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1. Анотація дисципліни 

Засвоєння навчальної дисципліни «Андрагогіка з основами акмеології» зорієнтоване на 

теоретичні й практичні аспекти освіти дорослих, яка здійснюється в інститутах формальної, 

неформальної й інформальної освіти відповідно до соціокультурних умов; на підготовку 

магістрів з освітніх, педагогічних наук до провадження освіти дорослих, самоосвіти й 

саморозвитку протягом життя. 

 

2. Мета і завдання дисципліни 

Мета курсу полягає у формуванні готовності здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня до використання знань з теорії навчання дорослих у процесі 

професійної діяльності, управління, спілкування та дослідження, а також розвитку таких 

особистісних якостей, як: здатність до рефлексії, самопізнання і саморозвитку. Вивчення 

навчальної дисципліни відіграє важливу роль у формуванні наукового і професійного 

світогляду, практично значимих здібностей, умінь і навичок магістрантів. 

 

Завданнями, які вирішуються, є: 

1. Ознайомлення з основами андрагогічної діяльності та вимогами до професії 

андрагога. 

2. Усвідомлення значення освіти в соціалізації різних груп дорослого населення та 

андрагогічного потенціалу формальної, неформальної й інформальної освіти.  

3. Засвоєння знань у галузі теорії освіти дорослих (соціально-психологічні особливості 

дорослих; очікування, потреби, установки різних груп дорослих, які включаються в освітній 

процес; загальні особливості освітньої діяльності дорослих).  

4. Набуття здобувачами вмінь виявляти найбільш актуальні для різних вікових груп 

дорослих проблеми та організовувати їх освітню діяльність таким чином, щоби дати їм 

можливість ознайомитися з різними науково обґрунтованими підходами до вирішення 

проблем, які їх хвилюють.  

5. Вироблення вмінь виявляти потреби різних груп дорослих в освіті і відповідно до 

цього ставити педагогічні цілі, добирати зміст, форми та методи навчання, застосовувати 

сучасні педагогічні технології в освітньому процесі та інтенсивні техніки навчання. 
 

3. Пререквізити 

Вивчення навчальної дисципліни «Андрагогіка з основами акмеології» ґрунтується на 

таких засвоєних навчальних дисциплінах: освітній менеджмент, психологія вищої освіти, 

філософія освіти та педагогічна етика, комунікативні процеси у навчанні. 

4. Постреквізити 

Навчальна дисципліна передує вивченню такої дисципліни, як педагогічна 

майстерність викладача 

 

5. Результати навчання 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати проблеми, задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних наук. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу (З1) 

ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел (З2) 

ЗК4 Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями (З4) 

ЗК6 Здатність виявляти, ставити  та розв’язувати проблеми (З6) 

ЗК8 Здатність діяти соціально відповідально і свідомо (З8) 

Фахові (спеціальні) 

компетентності 

СК1 Здатність проєктувати і досліджувати освітні системи (Ф1) 

СК2 Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького та/або інноваційного характеру у 

сфері освіти й педагогіки (Ф2) 



СК3 Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні 

особливості студентів у плануванні та реалізації освітнього процесу в 

закладі освіти (Ф3) 

СК4 Здатність здійснювати експертизу та надавати консультації з 

питань освітньої політики та інновацій в освіті (Ф4) 

СК7 Здатність критично осмислювати проблеми у сфері освіти, 

педагогіки й на межі галузей знань (Ф7) 

СК8 Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у мульти- та міждисциплінарних 

контекстах (Ф8) 

СК10 Здатність здійснювати ефективну організацію навчально-

виховного процесу в ЗВО на основі знань з теорії та практики вищої 

освіти, моделювання розвитку/саморозвитку фахівця; технологій 

викладання у вищій школі (Ф10)  

СК11 Здатність чинити активний перетворювальний вплив на 

студента, учня на основі суб’єкт-суб’єктного та 

студентоорієнтованого підходів (Ф11) 

СК13 Здатність до саморозвитку, самовдосконалення, 

навчання/самонавчання протягом життя (Ф13) 

Програмні 

результати 

навчання 

РН1.Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку освіти і 

педагогіки, методологію відповідних досліджень (Р1) 

РН3.Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну 

взаємодію, здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно 

доносити власні міркування, висновки та аргументацію з питань 

освіти і педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-

тематичну дискусію (Р3) 

РН4. Вільно спілкуватися державною та/або іноземною мовами усно і 

письмово для обговорення результатів освітньої, професійної 

діяльності, презентації наукових досліджень та інноваційних проєктів 

(Р4) 

РН5.Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного підходів та сучасних досягнень 

освітніх, педагогічних наук, управляти навчально-пізнавальною 

діяльністю, об’єктивно оцінювати результати навчання здобувачів 

освіти (Р5) 

РН7.Створювати відкрите освітньо-наукове середовище, сприятливе 

для здобувачів освіти та спрямоване на забезпечення результатів 

навчання (Р7) 

РН10.Приймати ефективні, відповідальні рішення з питань 

управління у сфері освіти/педагогіки, зокрема в нових або незнайомих 

середовищах, за наявності надлишкової та/або неповної чи обмеженої 

інформації (Р10) 

РН11.Здійснювати консультативну діяльність у сфері освітніх, 

педагогічних наук (Р11) 

РН12. Формувати та проєктувати результативність індивідуальних та 

колективних (групових) програм удосконалення, самоосвіти, бути 

здатними до ефективної організації/самоорганізації освітнього 

процесу різних вікових категорій населення, просвітницької 

діяльності та популяризації науки (Р12) 

РН13.Уміти генерувати креативні ідеї, розкривати й розвивати 

творчий потенціал суб’єктів освітнього процесу, в тому числі – 

власний (Р13) 

 

6. Опис навчальної дисципліни  

Найменування показників Всього годин 



Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна форма 

здобуття 

освіти 

Кількість кредитів/годин 3/90 3/90 

Усього годин аудиторної роботи 26 12 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 12 6 

  практичні заняття, год.   

 лабораторні заняття, год   

 семінарські заняття, год 14 6 

Усього годин самостійної роботи 64 78 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

7. Дидактична карта дисципліни 

 

Назви розділів Кількість годин 

денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

заочна форма здобуття освіти 

(ЗФЗО) 

Усьо-

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п ла

б. 

інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Сучасні тенденції освіти дорослих 

Тема 1. Андрагогіка 

в системі сучасного 

людинознавства.  

15 2 2 - - 11 15 2 - - - 13 

Тема 2. Освіта в 

системі соціальних 

інститутів.  

15 2 2 - - 11 15 - 2 - - 13 

Тема 3. Доросла 

людина як суб’єкт 

освіти 

15 2 2 - - 11 15 - 2 - - 13 

Разом за розділом 45 6 6 - - 33 45 2 4 - - 39 

Розділ 2. Особливості організації освіти дорослих 

Тема 4. Неперервна 

освіта як фактор 

розвитку дорослої 

людини. Соціально-

педагогічні аспекти 

освіти дорослих 

15 2 2 - - 11 15 2 - - - 13 

Тема 5. Методи і 

форми організації 

навчання дорослих. 

Системи навчання 

різних категорій 

дорослих 

15 2 2 - - 11 15 - 2 - - 13 

Тема 6. Акмеологія 

як сфера наукових 

досліджень 

Практичні основи 

акмеологічного 

розвитку особистості 

15 2 4 - - 9 15 2 - - - 13 

Разом за розділом 45 6 8 - - 31 45 4 2 - - 39 



Усього годин  90 12 14 - - 64 90 6 6 - - 78 
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