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С. С. Ізбаш, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

(Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького, Україна) 

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАВЧАТИСЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ 

У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ АНДРАГОГІКИ 

Новий тип економічного розвитку, що поширюється нині в 

інформаційному суспільстві, спонукає громадян змінювати соціальний і 

професійний статус, постійно навчатися, перенавчатися, підвищувати 

кваліфікацію. Нині освіта суттєво перетинається з економічною й іншими 

сферами суспільства, а освітня діяльність стає надзвичайно важливою 

компонентою його розвитку. Освіта впродовж життя загалом, і освіта 

дорослих зокрема, є визначальним фактором розвитку як суспільства, так і 

держави.  

В Українському законодавстві нещодавно здійснено перші кроки на 

шляху до реалізації парадигми освіти впродовж життя: розроблено 

Концепцію освіти дорослих (автор – Лук’янова Л.Б.); вступив в силу Законі 

України «Про освіту» (2017), де в статті 6 серед головних принципів 

освітньої діяльності проголошено принцип сприяння навчанню впродовж 

життя, а у статті 18 визначено, що освіта дорослих 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.  

Концепція нової української школи проголошує формування у 

підростаючого покоління компетентності навчатися впродовж життя [2, 

с. 11]. Майбутні магістри освіти, як провідники знань у суспільстві, мають 

володіти цієї компетентністю передусім. Л. Лук’янова та О. Аніщенко 

стверджують, що освіта впродовж життя це не технічний або юридичний 

термін із точно визначеним змістом, а здебільшого загальнокультурний 

термін для визначення нової парадигми переходу від поетапної ступеневої 

системи освіти до індивідуальної. На сучасному етапі розвитку суспільства 

відбувається перехід від концепції «освіти на все життя» до концепції 

«освіти впродовж життя», провідними принципами якої є: нові базові 
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вміння для всіх з метою забезпечення неперервного доступу до освіти, 

одержання й оновлення вмінь, необхідних у інформаційному суспільстві; 

збільшення інвестицій у людські ресурси; інноваційні методики 

викладання та учіння для системи неперервної освіти – «довжиною та 

шириною в життя»; нова система оцінювання набутої освіти з метою 

врахування та визнання результатів неформальної та інформальної освіти; 

розвиток наставництва та консультування з метою забезпечення вільного 

доступу до інформації про освітні можливості людини по всьому світу та ін. 

Компетентність навчатися впродовж життя означає здатність до пошуку 

та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, організацію 

навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне 

керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати 

навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-

професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися 

впродовж життя [2, с. 11].  

Професійне навчання дорослої людини, зазвичай, сильно відрізняється 

від навчання дитини. Ось чому, говорячи про навчання дорослих, в 

останні десятиліття все більш активно на противагу педагогіці 

використовують поняття «андрагогіка». Андрогогіка – навчання дорослої 

людини. Слово походить від грецьких andros – чоловік і аgо – веду, 

виховую [3, с. 5]. 

У Мелітопольському державному педагогічному університеті імені 

Богдана Хмельницького до навчальних планів підготовки магістрів освіти 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки введено дисципліну 

«Андрагогіка». Адже майбутнім фахівцям в галузі освіти доведеться 

налагоджувати продуктивні контакти з батьками учнів, з колегами-

вчителями, адміністрацією школи та іншими членами громадянського 

суспільства. Тому важливо сформувати у майбутніх магістрів освіти стійку 

установку на необхідність навчатися впродовж життя через уявлення про 

андрагогіку як галузь наукового знання, навчальну дисципліну та сферу 

соціальної практики; донести до їх розуміння особливості взаємодії 

суб’єктів навчання в андрагогічному процесі; сприяти підвищенню 

соціальної компетентності, формуванню вмінь успішно включатися в будь-

які соціальні групи; сприяти усвідомленому вибору в них відповідної 

андрагогічної позиції в процесі взаємодії та застосовувати різні методи, 

форми, засоби, технології навчання дорослих. 

Можливості андрагогіки у формуванні компетентності навчатися 

впродовж життя пов’язані з орієнтацією майбутніх магістрів освіти на 

творчі пошуки, на необхідність аналізувати свою професійну діяльність, 

розробляти конкретні рекомендації щодо подальшого вдосконалення своєї 

діяльності, застосовувати форми і методи активного навчання дітей і 

дорослих. Важливе значення має самоосвіта як цілеспрямована 
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самостійна діяльність особистості з удосконалення наявних і засвоєння 

нових спеціальних (фахових) знань та їх творчого використання у процесі 

практичної діяльності. У зв’язку із цим українська дослідниця С. Архіпова у 

підручнику «Андрагогіка» виділяє такі різновиди самоосвіти: 

а) самоосвіта у період навчання на курсах підвищення кваліфікації; 

б) цілеспрямована робота із самоосвіти, пов’язана з підготовкою до 

виконання виробничих завдань чи конкретних заходів; 

в) самоосвіта, пов’язана з удосконаленням рівня культурної, 

спеціальної підготовки, вивченням, узагальненням і втіленням у практику 

передового досвіду та досягнень науки і техніки [3, с. 48]. 

Андрагогіка визначає функції професійного вдосконалення і розвитку 

магістра освіти впродовж життя. Серед них можна визначити наступні: 

набуття екологічної, культурної, технічної, економічної, лінгвістичної, 

комп’ютерної та ін. грамотності); підготовка до професійної діяльності, 

перепідготовка, підвищення кваліфікації, перекваліфікація; стимулювання 

і розвиток пізнавальних інтересів, пізнавальної активності; розвиток 

творчих здібностей;  вдосконалення духовного, культурного життя; 

підвищення загальної і професійної культури. 

Напрямами вдосконалення особистості магістра освіти впродовж 

життя є: 

– загальнокультурний, загальноосвітній (збагачення пізнавальних 

здібностей і наукової картини світу, поглиблення світосприйняття, 

задоволення духовних потреб у різноманітних галузях знань, передусім із 

літератури, мистецтва, культури); 

– професійний, підвищення кваліфікації й перекваліфікація; 

– гуманітарний (активізація духовних потреб педагога, його емоційний 

розвиток, вивчення мов, оволодіння знаковими системами культури); 

– національно-культурний; 

– суспільний (розширення сфери компетентності й відповідальної участі 

в житті школи і суспільства); 

– соціально-економічний (підвищення ділової активності та якості 

відносин у сфері педагогічної праці, оволодіння нормами права, 

соціальної педагогіки і психології); 

– соціально-політичний (поліпшення виконання соціальних ролей і 

підвищення культури спілкування); 

– прикладний (оволодіння прикладними знаннями та вміннями із 

вдосконалення особистості, її психічного і фізичного здоров’я, 

задоволення різнобічних інтересів) тощо [3, с. 49]. 

Сьогодні майбутній магістр освіти має зрозуміти, що важливо не тільки 

отримати професійну освіту, але й набути навичок навчатися впродовж 

життя для покращення свого здоров’я, компетентної участі у суспільному 

житті, змістовного відпочинку та розвитку своєї особистості. Вивчення 
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дисципліни «Андрагогіка» надає майбутнім магістрам освіти уявлення 

щодо етапів навчання впродовж життя, різновидів освіти, функцій і 

напрямів професійного вдосконалення й розвитку впродовж життя тощо. 

Усвідомлення майбутніми магістрами освіти можливостей, які розкриває 

андрагогіка щодо вдосконалення своєї особистості відкриває шлях до 

цілеспрямованого й науково обґрунтованого здійснення процесу 

навчання впродовж життя.  
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О. В. Радзімовська, 

кандидат психологічних наук 

(Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ 

У час швидких змін у світовому господарстві, соціальних процесах у 

суспільстві проблема реалізації потенціалу особистості набуває все 

більшого значення та актуальності. Освіта впродовж життя допомагає 

людини залишатися активним членом суспільства, виявляти ще не 

розкриті до цієї пори особисті здатності та здібності.  

Україні, як державі, що проходить процес євроінтеграції, важливо 

враховувати закріплені в документах ЄС основні положення навчання 

впродовж життя, зважаючи на національні освітні особливості та здобутки. 

Організовуючи навчальний процес для осіб дорослого віку важливо 

враховувати такі їхні особливості:  

1) вік (до мінусів якого можна віднести поступове зниження рівня 

розвитку пізнавальних процесів і станів пам’яті (короткочасної та 

довготривалої), уваги (обсягу, переключення, вибірковості), сприймання 

(сенсорно-перцептивних характеристик), до плюсів – суттєво не 

змінюються сталість і концентрація уваги, вербальний інтелект, що 

розвивається і після 40 років, розвиток вербально-логічних функцій 

(триває до 50 років); 

2) наявність життєвого та професійного досвіду; 
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