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Аbstract: A training programs, retraining programs and professional development
made adjustments to the sections of pedagogy. It is focus on knowledge acquisition and
skills with the adults development and their training.
The article focuses on the features of training adults in continuing education,
namely: the concept of andragogy; describes the structure of lifelong learning; complex
theoretical knowledge for understanding the phenomenon of adult learning, their
motivating factors for learning; a set of principles that determine the success of the
teacher - andragogist.
Lifelong learning may be broadly defined as learning that is pursued throughout
life: learning that is flexible, diverse and available at different times and in different
places. Lifelong learning crosses sectors, promoting learning beyond traditional
schooling and throughout adult life (post-compulsory education).
Key competences for lifelong learning are a combination of knowledge, skills and
attitudes appropriate to the context. They are particularly necessary for personal
fulfillment and development, social inclusion, active citizenship and employment.
Key competences are essential in a knowledge society and guarantee more
flexibility in the labor force, allowing it to adapt more quickly to constant changes in an
increasingly interconnected world. They are also a major factor in innovation,
productivity and competitiveness, and they contribute to the motivation and satisfaction
of workers and the quality of work.
Key competences should be acquired by: young people at the end of their
compulsory education and training, equipping them for adult life, particularly for
working life, whilst forming a basis for further learning; adults throughout their lives,
through a process of developing and updating skills.
The acquisition of key competences fits in with the principles of equality and
access for all. This reference framework also applies in particular to disadvantaged
groups whose educational potential requires support. Examples of such groups include
people with low basic skills, early school leavers, the long-term unemployed, people with
disabilities, migrants, etc.
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НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
а) Поняття андрагогіки. Андрогогіка як сфера соціальної практики
передбачає придбання професійних установок, знань, умінь, навичок, ціннісних
відносин для навчання дорослих.
У науковому контексті андрагогіка розглядає такі категорії, як людина,
дорослість, освіта дорослих, безперервна освіта, андрагоги (загальна назва
фахівців, що працюють у сфері освіти з навчання дорослих) [1].
Під основами андрагогіки мається на увазі [1]:
 комплекс теоретичних знань, що дозволяють осмислити феномен
навчання дорослої людини в контексті безперервної освіти;
 сукупність принципів, що визначають успішність діяльності
професійного андрагога;
 науковий опис особливостей освіти різних категорій дорослих людей.
Як наука, що пізнає та узагальнює практику навчання дорослих, андрагогіка
дозволяє обґрунтовано формулювати і реалізовувати освітні цілі дорослих людей.
б) Сучасні дослідження в даній області розглядають:
 вивчення освітніх потреб різних категорій і груп населення з
урахуванням віку, поля, соціального статусу, рівня професійної
підготовки, стану здоров'я;
 вивчення та моделювання напрямків, форм і функцій освітньої
діяльності дорослої людини на рівні базової та додаткової професійної
освіти, самоосвіти, освітнього дозвілля;
 розробка змістовно-цільового, технологічного, кадрового забезпечення
системи освіти дорослих.
В умовах абсолютного старіння населення, відсоток осіб, яким потрібна
додаткова освіта, постійно зростає і це обумовлено рядом причин:
 виникає необхідність компенсувати в базову загальнокультурну освіту
дорослих, які не володіють багатьма сучасними знаннями та вміннями;
 розвиток наукомістких та інтелектуально ємних виробництв різко
підвищує вимоги до рівня кваліфікації працівників, стимулюючи їх
брати участь у процесах підвищення кваліфікації та перепідготовки;
 інтенсивна зміна потреб ринку праці з одного боку веде до вивільнення
значної кількості працездатних людей, а з іншого - вимагає нових
фахівців. Саме зі сферою освіти дорослих безпосередньо пов'язані
можливість перенавчання людей, які втратили роботу і соціальна
перспектива отримання ними після відповідної професійної та
соціально-психологічної корекції гідно оплачуваних місць роботи;
 звільнення в запас військовослужбовців веде до необхідності пошуку і
освоєння ними нових сфер професійної діяльності, пов'язані з
перепідготовкою та соціально-психологічною адаптацією;

 розвиток сучасних комп'ютерних технологій відкриває принципово
нові можливості для безперервної професійної освіти та інтеграції в
суспільство дорослих інвалідів;
 перспективною є ідея повернення в соціум людей, які вчинили
правопорушення і перебувають у місцях позбавлення волі, через їх
соціальну реабілітацію і духовний розвиток через різні форми освіти.
Таким чином можна говорити про тенденцію постійного розширення
контингенту, що підпадає під визначення «дорослі, які потребують освіту та
професійну підготовку». Це служить стимулом до розвитку в суспільстві
різноманітних напрямків і форм андрогогічної діяльності.
в) Під безперервною освітою професійно-педагогічне товариство розуміє
ряд термінів: освіта дорослих (adult education, l'education des adultes,
Erwachsenenbildung), навчання протягом усього життя (lifelong learning, continuing
education), перманентне навчання (permanent education), відновлююче навчання
(recurrent education), подальше навчання (further education, Weiterbildung).
Серед функцій безперервної освіти виділяють: розвиваючу (задоволення
духовних запитів особистості, потреб творчого зростання), компенсуючу
(заповнення прогалин у базовій освіті), адаптивну (оперативна підготовка і
перепідготовка в умовах мінливої виробничої і соціальної ситуації), інтегруючу в
незнайомий культурний контекст, повторної соціалізації.
Структура безперервної освіти включає наступні види освіти:
 формальне регламентується, нормується з боку держави і суспільства.
Способами такої регламентації є стандарти, освітні системи, закріплені
на законодавчому рівні. Люди, що отримали формальну освіту,
набувають сукупність законодавчо встановлених прав, підставою для
надання яких служить документ (свідоцтво, атестат, диплом)
державного зразка;
 неформальне включає в себе всі види освітніх програм та навчальних
курсів, що не дають права на отримання сертифіката, що забезпечує
зміну професійного статусу. Іноді даний вид освіти відіграє
компенсуючу або адаптивну роль для людей, які з будь-яких причин не
отримали формальну освіту;
 інформальне (тобто перебуває поза будь-якою формою) мається на
увазі навчання, «вбудоване» протягом життя, що здійснюється в
процесі спілкування, яке відбувається під впливом ЗМІ, моди, читання
книг, просвітницьких акцій, при осмисленні власного досвіду.
г) Мотивації дорослих до навчання. Потреба в оновленні інформації є
однією з основних потреб. Необхідність постійного оновлення знань, умінь,
навичок, придбання додаткового освітнього досвіду обумовлена:
 постійною появою в житті людини проблем, вирішення яких вимагає
від нього додаткового придбання, знань, умінь, навичок, досвіду
діяльності, зміни установок, об'єктивно стають джерелом мотивації до
навчання;
 наявністю у людей будь-якого віку своїх інформаційних запитів;

 здатність людини до навчання незалежно від віку;
 накопиченням кожним з нас досвіду, що стає змістовною основою
освіти для інших.
У змістовному сенсі кожен етап навчання відбувається по-різному. Освітня
інформація може нести для дорослого різне смислове навантаження. Вона
залежить від потреб людини.
Коло тем, призначених для обов'язкового освоєння обумовлено:
 віковими обмеженнями;
 послідовною зміною освітньої ситуації (школяр, студент, слухач тощо);
 пошуком сенсу життя і особистим інтересом;
 типовими соціальними та соціально-психологічними ситуаціями (зміна
роботи, втрата роботи, переїзд, міграція, вихід на пенсію тощо);
 виконанням певних державних робіт (служба в армії, робота в
структурі влади).
д) Характер знань з андрагогіки. Якщо оцінювати придбані знання за
ступенем значущості для життєдіяльності суб'єкта, то можна виділити наступні їхні
якісні характеристики:
 фундаментальні
(визначають
на
досить
тривалий
період
світорозуміння, є результатом інтеграції інформації);
 прикладні (допомагають здійснити певні дії);
 випереджаючі (знання на майбутнє);
 супроводжуючі (знання, що виникають або запропоновані ззовні,
необхідних
для
типових
освітніх
потреб,
обумовлених
закономірностями у розвитку життєвої проблематики);
 компенсуючи (заповнюють брак освітній або будь-якої інформації, що
необхідна для ефективної роботи та життєдіяльності);
 коригувальні (знання необхідні для зміни особистісних, поведінкових,
комунікативних проявів людини);
 розвиваючі (служать стимулом до індивідуально - особистісного
розвитку);
 підтримуючі (знання, необхідні для вирішення окремих проблем та
подолання кризових ситуацій);
 доповнюючи (додаткові знання, пов'язані з постійним розвитком
інформаційного потоку).
Організовуючи навчання дорослих людей, необхідно представляти типові
зовнішні і внутрішні труднощі, з якими стикається дорослий в сучасному
освітньому середовищі.
Чим старша людина, тим складніше їй включитися в освітні процеси в силу
безлічі внутрішніх перепон, а саме:
 психофізіологічні (виникнення бар'єру щодо власної здатності до
навчання);
 соціально-психологічні (багатьом дорослим некомфортно опинитися в
ролі учня);

 соціальні (відсутність необхідності нового рівня освіченості з боку
соціуму або його надмірність для професійного статусу часто робить
для дорослої людини безглуздим продовження (нарощування) своєї
освіти);
 психолого-педагогічні (несформованість установки на необхідність
навчання, як процесу безперервного).
Смислові установки дорослої людини і мотивація навчання усвідомлені і
відрізняються чіткістю прояви, тому навчання для дорослого це один із способів
самореалізації у професійній діяльності.
Для викладача андрагога - людини, професійний обов'язком якої є навчання
дорослого, - основним завданням це допомагати своїм слухачам у формуванні
передумов для самовизначення і вибору освітнього простору. При цьому педагог
має враховувати:
 проблематику людини певної вікової категорії його психофізіологічні
особливості, статус;
 змістовно-смислову спрямованість освітньої діяльності (підготовка,
перепідготовка, підвищення кваліфікації);
 сформовані стереотипи навчання та спілкування;
 специфіку індивідуальних інформаційних потреб;
 освітні запити часу;
 попит на ринку праці.
е) Завданнями андрагогіки в системі післядипломної освіти для викладача
є:
 здійснення діагностики типових та індивідуальних проблем аудиторії
(ступінь мотивації на продовження освіти, інформаційний запит,
актуальний рівень професійної компетентності, готовність навчатися в
запропонованій формі, психофізіологічні і соціально-психологічні
особливості, наявний освітній і професійний досвід та ін.);
 надання допомоги у самовизначенні та виборі необхідного темпу і
режиму навчання;
 надання допомоги в адаптації до умов навчання (склад слухачів, зміст,
способи роботи з інформацією);
 створення умов для позитивного настрою і розуміння перспектив
особистісного та професійного зростання;
 формування ситуацій взаємодії групи в ході навчання;
 надання кожному слухачеві можливості самовиражатися і
самостверджуватися в середовищі одногрупників і колег за рахунок
презентації свого позитивного досвіду і виконання індивідуальних
завдань;
 забезпечення реального розвиваючого просування в освоєнні
освітнього змісту в логіці «динамічного трикутника» ставлення,
свідомість-діяльність;

 гарантія надання слухачам конкретних освітніх послуг (теоретичного
матеріалу, завдань, практичних прикладів проектів тощо), які можна
співвіднести з майбутньою професійною діяльністю;
 психологічна допомога слухачам вийти з ситуації навчання, тобто без
конфліктів повернутися в робочий контекст, намітити перспективи
подальшого просування у професійній діяльності.
У ситуаціях перепідготовки, що спрямована на отримання нової
спеціальності, паралельно з вирішенням суто професійно-освітніх завдань андрагог
надає соціально-психологічну підтримку, необхідну при зміні або освоєнні
принципово іншого професійного контексту. У цьому випадку відбуваються
глибинні перетворення сформованої раніше системи професійних знань, умінь,
навичок, установок, що вимагає зняття певних стереотипів, вироблення нових
ціннісно-смислових орієнтирів.
Андрагогу, що працює в системі післядипломної освіти важливо знати, що
різні напрямки освітньої діяльності вимагають активізації різних видів мислення.
Так при зустрічі з принципово новою інформацією (наприклад,
перепідготовка за новою спеціальністю) активізується переважно образне і
практичне мислення, оскільки спочатку людині необхідно сформувати загальне
уявлення. Вербально-логічні форми мислення, для даного випадку, підключаються
в незначній мірі.
Підвищення кваліфікації може здійснюватися як індивідуально, так і в
групах.
У процесі підвищення кваліфікації, тобто при роботі на основі вже
сформованого суб'єктивно знайомого досвіду, навпаки, більш продуктивними
можуть виявитися вербальні форми освоєння навчальної інформації. Тому масове
захоплення так званими активними формами навчання в системі підготовки
дорослих не завжди є виправданим.
Сьогодні види освіти найчастіше перетинаються, забезпечуючи
безперервність навчання.
Висновок.
Безперервне навчання в цілому може бути визначено як навчання, що
відбувається протягом усього життя: навчання гнучке, різноманітне і доступне в
різний час і в різних місцях. Безперервне навчання відбувається для різних сфери
діяльності, сприяє навчанню за рамками традиційного навчання і протягом усього
дорослого життя (тобто після обов'язкової освіти).
Ключові компетенції протягом всього життя є поєднанням знань, умінь і
навичок, відповідних до контексту діяльності. Вони особливо необхідні для
самореалізації та розвитку, соціальної інтеграції, активної громадянської позиції та
зайнятості.
Ключові компетенції мають важливе значення в суспільстві знань і
гарантують більшу гнучкість робочої силі, що дозволяє швидше адаптуватися до
постійних змін в умовах все більш взаємопов'язаному світі. Вони також є
важливим
фактором
в
галузі
інновацій,
продуктивності
та
конкурентоспроможності, а також вони сприяють мотивації і задоволеності
працівників та якості роботи.

Ключові компетенції повинні бути придбані: молодими людьми, в кінці їх
обов'язкової освіти та професійної підготовки, оснащення їх до дорослого життя,
зокрема, до трудового життя, в той час як формування основи для подальшого
навчання; дорослі протягом усього їхнього життя, в рамках процесу розробки та
оновлення навичок.
Придбання ключових компетенцій вписується в принципи рівності та
доступу для всіх. Це посилання рамки також відноситься, зокрема перебувають у
несприятливому становищі груп, освітній потенціал потребує підтримки. Приклади
таких груп включають людей з низьким базовим навичкам, випускників школи,
тривало безробітних, людей з обмеженими можливостями, мігрантів тощо.
Головна мета перепідготовки та підвищення кваліфікації дорослих - це
забезпечення вдосконалення професійної діяльності, отримання певних знань і
навичок.
Розвиток особистості дорослої людини в її професійному полі діяльності стає
можливим якщо:
 з професійною діяльністю у людини пов'язані смисли і цінності;
 професійна діяльність дозволяє реалізовувати свої творчі здібності;
 результати праці і постійне підвищення кваліфікації отримують
позитивну соціальну підтримку;
 у професійній діяльності виникають професійні запити, стимулюючі
продовження освіти;
 у сфері професій дорослий виступає в якості суб'єкта, здатного
впливати на вдосконалення спільного результату праці.
Запити дорослої людини в системі підвищення кваліфікації пов'язані в
основному з бажанням підвищити рівень професійної компетенції,
самовизначитися в професійній сфері, продовжити загальнокультурний розвиток.
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