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Анотація: У публікації розкрито особливості становлення концепції освіти дорослих у 

Словацькій республіці у другій половині ХІХ століття. Проаналізовано діяльність 

народних університетів та шкіл у контексті розбудови системи освіти дорослих. Означено 

педагогічної теорії освіти дорослих за зразком скандинавської наукової школи (Н.Ф.С. 

Грундтвіг, К-С. Амерлінг, Г.А. Лінднер, Й. М. Гурбан, Д. Га. Ліхард та ін.).  
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Annotation: The publication deals with the peculiarities of the formation of the concept of the 

adult education in the Slovak Republic in the second half of the nineteenth century. The work 

reveals the analysis results of folk universities and schools activity in the context of developing 

adult education system. The pedagogical theory of the adult education is indicated according to 

the model of the Scandinavian scientific school (N.F. S. Grundtvig, K.S.Amerling, G. A. Lindner, 

J. M. Gurban, D.H. Lichard, etc.). 
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Процес соціалізації не закінчується після досягнення людиною якогось певного 

віку, він безперервний. Тому освіта дорослих в усі історичні періоди вважалася 

найважливішою соціально-педагогічної функцією суспільства. Сучасна освітня система 

чутливо реагує на потреби населення у знанні, інформації, навчанні та розвитку, 

розширюючи ринок освітніх послуг, наповнюючи його новим змістом. У зв'язку з цим 

важливо звернутися до історії освіти дорослих та розглянути її особливості у різні 

історичні періоди.  



257 

 

Концепції освіти дорослих у Словацькій республіці має багату традицію у 

культурному просторі країни. Період зародження припадає на другу половину XIX 

століття ‒ час розробки педагогічної теорії освіти дорослих за зразком скандинавської 

наукової школи (Ю. Фандлі, С. Тешедік, П. Міхалко, Й.І. Байза та ін.).  

Загалом, сучасна теорія освіти дорослих у Словацькій республіці ґрунтується на 

доктрині американської системи освіти дорослих, яка відрізняється від загальноприйнятої 

у більшості європейських країн. У США освіта дорослих розглядається як процес, 

здійснюваний протягом життя, мета  якого полягає у створенні умов для задоволення 

освітніх потреб дорослих, а також можливостей для їх подальшого професійного 

розвитку, самореалізації, підвищення ефективності та результативності їх 

життєдіяльності. При цьому, освіта дорослих передбачає врахування специфіки 

контингенту слухачів за віком, соціальною зрілістю, професійною спрямованістю, 

життєвим досвідом, мотивами навчання.  

У змісті освіти дорослих у Словацькій республіці на перший план виступає 

ліквідація економічної, екологічної, правової, комп'ютерної неграмотності дорослих, яким 

необхідно не тільки «вижити», а й діяльно, активно, творчо, з повною самовіддачею жити 

у нових соціальних умовах. Особливо це стосується маргінальних груп населення, зокрема 

ромів. 

Освіта дорослих ромів з маргіналізованих громад розглядається словацькими 

педагогами більш широко, з точки зору соціальної функції освіти. Навчання не зводиться 

лише до перенесення сукупності знань і навичок, воно також включає у себе способи 

досягнення повноцінної участі особистості у освіті. На думку M. Лукача та С. Лукачової, 

ризик «застрявання» маргіналів у їх життєвих стратегіях можна усунути за допомогою 

цілеспрямованої підтримуючої дії системи освіти, побудованої за принципом «освіта 

протягом життя» [4]. 

Такий підхід до системи освіти дорослих сформувався у Словацькій республіці у 

другій половині ХХ століття під впливом соціально-економічних умов, викликаних 

становленням Словаччини як суверенної, незалежної держави. Після 1990 року виникла 

необхідність конституювання та розвитку андрагогіки як галузі педагогічної науки, що 

охоплює теоретичні і практичні проблеми освіти, навчання і виховання дорослих. 

Історично так склалося, що увага словацьких педагогів була прикута не до формування 

теоретико-методологічного базису андрагогіки, а до практичних аспектів її 

функціонування у контексті освіти дорослих. Цей процес супроводжувався орієнтацію на 

інтегральну андрагогіку, в якій психологія та соціологія відіграють вирішальну роль [5]. 
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У цьому контексті система освіти дорослих у Словацькій республіці має більш 

прикладний характер, аніж це можемо спостерігати в Україні. Причиною тому стала 

орієнтація на скандинавську систему освіти дорослих, тісно пов’язану з ім’ям данського 

вченого, філософа і педагога Н.Ф.С. Грундтвига. Скандинавські країни мають тривалі 

традиції та певні специфічні відмінності в системі освіти дорослих у порівнянні з іншими 

країнами, ефективність якої не викликає сумніву. Дослідник скандинавської системи 

освіти дорослих О. Огієнко вважає, що саме освітня концепція Н.Ф.С. Грундтвига (1783-

1872) слугувала передумовою та основою для розвитку андрагогіки як науки у XX столітті 

[2].  Ще у 1836 році Н.Ф.С. Грундтвиг запропонував створювати школи нового типу, т.зв. 

«народні університети» ‒ щось на зразок неформальних вечірніх шкіл та шкіл-лекторіїв 

для дорослих, які не мали достатньої освітньої підготовки, де популярно викладалися 

останні дані різних наук. Головний лозунг «народних університетів» Грундтвига ‒ 

«Школа для життя!», тому уся концепція датського педагога будувалася на прагненні 

зрозуміти, які знання і вміння реально потрібні дорослим учням. Це не означало виключно 

прагматичну спрямованість шкіл Грундтвига (так, там вивчалися література і історія), ‒ 

мова йшла про те, що ці знання повинні бути сприйняті людьми і служити загальному 

єдності. Грундтвигіанські школи були своєрідними громадами, де дозвілля та колективна 

праця були так само спільною справою викладачів та учнів, як і власне саме навчання [2].  

«Народні університети» набули небувалого поширення і в інших країнах, зокрема 

і у Словацькій республіці, територія якої у ХІХ столітті належала до Австро-угорської 

імперії. Важливим соціальним наслідком діяльності «народних університетів» для 

Словаччини було створення мережі сільських клубів для молоді, незалежних приватних 

та недільних шкіл, ідейним натхненником яких стала Матиця словацька (Matice 

slovenskej) ‒ національний інститут словацької культури (заснований 1862 р.). Метою 

діяльності інституту було збереження та поширення народно-виховних традицій словаків, 

залучення дорослих до вирішення суспільних потреб народного господарства та культури.   

Такий підхід до освіти дорослих на зламі тисячоліть був обумовлений значними 

соціально-економічними змінами у розвитку більшості країн континентальної Європи та 

США. Вітчизняний дослідник В. Тарасевич відмічає, що «саме у цей період відбувається 

поступовий перехід від системи вільного конкурентного ринку до недосконалих форм 

конкурентної боротьби. Така трансформація економіки стала закономірним результатом 

інтенсивного розвитку продуктивних сил, їхнього виходу на новий якісний рівень. У 

галузевій структурі економіки провідні позиції починає займати важка промисловість, в 

якій поступово формуються засади масового стандартизованого виробництва» [1]. Ось 
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чому у даний період небувалої  гостроти набуває проблема ліквідації безграмотності та 

неосвіченості пересічних громадян, поширення серед них академічних знань, озброєння 

новими, економічного затребуваними, професійними уміннями та навичками. У такій 

ситуації виникає потреба у фахівцях, підготовлених до роботи з дорослим населенням. 

Інституціями, які ініціювали таку підготовку, стали  народні школи, зокрема Budeč на чолі 

з Карелом-Словомилом Амерлінгом (1807 ‒ 1884). Він пропонував реформувати освіту з 

урахуванням розвитку науки та промисловості, ввести трудове навчання; як ідеальну мету 

пропагував всебічний і гармонійний розвиток особистості.   

Цю мету було розвинуто у теорії професійної підготовки вчителів Густава Адольфа 

Лінднера (1828 – 1887) ‒ першого чеського професора педагогіки, психології та етики 

Празького університету.  Як просвітитель, він розумів, що без ґрунтовних педагогічних 

знань не можна серйозно говорити про навчання дорослих. Його освітнім ідеалом було 

сприяти одержанню знань усіма бажаючими не тільки у початковій школі, а й у вищих 

навчальних закладах. Педагог був переконаний: освіта має бути загальнодоступною, 

світською, побудованою на принципі народності.  

Такі ж позиції сповідував Людовит Велислав Штур (1815 – 1856), ідеолог 

словацького національного відродження ХІХ ст., ініціатор створення системи недільних 

шкіл двох рівнів:  

‒ нижнього, спрямованого на забезпечення елементарної грамотності  дорослого 

населення (формування навичок читання, письма та рахунку); 

‒ вищого для дорослих, які мають елементарну освіту. Зміст навчання на цьому 

рівні складають 1) практика вжитку рідної мови, 2) природознавство з елементам фізики, 

3) історія Європи та рідного краю, 4) зачатки правознавства, економіки та торгівлі, 5) 

трудове навчання та 6) усна народна творчість.  

Організаційні засади недільних шкіл розроблено Йозефом Милославом Гурбаном 

(1817 - 1888) і представлено у роботі «Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Neďelních». 

Педагог обґрунтував нову методику підготовки педагогічних кадрів, яка передбачала 

курсову підготовку усіх бажаючих пов’язати своє життя з учительством. Допомогу у 

цьому мали надавати представники просвітніх товариств у якості т.зв «підучителів 

(podučiteľov)» ‒ помічників учителя. Їх зусилля були спрямовані на підготовку молодих 

учителів до виховання національної гідності та політехнічної освіти дорослих. До 

ідеологів політехнічної освіти дорослих належить Даніель Габріель Ліхард (1812-1882), 

визначальне місце у якій мав займати курсу фізики, що надавав учням знання про науково-

теоретичні основи промислового і сільськогосподарського виробництва. Одним із завдань 
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навчання є підготовка дорослого до професійного вибору на основі певних знань і 

навичок. Застосовуючи політехнічні знання на практиці, дорослі учні набувають 

практичних, загально трудових умінь та навичок, зокрема таких: користування простими 

знаряддями праці та інструментами, аналіз і часткове складання технічної документації, 

виконання нескладних операцій з ручної та механізованої обробки металу, дерева, ремонт 

нескладної апаратури та ін. Зміст професійної освіти забезпечує поглиблене вивчення 

наукових основ і технології обраного виду праці, формування спеціальних практичних 

умінь і навичок, виховання психологічних, моральних, естетичних якостей, необхідних 

фахівцеві конкретної галузі трудової діяльності. Реалізація змісту політехнічної освіти 

повинна допомогти дорослому визначити своє місце в житті, ефективно освоїти життєві 

та соціальні ролі.  

Таким чином, засобами народних шкіл та університетів у ХІХ столітті 

забезпечувалася триєдина мета освіти дорослих: 

‒ освітня мета ‒ засвоєння академічних знань, подолання безграмотності, 

підвищення культурного рівня дорослих, розвиток їх освітніх звичок; 

‒ виховна ‒ формування високих моральних чеснот та благочестя, поваги до прав 

інших людей, національно спрямованого світогляду;  організація дозвілля дорослих; 

‒ політична ‒ розвивати систему національної освіти. 

Недільні школи Словаччини у другій половині ХХ століття постали ефективною 

формою освіти дорослих селян, ремісників і робітників, які раніше не мали можливості 

вчитися. У рамках педагогічної діяльності шкіл формувалося розуміння цінності освіти: 

усвідомлювалася її значимість не тільки для соціуму, а й для окремої особистості, для 

розкриття її внутрішнього духовного потенціалу. Можливість самореалізації та 

самоствердження, закладена в освіті, використовувалася недільними школами як 

потужний фактор соціалізації. Тому соціальне значення недільних шкіл полягала не в 

«окультурюванні» пересічного громадянина, а в конструюванні нової культури 

особистості та формуванні нових домінант масової свідомості. 

Таким чином, науково-теоретичні основи освіти дорослих другої половини XIX 

століття можуть бути використані сьогодні як відправна точка сучасних андрагогічних 

концепцій. 
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