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У статті проаналізовано нормативно-правове забезпечення видів освітньої діяльності у контексті 
неперервної освіти у європейських країнах. Представлено форми реалізації видів освітньої діяльності 
(спеціальні, ситуативні, актуальні). Охарактеризовано програми формальної та неформальної освіти 
та інформального навчання. Визначено системні характеристики видів освітньої діяльності (цілі, тривалість, 
зміст, місце, ресурсозатратність, контроль). Розглянуто форми реалізації неформальної освіти (тренінгові 
програми, проекти, курси). 
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Постановка проблеми. Формування єв-
ропейської освітньої політики проходи-

ло в рамках Маастрихтської угоди, підписаної 
07 лютого 1992 р. в Нідерландах, що набула чин-
ності з 01 листопада 1993 р. Згідно з Маастрихт-
ською угодою створився Європейський Союз 
(ЄС, Європейська Унія, Європейська Співдруж-
ність) – об’єднання країн Європи, які через ство-
рення спільного ринку, економічного та валют-
ного союзу, а також шляхом реалізації спільної 
політики й діяльності мають на меті забезпечити 
безперервне економічне зростання, соціальний 
розвиток і згуртованість країн-учасниць. 

У «Меморандумі безперервної освіти Євро-
пейського Союзу» (Ліссабон, березень 2000 р.) 
визначено три види освітньої діяльності: фор-
мальна освіта, результатом якої є отримання 
загальновизнаного диплома чи атестата; не-
формальна освіта, що, зазвичай, не передбачає 
отримання документа, здійснюється в освітніх 
закладах або громадських організаціях, клубах, 
гуртках, а також під час індивідуальних занять 
з репетитором або тренером; інформальне на-
вчання – індивідуальна пізнавальна діяльність, 
що супроводжує щоденне життя і не обов’язково 
має цілеспрямований характер. Континуум непе-
рервної освіти робить неформальну освіту та ін-
формальне навчання рівноправними учасниками 
процесу навчання [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важ-
ливими для дослідження є праці вітчизняних вче-
них щодо видів освітньої діяльності (формальної, 
неформальної, інформальної). Зокрема, пробле-
ми розвитку неформальної освіти дорослих ви-
світлено у працях вітчизняних науковців, а саме: 
підходи до визнання результатів неформальної 
та інформальної освіти дорослих у Скандинав-
ських країнах (О. Огієнко); неформальна освіта 
дорослих у країнах ЄС (А. Гончарук); неформаль-
на освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції 
(В. Давидова). Сучасні тенденції розвитку нефор-
мальної освіти майбутніх учителів Німеччини ста-
ли предметом дослідження О. Шапочкіної.

Мета статті – проаналізувати нормативно-
правове забезпечення видів освітньої діяльності 
у контексті неперервної освіти у європейських 
країнах, програми формальної та неформальної 
освіти; розглянути форми формальної, нефор-

мальної освіти; визначити системні характерис-
тики видів освітньої діяльності (на прикладі пе-
дагогічної освіти у європейських країнах). 

Виклад основного матеріалу. Здійснений 
аналіз нормативних актів щодо освітньої полі-
тики країн Європейського Союзу засвідчив, що 
з трьох видів освітньої діяльності законодавчо 
закріпленою є саме формальна освіта. Держа-
вами гарантується право на освіту, відкритість 
освіти. Наприклад, Конституцією Королівства 
Данія ст. 76 закріплено, що «всі діти шкільного 
віку мають право одержати безкоштовну почат-
кову освіту». Право на безкоштовну початкову 
освіту мають також громадяни Ірландії (ст. 42, 
п. 4 Конституції), Італії (ст. 34 Конституції), 
Греції (ст. 16, п. 4 Конституції), Болгарії (ст. 53, 
п. 3 Конституції), Великого Герцогства Люксем-
бург (ст. 23, п. 1 Конституції) та громадяни інших 
країн-членів ЄС.

Формальна освіта – державна система по-
чаткової, середньої і вищої освіти та підвищення 
кваліфікації фахівців, що має затверджені про-
грами та терміни навчання. Вона відбувається, 
зазвичай, у спеціально створених умовах (закла-
дах) та контролюється державою. Існують певні 
критерії відбору учасників освітнього процесу, 
спеціальні вимоги до підготовки кадрів, що про-
вадять освітню діяльність, визначені часові рам-
ки тривалості кожного етапу. Навчальні заклади 
цієї системи надають «освітні кваліфікації» – по-
свідчення, атестати, сертифікати, дипломи, титу-
ли, що засвідчують здобуття певного рівня знань, 
умінь, навичок, підтвердженого оцінкою, що при-
суджується за загальноприйнятими критеріями. 
Саме посвідчення про здобуття формальної освіти 
є основною підставою для працевлаштування [5].

Педагогічна освіта вчителя забезпечується 
трьома видами освітньої діяльності: формаль-
ною, неформальною та інформальною та реалі-
зується в різних формах: спеціальній, для якої 
виділяється особливий час і місце (семінари, ор-
ганізаційно-діяльні ігри); ситуативній, реалізова-
ній в ході інноваційної діяльності педагога через 
процеси рефлексії; актуальній, коли освітній ре-
зультат будь-якої діяльності стає новим засобом 
власної діяльності.

Т. Сімкінс (T. Simkins) проаналізував про-
грами формальної та неформальної освіти, ви-



«Young Scientist» • № 5.1 (45.1) • May, 2017 63
ходячи з таких характеристик як цілі, трива-
лість, зміст, місце, ресурсозатратність, контроль 
(таблиця 1.1).

Формальна педагогічна освіта вчителів здій-
снюється у таких закладах, як: педагогічні ко-
леджі, які діють як самостійні навчальні заклади 
(наприклад, у Німеччині, Нідерландах, Ірландії, 
Фінляндії, Швеції, Румунії, Угорщині, Литві) або 
як структурні підрозділи педагогічних універ-
ситетів (Нідерланди, Румунія) чи спеціалізовані 
коледжі при академіях (Болгарія, Литва); пе-
дагогічні інститути, що здійснюють педагогічну 
підготовку майбутніх вчителів з педагогічних 
спеціальностей різних галузей освіти (Велика 
Британія (чотирирічні інститути, однорічні ін-
ститути педагогіки при університетах), Данія, 
Кіпр); вищі педагогічні школи (Італія, Німеччина, 
Франція, Ірландія, Швеція, Польща) – педагогіч-
ну підготовку майбутніх вчителів з педагогічних 
спеціальностей різних галузей освіти; універси-
тети – вищі навчальні заклади, які здійснюють 
підготовку фахівців з різних напрямів науки.

У Данії технічні, аграрні вищі навчальні закла-
ди університетського типу здійснюють підготовку 
вчителів професійних предметів середньої шко-
ли; педагогічні академії – вищі навчальні закла-
ди, що здійснюють підготовку фахівців у галузі 
педагогіки (Австрія, Німеччина). Серед закладів 
підвищення кваліфікації вчителів, що входять до 
структури формальної педагогічної освіти, виділя-
ють: університети, педагогічні інститути (Австрія, 
Німеччина, Велика Британія, Ірландія, Данія, 
Польща, Латвія, Кіпр, Угорщина, Чехія, Швеція, 
Словенія, Словаччина, Румунія, Італія, Іспанія 
та ін.); середні школи – (Угорщина, Німеччина, 
Нідерланди, Греція, Португалія, Словенія, Фін-
ляндія, Швеція, Люксембург, Велика Британія, 
Естонія); учительські центри (регіональні центри 
підготовки вчителів, навчальні центри) – Австрія, 
Іспанія, Ірландія, Велика Британія, Угорщина, Ні-
меччина, Чехія, Фінляндія.

Неформальна педагогічна освіта у країнах ЄС 
розглядається як будь-який вид організованої 
і систематичної діяльності, що не співпадає з ді-
яльністю шкіл, університетів та інших закладів 
освіти, що входять до складу формальної сис-
теми освіти; як така, що здобувається у після-

робочий час в освітніх закладах, клубах, гуртках 
і, зазвичай, не передбачає отримання офіційного 
документа.

Рада Європи завжди сприяла визнанню не-
формальної освіти. Варто згадати Рекомендацію 
2003 про сприяння та визнання неформальної 
освіти молоді (цей документ рекомендує ство-
рення Європейського портфоліо для працюю-
чих у позашкільних рамках молодіжних лідерів 
та молодіжних працівників); Симпозіум з не-
формального навчання (Страсбург, 13-15 жовтня 
2000 р.) та спільну конференцію Ради Європи 
та Ресурсного центру SALTO «Мости для визна-
ння» (м. Льовен, 19-23 січня 2005 р.), а також роз-
робку Європейського портфоліо для молодіжних 
лідерів та молодіжних працівників з неформаль-
ного навчання (2007).

Для визнання неформальної освіти необхідно 
враховувати два критерії: з одного боку, набуті 
в рамках освіти ключові компетенції (ця форма 
визнання в основному відноситься до професійної 
компетенції, що виливається в кваліфікацію), з ін-
шого боку, соціальне визнання (одна з форм валі-
дації неформального навчання), спрямоване на ви-
значення статусу і самооцінку індивідів, які беруть 
активну участь у добровільній діяльності [3, с. 161].

Неформальна педагогічна освіта вчителів 
здійснюється у таких закладах, характерних для 
всіх країн Європейського Союзу, як дошкільні 
навчальні заклади освіти, середні школи, на-
вчальні гуртки, педагогічні майстерні, літні шко-
ли, університети, педагогічні інститути; Північна 
народна академія (Nordic Folk Academy), Народ-
ні вищі школи (folk high school), навчальні гурт-
ки (study circle), навчальні асоціації – у країнах 
Скандинавії. Серед форм неформальної педаго-
гічної освіти виділяють тренінги (Австрія, країни 
Балтії); навчальні поїздки землями ФРН та ін-
шими країнами (Німеччина); взаємообмін вчи-
телями між школами, міжнародний взаємообмін 
вчителями (Велика Британія); студійні групи 
(Данія); навчальні майстерні (Польща); участь 
у міжнародних освітніх програмах та проектах 
(Словенія, Угорщина, країни Балтії); навчальні 
курси з педагогіки (Іспанія, країни Балтії); ро-
бота групи вчителів за авторськими програмами 
(країни Балтії). 

Таблиця 1.1
Ідеальні моделі формальної та неформальної освіти [7, с. 53]

Системні характе-
ристики навчання Освіта

Цілі

Формальна Неформальна
Довготривалі та більш загальні Короткострокові та специфічні
Отримання офіційно визнаних документів про 
освіту 

Отримання офіційно визнаних доку-
ментів про освіту не передбачається

Тривалість Тривалий цикл, повний робочий день Короткий цикл, неповний робочий день

Зміст

Стандартизований, орієнтований на основні 
положення навчального матеріалу

Індивідуалізований, орієнтований на 
результат

Академічний Практичний 
Чітко структурований Гнучкий, особистісно орієнтований 
Вступні вимоги визначають контингент тих, 
хто навчається 

Особи, що навчаються, визначають 
вступні вимоги 

Місце Заклади освіти не орієнтуються на близькість 
розташування від місця проживання 

Орієнтовані на близькість від місця 
проживання 

Ресурсозатратність Ресурсозатратна Ресурсозберігаюча
Контроль Зовнішній / ієрархічний Самоврядування / демократичний
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Однією з країн, що має багату історію не-

формальної освіти, потужну і різноманітну його 
сучасну систему, є Фінляндія. Суттєвою особли-
вістю неформальної педагогічної освіти є різно-
манітність навчальних програм, добровільний 
характер участі та використання особистісно орі-
єнтованих методів. Фінляндія є однією з небага-
тьох європейських країн, в яких існує підтриму-
вана державою постійно діюча система визнання 
освіти, одержаної неформальним і інформальним 
шляхами [3, с. 159].

Північна Народна Академія (Nordic Folk 
Academy – далі NFA) – об’єднаний інститут для 
всіх скандинавських країн: Швеції, Данії, Фін-
ляндії, Норвегії, Ісландії, Фарерських і Аланд-
ських островів, який співпрацює також із кра-
їнами Балтії та Європейськими інститутами 
у сфері освіти дорослих. Діяльність Академії 
охоплює такі сфери освіти дорослих, як педагогі-
ка, що базується на соціально-культурній освіті; 
діалог між формальною і неформальною освітою, 
між освітою та ринком праці; безперервна осві-
та у зв’язку з розвитком компетентності, інфор-
маційних технологій, активного громадянського 
участі; міжнародний обмін передовим досвідом.

Лектори, керівники проектів і адміністратив-
ний штат NFA – це люди з різних країн Скандина-
вії. Робочі мови – шведський, фінська і англійська. 
Щорічно більше тисячі викладачів, дослідників, 
артистів, письменників, соціальних працівників, 
політиків і лідерів неурядових організацій беруть 
участі в семінарах і конференціях, організованих 
в Академії. NFA також бере участь у багатьох за-
гальноєвропейських проектах [4].

Народні вищі школи (folk high school), в яких 
учасники збираються в навчальні гуртки (study 
circle), є основою участі громадян у розвитку 
демократії, оскільки вони вивчають не тіль-
ки предмет, а навчаються в основному взаємо-
дії на демократичній основі. Гурток, звичайно, 
охоплює невелику групу слухачів/учнів, що 
зустрічаються для проведення спільних занять 
раз на тиждень у вечірній час. Заняття спрямо-
вані на вивчення будь-якої теми або здійснення 
культурного проекту. До складу гуртка входить 
5-12 учасників, включаючи керівника або викла-
дача. Важливою складовою частиною занять є 
обмін учасниками досвідом і знаннями, аналітич-
ний розбір досліджуваного матеріалу.

У Швеції народні школи абсолютно вільні 
у розробці навчальних програм з урахуванням 
свого профілю, члени школи мають можливість 
висловлювати свої побажання щодо тематики 
та напряму навчального процесу відповідно до 
своїх знань і потреб. У Швеції налічується 11 на-
вчальних асоціацій, які також як і народні школи 
підтримуються урядом. Кожна Асоціація працює 
за певним профілем, який залежить від типу 
громадської, робочої чи політичної організації, 
що входить до його складу.

Формами реалізації неформальної освіти вчи-
телів у країнах Балтії є такі: 

тренінгові програми ефективності професій-
них навичок вчителя Др. Томаса Гордона T.E.T. 
(Teachers Effectiveness Training) (пропонуєть-
ся «Pro Coaching» Литва (Каунас)) для вчите-
лів загальноосвітніх шкіл, вихователів, педагогів 
дошкільної освіти, фахівців, що працюють з ді-

тьми та їх сім’ями, фахівців сфери неформальної 
освіти. Ця програма дозволяє вчителям набути 
необхідні навички для ефективного вирішення 
конфліктів та успішного спілкування. Програма 
ґрунтується на моделі Др. Томаса Гордона, яка 
складається із особливо ефективних комуніка-
тивних навичок, які дозволяють педагогу пози-
тивно впливати на поведінку учня.

проекти, наприклад, «Кваліфікований викла-
дач» (QF2TEACH), організованого у рамках на-
вчальної програми Curriculum globALE; «Ство-
рення віртуального середовища для набуття 
навичок мовлення тих, хто вивчає мови в мере-
жах, а також для вчителів мов»; Baltic Bright 
Goes Interactive у рамках проекту мобільності 
Leonardo da Vinci з метою покращення навичок 
роботи вчителів з інтерактивною дошкою.

курси з педагогіки (на базі дитячого центру 
«Ригель» м. Рига організовуються курси для ви-
хователів та вчителів, а також батьків «Педагогі-
ка Марії Монтесорі».

Серед особливостей програм неформальної 
освіти вчителів виділяють [6, с. 19]: спрямованість 
на самостійність і самореалізацію; концентрація 
на професійних цілях, проблемах й завданнях; 
спрямованість на практичне застосування нових 
знань; облік професійного та особистого досвіду; 
облік конкуруючих інтересів (соціальних, тим-
часових, фінансових); спрямованість на подолан-
ня стереотипів та переваг щодо стилів і методів 
навчання; використання різноманітних способів 
діяльності; спрямованість на вміння працювати 
з інформацією, високий самоконтроль; створення 
комфортної безпечної атмосфери; спрямованість 
на подолання страху невдачі, складності у вста-
новленні і підтримці міжособистісних відносин; 
організація інформаційно-освітнього середовища 
для обговорення завдань, шляхів, проблем і реф-
лексії результатів освітньої діяльності на різних 
її етапах, а також для спільної роботи в мережі. 
Варто зазначити, що нові технології навчання як 
результат творчого підходу її творців, проходя-
чи апробацію і «відточуючись» у системі нефор-
мальної освіти, поступово знаходять все більш 
широке застосування і зрештою приймаються 
і системою формальної освіти. Надалі нова тех-
нологія може бути включена в систему підготов-
ки, а значить, стає атрибутом формальної освіти.

Сьогодні до сфери неформальної освіти нале-
жить діяльність мережевих спільнот педагогів. Але 
стає зрозумілим, що становлення спільнот профе-
сіоналів-вчителів стає одним з найбільш перспек-
тивних шляхів їх безперервного професійного роз-
витку. Нові моделі професійного розвитку вчителів 
все більше спираються на механізми, що прохо-
дять свою перевірку в сфері неформальної освіти.

Тобто практично всі види неформального взає-
модії педагогічних працівників, що сприяють вдо-
сконаленню професійної майстерності педагогів, 
можна назвати неформальною педагогічною осві-
тою. У даний час все частіше неформальні освітні 
форми стали закінчуватися видачею різного виду 
сертифікатів, у зв’язку з входженням в практику 
освітнього простору портфоліо педагогів [1, с. 61].

Інформальне навчання (спонтанне) розгляда-
ється як індивідуальна пізнавальна діяльність 
педагога, що здійснюється під час повсякден-
ної життєдіяльності, пов’язаної з його профе-
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сійною діяльністю або проведенням дозвілля, не 
обов’язково цілеспрямована та структурована, не 
фіксується документально, але сприяє розширен-
ню професійних знань та умінь. Серед форм ін-
формального навчання виділяють: індивідуальне 
і часткове навчання – одноразові лекції, відеоуро-
ки, медіа-консультації, спілкування у сім’ї, з ко-
легами, читання спеціалізованих журналів, теле-
бачення, відео, незаплановані випадкові бесіди.

Висновки і пропозиції. Таким чином, на осно-
ві теоретичного аналізу проблеми законодавчого 
регулювання видів освітньої діяльності у краї-
нах Європейського Союзу зроблено висновок, що 
в переважній більшості країн ЄС немає чітко ви-
значеної структури неформальної освіти та ін-
формального навчання; на законодавчому рівні 
поняття «інформальне навчання» не закріплене, 
за винятком країн Скандинавії та Литви.
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Аннотация
В статье проанализированы нормативно-правовое обеспечение видов образовательной деятельности 
в контексте непрерывного образования в европейских странах. Представлены формы реализации ви-
дов образовательной деятельности (специальные, ситуативные, актуальные). Охарактеризованы про-
граммы формального и неформального образования и информального обучения. Определены систем-
ные характеристики видов образовательной деятельности (цели, продолжительность, содержание, 
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Summary
The article analyzes the regulatory support of educational activities in the context of lifelong education 
in European countries. The forms of realization of educational activities (specific, contextual, relevant) 
are presented. The programs of formal, non-formal education and informal training are characterized. 
It is defined system characteristics of types of educational activities (objectives, duration, scope, place, 
resource control). The forms of non-formal education implementation (training programs, projects and 
courses) are considered.
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