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Неформальна освіта дорослих в 
Україні: 

status quo, перспективи та вплив на 
суспільство 



ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ НЕФОРМАЛЬНОЇ 
ОСВІТИ 

(світовий досвід) 
 

Ускладнення 
технологічних процесів 

Демографічна ситуація 

Міграційні процеси 

Зниження статусу багатьох 
інтелектуальних професій 



Формальна освіта  (ФО) 
забезпечує необхідними 
базовими знаннями 
 

ФО втрачає освітню монополію 
– не дає гарантій 100% інтеграції 
на ринку праці 

Неформальна освіта поглиблює 
компетентність, формує навички 
та вміння, що виходять за межі 
цілей ФО 

Неформальна освіта, завдяки 
своїй гнучкості, послаблює 
монополію, пропонуючи новий 
зміст і нові форми навчання, що 
покликані формувати адаптацію 
до постійних трансформацій  

Взаємодія формальної й неформальної освіти 



Комплексна пропозиція навчальних можливостей поза 
основними програмами освітніх інституцій, що стимулює 
розвиток людського капіталу регіону відповідно до цілей 

його стратегічного розвитку 

 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ 
- сертифіковані 
навчальні програми 
- тренінги, семінари 
- майстер-класи 
- навчальні візити 
- презентації, круглі 

столи, конференції 
- літні школи 
- вуличні університети 
- он-лайн платформи 

ПРОВАЙДЕРИ 
  
- Заклади освіти  

 
- Громадські 

організації 
 

- Бізнес 
 

- Агенції місцевого 
розвитку 
 

- Центри зайнятості 
 

- Освітні бізнес-
центри 
 

- Органи влади 

ВПЛИВ 
 
- Збільшення можливостей для 

людей різного віку 
- Підвищення якості життя 
- Зниження відтоку молоді з 

регіонів 
 

РЕЗУЛЬТАТ 
- Створення можливостей для 

особистісного і професійного 
розвитку 

- Зростання компетенцій, 
необхідних для розвитку 
регіонів 

- Збільшення кількості 
 старт-апів, цікавих ідей,  проектів 



We fight poverty through education and support development.  
As a globally acting professional organization for adult education,  
we build a sustainable system for further education along with citizens,  
educational organizations and governments. Together with the people in our  
partner countries, we establish places for lifelong learning. 



      6 суспільних компетенцій Оскара Негта 

 

 
• Компетенція ідентичності - Identitätskompetenz 

• Компетенція справедливості - Gerechtigkeitskompetenz 

• Економічна компетенція -  Ökonomische Кompetenz 

• Екологічна компетенція -  Ökologische Kompetenz 

• Технологічна компетенція - Technologishe Кompetenz 

• Історична компетенція -  Historische Кompetenz 

 



 ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


