschulung Перепідготов
ка 
(перекваліфік
ація) 

Заходи щодо безперервної професійної підготовки з метою 
отримання права на нову професію, особливо для 
працівників, зайнятих у галузях і секторах, де їм загрожує 
безробіття 

51 Universität Університет Автономний заклад вищої освіти, тип якого сформувався в 
Європі за середньовіччя. В університеті об’єднується низка 
факультетів для підготовки фахівців високої кваліфікації з 
точних, природничих і гуманітарних наук. Станом на 2021 рік 
у Німеччині функціонує 62 університети 

52 Volksbildung Народна 
освіта 

Вживаний до закінчення Другої світової війни термін для 
позначення безперервної освіти. Характеризує насамперед 
буржуазно-ліберальну традицію загальної освіти 

53 Volkshochschulen 

(VHS) 

Вищі народні 
школи 
(народні 
університети) 

Центральні муніципальні установи безперервної освіти в 
більш ніж 1000 містах і районах Німеччини. Фінансуються 
державою. Пропонують весь тематичний спектр освіти 
дорослих / безперервної освіти для всіх груп населення. 
Об’єднані в земельні асоціації та загальнодержавну Німецьку 
асоціацію освіти дорослих Deutscher Volkshochschul-Verband 

(DVV) 

54 Weiterbildung Безперервна 
освіта 

Термін для позначення всієї галузі навчання дорослих. 
Охоплює освіту дорослих в більш вузькому сенсі, подальшу 
освіту, перепідготовку та інші форми навчання дорослих. 
Часто прирівнюється до підсектору безперервної професійної 
освіти 

55 Zentralstelle für 
den Fernunterricht 

(ZfU) 

Центральний 
офіс 
дистанційног
о навчання 

Центр оцінювання та перевірки для визнання пропозицій 
дистанційного навчання, що базується в Кельні. Пропозиції 
дистанційного навчання не можуть реалізовані на ринку 
освітніх послуг без схвалення ZfU (див. Закон про захист 
дистанційного навчання) 

56 Zertifizierung Сертифікація Процес видачі сертифікатів або дипломів відповідно до 
процедури оцінки, що офіційно визнає досягнення людини 
(Європейська Комісія 2001, с. 35) 

57 Zweiter 

Bildungsweg 

«Освіта 
другого 
шансу» 
(«другий 
освітній 
шлях») 

Надає випускникам з більш низьким рівнем освіти 
можливість отримати атестат зрілості і доступ до вищої 
освіти через безперервну освіту. Приклад формальної освіти. 
Організовується через установи безперервної освіти або їх 
філії, наприклад, вищі народні школи (Volkshochschulen) 

 

Додаток підготовлений автором на основі опрацювання джерел: 
- Tippelt, R., von Hippel, A., 2018. Handbuch Erwachsenenbildung / Weiterbildung; 

- Dinkelaker, J., & von Hippel, A. (Hrsg.), 2015. Erwachsenenbildung in Grundbegriffen; 

- Arnold, R., Nolda, S., Nuissl, E. (Hrsg.). (2010). Wörterbuch Erwachsenenbildung; 
- Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE). [Offizielle Website]. http://www.die-bonn.de. 

http://www.die-bonn.de/


271 

 

Додаток Б 

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ 

БАКАЛАВРСЬКИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ 

АНДРАГОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ 
 

№ 
з\п 

Курс навчання 
(спрямованість, фокус, 

напрям підготовки) 
Ступінь Університет, місто 

1. Педагогіка (професійна 
педагогіка для компанії 
(організації) / освіта 
дорослих) 

Магістр Університет Аланус, Бонн / Alanus Hochschule Bonn 

2. Освітні науки та 
менеджмент в освіті 

Бакалавр Фрайбурзький університет, Фрайбург / Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg im Breisgau 

3. Освітні науки (викладання 
та навчання) 

Магістр Фрайбурзький університет, Фрайбург / Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg im Breisgau 

4. Освітні науки (професійна та 
безперервна освіта) 

Бакалавр Вуппертальський університет, Вупперталь / Bergische 

Universität Wuppertal 

5. Наука про освіту: теорія 
освіти та соціальний аналіз 
(професійна та безперервна 
освіта) 

Магістр Вуппертальський університет, Вупперталь / Bergische 

Universität Wuppertal 

6. Педагогіка Бакалавр Ольденбурзький університет ім. Карла фон Осецького, 
Ольденбург / Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

7. Науки про виховання та 
освіту 

Магістр Ольденбурзький університет ім. Карла фон Осецького, 
Ольденбург / Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

8. Менеджмент в освіті на 
науці 

Магістр Ольденбурзький університет ім. Карла фон Осецького, 
Ольденбург / Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

9. Педагогіка (як основний 
предмет) 

Магістр Кільський університет імені Крістіана Альбрехта, 
Кіль / Christian-Albrechts-Universität Kiel 

10. Педагогіка (як другий 
(додатковий) предмет) 

Бакалавр Кільський університет імені Крістіана Альбрехта, 
Кіль / Christian-Albrechts-Universität Kiel 

11. Педагогіка (як другий 
(додатковий) предмет) 

Магістр Кільський університет імені Крістіана Альбрехта, 
Кіль / Christian-Albrechts-Universität Kiel 

12. Емпіричні дослідження в 
освіті та педагогічна 
психологія 

Магістр Тюбінгенський університет Еберхарда Карла, 
Тюбінген / Eberhard Karls Universität Tübingen 

13. Освіта 
дорослих / Безперервна 
освіта 

Магістр Тюбінгенський університет Еберхарда Карла, 
Тюбінген / Eberhard Karls Universität Tübingen 

14. Дослідження та розробки в 
освітній науці 

Магістр Тюбінгенський університет Еберхарда Карла, 
Тюбінген / Eberhard Karls Universität Tübingen 

15. Освіта Бакалавр Тюбінгенський університет Еберхарда Карла, 
Тюбінген / Eberhard Karls Universität Tübingen 

16. Прикладні освітні науки Магістр Нюрнберзький протестантський університет, 
Нюрнберг / Evangelische Hochschule Nürnberg 

17. Науки про освіту Бакалавр Гаґенський заочний університет, Гаґен / Fernuniversität 

Hagen 

18. Освіта і медіаосвіта Магістр Гаґенський заочний університет, Гаґен / Fernuniversität 

Hagen 

19. Освітні і педагогічні науки Бакалавр Вільний університет Берліна, Берлін / Freie Universität 

Berlin 

20. 
Науки про освіту Магістр Вільний університет Берліна, Берлін / Freie Universität 

Berlin 

21. Педагогіка Бакалавр Університет імені Фрідріха-Александра в Ерлангені і 
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Нюрнберзі, Ерланген, Нюрнберг / Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg 

22. Педагогіка Магістр Університет імені Фрідріха-Александра в Ерлангені і 
Нюрнберзі, Ерланген, Нюрнберг / Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg 

23. Науки про освіту (емпіричні 
дослідження в сфері освіти) 

Магістр Університет імені Фрідріха-Александра в Ерлангені і 
Нюрнберзі, Ерланген, Нюрнберг / Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg 

24. Мультимедійна дидактика Магістр Університет імені Фрідріха-Александра в Ерлангені і 
Нюрнберзі, Ерланген, Нюрнберг / Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg 

25. Організаційний та кадровий 
розвиток 

Магістр Університет імені Фрідріха-Александра в Ерлангені і 
Нюрнберзі, Ерланген, Нюрнберг / Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg 

26. Безперервна освіта і 
кадровий розвиток 

Магістр Єнський університет імені Фрідріха Шиллера, 

Єна / Friedrich-Schiller-Universität Jena 

27. Освіта, педагогіка Бакалавр Єнський університет імені Фрідріха Шиллера, 

Єна / Friedrich-Schiller-Universität Jena 

28. Освіта, педагогіка Бакалавр Франкфуртський університет імені Йоганна Вольфганга 
Гете, Франкфурт-на-Майні / Goethe-Universität Frankfurt 

am Main 

29. Освіта, педагогіка Магістр Франкфуртський університет імені Йоганна Вольфганга 
Гете, Франкфурт-на-Майні / Goethe-Universität Frankfurt 

am Main 

30. Освітні і педагогічні науки Бакалавр Університет Гельмута Шмідта, Гамбург / Helmut-

Schmidt-Universität Hamburg 

31. Освітні і педагогічні науки Магістр Університет Гельмута Шмідта, Гамбург / Helmut-

Schmidt-Universität Hamburg 

32. Науки про освіту (Освіта 
дорослих / Безперервна 
освіта) 

Бакалавр Берлінський університет імені Гумбольдтів, 
Берлін / Humboldt-Universität Berlin 

33. Науки про освіту (Освіта 
дорослих / Безперервна 
освіта) 

Магістр Берлінський університет імені Гумбольдтів, 
Берлін / Humboldt-Universität Berlin 

34. Педагогіка для 
дорослих / Навчання 
впродовж життя (Освіта 
дорослих) 

Магістр Берлінський університет імені Гумбольдтів, 
Берлін / Humboldt-Universität Berlin 

35. Педагогіка для освіти, 
консультування та розвитку 
персоналу 

Бакалавр Міжнародний університет прикладних наук Бад-

Гоннеф, Бад-Гоннеф / IUBH Internationale Hochschule 

36. Освіта, педагогіка Бакалавр Університет Майнца імені Йоганна Ґутенберґа, 

Майнц / Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

37. Освіта, педагогіка Магістр Університет Майнца імені Йоганна Ґутенберґа, 

Майнц / Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

38. Науки про освіту (Освіта 
дорослих) 

Магістр Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана, 

Вюрцбург / Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

39. Педагогіка Бакалавр Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана, 

Вюрцбург / Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

40. Позашкільна освіта Бакалавр Гіссенський університет імені Юстуса Лібіха, 

Гіссен / Justus-Liebig-Universität Gießen 

41. Позашкільна освіта Магістр Гіссенський університет імені Юстуса Лібіха, 

Гіссен / Justus-Liebig-Universität Gießen 

42. Науки про освіту 
(дослідження та розробки в 
галузі освіти) 

Магістр Геттінгенський університет, Геттінген / Universität 

Göttingen 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5
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43. Педагогіка Бакалавр Технологічний інститут Карлсруе, Карлсруе / Karlsruher 

Institut für Technologie (KIT) 

44. Педагогіка Магістр Технологічний інститут Карлсруе, Карлсруе / Karlsruher 

Institut für Technologie (KIT) 

45. Розвиток персоналу 
(професійна і корпоративна 
педагогіка) 

Магістр Технологічний інститут Карлсруе, Карлсруе / Karlsruher 

Institut für Technologie (KIT) 

46. Педагогіка Бакалавр Католицький університет Фрайбурга, 
Фрайбург / Katholische Hochschule Freiburg 

47. Управління закладами 
освіти, менеджмент в освіті 

Бакалавр Католицький університет Фрайбурга, 
Фрайбург / Katholische Hochschule Freiburg 

48. Педагогіка Бакалавр Католицький університет Айхштетт-Інгольштадт, 

Айхштетт-Інгольштадт / Katholische Universität Eichstätt-

Ingolstadt 

49. Науки про освіту Магістр Ганноверський університет імені Лейбніца, 

Ганновер / Leibniz Universität Hannover 

50. Науки про освіту Бакалавр Університет Люнебурга, Люнебург / Leuphana 

Universität Lüneburg 

51. Науки про освіту Магістр Університет Люнебурга, Люнебург / Leuphana 

Universität Lüneburg 

52. Педагогіка/ Науки про освіту Бакалавр Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана, 

Мюнхен / Ludwigs-Maximilian-Universität München 

53. Педагогіка (дослідження та 
менеджмент в освіті) 

Магістр Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана, 

Мюнхен / Ludwigs-Maximilian-Universität München 

54. Науки про освіту (як 
основний предмет) 

Бакалавр Галле-Віттенберзький університет імені Мартіна 
Лютера, Галле / Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg 

55. Науки про освіту (як другий 
предмет) 

Бакалавр Галле-Віттенберзький університет імені Мартіна 
Лютера, Галле / Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg 

56. Науки про освіту Магістр Галле-Віттенберзький університет імені Мартіна 
Лютера, Галле / Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg 

57. Управління закладами освіти Магістр Галле-Віттенберзький університет імені Мартіна 
Лютера, Галле / Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg 

58. Науки про освіту Бакалавр Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке, 
Магдебург / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

59. Медіаосвіта, аудіовізуальна 
культура та комунікація 

Бакалавр Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке, 
Магдебург / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

60. Науки про освіту Магістр Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке, 
Магдебург / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

61. Освіта дорослих Магістр Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке, 
Магдебург / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

62. Міжнародна професійна 
освіта 

Магістр Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке, 
Магдебург / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

63. Медіаосвіта, аудіовізуальна 
культура та комунікація 

Магістр Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке, 
Магдебург / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

64. Освітні і педагогічні науки Бакалавр Педагогічний університет Фрайбурга, 
Фрайбург / Pädagogische Hochschule Freiburg 

65. Освітні і педагогічні науки Магістр Педагогічний університет Фрайбурга, 
Фрайбург / Pädagogische Hochschule Freiburg 

66. Бінаціональний курс про 
освітні науки (навчання 
впродовж життя) 

Бакалавр Педагогічний університет Фрайбурга, 
Фрайбург / Pädagogische Hochschule Freiburg 

67. Освіта і навчання Бакалавр Педагогічний університет Фрайбурга, 
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(підготовка) Фрайбург / Pädagogische Hochschule Freiburg 

68. Психологія навчання і 
викладання 

Магістр Педагогічний університет Фрайбурга, 
Фрайбург / Pädagogische Hochschule Freiburg 

69. Медіа в освіті Магістр Педагогічний університет Фрайбурга, 
Фрайбург / Pädagogische Hochschule Freiburg 

70. Електронне (дистанційне) 
навчання та медіаосвіта 

Магістр Педагогічний Університет Гейдельберга, 
Гейдельберг / Pädagogische Hochschule Heidelberg 

71. Науки про освіту Магістр Педагогічний університет Карлсруе, 
Карлсруе / Pädagogische Hochschule Karlsruhe 

72. Міжкультурна освіта, 
міграція та багатомовність 

Магістр Педагогічний університет Карлсруе, 
Карлсруе / Pädagogische Hochschule Karlsruhe 

73. Освіта в старості Магістр Педагогічний університет Карлсруе, 
Карлсруе / Pädagogische Hochschule Karlsruhe 

74. Науки про освіту / Навчання 
впродовж життя 

Бакалавр Педагогічний університет Людвінгсбурга, 
Людвігсбург / Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 

75. Культурна та медіаосвіта Бакалавр Педагогічний університет Людвінгсбурга, 
Людвігсбург / Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 

76. Дослідження в галузі освіти Магістр Педагогічний університет Людвінгсбурга, 
Людвігсбург / Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 

77. Освіта 
дорослих / Безперервна 
освіта 

Магістр Педагогічний університет Людвінгсбурга, 
Людвігсбург / Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 

78. Міжнародний менеджмент в 
освіті 

Магістр Педагогічний університет Людвінгсбурга, 
Людвігсбург / Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 

79. Менеджмент в освіті Магістр Педагогічний університет Людвінгсбурга, 
Людвігсбург / Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 

80. Освіта для розвитку 
організацій 
(внутрішньофірмова 
(корпоративна) освіта) 

Бакалавр Педагогічний університет міста Швабський Гмюнд, 
Швабський Гмюнд / Pädagogische Hochschule 

Schwäbisch Gmünd 

81. Педагогічні науки Магістр Педагогічний університет міста Швабський Гмюнд, 
Швабський Гмюнд / Pädagogische Hochschule 

Schwäbisch Gmünd 

82. Менеджмент в освіті та 
медіа 

Бакалавр Педагогічний університету міста Вайнгартен, 
Вайнгартен / Pädagogische Hochschule Weingarten 

83. Менеджмент в освіті та 
медіа 

Магістр Педагогічний університету міста Вайнгартен, 
Вайнгартен / Pädagogische Hochschule Weingarten 

84. Освітні і педагогічні науки Магістр Педагогічний університету міста Вайнгартен, 
Вайнгартен / Pädagogische Hochschule Weingarten 

85. Грамотність та базова освіта Магістр Педагогічний університету міста Вайнгартен, 
Вайнгартен / Pädagogische Hochschule Weingarten 

86. Науки про освіту і 
виховання / Педагогіка 

Бакалавр Марбурзький університет імені Філіппа, 

Марбург / Philipps-Universität Marburg 

87. Науки про освіту і 
виховання / Педагогіка 

Магістр Марбурзький університет імені Філіппа, 

Марбург / Philipps-Universität Marburg 

88. Науки про освіту Бакалавр Гайдельберзький університет Рупрехта-Карла, 

Гайдельберґ / Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 

89. Науки про освіту 

(організаційний розвиток) 
Магістр Гайдельберзький університет Рупрехта-Карла, 

Гайдельберґ / Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 

90. Науки про освіту 
(організація та 
консультування) 

Магістр Берлінський технічний університет, Берлін / Technische 

Universität Berlin 

91. Науки про освіту та 
педагогіку 

Бакалавр Брауншвейзький технічний університет, 

Брауншвейг / Technische Universität Braunschweig 

92. Педагогіка Бакалавр Технічний університет Хемніца, Хемніц / Technische 

Universität Chemnitz 
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93. Педагогіка Магістр Технічний університет Хемніца, Хемніц / Technische 

Universität Chemnitz 

94. Професійна та бізнес-освіта Магістр Технічний університет Хемніца, Хемніц / Technische 

Universität Chemnitz 

95. Освітні науки (освіта в 
глобальних процесах 
механізації і технологізації) 

Магістр Дармштадтський технічний університет, 
Дармштадт / Technische Universität Darmstadt 

96. Педагогіка Бакалавр Дармштадтський технічний університет, 
Дармштадт / Technische Universität Darmstadt 

97. Науки про освіту Бакалавр Технічний університет Дортмунда, 
Дортмунд / Technische Universität Dortmund 

98. Науки про освіту Магістр Технічний університет Дортмунда, 
Дортмунд / Technische Universität Dortmund 

99. «Старіюче суспільство» Магістр Технічний університет Дортмунда, 
Дортмунд / Technische Universität Dortmund 

100. Дослідження та 
організаційний розвиток в 
сфері безперервної освіти 

Магістр Дрезденський технічний університет, 

Дрезден / Technische Universität Dresden 

101. Професійна освіта та 
розбудова кадрового 
потенціалу 

Магістр Дрезденський технічний університет, 

Дрезден / Technische Universität Dresden 

102. Освіта дорослих Магістр Технічний університет Кайзерслаутерна, 
Кайзерслаутерн / Technische Universität Kaiserslautern 

103. Науки про освіту Бакалавр Університет Аугсбурга, Аугсбург / Universität Augsburg 

104. Науки про освіту 

(неоднорідність (розмаїття) в 
освіті і вихованні) 

Магістр Університет Аугсбурга, Аугсбург / Universität Augsburg 

105. Професійна дидактика 
посередництва, культура 
медіації 

Магістр Університет Аугсбурга, Аугсбург / Universität Augsburg 

106. Управління освітою та 
керівництво школою 

Магістр Університет Отто і Фрідріха в Бамберзі, 
Бамберг / Universität Bamberg 

107. Якість освіти в країнах, що 
розвиваються 

Магістр Університет Отто і Фрідріха в Бамберзі, 
Бамберг / Universität Bamberg 

108. 
Педагогіка Бакалавр Університет Отто і Фрідріха в Бамберзі, 

Бамберг / Universität Bamberg 

109. Освіта 
дорослих / Безперервна 
освіта 

Магістр Університет Отто і Фрідріха в Бамберзі, 
Бамберг / Universität Bamberg 

110. Науки про виховання та 
освіту 

Магістр Університет Отто і Фрідріха в Бамберзі, 
Бамберг / Universität Bamberg 

111. 
Емпіричні дослідження в 
освіті 

Магістр Університет Отто і Фрідріха в Бамберзі, 
Бамберг / Universität Bamberg 

112. Науки про освіту Бакалавр Байройтський університет, Байройт / Universität 

Bayreuth 

113. Науки про освіту Бакалавр Білефельдський університет, Білефельд / Universität 

Bielefeld 

114. Науки про освіту Магістр Білефельдський університет, Білефельд / Universität 

Bielefeld 

115. Науки про освіту Бакалавр Рурський університет, Бохум / Universität Bochum 

116. Науки про освіту Магістр Рурський університет, Бохум / Universität Bochum 

117. Науки про виховання та 
освіту 

Бакалавр Бременський університет, Бремен / Universität Bremen 

118. Науки про виховання та 
освіту 

Магістр Рурський університет, Бохум / Universität Bochum 

119. Освітні науки (міжкультурна Бакалавр Мюнхенський університет Бундесвера, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
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медіа- та освіта дорослих) Мюнхен / Universität der Bundeswehr München 

120. Освітні науки 
(міжкультурна, медіа- та 
освіта дорослих) 

Магістр Мюнхенський університет Бундесвера, 
Мюнхен / Universität der Bundeswehr München 

121. Освітні технології Магістр Саарландський університет, Саарбрюкен / Universität 

des Saarlandes, Saarbrücken 

122. Науки про освіту Бакалавр Університет Дуйсбург-Ессен, Дуйсбург, 
Ессен / Universität Duisburg-Essen 

123. Освіта 
дорослих / Безперервна 
освіта 

Магістр Університет Дуйсбург-Ессен, Дуйсбург, 
Ессен / Universität Duisburg-Essen 

124. Освітнє лідерство – 

управління освітою та 
інновації 

Магістр Університет Дуйсбург-Ессен, Дуйсбург, 
Ессен / Universität Duisburg-Essen 

125. Освітні медіа – освіта і медіа Магістр Університет Дуйсбург-Ессен, Дуйсбург, 
Ессен / Universität Duisburg-Essen 

126. Науки про освіту Бакалавр Ерфуртський університет, Ерфурт / Universität Erfurt 

127. Науки про освіту (Інновації 
та менеджмент в освіті) 

Магістр Ерфуртський університет, Ерфурт / Universität Erfurt 

128. Вища освіта Магістр Гамбурзький університет, Гамбург / Universität Hamburg 

129. Науки про виховання та 
освіту 

Бакалавр Гамбурзький університет, Гамбург / Universität Hamburg 

130. Науки про виховання та 
освіту 

Магістр Гамбурзький університет, Гамбург / Universität Hamburg 

131. Науки про освіту Бакалавр Університет Гільдесгайму, Гільдесгайм / Universität 

Hildesheim 

132. Науки про освіту (Навчання 
різноманітності – Педагогіка 
розмаїття) 

Магістр Університет Гільдесгайму, Гільдесгайм / Universität 

Hildesheim 

133. Соціальна та організаційна 
педагогіка 

Магістр Університет Гільдесгайму, Гільдесгайм / Universität 

Hildesheim 

134. Ступінь магістра в галузі 
безперервної освіти з 
фокусом на інклюзивну 
педагогіку та комунікацію 

Магістр Університет Гільдесгайму, Гільдесгайм / Universität 

Hildesheim 

135. Науки про освіту (як другий 
предмет) 

Бакалавр Ростоцький університет, Росток / Universität Rostock 

136. Освітні науки (освіта 
протягом життя) 

Магістр Ростоцький університет, Росток / Universität Rostock 

137. Медіа та освіта Магістр Ростоцький університет, Росток / Universität Rostock 

138. Емпіричні дослідження в 
освіті 

Магістр Університет міста Кассель, Кассель / Universität Kassel 

139. Науки про освіту (Бізнес-

освіта, Педагогіка 
організації / Розвиток 
персоналу) 

Бакалавр Університет Кобленц-Ландау, Майнц / Universität 

Koblenz-Landau 

140. Науки про освіту 

(комбінаторний курс 

(комбінаторна програма) 

Бакалавр Університет Кобленц-Ландау, Майнц / Universität 

Koblenz-Landau 

141. Науки про освіту 

(Дослідження та розробки в 
організаціях) 

Магістр Університет Кобленц-Ландау, Майнц / Universität 

Koblenz-Landau 

142. Педагогіка Бакалавр Університет Кобленц-Ландау, Майнц / Universität 

Koblenz-Landau 

143. Науки про освіту Бакалавр Кельнський університет, Кельн / Universität Köln 

144. Науки про освіту Магістр Кельнський університет, Кельн / Universität Köln 
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145. Міжкультурна комунікація 
та освіта 

Магістр Кельнський університет, Кельн / Universität Köln 

146. Науки про освіту Бакалавр Оснабрюцький університет, Оснабрюк / Universität 

Osnabrück 

147. Науки про освіту 

(Виховання та освіта в 
соціальній неоднорідності 
(розмаїтті) 

Магістр Оснабрюцький університет, Оснабрюк / Universität 

Osnabrück 

148. Науки про освіту Бакалавр Падерборнський університет, Падерборн / Universität 

Paderborn 

149. Науки про освіту Магістр Падерборнський університет, Падерборн / Universität 

Paderborn 

150. Науки про освіту Магістр Потсдамський університет, Потсдам / Universität 

Potsdam 

151. Науки про освіту Бакалавр Потсдамський університет, Потсдам / Universität 

Potsdam 

152. Науки про освіту Бакалавр Регенсбурзький університет, Регенсбург / Universität 

Regensburg 

153. Науки про освіту Магістр Регенсбурзький університет, Регенсбург / Universität 

Regensburg 

154. Педагогіка (Розвиток та 
інклюзія) 

Бакалавр Університет Зігена, Зіген / Universität Siegen 

155. Професійна 
освіта / Технологічна освіта 

Бакалавр Штутгартський університет, Штутгарт / Universität 

Stuttgart 

156. Науки про освіту (Соціальна 
та організаційна педагогіка, 
основний предмет) 

Бакалавр Трірський університет, Трір / Universität Trier 

157. Науки про освіту (Соціальна 
та організаційна педагогіка, 
другий (додатковий) 
предмет) 

Бакалавр Трірський університет, Трір / Universität Trier 

158. Науки про освіту Бакалавр Вестфальський університет імені Вільгельма, 
Мюнстер / Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

159. Науки про освіту Магістр Вестфальський університет імені Вільгельма, 
Мюнстер / Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

 

Додаток підготовлений автором на основі опрацювання джерел:  
- Studienführer Erwachsenenbildung / Weiterbildung (DIE), 2015; 

- Witt, S. & Müller, A., 2015. Dokumentation der Studienangebote der 

Erwachsenenbildung / Weiterbildung unter Einbezug von berufsbegleitenden und weiterbildenden 

Studiengängen in Deutschland (DIE); 
- Kohl, J. & Rohs, M., 2019. Auswahlentscheidungen für die Analyse von Studienangeboten im 

Bereich Erwachsenenbildung / Weiterbildung; 

- інформаційні портали Hochschulkompass, Studium.org. 

.
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Додаток В 

 

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ 

БАКАЛАВРСЬКИХ МОДУЛЬНИХ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ 

ФАХІВЦІВ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В СУЧАСНІЙ НІМЕЧЧИНІ 

 

Заклад 
вищої освіти 
(університет) 

Освітній 
рівень, 

кваліфік
ація 

Модулі Загальна 
кількіст

ь 
семестрі

в для 
здобуття 
кваліфік

ації 

Загаль
на 

кількіс
ть 

кредит
них 

пункті
в ECTS 

Тематичні пріоритети Обов’яз
кові 

Додатк
ові 

Університет 
Аугсбурга, 
Аугсбург / 
Universität 
Augsburg 

бакалавр 
педагогік
и (з 
фокусом 
на освіту 
дорослих
) 

1 

базовий 
орієнтув
альний 
модуль  

2 

доповне
ні 
компле
ксні 
модулі 

6 26 

 Вступ до освіти дорослих  
 Педагогічні сфери діяльності і 
заклади освіти дорослих 

 Актуальні наукові 
дослідження   

 Дидактика і методика освіти 
дорослих 

 Планування і менеджмент 
освіти дорослих 

 Традиції, тенденції і підходи в 
сфері освіти дорослих в 
національній і міжнародній 
перспективах 

 Окремі виклики та проблеми 
освіти дорослих в національній і 
міжнародній перспективах 

Берлінський 
університет 

імені 
Гумбольдтів, 

Берлін / 
Humboldt-

Universität 
Berlin 

бакалавр 
педагогік
и 

1 модуль 
1 

модуль 
4 20 

 Освіта протягом життя з 
прикладами вибору 
координаторів 

 Теорії консультування 

 Аналіз рекомендацій та 
контекстних умов 

Брауншвейз
ький 

технічний 
університет, 
Брауншвейг 
/ Technische 

Universität 
Braunschweig 

бакалавр 
педагогік
и 

2 модулі - 6 24 

 Педагогічна діяльність в 
організаціях 

 Практика 

Католицьки
й 

університет 
Айхштетт-

Інгольштадт
, Айхштетт-

Інгольштадт 
/ Katholische 

бакалавр 
педагогік
и 

- 
3 

модулі 6 30 

 Вступ до теоретичних основ 
освіти дорослих 

 Компетенції особистісної 
діяльності 
 Організаційні компетенції для 
діяльності 
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Universität 
Eichstätt-
Ingolstadt 

Педагогічни
й 

університет 
Фрайбурга, 
Фрайбург / 

Pädagogische 
Hochschule 

Freiburg 

бакалавр 
педагогік
и 

2 модулі 2 

модулі 8 25 

 Поєднання (взаємозв’язок, 
взаємовплив) соціальної 
педагогіки та освіти дорослих 

 Керівництво, управління і 
менеджмент 

 Дидактика 

Єнський 
університет 

імені 
Фрідріха 

Шиллера, 
Єна / 

Friedrich-

Schiller-

Universität 

Jena 

бакалавр 
педагогік
и 

1 модуль 
1 

модуль 
3 20 

 Професійний підхід до 
педагогіки 

 Історія освіти, постаті і 
персоналії 
 Планування, фінансування, 
менеджмент установ 

Кельнський 
університет, 

Кельн / 
Universität 

Köln 

бакалавр 
педагогік
и 

- 
1 

модуль 
2 6 або 12  

 Роль освіти дорослих в сфері 
освіти 

 Формальна і неформальна 
освіта 

 Профілі діяльності і функції 
педагогів для дорослих 

Університет 
Кобленц-

Ландау, 
Майнц / 

Universität 
Koblenz-

Landau 

бакалавр 
педагогік
и 

- 
4 

модулі 14 45 

 Освіта на підприємстві та 
розвиток персоналу 

 Дидактика і дослідження 

Марбурзьки
й 

університет 
імені 

Філіппа, 
Марбург / 
Philipps-

Universität 
Marburg 

бакалавр 
педагогіч
них наук 

1 модуль 
1 

модуль 
4 27 

 Базові поняття та вступ до 
освіти дорослих 

 Професійні вимоги до 
діяльності в сфері освіти 
дорослих 

 Освіта молоді, дорослих та 
літніх людей 

 Освіта протягом життя 

Мюнхенськи
й 

університет 
Бундесвера, 

Мюнхен / 
Universität 

der 

Bundeswehr 

München 

бакалавр 

педагогіч
них наук 
з 
акцентом 
на 
міжкульт
урній 
діяльност
і, медіа 
(ЗМІ) та 
освіті 
дорослих 

1 модуль 
1 

модуль 
5 19 

 Вступ / Основи 

 Теорія і практика 

 Умови і сфери роботи 

 Застосування знань 
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Вестфальськ
ий 

університет 
імені 

Вільгельма, 
Мюнстер / 

Westfälische 
Wilhelms-

Universität 
Münster 

бакалавр 
педагогік
и 

- 
2 

модулі 6 25 

 Поєднання (взаємозв’язок) з 
позашкільною освітою молоді 
 Наукові розробки і біографічні 
методи дослідження 

 Набуття (отримання) 
педагогічних навиків для 
діяльності 

Тюбінгенськ
ий 

університет 
Еберхарда 

Карла, 
Тюбінген / 
Eberhard 

Karls 

Universität 
Tübingen 

бакалавр 
педагогік
и 

1 модуль 
1 

модуль 
5 24 

 Вступ / Основи 

 Поєднання (взаємозв’язок, 
взаємовплив) з соціальною 
педагогікою 

 Організаційні компетенції для 
діяльності 

 

Додаток підготовлений автором на основі опрацювання джерел:  
- Witt, S. & Müller, A., 2015. Dokumentation der Studienangebote der 

Erwachsenenbildung / Weiterbildung unter Einbezug von berufsbegleitenden und weiterbildenden 

Studiengängen in Deutschland (DIE); 
- модульні посібники змісту підготовки бакалаврів (офіційні веб-сайти університетів). 
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Додаток Г 

 

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ 

МАГІСТЕРСЬКИХ МОДУЛЬНИХ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ 

ФАХІВЦІВ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В СУЧАСНІЙ НІМЕЧЧИНІ 
 

Університет Аланус, Бонн / Alanus Hochschule Bonn 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр професійної освіти / освіти дорослих 

 

Фокус програми Професійна педагогіка для компанії (організації) / Освіта дорослих 

Вимоги до вступу 
(обмеження при 
зарахуванні) 

Існують 

Тривалість навчання 3 роки 

Кількість кредитів ECTS Немає інформації (дані відсутні) 
Вартість навчання 250 євро (+ додаткові витрати). Графік оплати: 

http://www.alanus.edu/studium/studienangebote/lehramt-

kunstpaedagogik/betriebliche-berufspaedagogik/master-of-arts-betriebliche-

berufspaedagogik-und-erwachsenenbildung/studium-paedagogik-master-

paedagogik-schule-unterricht-studiengebuehren0.html 

Пропозиція діє з … Немає інформації (дані відсутні) 
Коментар (уточнення) Подвійна спеціальність. Можливість поєднувати навчання з 

професійною зайнятістю. Заочна форма навчання 

Професійні перспективи 
(можливості 
працевлаштування) 

Випускники зможуть виконувати дорадчі (консультативні), 
розробницькі та управлінські функції на підприємствах та в закладах 
освіти дорослих. 

Сторінка закладу http://www.alanus.edu/berufspaedagogik.html 

Модулі  Підготовка, освіта і професійна освіта 

 Основи реформаційної і вальдорфської педагогіки та їх значення 
для професійної освіти 

 Вступ до досліджень освітньої практики 

 Командні та лідерські навички 

 Дидактичні та теоретичні моделі навчання в професійній освіті 
 Освіта молоді та освіта дорослих 

 Сучасні виклики професійної освіти 

 Професія, суспільство і політика 

 Інклюзія та інтеграція 

 Проєктування професійної освітньої діяльності на рівні компанії 
(виробництва, закладу, установи) 

 Магістерська робота на основі розроблено та апробованого 
практичного проєкту 

 

  

http://www.alanus.edu/studium/studienangebote/lehramt-
http://www.alanus.edu/studium/studienangebote/lehramt-
http://www.alanus.edu/berufspaedagogik.html
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Вуппертальський університет, Вупперталь / Bergische Universität Wuppertal 
Освітній рівень, кваліфікація: Магістр освіти (теорія освіти та соціальний аналіз) 
 

Фокус програми Наука про освіту: теорія освіти та соціальний аналіз (професійна та 
безперервна освіта) 
Програма спрямована на аналіз освіти та суспільства в сучасних 
умовах 

Вимоги до вступу 
(обмеження при 
зарахуванні) 

Існують 

Тривалість навчання 4 семестри 

Кількість кредитів ECTS 120 

Вартість навчання Немає інформації (дані відсутні) 
Пропозиція діє з … 2012 

Коментар (уточнення) Немає інформації (дані відсутні) 
Професійні перспективи 
(можливості 
працевлаштування) 

Магістерська програма призначена для підготовки студентів до вступу 
в аспірантуру (докторантуру). Водночас придбані аналітичні навички 
та науково обґрунтовані знання формують основу для професійної 
діяльності 

Сторінка закладу http://www.erziehungswissenschaft.uni-

wuppertal.de/studiengaenge/maebg.html 

Базовий модуль  Теорія освіти та соціальний аналіз 

Основні модулі  Інституціоналізація та професіоналізація виховних та освітніх 
процесів 

 Культура та ґендер у світовому суспільстві 
 Методи дослідження 

Вибіркові модулі  Соціальна та культурна історія виховання та освіти 

 Гендерні дослідження в освіті 
 Професійна та безперервна освіта 

 Соціальна педагогіка, соціальна політика, соціальні послуги 

  Магістерська робота 
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Тюбінгенський університет Еберхарда Карла, Тюбінген / Eberhard Karls Universität 
Tübingen 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр освіти дорослих / безперервної освіти 

 

Фокус програми Комптенції в сфері наукових досліджень та розробок 

Вимоги до вступу 
(обмеження при 
зарахуванні) 

Передумовою для зарахування на програму є підтвердження 
отримання ступеня бакалавра педагогікиз оцінкою 2,5 або вище, або 
суміжної дисципліни в сфері соціальних або гуманітарних наук 

Тривалість навчання 4 семестри 

Кількість кредитів ECTS 120 

Вартість навчання Немає інформації (дані відсутні) 
Пропозиція діє з … 2012 

Коментар (уточнення) Немає інформації (дані відсутні) 
Професійні перспективи 
(можливості 
працевлаштування) 

Робота в установах або наукових галузях освіти дорослих та 
професійного і внутрішньофірмової (корпоративної) безперервної 
освіти і підготовки 

Сторінка закладу http://www.erziehungswissenschaft.uni-

tuebingen.de/studium/studiengaenge/erwachsenenbildungweiterbildung-

master-of-arts.html 

Модулі  Основи педагогічної науки та емпіричні дослідження в галузі 
освіти 

 Розвиток персоналу 

 Процеси викладання-навчання в системі безперервної освіти 

 Структура і розвиток систем безперервної освіти 

 Навчальний проєкт 

 Науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота в сфері 
безперервної освіти: Вимоги до професії 

 Методи дослідження 

 Вибірковий модуль 

 Магістерська робота 
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Нюрнберзький протестантський університет, Нюрнберг / Evangelische Hochschule 

Nürnberg 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр освіти дорослих 
Фокус програми Педагогічні, ділові та етичні основи, а також теорія і практика навчання та 

управління дорослими 

Вимоги до вступу (обмеження 
при зарахуванні) 

Передумовою є наявність закінченої вищої освіти (бакалавр або маігстр, 
вища школа чи університет), а також не менше одного року професійного 
досвіду, з якого не менше 50 відсотків – в галузі освіти. 

Тривалість навчання 5 семестрів 

Кількість кредитів ECTS Немає інформації (дані відсутні) 
Вартість навчання Оплата здійснюється чотирма платежами (по 1850 євро кожен) на початку 

семестру. Загальна вартість програми (курсу) становить 7400 євро, плюс 
одноразовий реєстраційний внесок в розмірі 50. 

Пропозиція діє з … 2013 

Коментар (уточнення) Можливість поєднувати навчання з професійною зайнятістю. Навчання 
відбувається у вихідні 

Професійні перспективи 
(можливості працевлаштування) 

Управління навчальними закладами, самостійна зайнятість в якості лектора 
або тренера і співпраця в сфері консультування з питань освіти та розвитку 
людських ресурсів 

Сторінка закладу http://www.evhn.de/ms_ae.html 

Модулі  Освіта дорослих в національному та міжнародному контекстах 

 Основи гуманітарної теорії і роботи 

 Психолого-педагогічні основи освіти дорослих 

 Дидактика і методологія освіти дорослих – основи 

 Дидактика і методологія освіти дорослих – практичний поглибдений 
курс 

 Розвиток персоналу та управління якістю 

 Управління та ділове адміністрування для освіти дорослих 

 Етичні та нормативні основи освіти дорослих 

 Вступ до емпіричних досліджень 

 Магістерська робота 

 

Єнський університет імені Фрідріха Шиллера, Єна / Friedrich-Schiller-Universität Jena 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр безперервної освіти і кадрового розвитку 
Фокус програми  Освіта дорослих і безперервна освіта 

 Управління освітою 

 Організаційний і кадровий розвиток 

 Консалтинг і коучинг 

Вимоги до вступу (обмеження 
при зарахуванні) 

http://www. master-

erwachsenenbildung.de/images/Dokument_Zulassungsrelevante_Leistungen.pdf 

Тривалість навчання 3 семестри 

Кількість кредитів ECTS 60 

Вартість навчання За семестр: 1.820 євро (= 5.460 разом) 
Пропозиція діє з … Немає інформації (дані відсутні) 
Коментар (уточнення) Подвійна спеціальність. Можливість поєднувати навчання з професійною 

зайнятістю. Заочна форма навчання 

Професійні перспективи 
(можливості працевлаштування) 

Підвищення особистісної і професійної компетентності вчителів, 
консультантів, тренерів, співробітників та організаторів, а також менеджерів 
в сфері освіти 

Сторінка закладу http://www.master-erwachsenenbildung.de/ 

Зміст програми (курсу)  Навчання і викладання в дорослому віці 
 Кадровий та організаційний розвиток 

 Консалтинг і коучинг 

 Управління безперервною освітою 

 Управління проєктами 

 Магістерська робота 

http://www.evhn.de/ms_ae.html
http://www/
http://www.master-erwachsenenbildung.de/
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Берлінський університет імені Гумбольдтів, Берлін / Humboldt-Universität Berlin 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр освіти 

 

Фокус програми  Теорія освіти і освітніх процесів, міжнародні дослідження в 
галузі освіти і педагогічна експертиза 

 Безперервна освіта / навчання протягом усього життя / 
професійна освіта 

Вимоги до вступу 
(обмеження при зарахуванні) 

Немає інформації (дані відсутні) 

Тривалість навчання 4 семестри 

Кількість кредитів ECTS 120 

Вартість навчання Немає інформації (дані відсутні) 
Пропозиція діє з … 2003 

Коментар (уточнення) Немає інформації (дані відсутні) 
Професійні перспективи 
(можливості 
працевлаштування) 

Зайнятість в педагогічних сферах професійної діяльності, а також в 
галузі педагогічних досліджень і викладання; освітня, педагогічна, 
консультативна, оцінна і концептуальна діяльність у всіх сферах 
освіти і соціального забезпечення, а також в галузі 
університетських і неуніверситетських наукових пошуків і 
викладання. 

Сторінка закладу https://www.hu- 

berlin.de/studium/beratung/angebot/sgb/erz 

Модулі  Освіта, культура, суспільство 

 Процеси навчання, освіти, соціалізації 
 Філософія науки і методологія 

 Теоретичні та дослідницькі дискурси 

 Освіта дорослих / безперервна освіта - навчання протягом 
усього життя 

 Практика 

 Магістерська робота 

Вибірковий 
(факультативний) блок 

 Профіль дослідження 1: Теорія освіти і педагогічні 
дослідження I і II 

 Профіль дослідження 2: Історико-культурні дослідження в 
освіті I і II 

 Профіль дослідження 3: «Міжнародна» освіта і порівняльна 
педагогіка I і II 

 Профіль дослідження 4: Система освіти, політика в галузі 
освіти та емпіричні дослідження в галузі освіти I і II 

 Профіль дослідження 5: Емпіричні дослідження шкільної 
освіти I і II 

 Профіль дослідження 6: Освіта дорослих / безперервна освіта I 
і II 

 Профіль дослідження 7: Дослідження в галузі професійної 
освіти I і II 

  Магістерська робота 
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Берлінський університет імені Гумбольдтів, Берлін / Humboldt-Universität Berlin 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр освіти дорослих / навчання впродовж життя 

 

Фокус програми Освіта дорослих 

Вимоги до вступу 
(обмеження при зарахуванні) 

Немає інформації (дані відсутні) 

Тривалість навчання 4 семестри (можливе поєднання з професійною зайнятістю) 
Кількість кредитів ECTS 120 

Вартість навчання Немає інформації (дані відсутні) 
Пропозиція діє з … 2006 

Коментар (уточнення) Немає інформації (дані відсутні) 
Професійні перспективи 
(можливості 
працевлаштування) 

Сфера освіти в цілому, політична та культурна освіта дорослих, а 
також професійна освіта 

Сторінка закладу http://www.erziehungswissenschaften.hu-berlin.de/studium/faecher 

Модулі (вступні, базові)  Вступ до освіти дорослих та навчання впродовж життя 

 Загальна педагогіка. Наука про освіту 

Модулі професійного 
спрямування 

 Соціальні структурні зміни та антропологічні передумови 
навчання дорослих 

 Інституційний розвиток в сфері безперервної освіти 

 Дидактика викладання-навчання в освіті дорослих 

 Модуль або додаткові курси на вибір студента (з інших 
пропозицій провайдерів освіти дорослих / безперервної освіти) 

Модулі обов’язкових 
факультативних досліджень 
(2 з 5) 

 Взаємозв’язки освітньої та непедагогічної сфер 

 Педагогічна діагностика 

 Економіка та відповідальність (M9) 
 Управління процесами професійного розвитку (M10) 
 Теорії та методи культурної сенсибілізації 
 

Поєднання модулів 9 і 10 виключається. 
  Магістерська робота 

 

  

http://www.erziehungswissenschaften.hu-berlin.de/studium/faecher
http://www.erziehungswissenschaften.hu-berlin.de/studium/faecher
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Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана, Вюрцбург / Julius-Maximilians-

Universität Würzburg 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр освіти 

 

Фокус програми Філософія освіти і науки, культуральність і міждисциплінарність та 
емпіричні дослідження в галузі освіти 

Вимоги до вступу 
(обмеження при 
зарахуванні) 

http://www.uni-

wuerzburg.de/fuer/studierende/pruefungsangelegenheiten/pruefungsamt/pr

uefungs_und_studienordnungen/fachspezifische_bestimmungen/master/ 

Тривалість навчання 4 семестри 

Кількість кредитів ECTS 120 

Вартість навчання Немає інформації (дані відсутні) 
Пропозиція діє з … 2009 

Коментар (уточнення) Немає інформації (дані відсутні) 
Професійні перспективи 
(можливості 
працевлаштування) 

 Приватна і державна освіта дорослих 

 Кадрове та організаційний розвиток 

 Рекрутинг персоналу (планування кадрових потреб, підбір 
персоналу і т.д.). 

 Тренінгове навчання (наприклад, навчання менеджменту, 
розвиток команди і т.д.). 

 Коучинг і супервізія 

 Наукові дослідження (наприклад, в університетах, інститутах і в 
проєктах ЄС). 

 Сімейне та освітнє консультування 

 Соціальне консультування (наприклад, консультування з питань 
вагітності, наркозалежності, виховна робота і т.д.). 

 Консультування фахівців для дитячих садків та шкільних установ 

 Медичне консультування / просвіта 

 Шкільна соціальна робота 

 Освіту, підтримка і робота з молоддю 

 Екологічна освіта 

 Міжкультурна і політична освіта (різні установи та навчальні 
заклади) 

 Музейна і театральна педагогіка 

 Заходи щодо сприяння професійному зростанню, професійна 
реінтеграція, консультування з питань професійного зростання, 
подальшої професійної освіти та підготовки 

 Рання підтримка (наприклад, в сфері мотопедагогіки) 
 Спеціальну освіту (наприклад, на дому / в школі-інтернаті / 

дитячому садку і т.д.). 
Сторінка закладу http://www.uni-wuerzburg.de/?id=86244 

Модулі  Система наук про освіту 

 Менеджмент в освіті дорослих / безперервній освіті 
 Управління елементарною (початковою) освітою 

 Методи дослідження і сфери застосування емпіричних 
досліджень в освіті 

 Практичний модуль 

 Освітня і культурна рефлексія 

 Магістерська робота 

http://www.uni-wuerzburg.de/?id=86244
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Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке, Магдебург / Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр освіти дорослих (освітянин дорослих, заочна 
форма навчання) 

 

Фокус програми Соціальні, культурні і теоретичні основи, дидактика, методологія, 
викладання і навчання, стратегія та організація, дослідження, 
оцінка та забезпечення якості освіти дорослих 

Вимоги до вступу 
(обмеження при зарахуванні) 

Максимум 30 студентів на рік 

Тривалість навчання 4 семестри 

Кількість кредитів ECTS 60 

Вартість навчання Плата за 600 євро за семестр плюс 200 євро за випускний іспит 

Пропозиція діє з … 2005 

Коментар (уточнення) Немає інформації (дані відсутні) 
Професійні перспективи 
(можливості 
працевлаштування) 

Заклади освіти дорослих (провайдери подальшої та безперервної 
освіти), державні установи та асоціації, приватні компанії, 
університети та науково-дослідні інститути або зайнять у якості 
позаштатних викладачів, викладачів-фрілансерів, тренерів, 
інструкторів, консультантів, авторів освітніх (навчальних) програм 
для дорослих 

Сторінка закладу http://www.ovgu.de/Studium/Vor+dem+Studium/Internationale+Interes

senten/Studienangebot/Weiterbildung/Erwachsenenbildung.html 

Модулі  Соціальні та культурні фонди 

 Дидактика, методологія та інфраструктура освіти дорослих 

 Навчання і викладання для дорослих 

 Стратегії та організація в освіті дорослих 

 Дослідження, оцінка та забезпечення якості в освіті дорослих 

 Магістерська робота 

 

  

http://www.ovgu.de/Studium/Vor+dem+Studium/Internation
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Педагогічний університет Карлсруе, Карлсруе / Pädagogische Hochschule Karlsruhe 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр освіти для людей похилого віку (заочна форма 
навчання) 

 

Фокус програми Питання герагогіки (герагогіка, геронтопедагогіка) 
Вимоги до вступу 
(обмеження при зарахуванні) 

Передумовою для навчання є наявність першого (бакалаврського) 
освітнього рівня і, як правило, не менше одного року відповідної 
професійної діяльності. Абітурієнти, які не мають відповідної 
професійної кваліфікації, за певних умов можуть отримати доступ 
до навчальної програми в рамках процедури вступу / перевірки 
уже здобутих компетенцій 

Тривалість навчання 4 семестри 

Кількість кредитів ECTS 120 

Вартість навчання 1600 євро за семестр. Сюди входить: 
 Аудиторна робота 

 Документація семінарів 

 Використання інформаційно-комунікаційної платформи 
навчальної програми 

Пропозиція діє з … 2013 

Коментар (уточнення) Графік навчання – 2 дні на тижень: п’ятниця з 9:30 до 21:15, субота 
з 9:30 до 17:30 

Професійні перспективи 
(можливості 
працевлаштування) 

Робота в закладах освіти для літніх людей 

Сторінка закладу http://www.ph-karlsruhe.de/weiterbildung/erwachsenenbildung-

masterstudiengang-bildung-im-alter/ 

Модулі  Геронтологія 

 Геронтопедагогіка 

 Люди похилого віку в суспільстві 
 Філософія і теологія старості 
 Філософсько-етичні аспекти освіти літніх людей 

 Дидактичні напрямки 

 Практичний блок 

 Магістерська робота 
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Педагогічний університет Людвінгсбурга, Людвігсбург / Pädagogische Hochschule 
Ludwigsburg 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр освіти дорослих / безперервної освіти 
Фокус програми Поглиблене вивчення сфер професійної діяльності і досліджень в галузі 

освіти дорослих / безперервноїї освіти 

Вимоги до вступу (обмеження 
при зарахуванні) 

Правила вступу: https://www.ph- 

ludwigsburg.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g= 

0&file=fileadmin/subsites/9i-verw-t- 01/user_files/Download-

Zentrum/Ordnungen_und_Satzungen_fuer_den_Bereich Studien- und 

Pruefungsangelegenheiten/5.7.2-ZulS- MA-EB. 

pdf&t=1423149051&hash=2dcc25c8e60a9772b0c22 0436a2d05ae8a1b2ae4 

Тривалість навчання 4 семестри 

Кількість кредитів ECTS 120 

Вартість навчання Немає інформації (дані відсутні) 
Пропозиція діє з … 2009 

Коментар (уточнення) Немає інформації (дані відсутні) 
Професійні перспективи 
(можливості працевлаштування) 

 Сфери управління установами (закладами) державних, незалежних і 
приватних провайдерів загальної, політичної, культурної і професійної 
освіти дорослих / безперервної освіти 

 Внутрішньо-і позауніверситетські науково-дослідні установи загальної, 
політичної, культурної і професійної освіти дорослих / безперервної 
освіти 

 Позаштатна освітня діяльність з дорослими (самозайнятість) в сфері 
загальної, політичної, культурної і професійної освіти дорослих / 
безперервної освіти 

 Заклади з питань освітньо-професійного орієнтування, політики і 
консультування в галузі освіти 

 «Периферійні» сфери освіти дорослих / безперервної освіти: 
редагування та лекційні курси, освітня журналістика, освітня 
статистика, регіональне планування освіти, фонди і стипендії 

Сторінка закладу https://www.ph-ludwigsburg.de/11651.html 

Напрям вивчення I, Педагогічна 
(освітня) наука 

 Освітня наука 

 Дослідження 

 Соціологія / психологія / філософія 

Напрям вивчення ІІ, Освіта 
дорослих / безперервна освіта 

 Теорії, дослідницькі підходи і розвиток практики в галузі освіти 
дорослих / безперервної освіти 

 Організаційний та якісний розвиток в галузі освіти дорослих / 
безперервної освіти 

 Професія та заклади (установи) в галузі освіти дорослих / безперервної 
освіти 

Професійна орієнтація  Практика (стажування) з профорієнтацією та подальшими семінарами 

 Магістерська робота 

Напрям вивчення ІІІ, 
Факультативний блок (2 модулі) 
– Сфери діяльності 

 Медіаосвіта 

 Консультування в галузі освіти 

 Управління освітою 

 Інклюзивна освіта 

Напрям вивчення ІІІ, 
Факультативний блок (2 модулі) 
– Сфери досліджень 

 Англійська мова 

 Німецька мова як іноземна / друга мова 

 Освіта в інтересах сталого розвитку 

 Політична освіта 

 Технічна та інформаційна освіта 

 Експериментальна освіта, пов’язану зі спортом / рухом 

 Зміцнення здоров’я протягом усього життя 

 Богословсько-етична освіта 

 Архівна, музейна педагогіка та педагогіка пам’яті 
 Подорожньо-екскурсійна освіта 

  

https://www.ph-ludwigsburg.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=
https://www.ph-ludwigsburg.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=
https://www.ph-ludwigsburg.de/11651.html
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Педагогічний університет Людвінгсбурга, Людвігсбург / Pädagogische Hochschule 
Ludwigsburg 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр міжнародного менеджменту в освіті (подвійна 
спеціальність) 

 

Фокус програми Міжкультурна освіта, міжнародні наукові дослідження та 
впровадження освіти дорослих на міжнародному рівні 

Вимоги до вступу 
(обмеження при зарахуванні) 

 Ступінь бакалавра або його еквівалент 
 Досвід роботи в галузі освіти або міжнародної співпраці 
 Демонстрований / сертифікований рівень володіння 

англійською мовою 

Тривалість навчання 6 семестрів 

Кількість кредитів ECTS 120 

Вартість навчання 1 600 євро за семестр, плюс адміністративна плата і плата за 
навчання близько 230 євро 

Пропозиція діє з … 2010 

Коментар (уточнення) Немає інформації (дані відсутні) 
Професійні перспективи 
(можливості 
працевлаштування) 

Програма орієнтована на студентів, які працюють або хочуть бути 
активними в міжнародному – німецькому чи арабському – 

освітньому менеджменті 
Сторінка закладу http://bildungsmanagement.ph-ludwigsburg.de/15301.html 

Загальні компетенції  Вступ до освітнього менеджменту і лідерства 

 Управління людськими ресурсами 

 Комунікація і тімбілдінг 

Організаційні процеси  Управління витратами, бюджетування і контроль 

 Стратегічний менеджмент 

 Кваліфіковане управління та організаційний розвиток 

Міжнародне планування та 
адміністрування в галузі 
освіти 

 Маркетинг освіти 

 Управління технологіями в освіті 
 Розробка навчальних програм та управління навчальним 

процесом 

Міжнародні відносини та 
міжкультурні компетенції 

 Співпраця з метою розвитку в галузі освіти 

 Освітні системи та розбудова спроможності (педагогіка 
можливостей) 

 Крос-культурні компетенції 
Наукові дослідження та 
практичний блок 

 Передова (прогресивна) практика та стажування 

 Управління проєктами 

 Коучинг 
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Дрезденський технічний університет, Дрезден / Technische Universität Dresden 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр досліджень безперервної освіти та 
організаційного розвитку 

 

Фокус програми Особлива увага в програмі приділяється опануванню наступними 
ключовими компетенціями: науково-методична компетентність, 
методи і техніки презентації, застосування змішаного навчання, 
компетенції професійного старту і управлінські компетенції 
(лідерство і ведення переговорів) 

Вимоги до вступу 
(обмеження при зарахуванні) 

Немає інформації (дані відсутні) 

Тривалість навчання 4 семестри 

Кількість кредитів ECTS 120 

Вартість навчання Немає інформації (дані відсутні) 
Пропозиція діє з … 2010 

Коментар (уточнення) Немає інформації (дані відсутні) 
Професійні перспективи 
(можливості 
працевлаштування) 

Магістерська програма, орієнтована на дослідницьку діяльність, 
призначена для підготовки студентів до професійної діяльності в 
галузі досліджень в сфері безперервної освіти, а також до 
організаційного розвитку (бажано в сфері безперервної освіти) 

Сторінка закладу http://tu-

dresden.de/studium/angebot/studienmoeglichkeiten/sins_studiengang?a

utoid=115 

Модулі  Емпіричні методи дослідження 

 Організаційний розвиток 

 Теорія, практика та історія освіти дорослих / безперервної 
освіти 

 Освітні системи та навчальні заклади 

 Викладання та навчання в рамках безперервної освіти 

 Навчання впродовж життя та освітні траєкторії 
 Контроль в закладах освіти 

 Науково-дослідна практика і розробки 

 Стажування (практика) 
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Технічний університет Кайзерслаутерна, Кайзерслаутерн / Technische Universität 
Kaiserslautern 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр освіти дорослих 

 

Фокус програми Програма передає знання, актуальні для освіти дорослих, та 
об’єднує досвід і методи з різних соціогуманітарних дисциплін. 

Вимоги до вступу 
(обмеження при зарахуванні) 

Існують 

Тривалість навчання 4 семестри 

Кількість кредитів ECTS 120 

Вартість навчання Плата за навчання на магістерській програмі дистанційного 
навчання «Освіта дорослих» становить 620 євро за семестр плюс 
соціальний внесок у розмірі 90 євро за семестр. Одноразова плата 
за магістерський іспит становить 500 євро 

Пропозиція діє з … Немає інформації (дані відсутні) 
Коментар (уточнення) Дистанційне навчання 

Професійні перспективи 
(можливості 
працевлаштування) 

Зайнятість в сфері освіти дорослих / безперервної освіти 

Сторінка закладу http://www.zfuw.uni-kl.de/fernstudiengaenge/human-

resources/erwachsenenbildung/ 

Модулі  Вступ до вивчення освіти дорослих 

 На шляху до суспільства безперервної освіти 

 Професійна сфера безперервної освіти 

 навчання дорослих 

 Дидактика і методологія 

 Спеціальні дидактичні підходи 

 Онлайн-викладання і навчання 

 Якість та евалюація 

 Інформування та консультування з питань безперервної освіти 

 Планування програм і маркетинг безперервної освіти 

 Законодавство і фінансування 

 Менеджмент в освіті 
 Безперервна освіта та організаційний розвиток 

 Професійно-технічне безперервна освіта 

 Підвищення кваліфікації 
 

  

http://www.zfuw.uni-kl.de/fernstudiengaenge/human-
http://www.zfuw.uni-kl.de/fernstudiengaenge/human-
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Університет Аугсбурга, Аугсбург / Universität Augsburg 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр освітніх наук з акцентом на розмаїття в освіті та 
вихованні 

 

Фокус програми Освіта і соціалізація в дитинстві, підлітковому віці та юності, 
викладання, шкільна та позашкільна освіта, навчально-методичне 
забезпечення освіти, освіта дорослих і безперервна освіта, етика та 
естетика освітніх процесів 

Вимоги до вступу 
(обмеження при зарахуванні) 

Немає інформації (дані відсутні) 

Тривалість навчання 4 семестри 

Кількість кредитів ECTS Немає інформації (дані відсутні) 
Вартість навчання Немає інформації (дані відсутні) 
Пропозиція діє з … 2009 

Коментар (уточнення) Немає інформації (дані відсутні) 
Професійні перспективи 
(можливості 
працевлаштування) 

Керівні посади в галузі освіти та науки 

Сторінка закладу http://www.philso.uni-

augsburg.de/de/lehrstuehle/paedagogik/studieninteressierte/maews/ 

Обов’язкові модулі  Загальні основи освітньої науки 1-3 

 Методи дослідження в освітній науці 1 і 2 

 Розмаїття (гетерогенність, неоднорідність) у вихованні та 
освіті 1 і 2 

Вибіркові (факультативні) 
модулі групи А 

 Освітні та соціалізаційні процеси у педагогіці дитинства та 
юності 1 і 2 

 Дослідницький проєкт, пов’язаний з магістерською роботою: 
освітні та соціалізаційні процеси в педагогіці дитинства та 
юності 3 

Вибіркові (факультативні) 
модулі групи B 

 Викладання та навчально-методичні матеріали 1 і 2 

 Дослідницький проєкт, пов’язаний з магістерською роботою: 
викладання та навчально-методичні матеріали 3 

Вибіркові (факультативні) 
модулі групи C 

 Освіта дорослих і безперервна освіта 1 і 2 

 Дослідницький проєкт, пов’язаний з магістерською роботою: 
освіта дорослих і безперервна освіта 3 

Вибіркові (факультативні) 
модулі групи D 

 Етика та естетика освітніх процесів 1і 2 

 Дослідницький проєкт, пов’язаний з магістерською роботою: 
етика та естетика освітніх процесів 3 

  «Магістерський модуль» 
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Університет Отто і Фрідріха в Бамберзі, Бамберг / Universität Bamberg 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр освіти дорослих / безперервної освіти 

 

Фокус програми Освіта протягом життя, освіта дорослих, освіта для дорослих 

Вимоги до вступу 
(обмеження при зарахуванні) 

1. Шестисеместровий університетський ступінь (або, принаймні, 
його еквівалент) з оцінкою не менше 2,5 (або, як альтернатива, 
30 з 100 на останньому курсі) 

2. Попередній досвід (практика, стажування) тривалістю не 
менше шести тижнів або еквівалентна професійна зайнятість 

3. Компетенції і навички застосування емпіричних методів 
дослідження 

Тривалість навчання 4 семестри (денна форма навчання) / 8 семестрів (заочна форма 
навчання) 

Кількість кредитів ECTS 120 

Вартість навчання Немає інформації (дані відсутні) 
Пропозиція діє з … 2010 

Коментар (уточнення) Можливість поєднувати навчання з професійною зайнятістю 

Професійні перспективи 
(можливості 
працевлаштування) 

Зайнятість або керівна (управлінська) діяльність з розвитку 
персоналу компанії та безперервної освіти, з організаційного 
розвитку. Робота (викладання, менежмент, організація) в освітніх 
центрах для дорослих, в освітніх центрах для молоді, у навчальних 
закладах, освітніх організаціях і центрах підготовки кадрів, 
професійних асоціаціях, профспілках, партіях та об’єднаннях тощо 

Сторінка закладу http://www.uni-bamberg.de/paedagogik/leistungen/studium/master-

ebwb 

Модуль Педагогіка 

 
 Норми і цілі освіти (історична / системна перспектива) / 

Педагогічна антропологія 

 Основи і теоретичні перспективи педагогічної діяльності 
 Історія і теорія освіти 

 Норми і цілі, основи і історія освіти – поглиблене вивчення 

Модуль Освіта дорослих / 
безперевна освіта 

 Емпіричні методи дослідження (опитування / дослідження / 
аналіз) 

 Емпіричні методи дослідження (застосування) 
 Основні поняття, концепції та підходи до освіти дорослих та 

безперервної освіти 

 Основи, теорії та сфери діяльності в освіті дорослих / 
безперервній освіти 

 Сфери діяльності та компетенції в освіті дорослих / 
безперервній освіті I та II 

 Теорії, дослідницькі підходи та рамкові умови освіти дорослих 
/ безперервної освіти I та II 

 Загальна професійна компетентність в галузі освіти дорослих / 
безперервної освіти (та стажування, практика) 

 Емпіричні методи дослідження (статистичні) 
 Емпіричні методи дослідження (кількісні) 
 Емпіричні методи дослідження (якісні) 
 Магістерська робота 
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Мюнхенський університет Бундесвера, Мюнхен / Universität der Bundeswehr München 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр освітніх наук з акцентом на міжкультурну, 
медіа- та освіту дорослих 

 

Фокус програми Програма охоплює теоретичні, емпіричні і практичні питання 
міжкультурної освіти, медіаосвіти та освіти дорослих. Програма 
базована на теорії і філософії освіти, фундаментальних освітньо-

педагогічних, соціологічних і психологічних знаннях 

Вимоги до вступу 
(обмеження при зарахуванні) 

Немає інформації (дані відсутні) 

Тривалість навчання 1,5 роки (триместр) 
Кількість кредитів ECTS 120 

Вартість навчання Немає інформації (дані відсутні) 
Пропозиція діє з … 2012 

Коментар (уточнення) Немає інформації (дані відсутні) 
Професійні перспективи 
(можливості 
працевлаштування) 

 розробка, впровадження та оцінка освітніх засобів масової 
інформації (медіаосвіти) 

 загальна, культурна, медіа-, політична і художня безперервна 
освіта 

 професійна і внутрішньофірмова (корпоративна) безперервна 
освіта 

 розвиток персоналу та управління освітою 

 консультування 

 «управління різноманіттям» у великих компаніях 

 запобігання міжкультурних конфліктів та управління 
конфліктами в муніципалітетах або в міжнародних 
організаціях 

 педагогічна розробка та організація міжкультурних 
консультацій і пропозицій в галузі безперервної освіти 

Сторінка закладу https://www.unibw.de/hum/studium/bildungswissenschaft 

Вибіркові модулі (4 з 10)  Основи психології 
 Основи соціології 
 Основи методології соціальних наук 

 Основи освіти дорослих 

 Основи управління освітою 

 Основи міжкультурної освіти 

 Основи дослідження міжкультурних конфліктів і 
міжкультурної комунікації 

 Основи медіаосвіти 

 Основи викладання і навчання за допомогою медіа та засобів 
масової інформації 

  Стандартний курс «Студія плюс» 

 Навчальний курс за програмою «Студія плюс» 

 Магістерська робота 

 

  

https://www.unibw.de/hum/studium/bildungswissenschaft
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Університет Дуйсбург-Ессен, Дуйсбург, Ессен / Universität Duisburg-Essen 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр освіти дорослих / безперервної освіти 

 

Фокус програми Освіта дорослих, безперервна освіта, професійна / 
внутрішньофірмова (корпоративна) безперервна освіта 

Вимоги до вступу 
(обмеження при зарахуванні) 

Існують 

Тривалість навчання 4 семестри 

Кількість кредитів ECTS 120 

Вартість навчання Немає інформації (дані відсутні) 
Пропозиція діє з … 2012 

Коментар (уточнення) Під час навчання студенти повинні пройти виробничу практику 
(стажування по спеціальності) тривалістю не менше 8 тижнів 

Професійні перспективи 
(можливості 
працевлаштування) 

Програма уможливлює працевлаштування в закладах або наукових 
установах освіти дорослих, професійної та політичної безперервної 
освіти 

Сторінка закладу http://www.uni-due.de/studienangebote/studienangebote_06699.shtml 

Модулі  Основи освіти дорослих та безперервної освіти 

 Загальна освіта дорослих 

 Сфери діяльності в галузі освіти дорослих та безперервної 
освіти 

 Емпіричні дослідження в галузі освіти дорослих та 
безперервної освіти 

 Професійна / внутрішньофірмова (корпоративна) безперервна 
освіта 

 Політична освіта та партиципація (участь) 
 Медіаосвіта 

 Безперервна освіта в Європі 
 Практичний модуль 

 Поглиблені дослідження 

 «Магістерський модуль» 
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Ростоцький університет, Росток / Universität Rostock 

Освітній рівень, кваліфікація: Магістр освітніх наук з акцентом на освіту протягом 
життя 

 

Фокус програми Освіта впродовж усього життя – загальноосвітня наука, раннє 
втручання - освіта осіб з особливими потребами, спеціальна 
педагогіка 

Вимоги до вступу 
(обмеження при зарахуванні) 

Немає інформації (дані відсутні) 

Тривалість навчання 4 семестри 

Кількість кредитів ECTS 120 

Вартість навчання Немає інформації (дані відсутні) 
Пропозиція діє з … Немає інформації (дані відсутні) 
Коментар (уточнення) Навчальний план https://www.phf.uni-

rostock.de/fileadmin/PHF/Downloads/MA/Bildungswissenschaft/06a-

SPu_PP_BW_JL_6.pdf 

Професійні перспективи 
(можливості 
працевлаштування) 

Немає інформації (дані відсутні) 

Сторінка закладу http://www.uni-rostock.de/studium/studienangebot/studiengaenge-von-

a-z/b/bildungswissenschaft-m-a/ 

Модулі, спільні для двох 
спеціалізацій 

 Філософія науки і теорія освіти 

 Кількісні методи емпіричних освітніх і соціальних досліджень 
I і II 

 Якісні методи дослідження в освіті 
 Комунікація в установах 

 Наукове стажування 

 Магістерська робота 

Фокус-модулі Освіта 
протягом життя 

 Освіта, життєвий шлях і соціальне середовище 

 Емпіричні дослідження з питань дитинства, юності, 
дорослішання і старіння 

 Комунікація в міжкультурному контексті 
 Міжнародні порівняльні дослідження якості та систем освіти 

 Концепції та структури досліджень в галузі соціального 
захисту дітей і молоді 

 Дослідження і наукові пошуки в освіті 
 

Додаток підготовлений автором на основі опрацювання джерел:  
- Witt, S. & Müller, A., 2015. Dokumentation der Studienangebote der Erwachsenenbildung/ 

Weiterbildung unter Einbezug von berufsbegleitenden und weiterbildenden Studiengängen in 
Deutschland (DIE); 

- модульні посібники змісту підготовки магістрів (офіційні веб-сайти університетів). 
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Додаток Д 

 

КОПІЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ 

модульного підручника магістерської програми «Освіта 

дорослих / Безперервна освіта» в Університет Отто і Фрідріха в Бамберзі, 
Бамберг (Universität Bamberg) 

 
Додаток підготовлений автором на основі опрацювання джерела: Modulhandbuch 
Masterstudiengang Erwachsenenbildung / Weiterbildung (Adult and Further Education), 2018. 



Додаток Е 

ПРОФІЛІ 

андрагога у німецькій науковій літературі 
 

Додаток Е-1 

Профіль компетентностей інструктора курсу 

(інструктора в галузі освіти дорослих 

та безперервної освіти) 
 

Поле (сфера) діяльності Діяльність 

Керівництво та управління Організація та управління установою, формулювання 
цілей організації, розвиток / забезпечення якості, 
фінансові / ресурсні закупівлі, координація різних 
робочих і функціональних областей, керівництво, 
контроль, управління / розвитокперсоналу, планування 
підвищення кваліфікації персоналу, маркетинг, подання 
та представництво установи. 

Планування програм Оцінка потреб, аналіз потреб, аналіз цільових груп, 
розробка програм, планування пропозицій, 
концептуалізація / виробництво пропозицій, 
комунікація з керівництвом, вибір відповідних лекторів, 
координація та комунікація з лекторами, організація 
заходів, організація проєктів, внутрішня і зовнішня 
інформація і послуги, забезпечення ресурсів. 

Навчання Підготовка уроків, створення матеріалів, дидактичне 

планування, планування використання засобів масової 
інформації, здійснення викладання, модерація, 
візуалізація, керівництво процесом навчання, контроль 
за успішністю навчання, забезпечення передачі знань в 
ході навчання / курсу, розпізнавання групових процесів, 
оцінка, самооцінка. 

Зв’язки з громадськістю Маркетинг, презентації, збір коштів, робота з пресою і 
радіо / телебаченням. 

Консультування Оцінка успішності учнів, аналіз типів навчання, 
наставництво в процесі навчання, консультування з 
питань подальшої освіти. 

Управління (менеджент) Підбір персоналу, робота з персоналом; статистика і 
звітність, оцінка; управління файлами / звітністю; 
організація і адміністрування дочірніх компаній і 
об’єктів; управління інфраструктурою; закупівля 
інформації; внутрішні служби; планування / організація 
спеціальних заходів. 

 
Додаток підготовлений автором на основі опрацювання джерела: Kraft, 2006а, с.27-28. 

 

Додаток Е-2 

 

Профіль компетентностей 

внутрішньофірмового тренера з підвищення кваліфікації 
 

Особистісні компетенції  Харизматичність 

 Саморефлексія 

 Професійна етика / нормативно-етичне 
ставлення 

 Співчуття 

 Ентузіазм 

 Гумор 

Ситуаційна 
діагностика / аналітична 
компетентність 

 Спостереження за процесом 

 Відображення процесу 

Соціально-комунікативна 
компетенція 

 Навики спілкування 

 Динамічна компетенція орієнтації роботи з 
групою 

 Навики вирішення конфликтів 

 Соціальна компетенція для орієнтації на 
цільову групу 

Дидактико-методична 
компетенція 

 Дидактична компетенція 

 Науково орієнтована робота 

 Медіакомпетенція 

Підприємницька компетентність  Маркетинг 

 Міцність набуття 

Професійна компетенція  Економічні і правові основи 

 Знання педагогіки і психології 
 

Додаток підготовлений автором на основі опрацювання джерела: Fuchs, 2011, с.205-

216. 

  



Додаток Ж 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОСВІТА ДОРОСЛИХ» 

У ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

Додаток Ж-1 

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» 
 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи 

Кафедра педагогіки та соціальної роботи 

 

Схвалено Вченою Радою ЧНУ 

Протокол № ___ від «___» ______________ 20__р. 
Голова Вченої ради _____________ Мельничук С.В. 
 

Код та найменування спеціальності – 011 «Освітні, педагогічні науки» 

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) 
Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм – Освіта дорослих, Соціальна 

педагогіка, Інклюзивна освіта 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС – 90 кредитів 

Строк навчання – 1,5 року 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти. 
Загальні: 
– володіння цілісними уявленнями про освіту, науково-гуманістичним світоглядом про 

закономірності розвитку природи і суспільства;  
– володіння системою знань і уявлень про дорослу людину як духовну особистість, яка 

саморозвивається; 
– знання законодавчої бази, етичних і правових норм, що регулюють людські стосунки для 

використання в розробці соціальних проєктів; 
– володіння системою знань про закономірності і принципи освітнього процесу та уміння 

використовувати їх у своїй професійній діяльності; 
– володіння системою знань про взаємозв’язок фізичного, психічного і соціального здоров’я 

людини і суспільства; 
– знання форм і методів наукового пізнання, їхню еволюцію, володіння різними способами 

пізнання і освоєння навколишнього світу; 
– розуміння ролі науки в розвитку суспільства; знання концептуальних основ і принципів 

усвідомлення особистісної і соціальної значущості своєї професії; 
– знання концептуальних основ і принципів сучасної освіти та вміння реалізовувати їх у 

професійній діяльності; 
– володіння сучасними методами пошуку, обробки і використання інформації; 
– здатність в умовах суспільного розвитку до перегляду власних позицій, розробки та 

вибору нових форм і методів роботи; 
– володіння організаційними навичками та уміннями, необхідними для самоаналізу, 

розвитку своїх творчих здібностей і підвищення кваліфікації;  
– володіння культурою мислення, мови, спілкування. 
Фахові: 
– засвоєння знань і умінь розробки освітніх програм для дорослих;  
– уміння визначати потреби дорослих і проблеми в навчанні;  
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– уміння розробляти зміст освітніх навчальних програм, здійснювати аналіз і коригування;  
– уміння здійснювати оцінювання досягнутих результатів дорослих;  
– уміння співпрацювати з представниками громадськості, роботодавцями, особами, 

відповідальними за суспільну і культурну діяльність тощо;  
– уміння вести діалог із слухачами для забезпечення педагогічної взаємодії для можливої 

корекції змісту навчання, форм викладання (навчання) тощо;  
– уміння здійснювати планування й управління освітнім процесом для розробки пропозицій 

щодо удосконалення та перспектив розвитку системи освіти дорослих. 
 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати. 
Магістри – фахівці в освіті дорослих можуть працювати в закладах післядипломної освіти, 

професійного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації, установах неформальної і 
формальної освіти дорослих. 

Випускники можуть працювати в галузі освіти з дорослими слухачами, обіймати керівні 
посади, а також займатися викладацькою і науковою діяльністю у різних сферах.  

Первинні посади 

(за Класифікатором професій 003:2010): 
– викладач вищих навчальних закладів (2310); 
– викладач професійного навчально-виховного закладу (2320);  
– лектор (2356.4); 

– методист заочних шкіл і відділень (2320); 

– директор курсів підвищення кваліфікації (1210.1, 21422), директор навчального 

(навчально-тренувального) центру (1210.1, 21581), директор навчального центру (1210.1, 

21580), директор навчально-курсового комбінату (1210.1, 21583), директор центру підвищення 

кваліфікації (1229,4); 

– майстер навчального центру (3340). 

Специфіка діяльності андрагога включає: консультування, надання соціальної допомоги, 
виконання навчальних і організаційно-управлінських функцій у сфері навчання дорослих людей.  

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання - наявність першого рівня 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 

Порядок оцінювання результатів навчання - поточне оцінювання; результати заліково-

екзаменаційних сесій; оцінювання показників і результатів проходження практики, оцінка 
магістерської роботи. Критерії і шкала оцінювання – за вимогами ЄКТС. 

 

 

 

Додаток підготовлений автором. 
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Додаток Ж-2 

ПРОФІЛЬ, ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ТА РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ 

освітньої програми «Освіта дорослих» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 

 

Профіль 
1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального 
закладу та 
структурного 
підрозділу 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи 

Кафедра педагогіки та соціальної роботи 

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Магістр, Освітні, педагогічні науки, Освіта дорослих 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освіта дорослих 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  
термін навчання 1,5 роки 

Наявність 
акредитації 

Сертифікат про акредитацію УД № 25007530 відповідно до рішення Акредитаційної комісії 
від 27 грудня 2018 року, протокол № 133 (наказ МОН України від 08.01.2019 № 13) 

Строк дії сертифіката до 1 липня 2024 р. 
Цикл/рівень 

 

НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,  
ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 
програми 

1,5 роки 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

http://www.chnu.edu.ua 

http://webchnunew.kl.com.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 

Загальна мета програми – забезпечити професійну підготовку фахівців в освіті дорослих, які володіють комплексом 
спеціалізованих андрагогічних знань, умінь і навичок, що забезпечують навчальну діяльність з дорослим населенням 
з урахуванням специфіки його навчальних потреб і вікових особливостей; створити умови для особистісного і 
професійного самовизначення фахівців, орієнтованих на роботу в сфері освіти дорослих; забезпечити можливості 
оволодіти компетенціями, необхідними для реалізації професійних функцій і розв’язання завдань у сфері формальної 
і неформальної освіти дорослих. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності) 

01 «Освіта / Педагогіка» 

011 «Освітні, педагогічні науки» 

Освіта дорослих 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна 

 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Загальна освіта в предметній області / спеціальності (педагогічна освіта), спеціальна освіта з освіти 
дорослих 

Ключові слова: освіта, педагогіка, освіта дорослих, андрагогіка, андрагог, технології навчання 
дорослих, психологія, освіта протягом життя /продовжувана освіта /неперервна освіта 

Особливості 
програми 

Програма розроблена з урахуванням сучасних уявлень в області філософії освіти, 
андрагогіки, теоретико-методологічних підходів і актуальних напрямів організації освіти 
дорослих, положень нових нормативних і правових актів в сфері безперервної освіти й 
врахування специфіки проєктування освіти дорослих.  
Програма потребує особливого міждисциплінарного підходу при визначенні змісту освіти 
для кожної із певних груп дорослих, а також використання такої системи форм і методів 
навчання, яка б дозволила враховувати вікові, професійні, особистісні особливості слухачів. 
Реалізація програми дозволить створити умови для підвищення рівня володіння 
андрагогічними та організаційно-управлінськими компетенціями організаторів освітніх 
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процесів у системі освіти дорослих.  
У межах практичного складника здійснюються такі види педагогічної практики: 

1. Науково-дослідна (виробнича) (4 тижні, 3 кредити). 
2. Педагогічна (асистентська) (4 тижні, 4 кредити). 

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Магістри – фахівці в освіті дорослих можуть працювати в закладах післядипломної освіти, 
професійного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації, установах неформальної і 
формальної освіти дорослих. 
Випускники можуть працювати в галузі освіти з дорослими слухачами, обіймати керівні 
посади, а також займатися викладацькою і науковою діяльністю у різних сферах.  
Первинні посади  
(за Класифікатором професій 003:2010) 
Викладач вищих навчальних закладів (2310), 

викладач професійного навчально-виховного закладу (2320),  
лектор (2356.4)  

методист заочних шкіл і відділень (2320), 

директор курсів підвищення кваліфікації (1210.1, 21422), директор навчального 

(навчально-тренувального) центру (1210.1, 21581), директор навчального центру 

(1210.1, 21580), директор навчально-курсового комбінату (1210.1, 21583), директор 

центру підвищення кваліфікації (1229.4) 

майстер навчального центру (3340). 

Специфіка діяльності андрагога включає: консультування, надання соціальної допомоги, 
виконання навчальних і організаційно-управлінських функцій у сфері навчання дорослих 
людей.  

Подальше навчання Магістри мають право продовжувати навчання за програмою PhD, а також підвищувати 
кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Форма навчання: денна, заочна.  
У освітньому процесі застосовуються активні / інтерактивні методи навчання, технології 
автономного, змішаного навчання: педагогічне проектування, ділові ігри, ситуативне 

моделювання, кейс-навчання, портфоліо, вебінари. Використовуються електронні 
підручники, гібридна навчальна література. Діє система електронного навчання (e-learning).  

Індивідуальні тьюторські програми. Індивідуально-консультативний супровід професійної 
освіти фахівця. 
Система психолого-педагогічних тренінгів, технології моделювання професійної діяльності. 
Науково-дослідні проєкти.  
Участь у міжнародних бінаціональних семінарах.  

Оцінювання Поточне оцінювання; результати заліково-екзаменаційних сесій; оцінювання показників і 
результатів проходження практики, оцінка магістерської роботи. Критерії і шкала 
оцінювання – за вимогами ЄКТС. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Освітній складник спрямований на надання студентам знань і навичок, компетентностей, які 
дозволяють їм самостійно й ефективно досліджувати педагогічні процеси та явища, 
реалізувати цілі педагогічної діяльності. Наукові знання, інтелектуальні і практичні уміння й 
навички, особистісні якості студентів при достатній мотивації забезпечують самореалізацію 
та самовдосконалення особистості педагога у процесі професійної діяльності. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1 Здатність до організації власної науково-дослідницької діяльності 
ЗК 2 Здатність до системного критичного мислення 

ЗК 3 Науковий світогляд і творче мислення 

ЗК 4 Здатність до навчання впродовж життя 

ЗК 5 Здатність до критики й самокритики, толерантність до різних ідей 

ЗК 6 Креативність, здатність до системного мислення 

ЗК 7 Адаптивність і комунікабельність 

ЗК 8 Наполегливість у досягненні мети 

ЗК 9 Турбота про якість виконуваної роботи 

ЗК 10 Володіння основами усної та письмової академічної комунікації іноземною мовою 

ЗК 11 Розуміння причинно-наслідкових зв’язків й уміння їх використовувати у професійній і соціальній 
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діяльності 
ЗК 12 Аналітичні здібності 
ЗК 13 Дослідницькі навички 

ЗК 14 Навички управління інформацією 

ЗК 15 Здатність виявляти актуальні проблеми 

ЗК 16 Здатність здійснювати теоретичний аналіз проблеми 

ЗК 17 Здатність пропонувати та обґрунтовувати гіпотези 

ЗК 18 Володіння теоретико-методологічними засадами регулювання відносин інтелектуальної власності 
ЗК 19 Розуміння необхідності участі в конкурсах та грантових і стипендіальних програмах 

ЗК 20 Знання основ методології, техніки і організації науково-дослідної роботи, підходів до планомірної та 
ефективної індивідуальної і командної дослідницької діяльності 

ЗК 21 Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень 

ЗК 22 Генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, у тому числі в 
міждисциплінарних галузях 

ЗК 23 Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження на основі цілісного системного наукового 
світогляду з використанням набутих практичних знань 

ЗК 24 Здатність представляти результати своїх досліджень та аргументовано їх обстоювати 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
ФК 1 Знати й поширювати філософські засади освіти дорослих 

ФК 2 Знати й застосовувати новітні технології викладання для дорослих 

ФК 3 Знати й враховувати психологічні особливості, необхідні у роботі з дорослими 

ФК 4 Знати й застосовувати психологічні знання й навички, необхідні для роботи в групі дорослих; знати та 
вміти керувати освітніми проєктами 

ФК 5 Знати особливості консультування й наставництва дорослих 

ФК 6 Вміти діагностувати навчальні потреби дорослих 

ФК 7 Вміти здійснювати рефлексію власної методики діяльності серед дорослих 

ФК 8 Вміти давати оцінку й самооцінку власній праці 
7 – Програмні результати навчання 

ПРН 1 Розуміння стратегічних ідей розвитку освіти дорослих в Україні і світі й завдань діяльності андрагога 

ПРН 2 Знання основних концепцій освіти дорослих 

ПРН 3 Знання наукової специфіки андрагогіки, її предмета, понять, основних принципів 

ПРН 4 Знання видів і форм освіти дорослих 

ПРН 5 Розуміння місця і функцій андрагогічного знання в системі сучасної науки й в структурі підготовки 
спеціаліста 

ПРН 6 Знання особливостей дорослої людини як суб’єкта навчання 

ПРН 7 Володіння методами і технологіями навчання дорослих 

ПРН 8 Знання основних віх в історії розвитку андрагогіки 

ПРН 9 Розуміння андрагогіки як сфери соціальної практики 

ПРН 10 Уміння вивчати й аналізувати освітні потреби різних категорій і груп населення з урахуванням віку, статі, 
соціального статусу, рівня професійної підготовки, стану здоров’я 

ПРН 11 Уміння вивчати і моделювати напрями, форми і функції освітньої діяльності дорослої людини 

ПРН 12 Уміння розробляти змістово-цільове і технологічне забезпечення освіти дорослих 

ПРН 13 Уміння проєктувати освітній процес на основі застосування активних методів навчання дорослих 

ПРН 14 Знання та розуміння теорії та методології системного аналізу, знання та розуміння етапів реалізації 
системного підходу при дослідженні процесів та явищ у теорії та методиці, вміння та навички 
використовувати методологію системного аналізу у педагогічній науці 

ПРН 15 Знання та розуміння основних теоретичних понять у галузі інформаційних технологій та інформаційних 
систем. Знання методик та алгоритмів обробки великих масивів даних за допомогою інформаційних 
технологій. Вміння та навички використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 
застосовувати інформаційні технології для обробки та аналізу результатів експериментальних досліджень 
та їх представлення 

ПРН 16 Знання основних понять математичної статистики та математичних методів моделювання. Вміння та 
навички застосовувати методи математичної обробки експериментальних даних та оцінки їх точності та 
достовірності 

ПРН 17 Знання та розуміння методів наукових досліджень, вміння та навички використовувати їх на рівні доктора 
філософії 

ПРН 18 Вміння та навички працювати з різними джерелами, вишукувати, обробляти, аналізувати та 
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систематизувати отриману інформацію. Вміння та навички працювати з сучасними бібліографічними і 
реферативними базами даних, а також наукометричними платформами, такими як Web of Science, Scopus 
та ін. 
Вміння та навички відслідковувати найновіші досягнення в педагогічній науці та знаходити наукові 
джерела, які мають відношення до сфери наукових інтересів аспіранта (здобувача). Знання, розуміння, 
вміння та навички використання правил цитування та посилання на використані джерела, правил 
оформлення бібліографічного списку. Знання та розуміння змісту і порядку розрахунку основних 
кількісних наукометричних показників ефективності наукової діяльності (індекс цитування, індекс Хірша 
(h-індекс), імпакт-фактор 

Вміння та навички аналізувати інформаційні джерела, виявляти протиріччя і не вирішенні раніше 
проблеми або їх частини, формулювати робочі гіпотези 

ПРН 19 Вміння та навички організовувати творчу діяльність та процес проведення наукових досліджень 

ПРН 20 Вміння та навички оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

ПРН 21 Вміння та навички критично сприймати та аналізувати чужі думки й ідеї, шукати власні шляхи вирішення 
проблеми, здійснювати критичний аналіз власних матеріалів 

ПРН 22 Вміння та навички генерувати власні ідеї та приймати обґрунтовані рішення 

ПРН 23 Знання, вміння та навички розробляти та реалізовувати наукові проєкти і програми в галузі освіти 

ПРН 24 Знання та розуміння структури вищої освіти в Україні. Знання та вміння використовувати законодавче та 
нормативно-правове забезпечення вищої освіти. Знання специфіки науково-педагогічної діяльності 
викладача вищої школи. Знання та вміння використовувати сучасні засоби і технології організації на 
здійснення освітнього процесу. Знання та вміння застосовувати інноваційні методи навчання та 
виховання 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-професійну програму за 
кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний 
педагогічний стаж та досвід практичної роботи. В процесі організації навчального процесу 
залучаються професіонали з досвідом викладацької / дослідницької / управлінської / інноваційної / 
творчої роботи та/або роботи за фахом та іноземні лектори. Відбувається обмін студентами. 

Матеріально-

технічне 
забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес протягом 
всього циклу підготовки за освітньою програмою. Стан приміщень засвідчено санітарно-

технічними паспортами, що відповідають існуючим нормативним актам. 
Інформаційне 
та навчально-

методичне 
забезпечення 

Програма повністю забезпечена навчально-методичними комплексами (НМК) з усіх навчальних 
компонентів, наявність яких представлена у модульному середовищі освітнього процесу 
університету. 
На базі факультету є 2 комп’ютерних класи, навчально-методична лабораторія. Освітній процес 
забезпечений технічними засобами: мультимедіапроєктором, комп’ютером, екраном, 
інтерактивною дошкою. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 
та 
міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Угоди з Католицьким університетом м. Фрайбург (Німеччина) та Університетом м. Аугсбург 
(Німеччина) 
 

Програма “Erasmus Mundus” 

Програма “Erasmus Mundus” – це програма Європейського союзу зі співпраці у галузі вищої освіти. 
“Erasmus Mundus” передбачає близько 100 магістерських курсів найвищого академічного рівня, 
гранти для 5.000 студентів на проходження цих курсів. Програма надає також викладацькі та 
дослідницькі стипендії в Європі для понад 1.000 науковців з третіх країн та стільки ж стипендій для 
науковців ЄС. Крім того, “Erasmus Mundus” підтримає близько 100 партнерств між магістерськими 
курсами “Erasmus Mundus” та вищими навчальними закладами у третіх країнах. 

Програма “Tempus” 
Tempus – це програма ЄС з підтримки модернізації систем вищої освіти в країнах-партнерах 
Західних Балкан, Східної Європи і Центральної Азії, Північної Африки і Близького Сходу. 
Програма сприяє створенню простору для співпраці в сфері вищої освіти між Європейським 
Союзом і країнами-партнерами, що оточують його. Tempus сприяє добровільному зближенню (з 
ініціативами ЄС) у сфері вищої освіти, виходячи з Лісабонської стратегії зі збільшення кількості 
робочих місць і забезпеченню просування Болонського процесу, покликаному формувати 
Європейський простір вищої освіти. 

Навчання 
іноземних 
здобувачів 
вищої освіти 

Окремі навчальні модулі програми забезпечені НМК для іноземних студентів (англійська, німецька 
мови). 

Додаток підготовлений автором.  



Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми  
та їх логічна послідовність 

Перелік компонент ОП 

Код н/д Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

 

ОК 1 Інформаційні технології в освіті 4 екзамен 

ОК 2 Методологія і методика науково-педагогічних 
досліджень 

4 екзамен 

ОК 3 Філософія освіти 3 екзамен 

ОК 4 Педагогіка і психологія вищої школи 3 екзамен 

ОК 5 Дидактичні системи у вищій школі 3 екзамен 

ОК 6 Методика викладання педагогічних дисциплін у 
ВНЗ 

5 екзамен 

ОК 7 Педагогічний контроль у системі освіти 3 залік 

ОК 8 Методика професійного вдосконалення педагога 3 залік 

ОК 9 Гендерна педагогіка 3 залік 

ОК 10 Методика тренінгової діяльності 3 залік 

ОК 11 Науково-дослідна (виробнича) практика 3  

ОК 12 Педагогічна (асистентська) практика 4  

ОК 13 Комплексний екзамен 3  

ОК 14 Дипломна робота 3  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 47 

Вибіркові компоненти ОП * 

Вибірковий блок 1 

ВБ 1 Громадянська освіта / Культура педагогічної 
праці 3 залік 

ВБ 2 Актуальні питання сучасної культури і 
цивілізації / Етнопсихологія 

3 залік 

ВБ 3 Управління конфліктами у педагогічних 
колективах / Медіація в освіті 3 залік 

Вибірковий блок 2 

ВБ 4 Теорія та історія освіти дорослих 5 екзамен 

ВБ 5 Технології навчання дорослих 6 екзамен 

ВБ 6 Психологія дорослих 3 залік 

ВБ 7 Методика психолого-педагогічної роботи з 
безробітними 

3 екзамен 

ВБ 8 Нормативні засади освіти дорослих 3 залік 

ВБ 9 Геронтологія і освіта 4 екзамен 

ВБ 10 Неформальна освіта дорослих 4 екзамен 

ВБ 11 Сучасні адаптивні системи і технології навчання 
дорослих 

6 екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 43 
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Структурно-логічна схема ОПП 
 

9 -й семестр  

ОК1(Інформаційні технології в освіті) ,  ОК2(Методологія і методика науково-

педагогічних досліджень) ,  ОК4(Педагогіка і психологія вищої школи) ,  

ОК6(Методика викладання педагогічних дисциплін у ВНЗ) ,  ОК9 (Гендерна 
педагогіка) ,  ВБ1(Громадянська освіта / Культура педагогічної праці) ,  ВБ2(Актуальні 
питання сучасної культури і цивілізації / Етнопсихологія) ,  ВБ4(Теорія та історія освіти 
дорослих)  

 

10-й семестр  

ОК3(Філософія освіти) ,  ОК5(Дидактичні системи у вищій школі) ,  

ОК7(Педагогічний контроль у системі освіти) ,  ОК10(Методика тренінгової 
діяльності) ,  ОК11(Науково-дослідна (виробнича) практика) ,  ВБ5( Технології 
навчання дорослих) ,  ВБ8( Нормативні засади освіти дорослих) ,  ВБ11(Сучасні 
адаптивні системи і технології навчання дорослих)  

 

 

 

11 -й семестр  

ОК8(Методика професійного вдосконалення педагога) ,  ОК12(Педагогічна 
(асистентська) практика) ,  ОК13(Комплексний екзамен) ,  ОК14(Дипломна робота) ,  

ВБ3(Управління конфліктами у педагогічних колективах / Медіація в освіті) ,  

ВБ6(Психологія дорослих) ,  ВБ7(Методика психолого-педагогічної роботи з 
безробітними) ,  ВБ9( Геронтологія і освіта) ,  ВБ10(Неформальна освіта дорослих)  

 

* Згідно із Законом України “Про вищу освіту” студенти мають право на “вибір навчальних 
дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним 
планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 
передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають 
право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 
погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу". 
Вищі навчальні заклади самостійно визначають механізми реалізації права студентів на вибір 
навчальних дисциплін (описується відповідним Положенням). Вибіркові дисципліни можуть 
формуватися у блоки, тоді студент вибирає блок дисциплін, після чого усі дисципліни блоку стають 
обов’язковими для вивчення. Рекомендується використовувати як блочні форми вибору, так і 
повністю вільний вибір дисциплін студентами. При цьому в п.2.1. вказуються лише дисципліни, які 
формуються у вибіркові блоки. 

Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми «Освіта дорослих» спеціальності 011 «Освітні, 
педагогічні науки» передбачає: 
- комплексний екзамен з дисциплін «Дидактичні системи у вищій школі», «Методика викладання 
педагогічних дисциплін у ВНЗ», «Методологія і методика науково-педагогічних досліджень», 
«Педагогіка та психологія вищої школи», «Теорія та історія освіти дорослих» (3 кредити); 
- дипломна робота (3 кредити). 
Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Додаток підготовлений автором.   



Розподіл змісту 

освітньої програми «Освіта дорослих» спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти 

№ Цикли дисциплін Кредити 
% від усієї кількості 

кредитів 

1. Дисципліни загальної підготовки 17 19 

  Нормативні 
- Інформаційні технології в освіті 
- Методологія і методика науково-педагогічних 

досліджень 

- Філософія освіти 

11  

  Вибіркові  
- Громадянська освіта / Культура педагогічної 

праці 
- Актуальні питання сучасної культури і 

цивілізації / Етнопсихологія 

6  

2 Дисципліни професійної підготовки  60 67 

  Нормативні 
- Педагогіка і психологія вищої школи  
- Дидактичні системи у вищій школі 
- Методика викладання у вищій школі 
- Педагогічний контроль у системі освіти 

14  

  Вибіркові  
- Методика тренінгової діяльності / тренінг 

формування фахових навичок 

- Гендерна педагогіка / Організація 
педагогічного всеобучу батьків 

- Основи педагогічної деонтології / Методика 
професійного вдосконалення педагога 

- Управління конфліктами у педагогічних 
колективах / Медіація в освіті 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спеціалізація 

• Теорія та історія освіти дорослих 

• Психологія дорослих 

• Нормативні засади освіти дорослих 

• Технології навчання дорослих 

• Методика психолого-педагогічної роботи з 
безробітними 

• Геронтологія і освіта 

• Неформальна освіта дорослих 

• Сучасні адаптивні системи і технології 
навчання дорослих 

34 38 

3. Практична підготовка  7 8 

  Педагогічна (викладацька) практика 4  

  Науково-дослідна (виробнича) практика 3  

4. Дипломна робота 6 7 

Додаток підготовлений автором. 


