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Освіта дорослих в наш час виконує не тільки функцію економічну, а й важливу 

соціально-культурну функцію. Це дає можливість дорослим, які навчаються, 

усвідомити основні тенденції соціального розвитку країни, становлення 

громадянського суспільства, міжкультурної і міжетнічної взаємодії. 

Знання в наш час стали потужною рушійною силою розвитку суспільства. І 

фактично від відношення кожної людини до питання власної освіти стає визначним у 

розбудові її кар’єри і життєвих успіхів. В цьому сенсі дуже вдалим здається вислів 

С.Клепка про те, що кожна людина має стати філософом власної освіти, розвиваючи 

власну здатність до активного самовизначення в освіті. Здатність стати «філософом 

власної освіти», зауважує далі С.Клепко, можна розвивати. Для цього потрібно 

культивувати три уміння: 

- «бачити» предмет на відстані; 

- «бачити» його під новим кутом зору; 

- переживати моменти «оторопіння». 

Розвиваючи думку «стати філософом власної освіти», важливо зрозуміти, яким 

чином вона може бути конструктивною для працюючого педагога. По-перше, йому 

освіта потрібна з точки зору розробки ефективної програми власного розвитку. По-

друге, педагоги, як правило стурбовані питанням, як краще навчати, тобто розвитком 

власної технології, методики, дидактики. Можна очікувати прагматичного бажання 

педагогів дістати розробки матеріалів конкретних уроків. Але необхідно розуміти, що 

конкретні рекомендації і питання реалізуються учителем лише за умови наявності 

певного знанієвого потенціалу, базової ерудиції. 

І третє. Педагог, щоби бути успішним має розуміти реальну модель школи, в якій 

він працює і повинен знати про інші існуючі моделі. Це не лише справа керівництва 

школи, а й усіх педагогів, тому що без ефективного управління школою буде 

неефективним і управління в класі. 



Це активізує пошук нових підходів до навчання дорослої людини, тому що 

розроблені в педагогіці форми, методи та технології навчання базуються на 

особливостях дітей різного віку і їх застосування при навчанні дорослих не є 

ефективним. Специфіка освіти дорослих стала предметом окремих досліджень вчених, 

що згодом створило передумови появи андрагогіки – науки про навчання дорослих 

(від «andros» – доросла людина та «agoge» – управління, виховання).  

Американський вчений Е.Ліндеман сформулював основні положення навчання 

дорослих, які не втратили і сьогодні своєї значущості: 

1. освіта- це життя, а не просто підготовка до невідомого майбутнього; 

2. освіта – це неперервний процес, що базується на неформальних ідеалах; 

3. освіта дорослих починається там, де закінчується професійна освіта, а її мета – 

наповнити смислом усе життя; 

4. в основі розвитку освіти дорослих лежать певні ситуації, а не предмети. 

Якщо в традиційній освіті учень повинен пристосовуватись до вимог навчального 

закладу, навчального плану, то в освіті дорослих навчальні плани та програми 

складаються з урахуванням потреб та інтересів слухачів, самою великою цінністю в 

процесі навчання дорослих є досвід слухача. 

Навчання дорослих базується на взаємоповазі, взаєморозумінні, 

взаємосприйнятті, взаємодії. На думку засновника теорії навчання дорослих Н.Ф.С. 

Грундтвига, взаємодія повинна бути вільною, живою та природною. Свобода – основна 

умова взаємодії. У цьому контексті Грундтвиг наполягав на пізнанні людиною себе 

перед тим, як пізнавати інших, «…Людина повинна вміти казати «ми», водночас 

мислячи «я»…Кожен з нас є унікальним, тому є зовсім природним почувати себе 

«цікавим», але не робити помилки, вважаючи, що тільки ти й можеш бути цікавим. 

Важливо бути самим собою, не замикатися у собі. Ми не повинні тікати від реальності.  

Ми повинні дивитися в обличчя життю. 

   Це дає можливість тим, хто навчається оволодіти інтегрованим мисленням, 

при якому індивід здатен контролювати своє мислення та навчання (доросла людина) 

на відміну від ситуації, коли мислення людини тільки адаптується до авторитету чи 

досвіду інших (учень). 

   Н.Ф.С. Грундтвиг вважав життєвий досвід єдиним шляхом для людини до 

істинного знання, дає можливість ефективно використовувати його  у навчанні 

дорослих, створює умови для самоспрямованого навчання. 



Саме та таких  андрагогічних засадах організовано навчання на факультеті 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіону КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти». 

   Систему підвищення кваліфікації ми прагнемо будувати з урахуванням 

діагностики освітніх потреб і рівня кваліфікації учителів, що дозволяє керувати 

процесом розвитку професіоналізму і визначати індивідуальний освітній маршрут 

підвищення кваліфікації кожного учителя. 

   За основу роботи факультету підвищення кваліфікації нашої Академії ми 

беремо: 

-реалізацію вимог і принципів Болонської декларації, що передбачає 

впровадження оптимальних технологій, методів навчання, інформаційного і науково-

методичного забезпечення у сфері освіти дорослих; 

-поєднання традиційних і новітніх методів підвищення кваліфікації, 

модернізацію навчального процесу шляхом впровадження очно-заочно-дистанційної 

форми навчання і інноваційних освітніх технологій, індивідуального навчання; 

-диференціацію змісту навчання відповідно до кваліфікаційних характеристик 

керівних і педагогічних кадрів; 

-поступовий перехід на кредитно-модульну систему з елементами дистанційного 

навчання 

 -побудову змісту підвищення кваліфікації з урахуванням виявлених утруднень в 

педагогічній діяльності, різнобічних педагогічних проблем; 

 -постійне оновлення змісту навчальних програм, робочих навчально-

тематичних планів і занять відповідно до запитів наших слухачів і законодавчо-

нормативних вимог;  

 -активне залучення учителів до розробки програм професійного зростання; 

 -відпрацювання нових професійно-педагогічних способів діяльності 

безпосередньо на практиці; 

 -індивідуальну освітню траєкторію кожного учителя у підвищенні кваліфікації; 

- поєднання, взаємодоповнення професійного та особистісного зростання, 

мотивацію безперервного саморозвитку; 

- розширення ступеня усвідомлення фахівцем різноманітних подій, що 

відбуваються на всіх рівнях його взаємодії зі світом.( загальнолюдських, професійних, 

особистісних); 



- формування сучасного стилю мислення, характерними ознаками якого 

є:системність, гнучкість, динамізм, перспективність, історизм, концептуальність; 

- зростання рівня толерантності,  прагнення до конструктивізму, 

співробітництва, відмова від конфронтації; 

- опредмечування теоретичних знань та узагальнення життєвого досвіду; 

- засвоєння особистістю ефективних стратегій та технік самореалізації, 

життєтворчості в провідних сферах життя (професійній діяльності, соціальному 

середовищі тощо); 

- доопрацювання тих складових професійної діяльності, які не були 

засвоєні раніше, напрацювання прийомів компенсації або подальшого розвитку тих 

якостей, які були недостатньо сформовані; 

- створення власної системи діяльності, в якій органічно поєднуються 

індивідуальні якості і нормативні вимоги. 

     Вказані принципи відіграють вирішальну роль в успішному навчанні 

педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації та подальшій їх плідній 

професійній діяльності. 
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