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Cучасне життя зумовлює необхідність формування особистості, здатної
до сприйняття і здійснення перетворень, налаштованої на безперервне
підвищення свого компетентнісно-кваліфікаційного рівня. Важливим
чинником, що сприяє розв’язанню цієї проблеми, є освіта дорослих.
Завдання безперервної освіти дорослих обговорювалися на Всесвітній
конференції з освіти дорослих, що відбулася під егідою ЮНЕСКО (Гамбург,
Німеччина, 1997 р.). Форум відбувся під гаслом «Освіта дорослих – ключ у
ХХІ століття». У Гамбурзькій декларації сформульовані провідні ідеї
безперервної освіти дорослих упродовж життя й рекомендації урядам усіх
країн уважати освіту дорослих пріоритетним напрямом державної політики.
Ці ідеї набули подальшого розвитку на Європейському саміті в Лісабоні
(2000 р.). У прикінцевих матеріалах саміту зазначено, що успішний перехід
до суспільства, заснованого на знаннях, має супроводжуватися навчанням
упродовж життя. У документах європейських самітів наголошується, що
освітні системи мають пристосуватися до нових реалій ХХІ ст., а
«безперервна освіта повинна стати головною політичною програмою
громадянського суспільства, соціальної єдності і занятості». Водночас освіта
дорослих має проблеми, які стосуються й України. Так, у 2000 р. у Дамаску
(Сирія) на засіданні Міжнародної ради з освіти дорослих висловлено
занепокоєння щодо малоефективних результатів у справі забезпечення
доступності й можливості для дорослих реалізувати право на освіту та
прийнято Декларацію «Заклик до дій у сфері грамотності для усіх й освіти
дорослих». На Софійській конференції з освіти дорослих (Болгарія, 2002 р.)
зазначалося, що в багатьох країнах відсутні національна політика, рамки і
структури, необхідні для фінансової підтримки освіти дорослих, а також
відсутні ефективні системи управління, критерії якості та інші умови для
результативного партнерства в цій сфері.
Список літератури відображає книги, статті з періодичних видань, а
також електронні ресурси бібліотеки Житомирського державного
університету ім. Івана Франка.
Список буде корисний науковцям, викладачам, аспірантам, студентам,
усім, кого цікавлять проблеми андрагогіки, питання педагогіки і освіти
дорослих.
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