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АКМЕОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС  АНДРАГОГІЧНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ 
 

Висвітлено значення освіти дорослих з урахуванням сучасних соціально-економічних умов. Визначено 

сутність андрагогічної моделі навчання з позицій суб’єктної, об’єктної й буттєвої (онтологічної) реальності 

та обґрунтовано три групи принципів (загальнодактичні, андрагогічні й фундаментальні) освіти дорослих. 
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Раскрыто значение образования взрослых с учетом современных социально-экономических условий. 

Определено сущность андрагогической модели обучения с позиции субъектной, объектной и онтологической 

реальности, а также обосновано три группы принципов (общедидактические, андрагогические и 

фундаментальные) образования взрослых. 

Ключевые слова: андрагогика, акмеология, андрагогическая модель обучения. 

The article presented deals with the expanding of the importance of adult education in the light of 

contemporary socio-economic conditions. Under review is the essence of androgogical model of learning from a 

position of subject, object and ontological reality, as well as grounding the three sets of principles (general didactic, 

androgogical and basic) for adult education. 
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Становлення й розвиток системи освіти дорослих зумовлюється сучасними науково-

технічними перетвореннями, новими вимогами до кваліфікаційного рівня фахівців, швидким 

застаріванням і накопиченням  знань, удосконаленням технологій та сучасною органiзацiєю 

виробництва. Розвиток цієї освітньої галузі пов’язаний з іменами Ф. Пьоггелера (Нiмеччина), 

М. Ноулза та Р. Смiта (США), П. Джарвiса (Англiя), Л. Туроса (Польща). Психолого-

педагогічні дослідження дорослих здійснювалися К. Ушинським, у витоків теорії загальної 
освіти дорослих стояли М. Пирогов і В. Водовозов. Пізніше проблеми педагогіки дорослих та 

її місце в системі наук спробував розв’язувати Є. Мединський, який уперше виділив науку про 

виховання людини від народження через усе життя і назвав її антропогогікою. У сучаснiй 

період цією проблемою в Росії активно займаються С. Змєйов, С. Вершловський та ін. Серед 

українських дослідників, які вивчали різні аспекти освіти дорослих, слід назвати С. Архипову, 

С. Болтівця, Л. Даниленко, О. Огієнко, В. Олійника, Т. Протасову, С. Саган, Л. Сігаєву. 

Як свідчать результати соціологічних досліджень, у процесі економічних і соціальних 

перетворень значна кількість дорослого населення втратила відчуття стабільності, віри у власні 
сили й можливості, що забезпечують успішність життєдіяльності. За таких умов саме освіта має 

відіграти ключову роль у відновленні стабільності, динамічного розвитку суспільства, його 

громадянської, професійної й побутової культури. Оскільки в період реформ саме освіта стає 

провідним стабілізуючим чинником між новими соціальними уявленнями та ідеалами 

попередніх поколінь, які знайшли своє втілення в історичній традиції. В умовах радикальної 
зміни ідеологічних переконань, соціальних уявлень, ідеалів і буття людей загалом саме освіта 

виконує стабілізуючу функцію й сприяє адаптації людини до нових умов. Освіта є способом 

соціалізації особистості й забезпечення наступності поколінь, середовищем спілкування й 

залучення до світових цінностей, досягнень науки і техніки. Освіта прискорює процес розвитку 

й становлення людини як особистості, суб’єкта, забезпечує формування її духовності, 
світогляду, ціннісних орієнтацій і моральних принципів. Освіта покликана допомогти дорослій 

людині увійти в культуру, освоїти її цінності й успішно діяти в культурному бутті; її завданням 

є формування суб’єкта, здатного побачити проблеми, суперечності цього світу, розпредметити 

його, знайти нові комбінації відомих елементів і своєю діяльністю створити відсутні елементи, 



для того, щоб інсайт, творче осяяння породило нову культурну реальність, діяльність щодо 

створення культурних цінностей. 

Результати досліджень з психології дорослих свідчать, що людина в усі періоди її життя 

здатна набувати нові знання, розширювати світогляд, а під час професійної діяльності  
поглиблювати  досвід, за потреби оволодівати новими і суміжними професіями. Ефективність 

навчання дорослих залежить від багатьох чинників – мотивації, рівня підготовленості, 
прагнення навчатися, підвищувати свій професійний рівень, а відтак вимагає різних підходів й 

принципів у реалізації цілей навчання. 

Сприйняття інформації дорослим супроводжується її емоційним оцінюванням, при цьому 

мозок намагається "заблокувати" будь-яку інформацію, яка супроводжується негативною 

емоцією (навіть якщо це просто відчуття голоду, незручний стілець тощо). 

Отже дорослі люди прагнуть учитися, якщо реально вбачають необхідність навчання та 

можливість використати його результати для покращання свої діяльності. Зазвичай, дорослі 
активно беруть участь у процесі навчання, додаючи в навчальні ситуації власний досвід, 

життєві цінності та прагнуть співвіднести або ж підпорядкувати перебіг навчання власним 

цілям і завданням. 

Основні положення теорії навчання дорослих найбільш доцільно проаналізувати 

порівнюючи педагогічну й андрагогічну моделі навчання. У процесі аналізу ми використовуємо 

термін „моделі навчання”, вкладаючи у зміст поняття комплекс систематизованих чинників 

діяльності того, хто навчається й того, хто навчає. Водночас ураховуємо й інші компоненти 

навчального процесу, зокрема: зміст навчання, засоби, форми, методи, технології тощо. Проте 

провідними ознаками у моделі є діяльність суб’єктів навчального процесу. 

У педагогічній моделі навчання домінуюче положення посідає той, хто навчає. Саме він 

визначає практично усі параметри процесу навчання: цілі, зміст, форми, засоби й джерела 

інформації. Той, хто навчається посідає підлеглу, залежну позицію й водночас не має 

можливості суттєво впливати на планування й оцінювання процесу навчання. Його участь у 

реалізації навчання є також достатньо пасивною, оскільки переважає сприйняття й відтворення 

соціального досвіду. Тоді як в андрагогічній моделі провідна роль належить особі, яка 

навчається й у навчальному процесі є рівноправним суб’єктом. 

Як можна пояснити наявність таких розбіжностей?  

По-перше, сам розвиток  освіти визначає піднесення ролі, того хто навчається. Педагогіка, 

як відомо, виходить із принципової позиції, що учень у виборі змісту освіти займає пасивну 

роль, виключенням можуть бути профільні школи, тоді як дорослий учень свідомо обирає не 

тільки зміст освіти, але й форми, термін і рівень навчання.  

По-друге, здобутки інформаційних технологій дозволяють по-новому організувати 

навчальний процес, що суттєво змінює ролі суб’єктів навчального процесу.  

По-третє, осучаснення педагогічних концепцій призводить до усвідомлення 

необхідності надання більшої свободи вибори тим, хто навчається. 

Найбільш вагомі відмінності в моделях навчання – педагогічній й андрагогічній, 

М. Ноулзом викладені за дванадцятьма позиціями: самоусвідомлення того, хто навчається; 

досвід того, хто навчається; готовність до навчання; застосування набутих знань; орієнтація у 

навчанні; психологічний клімат у навчанні; планування навчального процесу; визначення 

потреб навчання; формулювання цілей навчання; проектування навчального процесу; 

навчальна діяльність; оцінювання результатів навчання. 

Нині має місце певна невідповідність змісту освіти дорослих вимогам сучасного соціуму, 

а також невідповідність психологічної й професійної готовності спеціалістів до змін, які 
відбуваються в суспільстві. У такому контексті андрагогічну модель навчання неможна 

розглядати поза основами загальної теорії освіти, яка ґрунтується на  інтеграції класичних, 

посткласичних й інноваційних методологічних підходів. Таку інтеграційну сутність можна 

визначити з позицій: 

– суб’єктної реальності, тобто розвитку загальної, професійної і додаткової освіти на 

основі філософсько-антропологічного, феноменологічного, герменевтичного, акмеологічного й 

праксиологічного підходів; 

– об’єктної реальності, тобто дослідження сучасного соціуму, освітньої реальності як 

життєвизначального чинника щодо виконання дорослою людиною різних видів діяльності з 



позицій антропосоціального, системного, діяльнісного, компетентнісного і прагматичного 

підходів; 

– буттєвої (онтологічної) реальності, яка передбачає духовну взаємозумовленість 

цінностей і сенсів зазначених реалій і взаємодію дорослої людини з сучасним світом, 

культурою, природою з точки зору онтологічного, еволюційного, контекстного, 

культурологічного і синергетичного підходів. 

Розв’язання окреслених завдань на практиці стає можливою лише за умови додержання 

дидактичних принципів, які за С. Гончаренком відображають теоретичні підходи до побудови 

будь-якого навчального процесу та керування ним [1]. 

Так, В. Краєвський вважає, що усю номенклатуру принципів можна відобразити у трьох 

основних принципах [4, с. 55]: 

1. Відповідності освіти рівню сучасної науки, виробництва та основним вимогам 

демократичного суспільства. 

2. Урахування єдності змістової та процесуальної складових навчання, що передбачає 

сукупність усіх видів людської діяльності в їх взаємозв’язку з предметами навчального плану. 

3. Структурної єдності змісту освіти на різних рівнях її формування з врахуванням 

особистісного розвитку і становлення особистості, який передбачає взаємну врівноваженість, 

пропорційність і гармонійність компонентів освіти. 

У цьому контексті слушним є зауваження В. Загвязинського щодо доцільності 
доповнення названого переліку принципом відображення в змісті освіти провідних елементів 

світової і вітчизняної культури, які  розкривають потенціал особистісного розвитку того, хто 

навчається [3], а відтак сприяють культурологічній спрямованості процесу екологічної освіти 

дорослих. Водночас російські вчені доводять, що на кожному рівні навчальної діяльності 
доцільно включати такі компоненти: систему наукових знань; способи діяльності в типових 

ситуаціях; досвід творчої діяльності; досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу [5]. 

Обґрунтування змісту освіти дорослих, вимагає врахування таких основоположних 

принципів: 

– відповідності змісту освіти рівню сучасної науки, виробництва та вимог розвитку 

сучасного демократичного суспільства; 

– урахування єдності змісту та процесу навчання, що передбачає презентабельність усіх 

видів суспільної діяльності у взаємозв’язку з усіма предметами навчального плану; 

– структурної єдності змісту освіти на різних рівнях його формування з урахуванням 

особистісного розвитку та становлення тих, хто навчається, на засадах взаємної 
урівноваженості, пропорційності й гармонійності компонентів освіти [4, с. 54-55]. 

Окрему роль в освіті дорослих виконують дидактичні принципи (свідомості й активності, 
наочності, систематичності та послідовності, міцності, доступності, науковості і зв’язку теорії 
з практикою), урахування яких сприяє доцільному структуруванню змісту, обранню позицій та 

установок, з якими суб’єкти навчального процесу підходять до організації навчання, пошуку 

його оптимізації.  
Так принцип індивідуалізації визначає необхідність урахування інтелектуальних, 

емоційних та інших особливостей дорослої людини; диференціації - сприяє успішному 

засвоєнню знань у відповідності до виявлених особливостей особистості; демократизації – 

забезпечує прояви ініціативи, творчості суб’єктів навчання. Усі принципи взаємопов’язані та 

взаємозалежні, вони доповнюють і зумовлюють один одного, утворюючи при цьому цілісну 

систему. 

Оскільки ми розглядаємо освіту дорослих без чіткої конкретизації умов її реалізації на 

практиці, тобто – у формальній чи неформальній формі, необхідно розкрити принципи, які є 

найбільш загальними в організації процесу навчання дорослих людей. 

Принцип єдності трьох середовищ (навчальне, професійне, соціальне). Освіта для 

дорослих створюється як система, що об’єднує в освітній простір декілька різнорідних 

середовищ існування дорослих, де здійснюється їхня освіта. Навчальне середовище – 

середовище, де безпосередньо відбувається навчання у вигляді роботи над навчальним 

матеріалом, курсів під керівництвом викладача. Професійне середовище – середовище, у якому 

навчання поєднано з професійною діяльністю і здійснюється у специфічних формах, пов’язаних 

з її аналізом і розвитком засобом навчальних матеріалів і освітніх технологій. Соціальне 



середовище – середовище, у якому навчання впливає на формування нових цінностей життя і 
діяльності засобами участі дорослих в організованих процесах комунікації. 

Принцип відкритості освітнього простору. Освіта є доступною, навчання може 

починатися з будь-якого рівня, на відстані, без відриву від основної діяльності. Наявна 

можливість для вибору умов навчання, яке поєднано з професійною діяльністю. Навчання 

спрямовано на саморозвиток – орієнтовано на зміни, внаслідок зміни освітніх потреб. 

Ураховуються індивідуальні здібності осіб, що навчаються. Побудовано на основі комунікації 
між усіма суб’єктами освітньої системи. Створює умови для самоактуалізації за рахунок вибору 

„траєкторії” навчання. 

Принцип синтезу трьох підходів до освіти. Андрагогічний підхід – створює можливості 
для врахування особливості дорослих, які навчаються, й водночас зайняті професійною 

діяльністю. Особистісно орієнтований підхід – орієнтує на врахування закономірностей 

розвитку особистості дорослих. Контекстний підхід – спрямовує на контекст освітнього 

процесу як умови перетворення навчальних знань в професійні. 
Принцип діяльності. Зміст навчальних матеріалів необхідно вибудовувати навколо 

основних видів діяльності дорослих, що навчаються. В основі організації освітніх процесів 

мають бути враховані особливості професійної діяльності осіб, що навчаються. Організація 

процесу навчання має бути побудована на рефлексії дорослих, результатів їх власної діяльності. 
Принцип постійної підтримки. Під час навчання дорослих мають бути передбачені різні 

форми підтримки їхньої діяльності на етапах: початку навчання; власне навчання; після 

засвоєння навчального матеріалу. Форми підтримки можуть бути різними, наприклад, 

консультування, інформування, оновлення навчальних матеріалів. 

Принцип професійної мотивації. Разом з процедурами навчання має бути передбачена і 
впроваджена система мотивації дорослих до навчання через: отримання можливості 
неперервного консультування; отримання можливості оновлення інформаційного забезпечення 

професійної діяльності; отримання можливості кар’єрного росту засобами участі у навчанні [7, 

с.268-283]. 

Принцип елективності навчання. Його урахування означає надання тим, хто навчається, 

певної свободи у виборі цілей, змісту, форм, методів, джерел, терміну, часу, місця навчання, 

оцінювання результатів навчання. 

Принцип розвитку освітніх потреб. По-перше, оцінювання результатів навчання 

відбувається шляхом виявлення реального ступеню засвоєння навчального матеріалу й 

визначення джерел інформації, без яких досягнення мети навчання стає неможливим; по-друге, 

процес навчання  підпорядковується формуванню нових освітніх потреб у тих, хто навчається, 

а їх конкретизація відбувається після досягнення попередньої цілі навчання. 

Принцип контекстності навчання (А. Вербицький). З одного боку навчання дорослих, 

переслідує конкретні, життєво важливі цілі для того, хто навчається, й орієнтовано на 

виконання ним соціальних ролей або удосконалення особистості, а з іншого, ураховує 

професійну, соціальну, побутову діяльність з опорою на просторові, часові, професійні 
чинники. 

Принцип рефлективності, заснований на свідомому ставленню до навчання, що 

становить вагому складову само мотивації дорослого учня. 

Провідна особливість принципів андрагогічної моделі полягає у тому, що вони 

визначають діяльність організації процесу навчання, тоді як принципи педагогічної моделі 
регламентують діяльність тих, хто навчається. 

Методологія дослідження проблеми має опиратися на провідні положення державної 
політики в освіті й нові фундаментальні принципи в освіті дорослих, зокрема [6, с.72]: 

•  випереджувальній орієнтації на міждисциплінарний синтез і методологічну інтеграцію 

й андрагогічних досліджень; 

•  концептуального подолання класично-просвітницького проекту освіти дорослих для 

виходу на інноваційну парадигму; 

•  якісних відмінностей андрагогічної і педагогічної освіти; 

•  онтологічного плюралізму, що передбачає формування множинності типів мислення; 



•  трансцендентальності, що характеризується заглибленням людини у власні культурні і 
буттєві чинники, виходом за особисті межі і обмеження, а також визнанням у людині 
віртуальної глибини, невичерпності духовного світу; 

•  соціокультурного інституціонального аналізу, що передбачає роботу з культурними 

взірцями, духовно-моральним досвідом людини, структурами повсякденного життя; 

•  забезпечення еволюційної стійкості і стабільності прогресивної соціальної динаміки 

засобами розвитку неперервної освіти як соціального інституту; 

•  презумпція суб’єктності дорослої людини у виборі стратегій неперервної освіти; 

•  акмеологічний принцип розвитку дорослої людини, яка має реалізовувати як тактичні, 
так і стратегічні цільові напрями цього розвитку.З метою реалізації державної політики в 

галузі освіти дорослих доцільно: 

1. Прийняти Закон України „Про освіту дорослих” та відповідні підзаконні акти. 

2. Закріпити гарантії розвитку освіти дорослих через виокремлення спеціальних статей 

бюджету, розроблення механізму фінансової підтримки найбільш „віддалених” від системи 

освіти соціальних груп, забезпечення доступності освітніх послуг для всіх дорослих громадян 

незалежно від рівня і спрямування набутої раніше освіти, прибутків і місця проживання, віку і 
стану здоров’я. 

3. Розглянути питання про можливість суттєвого кадрового розширення сектору 

післядипломної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, включення до 

його повноважень та функцій питань щодо координації й управління системою освіти 

дорослих. 

4. Включити до Національного класифікатора України: Класифікатора професій 

професію андрагог та здійснювати у вищих педагогічних навчальних закладах підготовку 

відповідних фахівців для потреб ринку праці та освіти дорослих. 

5. Запровадити систему реального економічного стимулювання роботодавців щодо 

розвитку і здійснення професійного навчання персоналу підприємств, організацій, установ. 

6. Здійснити заходи щодо регулювання навчання і працевлаштування інвалідів, 

обґрунтувати перелік інтегрованих професій для підготовки інвалідів за модульною системою 

в професійно-технічних навчальних закладах з професій, що користуються попитом на ринку 

праці. 
7. Розвивати систему неформальної освіти людей похилого віку. З цією метою 

забезпечувати різнобічну підтримку з боку органів державного управління та місцевого 

самоврядування створення і роботи об’єднань та  груп за інтересами; стимулювати діяльність 

недержавних громадських, спонсорських організацій, які долучилися або виявляють готовність 

долучитися до впровадження проекту „Університети третього віку”. 

Лише системна увага до проблем освіти дорослих, чітка національна стратегія в цій сфері 
зможуть перетворити Україну на сучасну цивілізовану демократичну державу, де інтереси і 
потреби кожної людини є предметом турботи держави і суспільства. 

Таким чином, ми визначили три групи принципів андрагогічної моделі навчання: 

загальнодактичні, андрагогічні й фундаментальні. Оптимальні умови їх використання мають 

ураховувати як вікові особливості різних категорій дорослих, як рівень їх соціальних потреб на 

відповідному життєвому етап, так і акмеологічні закономірності розвитку дорослої людини. 
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