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Будь-яке навчання людини, є не що інше, 
як мистецтво сприяти прагненню 
природи до свого власного розвитку. 

І. Г. Песталоцці 
 

Треба багато вчитися, щоб мати трохи 
знань. 

Ш. Монтеск’є 
 

У сучасних умовах розвитку суспільства освіта та навчання дорослого 
населення набувають вагомого значення у процесі утвердження принципів 
неперервності навчання, проектування стратегії індивідуального 
професійного й особистісного розвитку впродовж життя. Освіта дорослих 
займає одну з ключових ідей в системі розвитку та модернізації освіти 
загалом. 

Освіта дорослих забезпечує безпосередній процес розвитку 
особистості, визначає шляхи реалізації й оновлення цього процесу. Вона 
передбачає всебічний прогрес розвитку особистості у період її самостійного 
життя шляхом поступового збагачення попередньо набутих знань і вмінь. 

Нині освіта дорослих охоплює увесь комплекс організованих освітніх 
процесів, незалежно від змісту, рівня й методів – формальних, неформальних 

та інформальних, які дають можливість продовжувати 
освіту, оновлювати знання, набуті в школі, вищих 
навчальних закладах, а також опановувати практичні 
навички, завдяки чому доросла людина має можливість 
збагачувати досвід, підвищувати професійну 
кваліфікацію або ж набути нову професію й таким чином 

брати участь у збалансованому й незалежному соціальному, економічному і 
культурному розвитку, прагнути до загальної освіченості, моральної 
компетентності і духовної культурі. 

У проєкті Закону України від 07.09.2020 р. «Про освіту дорослих» 
визначено правові, організаційні та економічні засади функціонування і 
розвитку освіти дорослих як системи освітніх заходів та практичної 
діяльності, спрямованих на оволодіння дорослою особою знаннями, 
вміннями та навичками шляхом формальної, неформальної та інформальної 
освіти з метою особистісного та професійного розвитку, адаптації до 
соціальних, економічних та інших змін у суспільстві, створює умови для 



ефективної співпраці всіх заінтересованих сторін з метою реалізації права 
дорослої особи на безперервне навчання впродовж життя для задоволення її 
особистісних потреб з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку та 
запитів економіки. 

Зважаючи на актуальність питання, фахівцями ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського підготовлено рекомендаційний бібліографічний 
список «Освіта дорослих: основні засади та перспективи», який складається 
з трьох розділів: 

І. Нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення 
освіти дорослих. 
ІІ. Освіта дорослих: сучасні реалії, тенденції та перспективи. 
ІІІ. Зарубіжний досвід освіти дорослих. 

Cписок має наскрізну нумерацію. У межах розділів документи 
розміщено за абеткою авторів і назв. У розділі І бібліографічні записи 
нормативно-правових документів згруповано за принципом верховенства 
права й абеткою назв. Використовується система гіперпосилань на 
електронні версії документів. Хронологічні рамки дібраного матеріалу: 2017–
2022 рр.  

Бібліографічний список адресовано науковцям, викладачам, 
студентам, аспірантам, керівникам навчальних закладів, вчителям, 
бібліотечним фахівцям, усім, хто цікавиться цією проблематикою. 
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