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Бабаєва Огулбагт  

 

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ, РОЗВИТКУ  

І ВЗАЄМОЗБАГАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР 

 

Для сучасної європейської держави сьогодні сприяння організації 

навчання протягом усього життя є шляхом до так званої «Лісабонської 

мети», а саме, перетворення Європейського середовища на найбільш 

конкурентоспроможну і динамічну економічну зону в світі, здатну до 

стійкого економічного зростання. Це також сприятиме створенню 

більшого числа якісних робочих місць і зміцненню соціальної єдності. 

Системі освіти належить зіграти ключову роль у перетворенні цього 

наміру в реальність [1]. 

Для визначення поняття безперервної освіти використовується низка 

термінів. У сучасній літературі можна зустріти такі стійкі сполучення: 

«освіта дорослих» (adult education); «продовжена освіта» (continuing 

education); «подальша освіта» (further education); «відновлювана освіта» 

(recurrent education); «перманентна освіта» (permanent education); «освіта 

протягом життя» (lifelong education); «навчання протягом життя» (lifelong 

learning). У кожному з цих термінів зроблено акцент на певній стороні 

явища, але загальною є ідея тривалості та незавершеності освіти для 

дорослої людини.  

Проблематику безперервної освіти можна умовно розділити на дві 

основні сфери. Перша пов’язана з побудовою системи безперервної освіти 

як частини соціальної практики (соціально-освітній аспект безперервної 

освіти), друга – із процесом засвоєння людиною нового життєвого, 

соціального, професійного досвіду. Саме тому в другій половині 90-их 

років XX століття у сфері освіти дорослих було проголошено поєднання 

принципу безперервності освіти із принципом навчання протягом життя і 

формуванням суспільства знань. Тим самим зроблена спроба закріпити у 

суспільній свідомості розуміння взаємної відповідальності суспільства, 

держави й особистості за розвиток освітніх процесів.  

Для нашого часу характерні надзвичайно активні процеси зміни та 

оновлення знань. В останні роки помітно зросла динаміка соціальних 

процесів в цілому; люди в багатьох країнах виявляють високу мобільність 

в соціальному і географічному відношенні. Зміна середовища викликає 

необхідність засвоєння нових знань і компетенцій. Звідси виникає потреба 

в тому, щоб протягом всього свого життя людина постійно доучувалася і, 

можливо, переучувалася. Саме ці процеси маються на увазі, коли говорять 

про систему навчання впродовж усього життя.  

Для держави неперервна освіта є провідною сферою соціальної 

політики із забезпечення сприятливих умов загального й професійного 
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розвитку кожної особистості.  

Для суспільства в цілому неперервна освіта є механізмом 

розширеного відтворення його професійного та культурного потенціалу, 

умовою розвитку суспільного виробництва, прискорення соціально-

економічного прогресу країни.  

Для світового товариства неперервна освіта є способом збереження, 

розвитку і взаємозбагачення національних культур та загальнолюдських 

цінностей, важливим фактором та умовою міжнародного співробітництва в 

галузі освіти, а також розв’язання глобальних завдань сучасності.  

Загальне значення було сформульовано як певна цілеспрямована 

навчальна діяльність, що здійснюється на постійній основі з метою 

удосконалення знань, умінь і компетенцій, а також вона є відповідною 

таким цілям, як:  

 Особистісна реалізація;  

 Активна громадянськість;  

 Соціальна включеність [2].  

Кожна з названих цілей тією чи іншою мірою спрямована на 

підвищення рівня життєдіяльності людей, подолання різних соціальних 

бар’єрів, розширення можливостей активної участі кожної людини в 

прийнятті рішень. Міністри освіти країн-учасниць Болонського процесу 

підкреслили в Берлінському комюніке (2003 р.) важливість і необхідність 

того, щоб кожен громадянин мав можливість вибирати індивідуальну 

траєкторію навчання у відповідності до своїх бажань. 

Тим самим поняття «навчання протягом всього життя» значною 

мірою співвідноситься і з отриманням вищої освіти.  

Відповідно до цього вузам належить розробити систему заходів з 

метою створення умов навчання для різних категорій студентів, яка 

включала б визнання отриманої ними попередньої освіти (Акредитація 

попередньої освіти (АПО). Кожна країна-учасниця Болонського процесу, 

виходячи з національних особливостей політики освіти, розробляє систему 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (ЕПВО), засновану на 

Європейській системі перекладних залікових одиниць – ЕСТS.  

Також формується новий підхід, який вбачає ідею довічної освіти 

через призму особистості, її потреби задовольнити вимоги, інтерес 

дізнатися про щось більше із навколишнього середовища та бажання бути 

обізнаним. Метою в цьому стає всебічний розвиток особистості, її 

потенціалу і звичайно, «окультурення», що є необхідною умовою 

збереження культурних цінностей.  

У концепції навчання впродовж усього життя наголошується на 

необхідності комплексного підходу до розвитку трьох головних категорій 

цілеспрямованої навчальної діяльності: формальне навчання в освітніх 

навчальних закладах з подальшим наданням свідоцтва, атестата або 
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диплома; неформальне навчання в структурах додаткової та професійної 

освіти, а також спонтанне або неофіційне навчання в різних життєвих 

ситуаціях. Від здатності надбання молоддю та дорослими людьми нових 

умінь, затребуваних економікою, заснованої на знаннях та професіо-

налізмі, а також таких якостей, як уміння самостійно вчитися і позитивне 

ставлення до навчання, залежить успіх розвитку нашого суспільства і його 

економіки в майбутньому  
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СПІВПРАЦЯ З ОПОЗИЦІЄЮ:  

ДОСВІД ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇН 

 
У демократичному світі відбувається зміцнення статусу і 

розширення прав опозиції, особливо щодо контролю за діяльністю влади. 
Такі тенденції свідчать не тільки про посилення самої опозиції грати 
активну роль у політичному процесі, а й готовність влади до ведення 
прозорої і відповідальної політики – як наслідок дійсно справедливих 
виборів, які усувають від керівництва державою владу, що не спромоглася 
довести виборцям свою спроможність якнайкраще виражати їх інтереси. І 
наостанок: самі права великою мірою залежать від спроможності опозиції 
користатися ними і готовності їх відстоювати [3, с. 17]. 

У німецьких землях нова модель безпосередньої інституалізації 
опозиції з’явилася в 1970–1990-х роках. Виникли різні форми регулювання 
цього питання. Зокрема, можна назвати такі основні норми: 

1. Опозиція є важливою складовою парламентської демократії 
(Берлін, Гамбург, Шлезвіг-Гольштейн, Саксонія, Тюрінгія). 

2. Забезпечення рівних можливостей більшості й опозиції (Берлін, 
Меркленбург–Передня Померанія, Нижня Саксонія, Саксонія-Ангальт, 
Саксонія, Шлезвіг–Гольштейн, Тюрінгія). 

3. До цілей опозиції належать: 
а) критика програми та дій влади (Гамбург, Мекленбург-Передня 

Померанія, Шлезвіг-Гольштейн); 
б) творення політичної альтернативи (Гамбург, Шлезвіг-Гольштейн). 
4. Окреме фінансування опозиції (державою) (Нижня Саксонія, 

Саксонія-Ангальт, Тюрінгія). 


