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ОСВІТА ТРЕТЬОГО ВІКУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
У статті досліджуються перспективи організації освіти людей
третього віку в Україні у контексті міжкультурного діалогу, арти!
кульованого Радою Європи. Міжкультурний діалог виступає домі!
нантною складовою у вирішенні завдання жити у новій соціально!
культурній моделі світу на засадах поваги прав та основних свобод
людини.
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Вища народна школа, Рада Європи, міжкультурний діалог.
Розвиток суспільства на засадах постіндустріального типу соці*
уму, орієнтованого на людину, здатну до прийняття нестандарти*
зованих, відповідальних рішень, готову до самостійного пошуку
та освоєння знань потребує міжкультурного діалогу та виперед*
жаючої, безперервної освіти із суттєвим вдосконаленням органі*
зації неформальної освіти літніх людей. Створення Єдиної сві*
тової інформаційної системи актуалізує питання розробки нових
методологічних засад філософії освіти, як такої, та філософії
освіти третього віку, зокрема з акцентуванням уваги на особис*
тій відповідальності перед власним «Я» і перед суспільством.
Відповідальності як особливому типу взаємодії людини і су*
спільства приділено увагу в працях І. Добронравової, А. Єрмо*
ленко, І. Степаненко; етичному аспекту відповідальності як мо*
ральної цінності — в працях В. Малахова, Л. Рубан, В. Шейка;
запит інформаційного суспільства на ідею певної цілісності,
єдності в багатоманітності складних та надскладних відкритих
систем, узасадничення потреби трансдисциплінарного наукового
знання, реформування та розвиток адекватної науково*освітньої
системи, пов’язаної зі зміною ролі і статусу людини є предме*
том дослідження сучасних вітчизняних вчених: В. Андрущенка,
В. Бітаєва, В. Вихрової, Л. Горбунової, І. Добронравової, С. Клеп*
ка, В. Кременя, В. Лутая, М. Михальченка, І. Надольного, В. Па*
зенка, С. Рижкової, І. Степаненко, В. Шийка, В. Шульгіної, в яких
філософським підґрунтям навчально*виховного процесу визна*
чено принципи реалізації можливостей саморозвитку особистості.
Взаємозалежність соціального розвитку суспільства та реалі*
зації інтелектуального потенціалу, творчих здібностей особисто*
сті регламентує зміни в інституції освіти, перш за все, вимагає
підготовку людини до освіти протягом життя, розвитку нової куль*
тури активності людей поважного віку, що можливо реалізувати
в комплексному поєднанні формальної і неформальної освіти.
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Проблема неформальної освіти людини третього віку в Україні
потребує розгляду в координатах міжкультурного діалогу євро*
пейського суспільства, що і стала метою цієї статті.
Реалізація поставленої мети забезпечується завданнями:
– проаналізувати специфіку організації неформальної освіти
в університетах третього віку в Україні та державної політики
щодо задоволення освітніх потреб літніх людей в контексті єв*
ропейського досвіду;
– запропонувати рекомендації щодо перспектив розвитку осві*
тньої системи ВНШ в Україні в контексті міжкультурного діалогу.
Інноваційні зміни європейського суспільства за умови істо*
ричної багатокультурності визначають невід’ємною складовою
самоорганізації людини і суспільства ХХІ ст. взаємодію, взаємо*
збагачення, взаєморозвиток культурного розмаїття світу за прин*
ципом: «жити разом у рівності і гідності». На Першому саміті
голів держав і урядів країн Ради Європи (Відень, 1993) було за*
значено, що повага до культурного розмаїття та його збережен*
ня є запорукою відкритого суспільства. На різних історичних
етапах питання співіснування культурного розмаїття знаходило
власні рішення. Так, для періоду розквіту в Європі національ*
них держав (близько 1870–1945 рр.) характерним було асимілю*
вання, за якого визнавався пріоритет культури більшості, що
диктувала панівний спосіб життя. Досвід імміграції повоєнної
Європи (після 1945 р.) запропонував нову концепцію суспіль*
ного ладу — мультикультуралізм (Швейцарія, 1957 р.), за якої
обстоювалось політичне визнання рівності способу життя мен*
шин і більшості. Утім, обидва підходи демонструють виключно
протиставлення більшість — меншість, а різниця полягає тільки
у визнанні права меншості на відокремлення від більшості за*
мість поглинання першої другою. Більше того, досвід мульти*
культуралізму свідчить про заглиблення проблеми непорозуміння
між громадами через жорстку фіксацію та абсолютизацію від*
мінностей, що призводить до ксенофобії та обмежує права лю*
дини з меншинства.
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Зазначене нівелювання індивідуальної самоідентифікації зні*
має наступна концепція — транскультурність (1990*і рр.), яка
надає людині право на осмислення Іншого як потенційно мож*
ливого «Я». Транскультура існує в межах кожної культури як її
потенціал бути Іншою. «Інша культура сприймається як деяка
можливість власної культури. Коли ми включаємо у простір
комунікації власні можливості бути іншим, тоді це транскуль*
тура, тоді це конструктивно*комунікативний простір творення
майбутнього, а не консервація відмінностей мультикультураліз*
му чи просто толерантне ставлення до відмінностей [3, с. 12].
Третій саміт голів держав і урядів країн Ради Європи (Вар*
шава, 2005 р.) визначив наступну концепцію організації спілку*
вання культурного розмаїття — міжкультурний діалог як засіб
взаємопізнання, взаємоповаги, взаємовизнання: «усі різні — усі
рівні». Міжкультурний діалог дозволяє досягати рівноваги у пошу*
ках самоідентифікації за неперервного процесу додавання но*
вих шарів до своєї ідентичності без втрати першооснов. Однак,
хибно ідеалізувати можливості діалогу, який відбувається лише
за добровільної участі людини, у разі відсутності такої потреби —
вирішити проблеми в процесі їх обговорення неможливо, на*
віть неможливо їх артикулювати. Тому сфера застосування між*
культурного діалогу обмежена, але саме ця модель своєю осно*
вою має визнання права людини та верховенство права.
Поважаючи свободу людини на самовираження, Європейсь*
кий Союз оголосив 2008 рік Європейським роком міжкультур*
ного діалогу, з метою створення просторів для здійснення остан*
нього, серед яких — простір розвитку, поширення, передачі
міжкультурних знань через освіту. Питання міжкультурної осві*
ти стало темою Конференцій Європейських міністрів освіти:
«Декларація про міжнародну освіту в новому європейському
контексті», (Афіни, 2003 р.); «Будуємо більш гуманну Європу
для всіх: роль освітньої політики» (Стамбул, 2007 р.) та інших
європейських рішень. Ключовими галузями міжкультурних знань
визнані суспільствознавство, мова, історія, при вивченні яких
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застосовують міждисциплінарні підходи і вивчення яких розви*
вають здатність до аналізу, самоаналізу, самокритичності як під*
ґрунтя для життя у багатокультурному суспільстві (країни, ма*
терика, світа).
Своєчасним для інформаційної фази розвитку світової спіль*
ноти, зокрема для європейської, є підтримка міжкультурного діа*
логу на просторах щоденного життя з повагою до фундаменталь*
них прав та свобод людини, серед яких — право літніх людей на
соціально*культурну активність. Демографічні зміни, що відбу*
ваються сьогодні у структурі європейського суспільства — зни*
ження рівня народжуваності, збільшення тривалості життя —
сприяють «дорослішанню» суспільства, тобто збільшенню чи*
сельності літніх людей. За прогнозами Єврокомісії, до 2060 р.
на одну людину віком старше 65 років буде двоє працюючих
(сьогодні четверо, а на думку вчених, забезпечувати економічну
активність держави мають 6–10 працездатних громадян на од*
ного непрацюючого). Тому виникає потреба у переосмисленні
ролі і місця літньої людини у житті сучасного суспільства знань
та усвідомлення, що тривалість життя в Європі покоління демо*
графічного буму невпинно зростає, люди почуваються (здебіль*
шого) здоровими і активними довше і прагнуть якомога довше
залишатися самостійними та соціально*затребуваними.
Питання збереження активної взаємодії літніх людей із сус*
пільством стало визначальною складовою Мадридського між*
народного плану щодо проблем старіння [5]. І тут нагальним
завданням суспільства стає створення умов для солідарності та
взаємодії між поколіннями — якісного стрибка, що на теренах
префігуративного типу культури [6, с. 323–361] зніме інформа*
ційний розрив між поколіннями, спричинений виникненням
спільного досвіду серед молоді раніше, ніж серед дорослих, на*
самперед, на теренах об’єднання всіх народів світу електронною
мережею, а також швидкого поновлення наукового знання.
Тобто за префігуративного типу культури (що прийшов на змі*
ну «постфігуративному некритичному пилу» та дещо обмеженій
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кофігуративній культурі) молодому і літньому поколінням є чому
навчитись одне у одного, а тому є необхідність створити умови
для культурного діалогу між поколіннями заради самореаліза*
ції, самопізнання та духовного збагачення.
Вища народна школа при Кіровоградському інституті розвитку
людини функціонує протягом п’яти років, за цей період її слу*
хачами стали понад 300 літніх людей. Навчання відбувається за
кількома напрямами, основними прерогативами є розширення
інтересів слухачів, їхня адаптація до умов нового часу, одним
з пріоритетів майбутнього розвитку вважаємо налагодження зв’язку
між слухачами ВНШ та студентами, адже така співпраця допо*
може реалізувати принцип зв’язку та наступності поколінь.
У контексті зазначеного є доцільним: продовжити розробку
інформаційно*просвітницької системи для людей літнього віку,
що сприятиме соціально*економічному розвитку України та по*
розумінню між поколіннями. Зазначена система має спиратися
на філософію освіти літніх людей в контексті міжкультурного
діалогу та мати фінансову підтримку державних і громадських
структур. Перспективним напрямом дослідження проблеми є по*
дальше вивчення та обмін досвідом з іншими країнами щодо
організації навчання літніх людей в процесі міжкультурної діяль*
ності. Необхідним також є пошук нових — етично*громадянсь*
ких — шляхів консолідації суспільства України, константою якого
виступає соціально*культурна захищеність дітей, літніх людей,
природи — тварин, рослин. Зазначеному послуговується вивчення
питання мотивації літніх людей до осягнення потенціалу спілку*
вання з молоддю, заради конструктивно*комунікативного про*
стору творення майбутнього.
Іnterdependence of social development and realization of intellectual
potential, creative abilities of the individual governing changes in the
institution of education, above all, requires training people to lifelong
learning, the development of a new culture of people's activities for ven!
erable age, that can be implemented in a complex combination of formal
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and informal education. The problem of non!formal education of the third
age in Ukraine requires consideration in the coordinates of intercultural
dialogue in European society, and that was the purpose of this paper.
Timely information for the development phase of the international
community, particularly European, is promoting intercultural dialogue
spaces of everyday life with respect for fundamental rights and freedoms,
among them — the rights of the elderly to social and cultural activities.
High public school in Kirovohrad Institute of Human Development
has been operating for five years. Training takes place on several fronts,
the main interest is to expand the prerogatives of students, their adapta!
tion to the new time, a priority for future development consider establish!
ing communication must replay trainees and students, because such co!
operation helps to realize the principle of communication and continuity
of generations.
In this context it is appropriate to continue the development of infor!
mation and educational system for elderly people to facilitate socio!
economic development of Ukraine and understanding between genera!
tions. This system is based on the philosophy of education of elderly in
the context of intercultural dialogue and to have the financial support of
state and public structures. Promising area of research is to further the
study and exchange of experiences with other countries to organize training
older people in the process of intercultural activities. It is also necessary
to find new ! moral and civic background — by consolidating society in
Ukraine, which is the constant socio!cultural protection of the elderly.
Key words: philosophy of education culture of elderly people, High
Public School, the Council of Europe, intercultural dialogue.
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ПІДЛІТКИ ТА ЇХ ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ
Представлена стаття розкриває різні підходи до визначень по!
нять «громадянин», «громадськість», «активність», «громадянська
активність», на основі узагальнення та систематизації робиться
визначення «громадської активності особистості» та «громадської
активності підлітка» та розкривається структура цих понять.
Ключові слова: громадськість, активність, громадська актив*
ність.
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