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Анотація. Авторами досліджено сутність та можливості розвитку освіти дорослих з огляду на 
позитивні практики інших держав світу. Доведено значення неформального освітнього середовища, у 
тому числі з огляду на потреби особистості, як фахові, так і особистісні. Проаналізовано 
узагальнений показник рівня щастя, сформовано інформацію з огляду на дослідження Організації 
Об’єднаних Націй. Обумовлено суттєвий вплив рівня обізнаності населення на суспільний розвиток. 
Визначено актуальність партнерства у реалізації освітніх проєктів, розвитку освіти дорослих.  

Авторами обумовлено дискусійність питання запровадження освіти дорослих з огляду на 
потребу врегулювання інтересів усіх учасників освітнього процесу, а також взаємоузгодженості дій 
та рівнів відповідальності у провадженні освітньої діяльності, функціоналу та можливостей закладів 
вищої освіти, як регіональних соціально-освітніх центрів.   

Ключові слова: глобалізація, інтереси суспільства, інтереси особистості, державно-приватне 
партнерство, освіта дорослих, партнерство у сфері освіти дорослих, соціально-освітній центр, 
суспільна безпека, суспільний розвиток, центр освіти дорослих, soft skills.   

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

Аннотация. Авторами исследованы сущность и возможности развития образования взрослых 
с учетом действенных практик других стран мира. Доказано значение неформальной образовательной 
среды, в том числе с учетом потребностей личности, как профессиональных, так и личностных. 
Проанализирован обобщенный показатель уровня счастья, сформирована информация с учетом 
исследований Организации Объединенных Наций. Обусловлено существенное влияние уровня 
осведомленности населения на общественное развитие. Определена актуальность партнерства в 
реализации образовательных проектов, развитие образования взрослых. 

Авторами обусловлена дискуссионность вопроса росширения сферы образования взрослых с 
учетом необходимости урегулирования интересов всех участников образовательного процесса, а 
также взаимосогласованности действий и уровней ответственности в осуществлении 
образовательной деятельности, функционала и возможностей учреждений высшего образования, как 
региональных социально-образовательных центров. 
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PRIORITY DIRECTIONS OF ADULT EDUCATION DEVELOPMENT: OPPORTUNITIES AND 
PRACTICAL EXPERIENCE 

Abstract. The authors investigate the essence and possibilities of adult education development 
taking into account the positive practices of other countries. The importance of non-formal educational 
environment is proved, including taking into account the needs of the individual, both professional and 
personal. The generalized indicator of the level of happiness is analyzed, the information is formed taking 
into account the research of the United Nations. Due to the significant impact of public awareness on social 
development. The relevance of partnership in the implementation of educational projects, the 
development of adult education is determined. 

The authors introduced the discussion of adult education given the need to regulate the interests of 
all participants in the educational process, as well as the coherence of actions and levels of responsibility in 
educational activities, functionality and capabilities of higher education institutions as regional socio-
educational centers. 
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Постановка проблеми.  Сучасні глобалізаційні процеси спонукають до 

трансформаційних процесів у різних сферах та галузях, у тому числі у освіті. 

Актуальність питання обумовлена потребою у підготовці фахівців для ринку 

праці, розвитку суспільства, підвищення рівня суспільної  грамотності.  

Держави Європейського союзу зробили акцент на розвиток освіти протягом 

усього життя. Безперервність даного процесу дозволяє кожній особистості 

набувати необхідних знань та вмінь, отримувати відповідні знання та 

компетентності за інтересами, які є актуальним з огляду на зміну професії або 

особистісні інтереси. Доцільно відзначити, що безперервність освітнього 

процесу є важливим важелем у розвитку суспільства, що доведено історично. 

Трансформаційні процеси повинні відбуватися за активної участі освітніх 

закладів, які дозволяють адаптувати суспільство до змін та скоригувати 

програми підготовки за інтересами окремих груп та верств населення. 

Подібний підхід може бути реалізований через розвиток освіти дорослих. 

Освіта дорослих передбачає забезпечення права особи на освіту впродовж 

життя, розвиток культури навчання впродовж життя, стимулювання дорослих 

до самоосвіти і саморозвитку, забезпечення активної участі дорослих у 

суспільному житті, формування їхніх громадянських компетентностей, 

задоволення потреб дорослих у професійному, інтелектуальному, культурному 

і духовному розвитку, забезпечення мобільності і конкурентоспроможності 

дорослих на ринку праці, створення умов, що полегшують їхнє 

працевлаштування, зміну місця роботи, професії, сфери зайнятості. Актуальним 

є питання у контексті територіального (місцевого) розвитку відповідно до 

реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки [1].  

Особливої актуальності питання розвитку освіти дорослих набуло під час 

поширення пандемії COVID-19, так як більшість дорослого населення не мало 

відповідних знань з цифрової грамотності та складно адаптувалося до переходу 

на online спілкування в усіх сферах діяльності та особистісному житті, призвело 

до відповідних суспільних обмежень.   



Саме розвиток освіти дорослих надає можливість забезпечити поширення 

знань та вмінь з огляду на інтереси та потреби населення, у тому числі з 

урахуванням суспільних потреб, які обумовлені процесами інтернетізації та 

діджіталізації. Потребують подальшої розробки та практичного впровадження 

питання щодо правових, організаційних, фінансових засад функціонування 

освіти дорослих, а також створення умов щодо результативної співпраці між 

органами державної влади, інститутами громадянського суспільства, закладами 

освіти різних рівнів, роботодавцями з метою забезпечення права дорослої особи 

на освіту впродовж життя.   

Освіта дорослих є можливістю розвитку особистісних, громадянських та 

професійних компетентностей людини відповідно до її індивідуальних потреб 

та потреб суспільства, суспільства, яке постійно змінюється та 

трансформується. Але постає потреба визначити пріоритетні напрями розвитку 

освіти дорослих та обумовити потенційні можливості та інтереси учасників 

освітнього процесу, рівні відповідальності, зобов’язання та програмні 

результати навчання.  

Чи буде досвід інших держав доречним та практично результативним в 

умовах освітньої системи України? Суттєвий вплив на реалізацію підходів з 

нейтралізації суспільних загроз та розвитку сфери освіти дорослих повинні 

мати партнерські відносини, які через нормативно-правові важелі можуть 

визначати відповідні підходи провадження освіти, коригування освітніх 

програм, меж та рівнів відповідальності, функціоналу провайдерів у сфері 

освіти дорослих. Трансформаційні процеси у сфері освіти повинні гарантувати 

фактичну свободу й автономність провайдерам (закладам освіти), що дозволить 

змінювати траєкторію освітніх програм та забезпечити результативність 

процесу з огляду на фактичні інтереси учасників.       

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Розвиток освіти дорослих має 

тісний зв'язок із етапами становлення та розвитку суспільства. З огляду на 

потребу розширення сфер знань та суспільних вмінь, через історичні та 

ментальні чинники, виникала потреба у запровадженні різних підходів та 



напрямів трансформації системи освіти. Формальна освіта доповнювалася 

додатковими можливостями з розширення суспільних знань через неформальну 

сферу. Подібним є досвід скандинавських держав, які через низку чинників, 

були мотивовані підвищувати рівень суспільних знань та їхню значимість у 

розвитку суспільства, окремих територій, у тому числі сільських територій.   

У Данії розвиток неформальної освіти було розпочато у XIX столітті, 

орієнтація на формування суспільних знань для населення була визначена з 

огляду на суспільні ризики, які були обумовлені політичними, економічними та 

культурними потребами. Основою розвитку неформальної освіти стало 

створення Народних вищих шкіл, які робили акцент не на формальній освіті, а 

на можливостях вільного вибору пріоритетів навчання з огляду на потреби 

населення та існуючі інтереси. Пізніше до розвитку неформальної освіти 

приєдналися Швеція, Фінляндія, Норвегія. Основна траєкторія неформальної 

освіти була зорієнтована на сільські території, на розвиток громадянських та 

соціальних якостей у населення.  

Дослідження сучасних освітніх процесів проводяться міжнародними 

організаціями, у тому числі Всесвітнім Економічним Форумом та Групою 

Світового Банку [2,3]. Інформація узагальнюється та оприлюднюється для 

широкого кола користувачів, у тому числі з огляду на рівень політичної, 

економічної та соціальної глобалізації, адаптації до змін, які відбуваються. 

Визначається суттєва потреба щодо трансформації освітнього простору та 

основних якісних критеріїв у формуванні кола знань та вмінь, які змінюються у 

часі та просторі з огляду на глобалізаційні процеси.  

Сутність глобалізаційних процесів, їхніх проявів досліджувалися значною 

кількістю авторів, з-поміж яких: Бауман З. [5], Белорус О.Г. [6], Вілан Ч. [12], 

Власов В.І. [7], Гальчинський А.С. [8], Герст П. [9], Долгов С.І., Замятін Д.Н., 

Зєлєнов Л.О., Норт Д. [11], Томпсон Г. [9], Робертсон Р. [10], Шишков Ю.В., 

Яковець Ю.В. Авторами досліджено особливості проявів глобалізаційних 

процесів у різних сферах та галузях світової економіки, можливостей та загроз 

транснаціоналізації, поширення сфери впливу інформації на свідомість людини 



та суспільство, необхідності формування можливостей до розвитку 

креативності та логіки мислення, підходів з адаптації до глобальних суспільних 

трансформацій.  

Актуальним залишається питання щодо узгодження інтересів усіх 

учасників освітнього процесу та забезпечення результативного партнерства з 

огляду на потенційні можливості та практичний досвід розширення сфери 

неформальної та інформальної освіти, її ролі у розвитку та становленні 

суспільства.   

Отже, основною складовою освіти дорослих визначено неформальну 

освіту, яка включає освітні, просвітницькі заходи та проєкти для дорослих. 

Вибір форм та підходів реалізації залежить від потреб та інтересів учасників. 

Актуальність питання обумовлена потребою глобального світу у трансформації 

системи знань та вмінь з урахуванням швидкої мінливості, процесів 

інтернетізації в усіх сферах та галузях, суспільному житті усіх та кожного. 

Інформальна освіта повинна забезпечувати можливості до саморозвитку 

особистості за її потребами та інтересами. Основна функціональна роль у 

поширенні сфери знань залишається за закладами освіти, як соціально-

освітніми центрами, які мають необхідний базис щодо кадрового, матеріально-

технічного та інформаційно-просвітницького забезпечення у провадженні 

освітньої діяльності.  

Актуальність питання щодо розвитку освітнього середовища обумовлена 

й потребою реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 

роки, яка передбачає координацію державної політики у різних сферах та 

галузях економіки, досягнення ефективності використання державних ресурсів 

у територіальних громадах та регіонах в інтересах людини, єдності держави, 

сталого розвитку історичних населених місць та збереження традиційного 

характеру історичного середовища, збереження навколишнього природного 

середовища та сталого використання природних ресурсів для нинішнього та 

майбутніх поколінь українців. Державна стратегія регіонального розвитку на 

2021-2027 роки була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 



05.08.2020 року № 695 [1].       

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Кожна 

доросла особа має право на освіту, яке гарантується незалежно від 

громадянства, місця проживання, статі, соціального і майнового стану, 

національності, мови, походження, стану здоров’я, релігійних та інших 

переконань, наявності судимості, а також інших обставин.  Саме тому 

актуальність питання визначає потребу у запровадженні системних заходів на 

усіх рівнях управління, що доводить досвід держав, які активно запроваджують 

підходи з поширення сфери освіти дорослих.  Важливою складовою 

впровадження є партнерство, у тому числі державно-приватне партнерство, так 

як сфера освіти дорослих має практичну значимість для особистості, розвитку 

галузей та сфер діяльності, розвитку бізнесу та суспільства, розвитку територій.  

Реалізація підходів у розвитку освіти дорослих обумовлена потребою 

розвитку відповідальності, критичного мислення, взаємної довіри між членами 

суспільства, здатності домовлятися, розвитку суспільно-політичної та 

ідеологічної грамотності, юридичної та цифрової грамотності. Питання 

розвитку суспільних навиків було обумовлено й на Всесвітньому Економічному 

Форумі у Давосі [2].  Адаптація глобального суспільства до змін має суттєвий 

вплив освітніх процесів, як формальних, так і неформальних, так як виступає 

фундаментальним базисом у розвитку суспільства та освіченості населення.   

Результативним є досвід поширення сфери освіти дорослих у Данії, 

Швеції, Норвегії, Ісландії, Фінляндії. Скандинавська модель соціально-

політичного устрою зорієнтована на забезпечення загального добробуту 

населення. Всесвітній Економічний Форум відзначає доцільність визначених 

підходів, у тому числі з огляду на результати оцінки індексу щастя, як реакції 

суспільства на дії Уряду у різних сферах та галузях суспільного життя, 

провадження державної політики у напряму формування добробуту населення 

та розвитку. Узагальнення результатів суспільної політики держави та її 

результатів формує і мережа ООН зі сталого розвитку. У 2021 році дослідження 

були проведені з урахуванням викликів, які були обумовлені пандемією.  



Показники, які ООН використовує при опитуванні громадян у кожній 

країні-члені ООН включають соціальну підтримку, особисті та громадянські 

свободи, тривалість життя, дохід на душу населення та рівень корупції. У звіті 

2021 року було проаналізовано емоційну реакцію суспільства на  пандемію 

короновірусу, а також те, як Уряди держав реалізовували політику боротьби із 

загрозою [4]. 

Зімбабве, Танзанія, Індія та Йорданія стали одними з найбільш 

«нещасних» держав, респонденти яких приймали участь у опитуванні у 

поточному році. Україна цього року посіла 110 місце, порівняно із 69 місцем у 

попередньому рейтингу щастя. Найбільш щасливими державами світу стали: 

Австрія (10-те), Нова Зеландія (9-те), Норвегія (8-ме), Німеччина (7-е), Швеція 

(6-те), Нідерланди (5-те), Швейцарія (4-те), Данія (3-тє), Ісландія (2-ге), 

Фінляндія (1-е місце у рейтингу). Австрія визначена як країна з високим рівнем 

доходу, хорошими соціальними послугами. Австрійці значну увагу приділяють 

способу життя та свободі користування ними. Нова Зеландія єдина 

неєвропейська країна, яка увійшла до держав із високим рівнем показника. 

Нова Зеландія стабільно високо оцінює якість свого життя та дієвість балансу 

між роботою та відпочинком. Норвегія має одну з найкращих у світі систем 

соціального забезпечення та ефективну економіку, яка базується на 

відповідальному управлінні національним багатством держави, а саме 

природними ресурсами. Суттєво зросла оцінка життя у Німеччині, респонденти 

відмічали більшу фінансову безпеку та стабільність. Швеція залишається 

державою, яка вважається одним із найкращих місць у світі для життя, роботи 

та створення сім’ї. Швеція має суттєві переваги порівняно із іншими державами 

через успішно організовану систему освіти, соціальне забезпечення та 

результативні практики підвищення рівня добробуту населення та його 

благополуччя. У Нідерландах щастя найбільше спостерігається серед молоді, 

що підтверджує високе задоволення життям серед підлітків. Перевагою 

Швейцарії є система державного управління, населення держави є одними з 

найбільш обізнаних у політичних питаннях та демократії. Маючи суттєвий 



вплив на управління країною, швейцарці високо оцінюють свій рівень 

щастя. Датський спосіб життя визначений як бажаний у всьому світі. Надання 

переваг здоровому способу життя й повага до свого оточення відіграли важливу 

роль у загальному щасті датчан, як і добре оплачувана робота, ефективний 

баланс між роботою та життям та відмінна система соціального забезпечення, у 

тому числі у освітньому середовищі.  

Найвищі позиції займають Ісландія та Фінляндія. Враховуючи природно-

кліматичні особливості держави, ісландці залишаються доброзичливими 

людьми та толерантними один до одного. Фінляндія – держава з високим 

рівнем доходу, ефективно організованою освітньою системою з культурою 

самообслуговування та здоровим способом життя. Фінляндія володіє взаємною 

довірою населення та влади, що є суттєвою перевагою у колі інтересів усіх та 

кожного. 

Узагальнені результати опитування респондентів відмічають суттєвість 

впливу освітнього середовища на суспільний добробут. Позитивні практики 

скандинавських держав доводять, що механізм реалізації освіти дорослих 

протягом останніх 150 років сформував суттєвий базис стійкості розвитку та 

добробуту населення. Саме тому розвиток освіти дорослих є суттєвою 

перевагою у становленні, адаптації до глобалізаційних змін та стійкості 

суспільства. Розвиток освіти дорослих дозволяє сформувати ті вхідні умови 

розвитку, які дозволяють усім і кожному бути обізнаним у процесах, які 

відбуваються, своєчасно реагувати за зміни та не створювати додаткові 

суспільні загрози через соціальні збурення.  

Основною перевагою освіти дорослих, на наш погляд, є розуміння 

населенням тих процесів, які відбуваються та визначення пріоритетів державної 

політики з огляду на світові глобалізаційні процеси та потреби у створенні 

нових знань та вмінь, інтересів та потреб особистості. Розвиток освіти дорослих 

є суттєвою перевагою у контексті державної політики територіального 

(місцевого) розвитку.  

 



Формування цілей статті (постановка завдання). Метою статті є 

обґрунтування сутності, особливостей та основних завдань у сфері освіти 

дорослих, визначення пріоритетних напрямів реалізації державної політики у 

розширенні освітнього простору, розвитку суспільства та практичної реалізації 

діяльності провайдерів у сфері освіти дорослих. Методологічно дослідження 

ґрунтується на виявленні можливостей щодо запровадження результативного 

партнерства у освітній сфері, обґрунтуванні пріоритетів розвитку суспільства та 

підвищенні рівня освіченості громадян, у тому числі у сфері цифровізації, 

інтернетизації, діджіталізації.     

Основне завдання дослідження полягає у визначенні пріоритетних 

напрямів розвитку сфери освіти дорослих з огляду на потреби суспільства, 

ринку праці та особистісних інтересів окремих груп населення, запровадження 

дієвих механізмів партнерства, у тому числі державно-приватного партнерства. 

Дискусійність питання обумовлена потребою взаємоузгодженості інтересів усіх 

учасників освітнього процесу та отриманням дієвих результатів співпраці на 

усіх рівнях управління. Нормативно-правове забезпечення у сфері освіти 

дорослих виступає лише вхідним базисом, так як кожен учасник освіти 

протягом усього життя повинен чітко розуміти свою роль та функціональні 

обов’язки, визначати можливості своєї участі та передбачати можливі 

результати. Актуальним є врегулювання функціональних обов’язків 

провайдерів у сфері освіти дорослих, створення соціально-освітніх 

регіональних центрів на базі закладів вищої освіти (центр освіти дорослих, 

кваліфікаційний центр) з метою забезпечення якості провадження освітньої 

діяльності.    

Виклад основного матеріалу.  З огляду на вже існуючий досвід 

пріоритетними є напрями освіти дорослих, що забезпечують формування у 

дорослих осіб:  

- нових та поглиблених професійних компетентностей, які відповідають 

сучасним і перспективним потребам ринку праці;  

- особистісних, комунікативних та соціальних компетентностей, здатності 



здійснювати міжособистісну та соціальну взаємодію, розв’язувати конфлікти, 

конструктивно спілкуватися з іншими людьми;  

- навчальних компетентностей, здатності до навчання і самовдосконалення 

впродовж усього життя;  

- громадянських компетентностей, здатності відповідально і повноцінно 

брати участь у суспільному житті, розуміння соціальних, економічних та 

політичних процесів, закономірностей і тенденцій розвитку;  

- здоров’язбережувальних та екологічних компетентностей, здатності 

планувати діяльність і діяти у спосіб, сприятливий для здоров’я людини, 

соціального оточення та навколишнього середовища;  

-  цифрових компетентностей, здатності користуватися цифровими 

технологіями для особистих потреб, професійної діяльності та навчання; 

-  підприємницьких компетентностей, навичок критичного та творчого 

мислення, здатності бути ініціативним і наполегливим, вміння співпрацювати з 

іншими людьми для вирішення спільних завдань, планування та керування 

проєктами, використовувати можливості для реалізації ідей;  

- математичної компетентності, особистих знань та розуміння наукових 

технологій та інженерії, здатності розвивати та застосовувати математичне та 

наукове мислення;   

- культурного самоусвідомлення та самовираження, розуміння та 

сприйняття загальнолюдських цінностей, здатності до толерантної поведінки в 

полікультурному світі;  

- мовної та мовленнєвої компетентностей, здатності розуміти, 

висловлювати та інтерпретувати поняття, факти, почуття та думки в усній і 

письмовій формі, провадити конструктивний діалог та взаємодіяти з іншими 

людьми засобами рідної та іноземних мов [14]. 

Громадське обговорення проєкту Закону України «Про освіту дорослих» 

[14] надає можливість зауважити, що більшість дискусійних питань пов’язані із 

джерелами фінансування формальних, неформальних та інформальних заходів, 

які будуть реалізовуватися провайдерами у сфері освіти дорослих.  Визначено, 



що провайдерами у сфері освіти дорослих можуть виступати освітні заклади, 

які, безпосередньо, надають освітні послуги та проваджують освітню 

діяльність.  

Громадське обговорення проєкту Закону України «Про освіту дорослих» 

[14] визначило потребу доповнення нормативно-правової бази особливостями 

реалізації підходів у сфері неформальної та інформальної освіти, а також 

механізмів реалізації державно-приватного партнерства. Правові засади 

державно-приватного партнерства у сфері освіти дорослих визначено 

Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом 

України, Законом України «Про державно-приватне партнерство», Законом 

України «Про освіту», а також міжнародними договорами співпраці. У проєкті 

обумовлено сутність державно-громадського управління у сфері освіти 

дорослих, як взаємодії органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами 

громадянського суспільства з метою прийняття ефективних управлінських 

рішень та задоволення суспільних інтересів у сфері освіти дорослих. 

Передбачено, що з метою забезпечення державно-громадського управління у 

сфері освіти дорослих можуть утворюватися репрезентативні громадські 

об’єднання та інші інститути громадянського суспільства.  

Проєкт Закону України «Про освіту дорослих» [14] визначає можливості 

щодо створення умов з ефективної співпраці зацікавлених сторін у реалізації 

права дорослої особи на безперервне навчання впродовж життя, з метою 

задоволення особистісних потреб, потреб суспільства, існуючих запитів 

суспільства. Передбачено, що освіта дорослих буде включати: компенсаторну 

освіту, формаційну освіту, професійне навчання та додаткову освіту. 

Запропоновано механізми визнання результатів навчання, які здобуті у сфері 

неформальної та інформальної освіти, присудження освітніх або професійних 

кваліфікацій. Система організації освітнього процесу у сфері неформальної 

освіти повинна бути зорієнтована на інтереси та можливості окремих груп 

учасників. Основними формами організації освітнього процесу у неформальній 



освіти дорослих передбачено освітні та просвітницькі заходи, відповідні освітні 

проєкти для дорослих.  

Проєкт Закону України «Про освіту дорослих» було підготовлено 

відповідно до плану заходів з виконання Угоди про Асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом [14]. Під час підготовки проєкту було враховано основні 

рекомендації Європейського Союзу з питань розвитку освіти протягом життя, 

результати дослідження у сфері освіти дорослих.  

Отже, з огляду на потреби суспільства та реалізацію позитивних практик 

у формуванні освітнього середовища для навчання протягом життя, розвитку 

партнерських відносин у освітньому середовищі, існує потреба врегулювання 

кола інтересів учасників та рівнів відповідальності.  

Позитивні практики скандинавських держав доводять, що освітнє 

середовище формує базис розвитку суспільства, розуміння процесів, які 

відбуваються та забезпечує швидку адаптацію усіх та кожного до змін без 

зростання соціальної (суспільної) напруги. Результативність подібних підходів 

у розвитку суспільства доводить узагальнений рейтинг ООН за рівнем щастя 

населення. Узагальнений критерій за рівнем щастя відображає реакцію 

суспільства на трансформаційні процеси та результативність державних 

програм, процесів суспільного розвитку, комфортність середовища. Рейтинг 

сформовано на рисунку.  

Перші позиції у рейтингу займають держави, які визначили пріоритетом 

освіченість населення та можливості адаптації суспільства до змін з огляду на 

потреби та інтереси особистості, окремих верст населення та суспільства.  

Позитивні практики скандинавських держав історично доводять 

результативність орієнтації державної політики на розвиток усіх сфер освіти: 

формальної, неформальної та інформальної. Дієвість формальної або 

неформальної освітньої системи може бути забезпечена лише за умови 

врахування закономірностей психологічного та фізіологічного розвитку 

особистості, її можливості сприймати інформацію, обробляти її та 

узагальнювати. Фізіологічні особливості визначаються віком, станом здоров’я, 



статтю й мають тісний зв'язок із психологічною стійкістю. 

 
Рисунок — Рейтинг держав за рівнем щастя (World Happiness Report 2021) 

Джерело: сформовано авторами за інформацією ООН [4] 
https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2021/WHR+21.pdf 
 
Навчання протягом усього життя є актуальним та поширеним суспільним 

явищем, через суттєвий вплив на суспільство глобалізаційних процесів та явищ, 

потреб особистості, групи осіб, суспільства до адаптації. Додаткові знання, 

вміння та компетенції визначаються суспільними потребами глобального 

середовища, підвищенням рівня інформаційно-психологічних загроз, а також 

необхідністю формування передумов до гарантування громадської (суспільної) 

безпеки.   

Зацікавленість у навчанні має суттєвий вплив від психологічних та 

фізіологічних етапів розвитку особистості, а формування індивідуальних 

освітніх траєкторій є вимушеною необхідністю не лише у професійній 

підготовці фахівця, а й його психологічній підтримці з огляду на індивідуальні 

інтереси та потреби. Інфраструктура усієї системи надання різних видів 

освітніх послуг повинна ґрунтуватися на особливостях розвитку психолого-

фізіологічної природи особистості. Саме тому сучасний європейський освітній 



простір зорієнтований на навчання протягом усього життя.  

З огляду на зазначене діяльність у сфері освіти дорослих повинна 

здійснюватися на засадах: доступності, добровільності, відкритості, 

конкурентності між провайдерами, практичної цілеспрямованості. 

Результативність освітньої діяльності у сфері освіти дорослих повинна 

передбачати чіткі функціональні обов’язки кожного учасника та гарантії 

держави, у тому числі щодо державно-приватного партнерства. Провайдери у 

сфері освіти дорослих, заклади освіти, можуть виконувати функціональну роль 

соціально-освітніх регіональних центрів, що дозволить систематизувати 

діяльність та чітко встановити рівні відповідальності, забезпечити якість 

провадження освітньої діяльності.  

Соціальні (соціально-освітні) центри мають широку розповсюдженість у 

державах світу. Прикладом широкого кола подібних центрів для літніх людей є 

Японія.  Центри за інтересами та можливості навчання протягом усього життя є 

дієвою практикою більшості держав Європейського Союзу. У визначенні 

основних векторів співпраці з Україною Європейський Союз передбачав 

можливості імплементації освітніх компетенцій та розвиток можливості 

запровадження неформальної та інформальної освіти, підвищення інтересу та 

зацікавленості до участі у подібних програмах та проєктах. Координаторами 

подібних проєктів повинні виступати заклади освіти, які мають досвід та 

можливості надавати різні освітні послуги. Саме участь у роботі подібних 

центрів вирішує важливе суспільне завдання — не дає людині відчувати 

байдужість оточення та мати можливість отримати спілкування за інтересами. 

Подібні центри дозволяють людини бути активним учасником суспільного 

життя та не втрачати або відчувати особистісну потребу. Для молоді освітні 

центри є можливістю отримати додаткові знання, провести час та долучитися 

до активного способу життя. Комунікації у освітніх центрах налаштовані на 

зниження рівня психологічного навантаження на особистість, підвищення її 

інтересу до життя та реалізації себе у фаховій та хобі-сферах. Психологічна 

допомога може надаватися й додатково, за потребою. Але основа психологічної 



безпеки — спільні заходи різних рівнів, участь у заходах, зацікавленість, 

відповідальність, особистісні інтереси, прояв якостей у роботі в команді, 

виховання етично-моральної особистості, підвищення рівня терпимості, 

допомога іншим, збереження сфери існування, толерантність, ініціативність. 

Подібні центри є важливою перевагою у розвитку «здорового» суспільства.  

Результат — суспільство, у якому кожен відчуває свою значимість та 

роль, забезпечення відповідних передумов до гарантування громадської 

(суспільної) безпеки. Миколаївський національний аграрний університет, маючі 

відповідний потенціал, може виступати регіональним соціально-освітнім 

центром. Миколаївський національний аграрний університет має широкі 

можливості з надання послуг неформальної та інформальної освіти, так як у 

структурі університету є різні освітні та наукові підрозділи, виробничі об’єкти 

та широкий спектр проблемних лабораторій (від спеціалізованих фахових 

лабораторій до психолого-педагогічної лабораторії), а також фахівців, які 

можуть координувати діяльність творчих колективів та спортивних секцій.    

Усі зазначені підрозділи університету вже створені та є діючими, що 

зменшує потребу додаткового залучення ресурсів. Вагомою перевагою є й 

кваліфікація працівників усіх підрозділів університету. Надання освітніх послуг 

може надаватися на базі інших учасників провадження освітньої діяльності, а 

саме: інші заклади освіти, соціальні заклади, громадські організації, об’єднані 

територіальні громади, представники районних адміністрацій, інші зацікавлені 

особи, представники бізнесу.  

Миколаївський національний аграрний університет, маючи суттєвий 

власний досвід, може бути не лише організатором та координатором, а й 

відповідним мотиватором окремих осіб, груп осіб, колективів та громад до 

співпраці та розширення сфери партнерства. Миколаївський національний 

аграрний університет, його структурні підрозділи та партнери мають 

можливість забезпечити організацію освітнього процесу у сфері освіти 

дорослих. Достатність інформаційно-технічної та науково-методичної бази 

доведена досвідом проведення освітнього процесу у сфері формальної освіти й 



підготовки фахівців для ринку праці. Якість підготовки фахівців у сфері 

формальної освіти доведена стейкхолдерами освітніх програм (потенційними 

роботодавцями), сфера неформальної та інформальної освіти використовується 

усіма підрозділами університету, як додатковий елемент навчання для 

здобувачів вищої освіти університету та його коледжів.  

Висновки і пропозиції. Результативність неформальної та інформальної 

освіти буде мати практичну значимість лише за умови особистої зацікавленості 

осіб та особливостях світогляду, який може бути обмежений відповідним колом 

інформаційно-психологічних обмежень. Саме тому завданням університетської 

освіти є зміна цієї вузької свідомості більшості осіб, які не вважають за 

потрібне розширювати коло своїх інтересів.   

Пріоритетні напрями розвитку та поширення сфери освіти дорослих за 

участі вже підготовлених для провадження освітньої діяльності закладів вищої 

освіти, яке провайдерів у сфері освіти дорослих, передбачають: 

- інформаційне забезпечення та реалізація напрямів узгодження напрямів 

діяльності через визначення коло функціональних обов’язків, прав та 

зобов’язань на договірних умовах (співпраця Миколаївського національного 

аграрного університету) зі стейкхолдерами; 

- запровадження та координація діяльності соціальних (соціально-освітніх) 

центрів на базі зацікавлених громад. Моніторинг інтересів населення за 

віковими групами та оцінка потреб з огляду на фахові компетенції, потребу у 

розширенні сфери знань, вмінь та компетенцій. Формування індивідуальної 

освітньої траєкторії особистості; 

- розширення напрямів співпраці та сфер залучення населення громад до 

суспільних заходів. Співпраця із освітніми, соціальними, медичними та 

військовими закладами; 

- оцінка діяльності соціальних (соціально-освітніх) центрів, розвиток 

партнерства із іншими зацікавленими учасниками; 



- залучення інших учасників до реалізації проєкту, розширення кількості 

громад, які зацікавлені у співпраці з метою підвищення рівня інтелектуального 

потенціалу населення та регіонального (територіального) розвитку.  

Сфера освіти дорослих повинна ґрунтуватися на наступних засадах: 

вчитися у дії – отримувати додаткові знання та вміння в умовах виробництва; 

вчитися взаємодіяти – робота у групах, колективах, командах; вчитися вчитися 

– оцінювати власні успіхи, аналізувати їх та визначати нові можливості 

розширення індивідуальної освітньої траєкторії. 

З огляду на зазначене саме заклади вищої освіти повинні забезпечувати 

практичну реалізацію права на освіту протягом життя, освіту дорослих, так як 

мають необхідний потенціал для провадження освітньої діяльності у поєднанні 

формальних, неформальних та інформальних освітніх заходів. Заклади вищої 

освіти можуть виконувати весь функціонал поставлених завдань та нести 

відповідальність та фахову, кваліфікаційну підготовку, перепідготовку та 

саморозвиток особистості. Актуальним є гарантування державної підтримки 

закладів вищої освіти, як основних провайдерів, у створенні та функціонуванні 

центрів освіти дорослих та кваліфікаційних центрів на партнерських засадах, у 

тому числі на засадах державно-приватного партнерства.    

Освіта дорослих – це можливості, можливості щодо саморозвитку, 

самореалізації особи, групи осіб, колективу, суспільства. Це пріоритети 

отримання нових знань, вмінь і практичних навичок, це напрям мотивації та 

натхнення. Це навчання протягом усього життя з метою швидкого реагування 

на глобалізаційні зміни та адаптації до умов, які є мінливими та обумовленими 

світовими тенденціями у політичній, соціальній, економічній, екологічній 

сферах. Це створення можливостей щодо підвищення рівня освіченості 

населення, у тому числі у сфері цифрових технологій, інновацій, юридичній та 

фінансових сферах, суспільно-політичній, юридичній та інших сферах, які є 

суспільно значимими для фахівця, особистості та суспільства. Результативність 

використання кращих світових практик в Україні залежить від 

взаємоузгодженості інтересів усіх учасників освітнього процесу та визначення 



чітких механізмів їхньої взаємодії, пріоритетів державної підтримки закладів 

вищої освіти, як підготовлених до провадження освітньої діяльності соціально-

освітніх центрів.  

Практичне запровадження освіти дорослих потребує врегулювання 

інтересів усіх учасників освітнього процесу, взаємоузгодженості дій, рівнів 

відповідальності у провадженні освітньої діяльності, чіткого функціоналу та 

практичних можливостей закладів вищої освіти, як регіональних соціально-

освітніх центрів, за обов’язкової підтримки та гараній державної освітньої 

політики. Особливої актуальності питання поширення сфери й розвитку освіти 

дорослих набуло у контексті регіонального (територіального, місцевого) 

розвитку, що потребує підтримки громад та сільських територій. 
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Abstract. Modern globalization processes encourage transformation processes in various 
fields and areas, including education. The urgency of the issue is due to the need to train specialists 
for the labor market, development of society, raising the level of social literacy. The countries of the 
European Union have focused on the development of lifelong learning.  

The continuity of this process allows each person to acquire the necessary knowledge and 
skills, to obtain the relevant knowledge and competencies for the interests that are relevant given 
the change of profession or personal interests. It is worth noting that the continuity of the 
educational process is an important lever in the development of society, which has been proven 
historically. Transformation processes should take place with the active participation of educational 
institutions, which allow to adapt society to change and adjust training programs for the interests of 
certain groups and segments of the population. 

The issue of development of adult education is relevant in view of the activities and 
formation of united territorial communities, territorial (local) development, implementation of the 
State Strategy for Regional Development for 2021-2027.  

The purpose of the article is to substantiate the essence, features and main tasks in the field 
of adult education, to determine the priority areas of state policy in expanding the educational 
space, development of society and practical implementation of providers in the field of adult 
education. Methodologically, the study is based on identifying opportunities for the introduction of 
effective partnerships in education, substantiation of priorities for society and improving the 
education of citizens, including in the field of digitalization, internetization, digitalization. 

The main task of the study is to identify priority areas for adult education in view of the 
needs of society, labor market and personal interests of certain groups, the introduction of effective 
partnership mechanisms, including public-private partnerships. The debatability of the issue is due 
to the need for coherence of interests of all participants in the educational process and obtaining 
effective results of cooperation at all levels of government. Regulatory support in the field of adult 
education is only an entry base, as each participant in education throughout life must clearly 
understand their role and functional responsibilities, identify opportunities for their participation 
and anticipate possible outcomes. 

It is important to regulate the functional responsibilities of providers in the field of adult 
education, the creation of social and educational regional centers on the basis of higher education 
institutions (adult education center, qualification center) in order to ensure the quality of educational 
activities.  

The effectiveness of non-formal and informal education will have practical significance only 
if the personal interest of individuals and the peculiarities of the worldview, which may be limited 
by the relevant range of information and psychological limitations. That is why the task of 
university education is to change this narrow consciousness of most people who do not consider it 
necessary to expand their interests.  

The authors discuss the issue of introducing adult education given the need to regulate the 
interests of all participants in the educational process, as well as the coherence of actions and levels 
of responsibility in educational activities, functionality and capabilities of higher education 
institutions as regional socio-educational centers. 

The practical implementation of adult education requires the regulation of the interests of all 
participants in the educational process, coordination of actions, levels of responsibility in 



educational activities, clear functionality and practical capabilities of higher education institutions 
as regional social and educational centers, with mandatory support and good public education 
policy. The issue of expanding the scope and development of adult education has become especially 
relevant in the context of regional (territorial, local) development, which requires the support of 
communities and rural areas. 

Key words:  globalization, public interests, personal interests, public-private partnership, 
adult education, partnership in the field of adult education, social and educational center, public 
safety, social development, adult education center, soft skills. 


