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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність та доцільність дослідження. Сучасна міжнародна педагогічна 
реальність характеризується тенденцією постійного розвитку, що проявляється в 
посиленні взаємовпливу і взаємопроникнення між формальною і неформальною 
освітою. Національні системи освіти є визначальними компонентами педагогічної 
реальності, стан розвитку яких відображає духовну і матеріальну культуру 
народів. Суспільно-політичні зміни в Україні, завдання побудови демократичного 
суспільства на засадах громадянських цінностей потребують, як переконує 
світова практика, прогресивної системи національної освіти, яка б відповідала 
міжнародним стандартам і сприяла інтеграції до європейського освітнього 
простору. Варто зазначити, що в Україні останнім часом здійснено важливі 
заходи, спрямовані на реалізацію державної політики щодо неперервної освіти: 
прийняття Закону "Про освіту" (1991 p.), Державної національної програми 
"Освіта" (Україна X X I століття) (1993 р.), "Концепції розвитку дистанційної 
освіти" (2000 p.), "Національної доктрини розвитку освіти" (2002 p.), проведення 
щорічних міжнародних тижнів "Освіти дорослих в Україні", продовження 
досліджень з проблем освіти дорослих. 

Важливе значення для України має вивчення європейського педагогічного 
досвіду, що підтверджує неможливість забезпечення лише формальною освітою 
пізнавальних потреб громадян, які виникають через швидкі технічні, соціальні та 
економічні зміни в суспільстві. А тому суттєвого впливу набуває підтримка і 
розвиток різних напрямів неформальної освіти. Асамблея Ради Європи розробила 
рекомендації "Про неформальну освіту" (2000 р.), в якій підтверджується, що 
неформальна освіта є важливою частиною неперервного навчання для 
адаптування в постійно змінюваному середовищі. 

Особливого успіху в поєднанні формальної та неформальної освіти для 
дорослих досягла Швеція - одна з найбільш економічно розвинених країн світу з 
ефективною системою соціального захисту населення, високим рівнем освіти та 
потужними демократичними традиціями. Велику роль у становленні 
демократичних відносин у шведському суспільстві відіграє неформальна освіта 
дорослих, яка має більш ніж сторічну історію свого розвитку, довела свою 
життєздатність і ефективність та зробила значний внесок у розвиток країни. У 
Швеції для визначення неформальної освіти дорослих застосовується термін 
"фолкбілднінг" (folkbildning). Найбільші громадські рухи та організації (рух 
профспілок, споживачів, пенсіонерів, охорони навколишнього середовища, 
спортивні, молодіжні та конфесійні організації) тісно пов'язані та підтримують 
цей різновид освіти. 

Унікальність шведської неформальної освіти дорослих полягає в тому, що 
майже три чверті населення цієї країни залучені в неперервну пізнавальну 
діяльність, яка реалізується в гуртках для дорослих (studiecirklar) навчальних 
асоціацій (studieforbund) та народних вищих школах (folkhogsskola) і грунтується 
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на добровільності та доступності, забезпечуючи умови для навчання упродовж 
життя. 

Підкреслимо, що неформальна освіта дорослих у Швеції характеризується 
пошуком нових засобів і прийомів пізнавальної діяльності і є предметом 
постійного дослідження шведських педагогів: різні аспекти історії фолкбілдінгу 
(Л. Арвідсон (L. Arvidson), Г. Блід (Н. Blid), Г. Блумквіст (Н. Blomqvist), 
І. Йохансон ( I . Johansson), І. Ландстрем (I . Landstrom), С. Ларсон (S. Larsson), 
Г. Нордваль (Н. Nordvall), Л. Фуруланд (L Furuland)); ідентифікація поняття 
"фолкбілднінг" (П. Гоугоулакіс (P. Gougoulakis), Б. Густавсон (В. Gustavsson), А.-
М. Лагіндер (А.-М. Laginder), М. Норефорс (М. Norefors), Г. Сундгрен 
(G. Sundgren)); забезпечення освітнього розвитку дорослих у навчальних гуртках і 
вищих народних школах (Е. Андерсон (Е. Andersson), Г. Берглунд (G. Berglund), 
Р. Берндтсон (R. Berndtsson), П. Ельстрем (P. Elstrom), О. Ольсон (О. Olsson), 
М. Скелд (М. Skold)), впровадження інформаційно-комунікативних технологій у 
неформальну освіту дорослих (Т. Персон (Т. Persson), Р. Сельйо (R. Saljo), 
Е. Фореус (Е. Fahroeus), особливості взаємодії і взаємовпливів неформальної і 
формальної освіти (К. Седерблад (С. Cederblad), І. Тернквіст (I . Tornqvist). 

Значний науковий інтерес становлять праці російських учених-педагогів 
С. Батишева, С. Вершловського, С. Змійова, Ю. Колюткина, А. Мітіної, 
О. Леонтьєвої, Н. Лобанова, Є. Огарьова, В. Онушкіна, В. Скворцова, які зробили 
значний внесок у розробку теорії та технології освіти дорослих. Привертають 
увагу дослідження литовських учених І. Луобікене та Е. Буткявічене стосовно 
мотивації дорослих до навчання. 

Інтенсивні наукові дослідження різних аспектів освіти дорослих у 
вітчизняній і міжнародній педагогічній реальності ведуться українськими 
вченими (В. Александров, Т. Білобровко, С. Болтівець, С. Коваленко, С. Мирвода, 
Н. Ничкало, О. Огієнко, Т. Пішеніна, В. Радкевич, С. Сисоєва, Л. Сігаєва, 
В. Скульська, Н. Федорова та ін.). 

Проте в Україні комплексне дослідження неформальної освіти дорослих як 
невід'ємного компонента шведської системи неперервної освіти досі не 
здійснювалося. Тому, на нашу думку, дослідження системи неформальної освіти 
дорослих у Швеції заслуговує на увагу і може збагатити вітчизняну педагогічну 
думку передовими ідеями і здобутками. Таким чином, соціальне та науково-
педагогічне значення проблеми вивчення неформальної освіти дорослих, потреба 
глибокого наукового осмислення цього явища, необхідність педагогічного 
прогнозування можливості його розвитку в Україні зумовили вибір теми 
дисертаційного дослідження: "Неформальна освіта дорослих у навчальних 
гуртках Швеції". 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконано згідно з тематичним планом науково-дослідної роботи 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка і є складовою 
теми "Зміст та шляхи покращення освіти у вищій школі в умовах 
багатоступеневої підготовки спеціалістів" (державний реєстраційний номер 
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0102U003106). Тему дослідження затверджено вченою радою факультету 
соціології і психології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (протокол № 9 від 25.05.2005 р.) та узгоджено в Раді з координації 
наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 10 
від 26.12.2006 p.). 

Мета дослідження - здійснити цілісний науковий аналіз явища 
неформальної освіти дорослих у навчальних гуртках Швеції і розробити 
рекомендації щодо можливостей творчого використання прогресивних ідей 
шведського досвіду в Україні. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання дослідження: 
проаналізувати неформальну освіту дорослих як компонент освітньої системи 
Швеції; 
здійснити історико-педагогічний аналіз, виокремити та охарактеризувати 
основні етапи становлення та розвитку неформальної освіти дорослих у 
Швеції, визначити основні тенденції її розвитку на сучасному етапі; 
виявити особливості забезпечення освітнього розвитку дорослих у шведських 
навчальних гуртках; 
дослідити специфіку підготовки керівників шведських навчальних гуртків; 
розробити науково-методичні рекомендації щодо творчого використання 
прогресивних ідей шведського досвіду навчання дорослих у вітчизняній 
педагогічній науці і практиці. 
Об'єкт дослідження - система освіти Швеції. 
Предмет дослідження - неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках 

як компонент шведської системи освіти. 
Концептуальні ідеї дослідження: неформальна освіта дорослих -

багатовимірне соціоосвітнє явище, що має тривалу історію свого становлення та 
розвитку і набуло значного поширення в міжнародній педагогічній реальності, 
зокрема у Скандинавських країнах. Для шведської неформальної освіти дорослих 
властивим є специфічні прояви її функціонування, зокрема навчальні гуртки 
(studiecirklar). 

"Педагогіка навчального гуртка" (cirkelns pedagogik) ґрунтується на 
добровільній участі у навчальному процесі, співробітництві, активності, 
рівноправній взаємодії керівника з учасниками, використанні професійного і 
суспільного досвіду, самоврядуванні і реалізується шляхом застосування 
інтерактивних методик, що забезпечує її успішність і результативність. 

Порівняльно-педагогічне дослідження становлення і розвитку неформальної 
освіти дорослих у навчальних гуртках Швеції дасть змогу: виявити шляхи 
удосконалення сучасної освіти, зорієнтовані на створення суспільства, що 
навчається; проаналізувати роль суспільно-громадських рухів у забезпеченні прав 
особистості на навчання упродовж життя; виявити позитивні аспекти шведського 
досвіду неформального навчання дорослих для обґрунтування і прогнозування 
розвитку вітчизняної освітньої системи у контексті подальшої демократизації і 
гуманізації. 
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Методологічну основу дослідження становлять: теорія наукового пізнання, 
важливі філософські положення про різнобічний та гармонійний розвиток 
особистості, про єдність процесів, взаємовплив і взаємозалежність явищ 
об'єктивної дійсності, поняття про єдність теорії і практики, загального і 
особливого, про відносність педагогічної істини і її абсолютність у межах 
визначеного інтервалу досліджуваного явища, педагогіко-антропологічний підхід. 
У дослідженні ми виходимо з ідей гуманізації та неперервності освіти, положень 
про розвиток особистості за умови її активної участі у пізнавальному процесі. 

Теоретичну основу дослідження становлять концептуальні положення: 
класичної педагогіки в аспекті порівняльно-педагогічних досліджень 
(С. Ананьїн, С. Русова, К. Ушинський) 
філософії сучасної освіти ( В. Андрущенко, Б. Гершунський, Дж. Д'юї, 
І. Зязюн, В. Кремень та інші); 
методології порівняльної педагогіки (Н. Абашкіна, Б. Вульфсон, 
О. Джуринський, Т. Кошманова, Н. Лавриченко, М. Лещенко, 3. Малькова, 
О. Матвієнко, Л. Пуховська, А. Сбруєва, О. Сухомлинська та інші); 
теорії становлення і розвитку неперервної професійної освіти (С. Батишев, 
С. Вершловський, Б. Гершунський, С. Гончаренко, С. Коваленко, Н. Ничкало, 
С. Сисоєва, О. Пєхота та інші). 
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та розв'язання 

визначених завдань на різних етапах наукового пошуку застосовувалися 
теоретичні методи дослідження: вивчення джерел, аналіз і синтез матеріалів 
теоретичних досліджень для визначення ролі неформального навчання дорослих у 
системі неперервної освіти; теоретичне узагальнення історичних фактів, подій, 
явищ сприяло виявленню історико-культурної специфіки становлення і розвитку 
цього явища у Швеції; компаративний аналіз дав можливість виокремити 
специфічне й універсальне у неформальній освіті дорослих Швеції та визначити 
доцільність застосування шведського досвіду в Україні. 

Під час проведення дослідження використовувалися також емпіричні методи: 
діалог із учасниками та керівниками навчальних гуртків і народних вищих шкіл 
шведського регіону Вестра Лапмаркен (Vastra Lappmarken), інтерв'ювання членів 
найбільшої шведської навчальної асоціації неформальної освіти дорослих 
Робітничої Асоціації Освіти (Arbetarnas Bildningsforbund), спостереження, участь 
у роботі навчальних гуртків, семінарах і форумах неформальної освіти дорослих 
Швеції. 

Джерельну базу дослідження становлять документи міжнародних 
організацій щодо розвитку і демократизації освіти, взаємодії формального і 
неформального навчання, розвитку освіти дорослих та концепції навчання 
упродовж життя (ЮНЕСКО - 1972, 1977, 1999, 2002; Ради Європи - 1989, 2000, 
2002, 2005, законодавчо-нормативні документи в галузі освіти дорослих у Швеції, 
документи Всешведської ради неформальної освіти дорослих, Робітничої 
Асоціації Освіти, доповіді державних установ та громадських рухів про стан, 
тенденції і перспективи розвитку неформальної освіти дорослих у Швеції, 
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тематична Інтернет мережа "folkbildning", монографії, збірники наукових праць, 
статті шведських та інших зарубіжних вчених з проблеми дослідження 
(Е. Андерсон (Е. Andersson), Л. Арвідсон (L. Arvidson), Г. Берглунд (G. Berglund), 
Л. Бострем (L. Bostrom), P. Берндтсон (R. Berndtsson), Г. Блід (H. Blid), 
Б. Густавсон (В. Gustavsson), П. Гоугоулакіс (P. Gougoulakis), П. Ельстрем 
(P. Elstrom), І. Йохансон (I . Johansson), A. -M. Лагіндер (A.-M. Laginder), С. Ларсон 
(S. Larsson), M. Норефорс (M. Norefors), T. Персон (Т. Persson), M. Скелд 
(M. Skold), P. Сельйо (R. Saljo), Г. Сундгрен (G. Sundgren) E. Фореус (E. Fahrceus) 
та інші), матеріали Національної програми досліджень неформальної освіти 
дорослих "MIMER", матеріали університетських лабораторій, зокрема, 
університету у Лінчепінзі, Уппсалі, Умео, матеріали періодики неформальної 
освіти дорослих "Fonsret", наукові праці (монографії, дисертації, статті) 
українських і російських дослідників, матеріали міжнародних наукових 
конференцій, присвячених проблемам розвитку неперервної освіти та освіти 
дорослих. 

У сукупності зазначені джерела та інші науково-педагогічні праці, що 
наводяться у списку використаної літератури, дають цілісне уявлення про теорію 
та практику неформальної освіти дорослих у Швеції і дозволяють вирішити 
поставлені в дисертаційному дослідженні завдання. 

Організація дослідження. Дослідження здійснювалось упродовж 1997-2007 
років. 

На першому етапі (1997-2003) - вивчення та аналіз явища неформальної 
освіти дорослих безпосередньо у Швеції у ході реалізації спільних українсько-
шведських проектів "Фолкбілднінг і демократія в Криму" (Folkbildning and 
Demokrati pa Krim), формування та аналіз джерельної бази дослідження, розробка 
його концепції, опрацювання понятійного апарату дослідження. 

На другому етапі (2004-2005) - розробка методологічних засад і наукового 
апарату дослідження, аналіз та систематизування змісту дослідження. 

На третьому етапі (2006-2007) - систематизація, інтерпретація та 
узагальнення результатів дослідження, розробка рекомендацій щодо 
використання шведського досвіду в Україні, формування загальних висновків. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в Україні 
здійснено комплексний порівняльно-педагогічний аналіз неформальної освіти 
дорослих у навчальних гуртках як компонента системи освіти Швеції; 
виокремлено етапи розвитку шведської неформальної освіти дорослих; визначено 
її провідні тенденції на сучасному етапі; конкретизовано основні принципи 
організації неформальної освіти дорослих; удосконалено положення щодо 
взаємодії формальної та неформальної освіти дорослих; уведено в науковий обіг 
поняття "фолкбілднінг" (folkbildning), "педагогіка навчального гуртка", "учасник 
навчального гуртка", "керівник навчального гуртка" та персонали шведських 
учених: П. Гоугоулакіс (P. Gougoulakis) С. Ларсон (S. Larsson), М. Норефорс 
(М. Norefors), О. Ольсон (О. Olsson), P. Сельйо (R. Saljo), К. Седерблад 
(С. Cederblad), M. Скелд (М. Skold) та інших; подальшого розвитку набули: 
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наукове обґрунтування понять "неформальна освіта", "неформальна освіта 
дорослих", "навчальний гурток", "навчання упродовж життя", "народна вища 
школа" та інші. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає в обґрунтуванні 
доцільності взаємодії формальної і неформальної освіти, встановленні 
традиційності, типовості або альтернативності, унікальності педагогічних явищ, 
зокрема, явища неформальної освіти дорослих, а також в обґрунтуванні шляхів 
неперервного навчання, створення позитивного пізнавального середовища. В 
науковий обіг української педагогічної науки введено значну кількість невідомих 
і маловідомих документів щодо освіти дорослих у Швеції. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані результати, 
обґрунтовані провідні положення та джерельна база можуть використовуватися 
дослідниками для подальших наукових пошуків з порівняльної педагогіки, а 
також для прогнозування розвитку вітчизняної системи освіти, організації 
неформальної освіти дорослих в Україні. 

Матеріали дослідження можуть застосовувати викладачі вищих педагогічних 
навчальних закладів різних рівнів акредитації при викладанні курсів 
"Порівняльна педагогіка" "Історія педагогіки", "Андрагогіка", "Педагогічна 
геронтологія", працівники управлінських освітянських структур та інституцій 
післядипломної освіти, а також діячі суспільно-громадських організацій для 
забезпечення умов неперервного навчання. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в Таврійському 
національному університеті ім. В.І. Вернадського (довідка про впровадження 
№ 82.050/2695 від 23.11.2007 p.), Житомирському державному університеті імені 
Івана Франка (довідка про впровадження № 700 від 22.10.2007 р.), Київському 
міському педагогічному університеті ім. Б.Д. Грінченка (довідка про 
впровадження № 619 від 30.11.2007 р.), Ніжинському державному університеті 
імені Миколи Гоголя (довідка про впровадження №04/1676 від 19.11.2007 р.), 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (довідка про 
впровадження № 016/102 від 07.12.2007 р.), Бахчисарайському будівельному 
технікумі Національного аграрного університету (довідка про впровадження 
№ 606 від 08.08.2007 p.). 

Вірогідність результатів дослідження забезпечується методологічною та 
теоретичною обґрунтованістю вихідних концептуальних положень, комплексним 
використанням сучасних дослідницьких методів, адекватних предмету, меті, і 
завданням дослідження; логіко-системним аналізом джерельної бази, зокрема, 
законодавчих і нормативних документів, статистичних матеріалів, історико-
педагогічних і методичних теоретичних праць, а також безпосередньою участю 
дисертантки в обговоренні проблем неформальної освіти дорослих із шведськими 
організаторами цієї освіти, учасниками та керівниками навчальних гуртків; 
позитивними результатами впровадження рекомендацій автора у вищих 
педагогічних навчальних закладах у різних регіонах України. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 
дослідження висвітлювалися та обговорювалися на Міжнародному науковому 
семінарі "Треті педагогічні читання пам'яті О.П. Рудницької" (Київ, 2005), 
Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інноваційні технології 
виховання учнів і молоді у позанавчальний час" (Житомир, 2005), V I I 
Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні інформаційні технології 
та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, 
досвід, проблеми" (Вінниця, 2006), V I I Міжнародному тижні освіти дорослих в 
Україні (Київ, 2006), V Міжнародній науково-практичній конференції, 
українсько-польський форум "Теоретичні та методичні засади розвитку 
педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість технології -" (Київ, 2007), 
Міжнародній науково-практичній конференції "Духовний простір сучасного 
освітнього менеджменту" (Севастополь, 2007), круглих столах "Проблеми 
неформальної освіти: шведський досвід" (Київ, 2006), "Проблеми педагогічних 
тенденцій у розвитку європейської освіти" (Пьотрков Трибунальський Польща, 
2006). 

Публікації. Основні теоретичні положення дисертаційного дослідження 
висвітлено у 10 одноосібних публікаціях, у тому числі 7 статей у провідних 
наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, стаття у збірнику 
матеріалів конференції, стаття у науково-практичному освітньо-популярному 
журналі, методичні рекомендації. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та 6 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 211 сторінок, основний зміст 
викладено на 179 сторінках. Список використаних джерел включає 235 
найменувань, з них 106 - іноземними мовами. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження, 
проаналізовано стан дослідження проблеми, визначено мету, завдання, об'єкт, 
предмет, концептуальні ідеї, методологічні та теоретичні засади, методи 
дослідження, визначено джерельну базу дослідження, розкрито його наукову 
новизну, теоретичне і практичне значення, наведено дані про наукові публікації й 
апробацію результатів дисертаційного дослідження. 

У першому розділі - "Неформальна освіта дорослих у Швеції як 
соціально-педагогічна проблема" - здійснено характеристику неформальної 
освіти дорослих як важливого компонента освітньої системи Швеції та проведено 
історико-педагогічний аналіз явища шведської неформальної освіти дорослих. 

У розділі проаналізовано систему освіти Швеції і з'ясовано, що її 
важливими і функціонально-пов'язаними складовими є формальна і неформальна 
освіта. Формальну освіту надають дошкільні заклади (forskola), дев'ятирічна 
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обов'язкова школа (grundskola), старша школа (gimnasieskola), вищі навчальні 
заклади (hogskola) та державні установи освіти дорослих (vuxenutbildning). 

У ході дослідження виявлено, що до системи освіти дорослих Швеції 
належать муніципальні школи для дорослих (komvux), муніципальні школи 
спеціальної освіти для дорослих з відставанням у розумовому розвитку (sarvux), 
муніципальна освіта для іммігрантів (sfi). Місцеві органи влади фінансують і 
відповідають за освіту дорослих. Існують також державні школи дистанційного 
навчання для дорослих. Правління ринку праці, яке фінансується Міністерством 
промисловості, праці та комунікацій, організовує курси для безробітних з 
перепідготовки (перекваліфікації) або продовження навчання. У дисертації 
схарактеризовано багаторічний шведський досвід неформальної освіти дорослих 
(так званого фолкбілднінгу (folkbildning)), що реалізує концепцію неперервного 
навчання. Цей термін без перекладу функціонує в країнах Європейського Союзу 
для означення соціоосвітнього феномена Скандинавських країн. 

Аналіз шведської науково-педагогічної літератури щодо тлумачення цього 
поняття дає змогу визначити фолкбілднінг як систему децентралізованого 
навчання дорослих, яке проводиться на добровільній основі різними 
недержавними організаціями та безпосередньо самими учасниками навчання і 
націлену на розвиток демократичного суспільства шляхом неперервного навчання 
кожної особистості. Фолкбілднінг забезпечує умови для розвитку кожної 
особистості і всього суспільства в цілому. 

Неформальна освіта дорослих забезпечується 9 навчальними асоціаціями 
(bildningforbund) та 148 народними вищими школами (folkhogskola). Кожна 
навчальна асоціація складається із численних підрозділів (місцевих департаментів 
й офісів), які безпосередньо займаються організацією пізнавальної діяльності 
дорослих у навчальних гуртках (studiecirkeln), проводять різні культурні програми 
та іншу діяльність у сфері неформальної освіти дорослих. Народні вищі школи 
пропонують довготермінові курси (для одержання неповної або повної середньої 
освіти) або короткотермінові навчальні курси, а також організовують різні 
культурні заходи. Фолкбілднінг фінансується державою, регіональними і 
місцевими органами влади. Наявність системи неформальної освіти дорослих у 
Швеції свідчить про високий рівень розвитку освітньої системи в цілому. 

У розділі здійснено історико-педагогічний аналіз неформальної освіти 
дорослих у Швеції, що дозволило встановити періодизацію становлення і 
розвитку цього явища у шведському суспільстві. Дослідження показало, що більш 
ніж сто років освіта дорослих у Швеції організаційно розвивалася від 
просвітницьких і читацьких гуртків, громадських бібліотек до народних вищих 
шкіл і навчальних асоціацій, основою яких є навчальні гуртки для дорослих. 

Перший етап (початок XIX століття - кінець XIX століття) - просвітницько-
благодійний. Етап зародження і становлення фолкбілднінгу відбувається на фоні 
бурхливого розвитку промисловості в Європі під значним впливом благодійних 
осіб та організацій, наприклад, "Товариство розповсюдження корисних знань". 
Позитивним моментом була проведена у 1842 році шкільна реформа, яка вводила 
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обов'язкову початкову освіту. При школах створювалися перші бібліотеки, 
читальні зали для робітників і читацькі гуртки. У 1868 році були засновані перші 
народні вищі школи для навчання дорослих, ініціатором створення таких шкіл 
став датський священик і філософ М. Грундтвіг (М. Grundtvig). Велике значення 
мало втілення таких педагогічних ідей: освіта всіх верств населення, 
демократизація і гуманізація навчального процесу, використання під час навчання 
власного досвіду студентів, відмова від формального підходу при структуруванні 
змісту навчання, організація самоврядування та використання діалогу як 
основного методу навчання. 

Другий етап (кінець XIX століття - 1939 р.) - громадсько-гуртковий, який 
характеризувався розвитком організаційних засад створення навчальних гуртків 
при громадських організаціях, які також поширювали ідеї про необхідність 
неформальної освіти для дорослих. Важливою ознакою цього етапу є створення 
освітніх асоціацій, в які об'єднувалися різноманітні громадські організації, що 
визначальним чином вплинуло на формування суспільної думки про важливість 
освіти дорослих. Перший навчальний гурток було створено у 1902 році 
О. Ольсоном, якого називають "батьком навчального гуртка". Важливим 
фактором розвитку неформальної освіти дорослих стало заснування у 1912 році 
шведської Робітничої Асоціації Освіти (Arbetarnas bildningforbund, ABF), 
найбільшої освітньої асоціації для навчання дорослих у Швеції. Значний внесок у 
розвиток фолкбілднінгу на цьому етапі вніс К. Седерблад, який виступав за 
активну участь педагогів вищих навчальних закладів у фолбілднінгу і сприяв 
створенню у 1932 році при Уппсальському університеті Інституту дослідження 
фолкбілднінгу (Institutet for folkbildningsforskning). 

Третій етап (1939 - 1991 pp.) - централізовано-масовий. Початок третього 
етапу співпадає з часом розв'язання другої світової війни, трагічний перебіг якої 
яскраво свідчив про доцільність просвітництва серед населення і демократичного 
виховання громадян. Цей етап характеризується подальшим розвитком народних 
вищих шкіл і навчальних асоціацій, збільшенням кількості навчальних гуртків, 
широким залученням до навчання дорослого населення, фінансовою підтримкою 
держави. Вивчення проблеми показало, що саме в цей період були сформульовані 
основні принципи фолкбілднінгу. У 1944 році була прийнята концепція 
"демократичного виховання, свободи та добровільності". Проте шведські 
(О. Ольсон) та українські (Л. Сігаєва) вчені вказують на негативні сторони 
розвитку неформальної освіти дорослих у Швеції у цей період, що пов'язано із 
залежністю від державних органів і перевагою навчальних курсів над 
навчальними гуртками. 

Четвертий етап (1991р. - початок XXI ст.) - демократично-
децентралізований. Сучасний етап характеризується відновленням незалежності 
навчальних асоціацій і народних вищих шкіл з прийняттям у 1991 році "Декрету 
про урядові субсидії освіті дорослих" та заснуванням недержавної організації 
Всешведської Ради неформальної освіти дорослих (Folkbildningsradet) трьома 
членами: Національною спілкою навчальних асоціацій ((Folkbildningsforbundet), 
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що представляє інтереси навчальних асоціацій Швеції; Спілкою Рад Земель 
(Landstingsforbundet), яка включає представників регіональних рад та керівників 
43 народних вищих шкіл; Організацією сприяння руху "Народні вищі школи" 
(Rorelsefolkhogsolornas Interesseorganisation), що є представником 105 народних 
вищих шкіл та інших зацікавлених організацій. Цей закон підтверджує, що кожна 
навчальна асоціація освіти дорослих як незалежна організація одержує повну 
свободу, визначає свої власні цілі і напрями діяльності, але й бере на себе повну 
відповідальність. 

У розділі на основі історико-педагогічного аналізу були визначені тенденції 
сучасного розвитку фолкбілднінгу: взаємодія неформальної та формальної освіти, 
що проявляється в залученні до навчальних гуртків тих громадян, які з різних 
причин не навчаються в офіційних навчальних закладах; у підготовці кадрів для 
народних вищих шкіл у державних вищих навчальних закладах, у здійсненні 
спільних наукових досліджень з проблем фолкбілдінгу науковими 
співробітниками університетів разом з педагогами неформальної освіти; 
незалежність, децентралізація, добровільність, доступність усіх форм 
фолкбілднінгу, що сформувалася в результаті активної діяльності громадських 
організацій, що підтримують неформальну освіту дорослих і функціонування 
навчальних асоціацій і забезпечують розвиток такої освіти, а також державна 
підтримка сприяли тому, що освіта в системі фолкбілднінгу стала доступною та 
відкритою для кожного дорослого, який проживає у Швеції; спрямованість змісту 
навчання на формування ключових та функціональних компетентностей у 
громадян Швеції до життя у сучасному глобалізованому полікультурному 
суспільстві; реалізація у фолкбілднінгу "навчання, націленого на зміни" як умови 
забезпечення демократичного виміру і розвитку всієї системи освіти Швеції; 
поширення фолкбілднінгу в світовому освітньому просторі, що передбачає 
співпрацю із країнами ЄС та іншими зарубіжними країнами, в тому числі з 
Україною. 

У другому розділі - "Освітній розвиток дорослих у шведських 
навчальних гуртках" - розкрито виняткову роль навчальних гуртків у мотивації 
дорослих до пізнавальної діяльності та здійснено аналіз форм і методів 
забезпечення освітнього розвитку дорослих у Швеції. 

У ході дослідження виявлено, що неформальна освіта дорослих розглядає 
навчання з позиції особистісного підходу як розвиток і вдосконалення 
особистості: її поведінки, інформованості, знань, розуміння позиції, цінностей і 
вмінь і націлена на демократичний розвиток суспільства шляхом просвітництва 
громадян. 

У розділі розкрито визначальну роль мотивації в навчанні дорослих. 
Вивченню мотивів, що спонукають дорослих стати учасником навчального 
гуртка, присвятили свої праці Б. Берндтсон (В. Berndtsson), Г. Блід (Н. Blid), 
Е. Едвардсон (Е. Edvardsson), P. Крістерсон (R. Kristersson), У. Левін (О. Levin), 
М. Скелд (М. Skold) та інші вчені та педагоги . На основі аналізу результатів 
досліджень цих вчених нами виділено зовнішні фактори та внутрішні мотиви, які 
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стимулюють навчання дорослих. Зовнішню мотивацію розглядають як причини 
навчальної діяльності дорослих, які викликані зовнішніми чинниками, що 
безпосередньо не пов'язані з процесом навчання (трансформація ринку праці, 
входження у світову економіку, запровадження нових технологій тощо). 

У дисертації серед внутрішніх мотивів виділено три групи: 1) пізнавальні 
мотиви, що спрямовані на оволодіння знаннями та особистісний розвиток 
індивіда; 2) соціальні мотиви, пов'язані із прагненням дорослих до 
самовизначення та знаходження свого місця у житті через знання та вміння, 
одержані в навчальному гуртку, та прагненням впливати на демократичний 
розвиток суспільства; 3) навчання як інструмент змін, спосіб змінити свої умови, 
залучитися до політичних або громадських організацій, одержати нову роботу. 
Той факт, що одним із основних завдань керівника навчального гуртка є 
формування позитивної внутрішньої мотивації навчання в дорослих, розвитку 
бажання продовжити вчитися, виникає необхідність у створенні сприятливого 
навчального середовища в навчальному гуртку, тому аналіз наведеної мотивації 
пояснює вибір методик навчання, які б стимулювали учасників до пізнавальної 
діяльності, а пізніше до навчання упродовж всього життя. Для забезпечення 
освітнього розвитку дорослих, що передбачає здатність особи вчитися, здобувати 
необхідну інформацію, ділитися нею і використовувати її в особистісних і 
професійних цілях застосовується комплекс інтерактивних методик. 

Було з'ясовано, що навчальний гурток - найбільш поширена форма 
навчання дорослих у Швеції, тому для визначення організаційних засад навчання 
у гуртках було проведено комплексний аналіз поняття "навчальний 
rypTOK"(studiecirkeln), "учасники", "керівник гуртка" та уточнені ці поняття. Під 
навчальним гурток розуміють товариське середовище для спільного планового 
проведення занять з предмету або галузі знань, які заздалегідь визначені. Члени 
гуртка називаються учасниками, що підкреслює їх активність і співробітництво в 
навчальному процесі. Один із учасників гуртка виконує координуючу та 
адміністративну роль - це керівник навчального гуртка. Аналіз шведських 
педагогічних джерел свідчить, що упродовж століття у Швеції та інших 
Скандинавських країнах були розроблені теоретичні засади і практичні 
рекомендації щодо навчання дорослих у гуртку. Цей новий напрям в освіті було 
названо "педагогіка навчального гуртка", яка сьогодні широко застосовується при 
навчанні дорослих. Вивченню педагогіки навчального гуртка (cirkelns pedagogik) 
присвятили свої праці шведські вчені Л. Бострем (L. Bostrom), П. Гоугоулакіс 
(P. Gougoulakis), P. Крістерсон (R. Kristersson), С. Ларсон (S. Larsson), Т. Нерман 
(Т. Nerman), О. Ольсон (О. Olsson), Р. Сельйо (R. Saljo), К. Седерблад 
(С. Cederblad), М. Скелд (М. Skold) та ін. 

На основі аналізу літератури з проблеми дослідження було виокремлено 
основні принципи організації навчального процесу в навчальному гуртку: 
принцип добровільності, активності на всіх етапах організації навчального 
процесу, демократичності, комунікативності, співпраці всіх учасників гуртка, 
принцип зв'язку теорії і практики, проблемного навчання, принцип 
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самовдосконалення, принцип навчання спрямованого на розвиток динамічного 
світосприймання, принцип толерантності. 

Шведські вчені зазначають, шо інституції неформальної освіти дорослих 
мають характерні риси експериментальної майстерні в більшій мірі, ніж інші 
освітні заклади, вони вважаються "авангардом" в освіті Швеції, провісником 
інноваційних методів та інтегрованого використання різних методик. На 
забезпечення освітнього розвитку дорослих, що передбачає здатність особи 
вчитися, здобувати необхідну інформацію, ділитися нею й використовувати її в 
особистісних і професійних цілях, застосовується комплекс інтерактивних 
методів, тобто учасник гуртка виступає співучасником процесу формування 
нових знань. У діяльності навчальних гуртків домінують групові методи 
навчання, творча співпраця. Найчастіше практикуються інтерактивні методики 
"майстерня майбутнього", "вулик", "зміна складу груп", "портфоліо", "проектна 
діяльність", "мозкова атака", "картотворення", "рольові ігри", які грунтуються на 
критично-креативному підході до пізнання. 

З розвитком інформаційних технологій шведськими педагогами освіти 
дорослих (Е. Андерсен (Е. Andersson ), Л.-Е. Аксельсон (L.-E. Axelsson), 
Е. Фараус (Е. Fahraus), А.-М. Лагіндер (A.-M. Laginder), Т. Персон (Т. Persson), 
І. Свенсон ( I . Svensson) були запропоновані нові форми і методики з 
використанням дистанційного навчання, в першу чергу для категорій населення, 
які не мають можливості регулярно брати безпосередню участь у навчальному 
процесі. Особливість такого навчання полягає у використанні інтерактивних 
методів навчального гуртка при дистанційному навчанні. Інтерактивність 
дистанційної освіти забезпечує реалізацію пізнання через діалог і співпрацю. 

У розділі підкреслено, що освітній розвиток дорослих переважно 
здійснюється в навчальних гуртках і грунтується на добровільній участі, 
самоврядуванні, співпраці та діалозі, використанні попереднього досвіду 
учасників. При цьому зазначимо, що керівник навчального гуртка є рівноправним 
учасником навчального процесу, сприяючи створенню дружньої і продуктивної 
атмосфери. 

У третьому розділі - "Педагогічні умови забезпечення ефективності 
неформальної освіти дорослих" - висвітлено специфіку підготовки керівників 
гуртків для неформальної освіти дорослих у зв'язку з сучасними тенденціями 
компетентнісного підходу до навчання дорослих, здійснено порівняльний аналіз 
стану неформальної освіти дорослих у Швеції й Україні. 

Визначальною умовою забезпечення ефективного розвитку неформальної 
освіти дорослих є спрямування її змісту, форм і методів на інноваційність і 
швидке реагування на вимоги, що ставить сучасне життя. Доросле населення 
потребує сьогодні найсучасніших знань і навичок у роботі, а також оволодіння 
важливими вміннями адаптації до постійно змінюваного середовища. Значного 
успіху в цьому напрямі досягла Швеція, яка має теоретичні і практичні 
напрацювання у формуванні компетентності для забезпечення взаємодії людини 
із сучасним суспільством. Тому одним із найважливіших стратегічних завдань 
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навчальних асоціацій є забезпечення якісної підготовки керівників до реалізації 
компетентнісного підходу до навчання у гуртках для дорослих. Саме цей досвід і 
визначає змістовий компонент підготовки керівників навчальних гуртків. 

У зв'язку з цим питанням у розділі було проаналізовано педагогічні 
концепції шведських вчених щодо навчання в гуртках як процесу пізнання, під 
час якого досвід перетворюється у знання, як процесу, націленому на зміни 
особистості та суспільства, а також поглиблено поняття "навчального гуртка" і 
"керівника навчального гуртка", обґрунтовано поняття "попередньо-
структурований гурток" і "самоструктурований гурток". Шведські вчені 
характеризують навчальний гурток як освітню форму, яка ґрунтується на 
людських проблемах та необхідності у змінах, індивідуальному досвіді вирішення 
практичних проблем, використанні діалогу між учасниками або між учасниками й 
експертами в різних сферах, спільному плануванні та проведенні занять. 
Результатом навчання в гуртку є не лише засвоєння знань певної галузі, а й 
формування ключових компетентностей. 

Необхідною умовою ефективності неформальної освіти дорослих є 
цілеспрямована підготовка керівників гуртків, які повинні володіти такими 
компетентностями: компетентність особистого вдосконалення, соціальна, 
громадянська, комунікативна, культурологічна, ідеологічна компетентність і 
компетентність динамічного світосприймання. У розділі наголошено на тому, що 
в ході підготовки керівника навчальних гуртків звертається велика увага на 
оволодіння ним компетентностями, які в подальшому проектуються в площину 
діяльності кожного шведського навчального гуртка освіти дорослих при вивченні 
будь-якого предмета. 

Суттєвою умовою забезпечення ефективності неформальної освіти 
дорослих є її взаємодія з формальною освітою, зокрема, підготовка кадрів для 
неформальних народних вищих шкіл здійснюється у Лінчепінзькому університеті. 
Керівників навчальних гуртків готують також у народних вищих школах на 
спеціальних короткотермінових курсах, які, в свою чергу, можуть організовувати 
навчальні гуртки з підготовки керівників гуртків. 

Виходячи із завдань, які стоять перед керівниками навчальних гуртків: 
урахування особливостей учасників, впровадження співробітництва шляхом 
координації спільної навчальної діяльності учасників, залучення кожного 
учасника до пізнавальної діяльності через стимулювання неактивних учасників 
гуртка - шведські вчені визначають, що керівник має характеризуватися такими 
рисами, які позитивно впливають на процес навчання, а саме відповідальністю, 
гуманістичною спрямованістю, спроможністю до інновацій і, що найбільш 
важливо, близькістю до проблеми, яка вивчається в навчальному гуртку. 

Від керівника навчального гуртка не вимагається наявності професійної 
педагогічної освіти. Однак потрібна спеціальна підготовка для майбутніх 
керівників навчальних гуртків. Насамперед, вона охоплює предмет, який 
вивчається в гуртку, шляхи створення позитивного пізнавального середовища та 
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мотивації до навчання дорослих, методику, яка використовується для освіти 
дорослих у навчальних гуртках. 

У розділі наведено приклад дводенного семінару для керівників навчальних 
гуртків. При підготовці керівників навчальних гуртків звертається увага на 
формування таких якостей і вмінь, які б відповідали вимогам активного навчання 
та демократичній направленості навчальних гуртків, в яких формується 
незалежне мислення особистості, готовність до співпраці, толерантність та 
ствердження інших демократичних цінностей суспільства. 

Важливою умовою ефективності неформальної освіти дорослих є державна 
законодавча і матеріальна підтримка цього явища, водночас із збереженням його 
децентралізованого й демократичного характеру. З прийняттям "Декрету про 
урядові субсидії освіті дорослих" (1991р.) було підтверджено, що неформальна 
освіта дорослих незалежна від державних органів. Навчальну та іншу культурно-
просвітницьку діяльність для дорослих забезпечують навчальні асоціації та 
народні вищі школи і повністю відповідають за цей аспект освіти у Швеції. 

Значущою умовою забезпечення ефективності неформальної освіти 
дорослих є системне здійснення моніторингу. Виходячи з основних принципів 
фолкбілднінгу: незалежності, добровільності, активності, співпраці учасників та 
ін., шведськими вченими були розроблені методики оцінювання навчальної 
діяльності у гуртку, зокрема, "методика самооцінювання", запропонованої 
шведським вченим М. Скелдом. Ця колективна форма самооцінювання 
досягнень учасниками вважається найбільш ефективною, бо вона є органічною 
частиною пізнавальної діяльності в навчальному гуртку, враховує очікування 
учасників і їх мотивацію до навчання. Під час цієї методики проводиться 
самооцінювання змін у розвитку особистості, встановлення відповідності між 
планом діяльності та кінцевим результатом, визначення якісних аспектів з освіти, 
моніторингу діяльності навчального гуртка. 

Про результативність неформальної освіти дорослих свідчать також 
відображені у розділі результати моніторингу, що постійно здійснюється 
Всешведською радою неформальної освіти дорослих (Folkbildningsradet), яка 
уповноважена парламентом і урядом Швеції розподіляти державні гранти 
навчальним асоціаціям і народним вищим школам, враховуючи результати 
відстеження й оцінювання навчальної діяльності за такими критеріями: сфери 
діяльності фолкбілднінгу, загальна чисельність учасників, кількість навчальних 
гуртків та інших заходів, що проводяться навчальними асоціаціями, вікові та 
тендерні характеристики учасників, тематичний зміст, джерела фінансування 
навчальних гуртків та вищих народних шкіл. 

Порівняльний аналіз результатів діяльності неформальної освіти дорослих 
(1991, 1997, 2005) показав, що дві третини дорослого населення Швеції (від 18 до 
75 років), із них 58% становлять жінки, займаються в системі фолкбілднінгу; 
простежується динаміка росту загальної чисельності учасників (у навчальних 
гуртках: від 476 600 учасників у 1991 році до 603 400 учасників у 2005 р., у 
навчальних асоціаціях: упродовж 1991 р. - до 14 мільйонів учасників, а у 2005 р. -
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до 18,6 мільйонів учасників); збільшення терміну функціонування гуртків та їх 
змістової різноманітності. Ці показники свідчать про ефективність неформальної 
освіти дорослих і створення навчального середовища освіти впродовж життя, що 
є одним із досягнень неформальної освіти дорослих у Швеції. 

Аналіз українських джерел щодо освіти дорослих в Україні та емпіричні 
методи дослідження дають підстави стверджувати, що суспільно-економічний 
розвиток українського суспільства потребує подальшого вдосконалення освіти 
дорослих, застосування різних її компонентів: формальної та неформальної. 
Прогресивний шведський досвід залучення громадян усіх вікових категорій до 
навчання упродовж життя заслуговує на увагу і може бути використаний в 
системі безперервної освіти й освіти дорослих в Україні. 

На основі проведеного дослідження зроблено такі висновки: 
1. На сучасному етапі Швеція володіє самобутньою системою освіти, що 

поєднує формальну і неформальну складові. Особливої ваги набула неформальна 
освіта дорослих - фолкбілднінг (folkbildning). Неоднозначність трактувань 
категорії фолкбілднінгу зумовили необхідність висвітлення поняттєво-
термінологічного дискурсу досліджуваного явища. Доведено, що фолкбілднінг як 
неформальна освіта дорослих у Швеції є загальновизнаним та самодостатнім 
компонентом освітньої системи і є проявом її демократичності, оскільки 
забезпечує можливість і доступність навчання дорослих на неформальній основі. 
Фолкбілднінг створює умови для реалізації права громадян на освіту впродовж 
життя шляхом організації навчальних гуртків і народних вищих шкіл для 
дорослих по всій Швеції. Функціонуванню фолкбілднінгу сприяє системна 
державна фінансова допомога. 

2. Історико-педагогічний аналіз досліджуваної проблеми дає підстави 
стверджувати, що фолкбілднінг з моменту становлення на початку XIX століття і 
до початку X X I століття має більш ніж сторічну історію розвитку. Зародження 
фолбілднінгу у Швеції пов'язане з впливом зарубіжного досвіду неформальної 
освіти: у XIX столітті - американських навчальних гуртків, Робітничої освітньої 
асоціації Великобританії і, насамперед, педагогічних ідей визначного датського 
священика і філософа М. Грундтвіга, який був ініціатором створення народних 
вищих шкіл для дорослих у Скандинавських країнах. 

На основі аналізу управління й організації різних форм фолкбілднінгу в 
дослідженні здійснено періодизацію становлення та розвитку фолкбілднінгу і 
виділено чотири найважливіші етапи функціонування неформальної освіти 
дорослих у Швеції: 

/ етап - просвітницько-благодійний (початок XIX ст. - кінець XIX ст.) -
зародження та становлення фолкбілднінгу через просвітництво, створення 
перших народних вищих шкіл; // етап - громадсько-гуртковий (кінець XIX ст. -
1939 р.) - неформальна освіта дорослих набуває нових форм, з'являються 

навчальні гуртки (1902 p.), створюються навчальні асоціації освіти; НІ етап -
централізовано-масовий (1939 - 1991 рр) - масове залучення дорослого населення 
до навчання через централізацію і управління державою, що суперечило 
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принципам фолкбілднінгу незалежності та добровільності; IV етап -
демократично-децентралізований (1991 p. - початок XXI ст.) - децентралізація, 
демократизація та гуманізація освіти дорослих, неформальна освіта дорослих як 
ефективна реалізація концепції навчання упродовж життя. 

У ході дослідження на основі історико-педагогічного аналізу були 
визначені тенденції сучасного розвитку фолкбілднінгу: взаємодія неформальної та 
формальної освіти; незалежність, децентралізація, добровільність, доступність 
всіх форм фолкбілднінгу; спрямованість змісту навчання на формування 
ключових та функціональних компетентностей у громадян; реалізація у 
фолкбілднінгу "навчання, націленого на зміни"; поширення фолкбілднінгу в 
світовому освітньому просторі. 

3. Проведений аналіз показав, що особливістю забезпечення освітнього 
розвитку дорослих у Швеції є те, що найбільш поширеною, зручною і 
безстресовою формою навчання дорослих є навчальний гурток (studiecirkeln). 
Теоретичні засади неформальної освіти дорослих обґрунтовані "педагогікою 
навчального гуртка" (cirkelns pedagogik), що визначає самоврядування, співпрацю 
і діалог як основні принципи навчання дорослих, розвиває позитивну внутрішню 
мотивацію до пізнавальної діяльності дорослих і бажання продовжувати вчитися. 

Важливою особливістю забезпечення освітнього розвитку дорослих є 
застосування комплексу інтерактивних методик, так званої "архітектури 
варіацій": (карткотворення, зміна ролей, зміна складу груп, різні форми звіту 
(пара-проти-пари, пара-за-парою, доповнюючий звіт), інформаційний огляд, 
"портфоліо", дискусія, "мозкова атака", рольова гра, "майстерня майбутнього", 
проект, "вулик", навчальна екскурсія, експеримент, самооцінювання, дистанційне 
навчання). 

4. У ході дослідження з'ясовано, що специфіка підготовки керівників 
навчальних гуртків полягає у формуванні функціональних компетентностей 
(компетентність особистого вдосконалення, соціальна, громадянська, 
комунікативна, культурологічна, ідеологічна компетентність і компетентність 
динамічного світосприймання. Підготовка керівників є практично-орієнтованою і 
здійснюється шляхом моделювання реального навчального процесу і сприяє 
формуванню у членів гуртка готовності до життя в умовах постійно змінюваного 
соціуму. 

У ході дослідження з'ясовано, що комплекс педагогічних умов забезпечення 
ефективності неформальної освіти дорослих включає: спрямованість змісту, форм 
і методів неформальної освіти дорослих на інноваційність і швидке реагування на 
зміни сучасного соціуму; цілеспрямована підготовка керівників навчальних 
гуртків; взаємодія з інституціями формальної освіти щодо професійної підготовки 
кадрів для народних вищих шкіл і проведення досліджень фолкбілднінгу; 
державна законодавча і матеріальна підтримка цього явища, системне здійснення 
моніторингу. 

5. На основі порівняльного аналізу результатів дослідження фолкбілднінгу 
й реалій освіти дорослих в Україні було розроблено "Методичні рекомендації 
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щодо використання шведського досвіду неформальної освіти дорослих у 
вітчизняній педагогічній практиці", які спрямовані на впровадження кращих 
шведських ідей неформальної освіти дорослих у вітчизняну практику: 
організаційна структура й форми навчання дорослих, підготовка керівників 
навчальних гуртків у контексті компетентнісного підходу до навчання, 
інтерактивні методи навчання дорослих. Реалізація шведського досвіду навчання 
дорослих у гуртках в педагогічних реаліях України потребує роз'яснювальної 
роботи серед громадськості про сутність і особливості такої форми освітнього 
вибору. 

До напрямів подальших досліджень з урахуванням прогресивних ідей 
шведського досвіду відносимо порівняльно-педагогічний аналіз дослідження 
становлення і розвитку неформальної освіти дорослих в інших країнах, вивчення 
впливу неформальної освіти дорослих на демократичний розвиток суспільства. 
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9. Давидова В. Творче використання педагогічних ідеї Миколи Грундтвіга в 
сучасній освіті дорослих у Швеції // Теоретичні та методичні засади розвитку 
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педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: 36. наук, 
праць/ За заг. ред. Н.Г. Ничкало. - Харків: НТУ "ХПГ, 2007. - С. 598-602 

10. Давидова В.Д. Методичні рекомендації щодо використання шведського 
досвіду неформальної освіти дорослих у вітчизняній педагогічній практиці. - Б: 
ББТ НАУ, 2007. - 43 с. 

Давидова В.Д. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках 
Швеції. - Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю ІЗ.ОО.ОІ-'Загальна педагогіка та історія педагогіки". Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008. 

У дисертації досліджується система неформальної освіти дорослих 
(фолкбілднінг) як компонент освітньої системи Швеції, висвітлено сутність цього 
соціоосвітнього явища, охарактеризовано основні етапи становлення і розвитку; 
визначено сучасні тенденції розвитку та основні принципи функціонування 
неформальної освіти дорослих, з'ясовано зміст, форми, методи і мотиви навчання 
дорослих у навчальних гуртка, проаналізовано методи і форми підготовки 
керівників навчальних гуртків у контексті компетентнісного підходу до 
організації навчання, розроблено методичні рекомендації стосовно використання 
основних результатів дослідження в українському освітньому просторі. 

Неформальна освіта дорослих є проявом демократичності і плюралізму 
системи освіти Швеції, що забезпечує можливість і доступність навчання 
упродовж життя. 

Ключові слова: навчання упродовж життя, неформальна освіта дорослих, 
фолкбілднінг, навчальний гурток для дорослих, навчальна асоціація, народна 
вища школа, учасник навчального гуртка, керівник навчального гуртка, розвиток 
особистості. 

Давыдова В.Д. Неформальное образование взрослых в учебных 
кружках Швеции. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.01-"Общая педагогика и история педагогики" - Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2008. 

В диссертации исследуется система неформального образования взрослых 
(фолкбилднинг) как компонент национальной образовательной системы Швеции, 
раскрыта сущность этого социообразовательного явления, охарактеризованы 
основные периоды зарождения и развития, определены современные тенденции 
развития и основные принципы функционирования неформального образования 
взрослых в Швеции, раскрыто содержание, формы, методы и мотивы обучения 
взрослых в учебных кружках, проанализированы формы и методы подготовки 
руководителей учебных кружков в контексте компетентностного подхода к 
организации обучения; разработаны методические рекомендации относительно 
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использования основных результатов исследования в украинском 
образовательном пространстве. 

Неформальное образование взрослых является проявлением 
демократичности и плюрализма системы образования Швеции, обеспечивает 
возможность и доступность образования в течение всей жизни. 

Ключевые слова: образование в течение всей жизни, неформальное 
образование взрослых, фолкбилднинг, учебный кружок для взрослых, 
образовательная ассоциация, народная высшая школа, участник учебного кружка, 
руководитель учебного кружка, развитие личности. 

Davydova V.D. Non-formal education in study circles in Sweden. -
Manuscript. 

Scientific Thesis for the Degree of the Candidate of Pedagogical Sciences in the 
Specialty ІЗ.ОО.ОІ-''General Pedagogy and History of Pedagogy". - The Taras 
Shevchenko Kyiv State University, Kyiv, 2008. 

The research deals with a system of non-formal adult education so called 
folkbildning as an important component of national educational system of Sweden. In 
the process of research the concept and phenomenon of folkbildning have been 
analyzed, the main periods of establishing and developing of folkbildning have been 
revealed, modern trends and main principles of non-formal adult education have been 
pointed, the content, forms, methods and motives of adult learning in study circles have 
been considered, as well as the forms and methods of training of future leaders of study 
circles according to competence approach to learning in study circles have been 
analyzed. 

The new labour-market, the growth of the information society, and a structural 
crisis along with high unemployment, are challenges which require a major approach to 
education: the continued development can not be achieved without the participation of 
the citizens themselves. In the future, the individual citizen must be prepared to devote 
himself to learning and education throughout his entire life That is why a popularly-
based system of training and education is needed. Sweden has a long history of a 
popularly-based system of decentralized education and course activities. Study 
Associations and Folk High Schools work with these activities in close collaboration 
with a variety of non-governmental organizations. Education and training for citizens is 
organized by the people's own organizations. 

The Swedish folkbildning is organized through 9 Study Associatios and 148 Folk 
High Schools. The largest popular movement in Sweden are closely linked to the work 
of folkbildning. For example the trade union movement, political organizations and 
farmers' organizations. Others include movements for the disabled, sport, immigrants, 
consumers, pensioners, the environment and the temperance movement, as well as 
churches. Folkbildning is available to everyone. However it is working towards 
reaching groups who often remain outside other educational systems those who only 
have elementary education, the disabled, immigrants, and the unemployed. Folkbildning 
is working to reduce the education gap in society. Its purpose is to reach those people 
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who have benefited least from society's educational resources. The individual citizen 
can devote himself to learning and education throughout his entire life, has 
opportunities for continued development. 

Folkbildning's philosophy presumes that all citizens are free and independent 
individuals, with the right to participate in all aspects of a democratic society. These 
activities should provide a comprehensive approach, stimulate curiosity and critical 
thinking, as well as be a part of the crucial process of lifelong learning. Folkbildning 
creates the conditions necessary for people to freely pursue knowledge and contributes 
towards giving them the opportunity to change their lives. 

The most important aspect of folkbildning organized by Study Associations is the 
study circles. The study circle puts the participants' own experience at the centre of all 
activities. The best study result are achieved when a small group of people, guided by 
their own free will and interests, come together for a longer period of time to pursue 
their studies. Study circles are often held in the evening, after work. No grades are given 
in the study circles. However, this form of education often works as the first step on the 
way to further education. It's only after the success of a study circle that many people 
dare to take the next step towards Folk High School, local adult education or college. 

Folk High Schools run by local authorities and county councils. There is no 
standard curriculum, each school makes its own decisions regarding teaching plans. The 
students' experiences of working life and society are put to use, and their contribution is 
very vital. At most Folk High Schools boarding is an important part of the study 
environment. Living and studying at school creates a sense of community and also the 
opportunity for personal development. Many schools offer aside from tuition, cultural 
and leisure activities. In some places Folk High Schools are day schools, especially in 
the larger cities. 

In this research some typical traits of study circles are described and how people 
learn in these, essential is emphasis on dialogue and cooperation. Study circles 
organized by Study Associations and Folk high Schools are a popular and established 
part of the Swedish education system, a building block in the structure of a democratic 
society. 

The third chapter is especially devoted to the training of study circles leaders, 
which are agents of learning and co-operation: an organizer, coordinator and a social 
leader. The main рифове of such training is to enhance their competence, namely, 
personally-enhancing competence, social competence, democratic competence, 
communicative competence, competence that is conductive to change, cultural 
competence, ideological competence and so on. 

The Swedish pedagogues of adult education is searching for new forms of 
evaluation as a natural part of the activities carried out in the adult education. The 
described method of self-evaluation provides the organizer with a basis for personal 
assessment, goal-setting and development of activities. 

Key words: lifelong learning, non-formal adult education, folkbildning, study 
circle for adult people, Study Association, Folk High School, participant of study circle, 
study circle leader, personal development. 
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