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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Андрагогіка” спрямована на підготовку 
спеціалістів і магістрів спеціальності “Управління персоналом та 
економіки праці”.

Мета курсу: формування уявлень щодо теорії та методики освіти 
дорослих у контексті безперервного становлення особистості; набут-
тя практичних навичок та вмінь з технології  організації навчання до-
рослих.

Завдання навчальної дисципліни — опанування студентами ряду 
ключових питань щодо: 

• навчання дорослих в системі безперервної освіти;
• андрагогічних засад професійного розвитку;
• сучасної практики навчання дорослих;
• проектування в системі навчання дорослих;
• внутрішньофірмового (корпоративного) навчання в системі 

освіти дорослих;
• дистанційного навчання в системі навчання дорослих;
• розвитку навчання дорослих в системі бізнес-шкіл;
• організації навчання соціально незахищених верств населення.
А також набуття практичних навичок та вмінь:
• технології управління та організації навчання дорослого насе-

лення;
• складання планів підвищення кваліфікації персоналу;
• аналізу роботи та ефективності системи навчання дорослого на-

селення;
• організації навчання соціально незахищених верств населення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни

“АНДРАГОГІКА”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

Змістовий модуль І. Андрагогіка в системі управління
розвитком персоналу

1 Андрагогіка: предмет, система понять, основні принципи 
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1 2

2 Доросла людина як суб’єкт навчання

3 Навчання дорослих в системі безперервної освіти 

4 Андрагогічні засади професійного розвитку 

Змістовий модуль ІІ. Організаційні форми та технології 
навчання дорослих  

5 Сучасна практика навчання дорослих

6 Проектування в системі навчання дорослих

7 Внутрішньофірмове (корпоративне) навчання в системі 
освіти дорослих

8 Дистанційне навчання в системі навчання дорослих

9 Розвиток навчання дорослих в системі бізнес-шкіл

10 Організація навчання  керівників підприємств
та державних службовців

11 Організація навчання соціально незахищених верств
населення

12 Адрагогічний потенціал неформальної освіти дорослих

Разом годин: 144

ЗМІСТ
дисципліни

“АНДРАГОГІКА”

Змістовий модуль І. Сучасні тенденції управління
та організації  освіти дорослих

Тема 1. Андрагогіка: предмет, система понять, основні
принципи 

Наукові засади андрагогіки. Предмет андрагогіки, система понять, 
основні принципи. Міждисциплінарний характер андрагогіки. Мето-
ди досліджень в галузі андрагогіки.

Андагогіка як сфера соціальної практики. Збільшення значущості 
освіти дорослого населення в сучасній соціально-економічній ситуа-
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72. Освіта як шлях соціальної адаптації до умов цивільного життя 
колишніх військовослужбовців. Зміст перепідготовки військо-
вослужбовців, звільнених у запас. 

73. Специфіка організації навчання колишніх військовослужбовців. 
74.  Освіта в житті дорослих, що відбувають покарання в місцях поз-

бавлення волі. 
75. Європейський досвід розвитку лідерства.
76. Участь освітніх закладів, громадських і релігійних організацій, 

державних структур при місцевих органах влади в соціаль-
но-освітній реабілітації осіб, що відбувають покарання в місцях 
позбавлення волі. 

77. Андрагогічні проблеми адаптації людини в умовах іншої лінгво-
культурної спільності. 

78. Проблеми дидактичної, соціально-психологічної, технологічної 
адаптації до умов навчання в новому соціокультурному середови-
щі. 

79. Міжнародний і вітчизняний досвід навчання та освіти в середо-
вищі іммігрантів. 

80. Характеристика нетрадиційних форм навчання для дорослих.  
81. Просвітницькі установи, що сприяють підвищенню загальної і 

професійної культури населення. 
82. Концепція формування розвитку вищого корпусу державної 

служби. 
83. Моделі освітньої допомоги сім’ї. Принципи організації сімейної 

освіти. 
84. Проблеми сучасного сімейного консультування. 
85. Створення служби соціально-психологічної допомоги: школи, 

центри за різними профілями навчання. 
86. Освітньо-просвітницькі функції дозвілля та його роль в освіті до-

рослої людини. 
87. Організація навчання керівників підприємств та державних 

службовців в Україні. 
88. Специфічні вікові запити у сфері реалізації  інтересів у дозвіллі. 
89. Культурно-просвітницька функція масових заходів. 
90. Освітній туризм  в навчанні дорослого населення.    

5

ції в Україні.  Принципи організації освітньої діяльності дорослої лю-
дини. Методи  організації сучасної андрагогічної практики. 

Андрагогіка як навчальна дисципліна. Андрагогічний компонент  
розвитку персоналу організації.  

Етапи розвитку теорії і практики навчання дорослих у міжнарод-
ному досвіді. Розвиток теорії і практики освіти дорослих в Україні.

Література  [1–6; 14; 25]

Тема 2. Доросла людина як суб’єкт навчання
Поняття дорослості. Вікова періодизація. Динаміка життєвої про-

блематики дорослої людини і її взаємозв’язок з освітою. Професійно-
особистісне становлення людини в системі безперервної освіти. Спе-
цифіка вікових інформаційних запитів.  Вікові особливості здібності 
людини до навчання. Специфіка освіти в дорослому віці. 

Поняття індивідуального, групового, колективного, корпоратив-
ного, інтеграційного навчання дорослих. Напрями підготовки дорос-
лої людини як суб’єкта навчання (самоосвіта). 

Література [1–6; 23; 26]

Тема 3. Навчання дорослих в системі безперервної освіти 
Безперервність як ідея, принцип навчання, якість освітнього про-

цесу, умова становлення людини.  Історичні витоки ідеї безперер-
вності в освіті. 

Соціально-освітній і психолого-андрагогічний аспекти безперер-
вної освіти. Функції безперервної освіти. Освіта дорослих як струк-
турний компонент системи безперервної освіти і соціальний інститут. 
Інституційні форми освіти дорослих в сучасному суспільстві. 

Література [1–6; 14; 25; 26]

Тема 4. Андрагогічні засади професійного розвитку 
Андрагогічні завдання базової професійної підготовки (техніку-

ми, коледж, університети та академії). Моделі довузівської і вузівсь-
кої підготовки. Інновації в сучасній системі безперервної професій-
ної освіти. 

Принципи організації навчання дорослих в освітніх установах
додаткової професійної освіти. Розвиток професійно-особистісного 
потенціалу в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки 
кадрів.  Професійна атестація кадрів.
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Андрагогічні аспекти підготовки кадрів вищої науково-педагогіч-
ної кваліфікації. 

Література [1–6; 14; 20]

Змістовий модуль ІІ. Організаційні форми та технології
навчання дорослих  

Тема 5. Сучасна практика навчання дорослих
Адаптивна функція освіти в суспільстві, що постійно змінюється. 

Принципи адаптивної системи навчання дорослих. Блочно-модульна 
організація навчання. Модульні програми та їх властивості. Переваги 
модульного навчання в системі освіти дорослих.

Послідовна декомпозиція змісту професійної діяльності у вигляді 
системи професійних завдань і проблем як основний принцип побу-
дови технології контекстного навчання (А. А. Вербицький). Перехід 
від учбової діяльності в її традиційних формах до квазіпрофесійної 
діяльності. Форми учбово-професійної діяльності в розвитку персо-
налу організації. Моделі контекстного навчання: семіотична (знако-
ва), імітаційна, соціальна. Організаційна робота із створення іміта-
ційних класів, мультимедійного супроводу, віртуальних середовищ. 
Комплексні вимоги до навчально-методических матеріалів, на базі 
яких організовується контекстне навчання. Використання технології 
“сase-study”.

Література [1–6; 14; 24; 26]

Тема 6. Проектування в системі навчання дорослих
Проектування в системі навчання дорослих. Проектна діяльність 

як атрибут суспільства з технологічною культурою. Місце та функції 
проектування в сучасній освіті дорослих. Етапи освітнього проекту. 
Види проектування. Організація телекомунікаційних проектів в сис-
темі професійного навчання і підвищення кваліфікації. 

Література [1–6; 13; 14; 26]

Тема 7. Внутрішньофірмове (корпоративне) навчання
в системі освіти дорослих

 Корпоративне навчання в системі управління персоналом.   По-
няття про організацію, що навчається. Змістовно-цільові аспек-
ти внутрішньофірмового навчання. Формування корпоративної си-

15

47. Формування корпоративної системи навчання та підвищення 
кваліфікації в організації. 

48. Технології формування в організації інформаційно-освітнього се-
редовища. 

49. Форми корпоративного навчання персоналу: програми особистіс-
ного зростання персоналу; семінари; тренінги; курси та програми 
підвищення кваліфікації.

50. Способи організації корпоративного навчання  персоналу органі-
зації. 

51. Андрагогічна функція керівника установи в системі розвитку ор-
ганізації. 

52. Професійний імідж керівника як спосіб пред’явлення і трансляції 
еталонних моделей професійної поведінки і спілкування. 

53. Освіта дорослих в режимі дистанційного навчання. 
54. Особливості дистанційного навчання. 
55. Основні принципи дистанційного навчання. 
56. Організаційні моделі дистанційного навчання. 
57. Організація роботи бізнес-шкіл. 
58. Види бізнес-шкіл. 
59. Робота корпоративних бізнес-шкіл зарубіжних і українських 

підприємств. 
60. Бізнес-інкубатор. 
61. Перспективи розвитку освіти дорослих у системі бізнес-шкіл. 
62. Основні функції і форми участі держави в навчанні соціально не-

захищених верств населення. 
63. Підготовка і перепідготовка безробітних.
64. Соціально-психологічні і змістові аспекти організації професій-

ної перепідготовки безробітних.  
65. Сприяння безробітним громадянам у працевлаштуванні після

навчання. 
66. Специфіка освіти дорослих інвалідів. 
67. Інвалідність як особливий контекст життєдіяльності людини і 

його навчання. 
68. Варіатівність моделей і способів навчання дорослих інвалідів.
69. Міжнародна практика навчальної роботи з інвалідами. 
70. Принципи організації освітньої діяльності інвалідів. 
71. Забезпечення безперервності навчання представників військових 

професій.   
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22. Андрагогічні завдання базової професійної підготовки (техніку-
ми, коледж, університети та академії). 

23. Моделі довузівської і вузівської підготовки. 
24. Інновації в сучасній системі безперервної професійної освіти.
25. Принципи організації навчання дорослих в освітніх установах до-

даткової професійної освіти. 
26. Розвиток професійно-особистісного потенціалу в системі підви-

щення кваліфікації і перепідготовки кадрів.  
27. Професійна атестація кадрів.      
28. Андрагогічні аспекти підготовки кадрів вищої науково-педа-

гогічної кваліфікації.
29. Адаптивна функція освіти в суспільстві, що постійно змінюється. 

Принципи адаптивної системи навчання дорослих. 
30. Блочно-модульна організація навчання. 
31. Модульні програми та їх властивості. 
32. Переваги модульного навчання в системі освіти дорослих.
33. Послідовна декомпозиція змісту професійної діяльності у вигляді 

системи професійних завдань і проблем як основний принцип по-
будови технології контекстного навчання (А. А. Вербицький).

34. Перехід від учбової діяльності в її традиційних формах до 
квазіпрофесійної діяльності. 

35. Форми учбово-професійної діяльності в розвитку персоналу ор-
ганізації. 

36. Моделі контекстного навчання: семіотична (знакова), імітаційна, 
соціальна. 

37. Організаційна робота зі створення імітаційних класів, мульти-
медійного супроводу, віртуальних середовищ. 

38. Комплексні вимоги до навчально-методичних матеріалів, на базі 
яких організовується контекстне навчання. 

39. Використання технології “сase-study”.
40. Проектування в системі навчання дорослих. 
41. Місце та функції проектування в сучасній освіті дорослих. Етапи 

освітнього проекту. 
42. Види проектування в сучасній освіті дорослих.
43. Організація телекомунікаційних проектів в системі професійного 

навчання і підвищення кваліфікації. 
44. Корпоративне навчання в системі управління персоналом.  
45. Поняття про організацію, що навчається. 
46. Змістовно-цільові аспекти внутрішньофірмового навчання. 
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стеми навчання та підвищення кваліфікації в організації. Техноло-
гії формування в організації інформаційно-освітнього середовища. 
Форми корпоративного навчання персоналу: програми особистісно-
го зростання персоналу; семінари; тренінги; курси та програми під-
вищення кваліфікації. Способи організації корпоративного навчання  
персоналу організації: корпоративне навчання, що базується на вико-
ристанні тренера компанії; корпоративне навчання, що базується на 
залученні сторонніх тренінгових компаній; корпоративне навчання, 
що базується на створенні корпоративного університету. Андрагогіч-
на функція керівника установи в системі розвитку організації. Про-
фесійний імідж керівника як спосіб пред’явлення і трансляції еталон-
них моделей професійної поведінки і спілкування. 

Література [1–6; 14; 16; 17; 19; 24–26]

Тема 8. Дистанційне навчання в системі навчання дорослих
Освіта дорослих в режимі дистанційного навчання. Особливос-

ті дистанційного навчання: можливість просторового і тимчасового
розділення викладача і особи, яка навчається; спеціалізоване інфор-
маційно-освітнє середовище; застосування інформаційно-комуні-
каційних технологій, заснованих на використанні персональних 
комп’ютерів, відео- і аудіотехніка, мультимедійних засобів навчан-
ня. Переваги дистанційної форми навчання для дорослих. Основні 
принципи дистанційного навчання. Організаційні моделі дистанцій-
ного навчання. 

Література  [1–3; 7; 14; 20]

Тема 9. Розвиток навчання дорослих в системі бізнес-шкіл
Організація роботи бізнес-шкіл. Види бізнес-шкіл. Робота кор-

поративных бізнес-шкіл зарубіжних і українських підприємств. По-
няття про бізнес-інкубатор. Перспективи розвитку освіти дорослих в 
системі бізнес-шкіл. 

Література [1–3; 7; 13; 14]

Тема 10. Організація навчання  керівників підприємств
та державних службовців

Організація та технологія проведення програм розвитку лідерс-
тва. Європейський досвід розвитку лідерства. Концепція формування 
розвитку вищого корпусу державної служби. Організація навчання 
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керівників підприємств та державних службовців в Україні. Досвід 
роботи Школи вищого корпусу державної служби. Державні про-
грами для керівників місцевих органів виконавчої влади. Спеціальні 
тренінгові програми для державних службовців

Література [1–3; 10; 11; 25]

Тема 11. Організація навчання соціально незахищених верств 
населення

Основні функції і форми участі держави в навчанні соціально не-
захищених верств населення. Роль недержавних освітніх установ; не-
державних некомерційних громадських організацій у навчанні  та 
перенавчанні соціально незахищених груп населення.

Підготовка і перепідготовка безробітних. Соціально-психологічні 
і змістові аспекти організації професійної перепідготовки безробіт-
них. Сприяння безробітним громадянам у працевлаштуванні після 
навчання. Андрагогічні засади навчання безробітних. 

Специфіка освіти дорослих інвалідів. Інвалідність як особливий 
контекст життєдіяльності людини і його навчання. Варіативність мо-
делей і способів навчання дорослих інвалідів. Міжнародна практи-
ка навчальної роботи з інвалідами. Створення умов для навчання 
людей з обмеженнями життєдіяльності: спеціальні заклади, групи, 
освітні товариства, інформаційного простору, пристосовані до стану 
інвалідності. Принципи організації освітньої діяльності інвалідів. 

Забезпечення безперервності навчання представників військових 
професій. Андрагогічні аспекти професійної підготовки військових в 
умовах вищих учбових закладів. Освіта як шлях соціальної адапта-
ції до умов цивільного життя колишніх військовослужбовців. Зміст 
перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас. Специфіка 
організації навчання колишніх військовослужбовців. 

Освіта в житті дорослих, що відбувають покарання в місцях поз-
бавлення волі. Функції освітньої діяльності у виправних і виховних 
колоніях: вирішення проблем перевиховання, зайнятості засудже-
них, забезпечення успішності соціальної адаптації після звільнення, 
професійне самовизначення. Участь освітніх закладів, громадських 
і релігійних організацій, державних структур при місцевих органах 
влади в соціально-освітній реабілітації осіб, що відбувають покаран-
ня в місцях позбавлення волі. Особливості і проблеми організації 
професійної підготовки і перепідготовки в місцях позбавлення волі. 
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 2. Забезпечення безперервності навчання представників військових 
професій.  

 3. Практичне завдання: Розробити бізнес-план створення бізнес 
школи для підприємців. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Предмет андрагогіки, система понять, основні принципи. Між-
дисциплінарний характер андрагогіки. 

 2. Андагогіка як сфера соціальної практики. Збільшення значущості 
освіти дорослого населення в сучасній соціально-економічній си-
туації в Україні.  

 3. Принципи організації освітньої діяльності дорослої людини. 
 4. Методи  організації сучасної андрагогічної практики. 
 5. Андрагогічний компонент  розвитку персоналу організації.  
 6. Етапи розвитку теорії і практики навчання дорослих в міжнарод-

ному досвіді. 
 7. Розвиток теорії і практики освіти дорослих в Україні.
 8. Поняття дорослості. Вікова періодизація. 
 9. Динаміка життєвої проблематики дорослої людини і її 

взаємозв’язок з освітою. 
10. Професійно-особистісне становлення людини в системі безперер-

вної освіти. 
11. Специфіка вікових інформаційних запитів.  
12. Вікові особливості здібності людини до навчання. 
13. Специфіка освіти в дорослому віці. 
14. Поняття індивідуального, групового, колективного, корпоратив-

ного, інтеграційного навчання дорослих. 
15. Напрями підготовки дорослої людини як суб’єкта навчання (са-

моосвіта). 
16. Безперервність як ідея, принцип навчання, якість освітнього про-

цесу, умова становлення людини.  
17. Історичні витоки ідеї безперервності в освіті. 
18. Соціально-освітній і психолого-андрагогічний аспекти безперер-

вної освіти. 
19. Функції безперервної освіти.
20. Освіта дорослих як структурний компонент системи безперер-

вної освіти і соціальний інститут. 
21. Інституційні форми освіти дорослих в сучасному суспільстві. 
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Варіант 6

 1. Інновації в сучасній системі безперервної професійної освіти.
 2. Андрагогічні проблеми адаптації людини в умовах іншої лінгво-

культурної спільності.
 3. Практичне завдання: Розробити тренінг для керівників Держав-

ного агентства України з інвестицій та інновацій з використання 
технологій ефективного управління робочим часом. Визначити 
тренерів, яких доцільно запросити для тренінгу. Розробити кош-
торис. 

Варіант 7

 1. Андрагогічні аспекти підготовки кадрів вищої науково-педагогіч-
ної кваліфікації.

 2. Міжнародний і вітчизняний досвід навчання та освіти в 
середовищі іммігрантів.

 3. Практичне завдання: Розробити програму розвитку лідерства 
для керівників місцевих органів виконавчої влади.

Варіант 8

 1. Нетрадиційні форми навчання дорослих. 
 2. Організація навчання керівників підприємств та державних 

службовців в Україні. 
 3. Практичне завдання: Розробити стратегічний та оперативний 

план створення Бізнес-інкубатору для підтримки малого бізнесу 
та підприємництва.

Варіант 9

 1. Модульні програми та їх роль в освіті дорослих.
 2. Освітній туризм у навчанні дорослого населення.  
 3. Практичне завдання: Розробити тренінг для державних службов-

ців “Етика і відповідальність публічної служби”. Визначити тре-
нерів, яких доцільно запросити для тренінгу. Розробити кошто-
рис. 

Варіант 10

 1. Форми учбово-професійної діяльності в розвитку персоналу 
організації.
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Використання у виправно-трудових установах засобів дистанційного 
навчання. 

Андрагогічні проблеми адаптації людини в умовах іншої лінг-
вокультурної спільності. Проблеми дидактичної, соціально-психо-
логічної, технологічної адаптації до умов навчання в новому соціо-
культурному середовищі. Визначення рівня готовності іноземного 
громадянина до навчання або підвищення кваліфікації в освітньому 
закладі України. 

Міжнародний і вітчизняний досвід навчання та освіти в середо-
вищі іммігрантів. Вирішення проблем міжкультурної комунікації. 

Література [1–3; 6; 7; 14; 24–26]

Тема 12. Адрагогічний потенціал неформальної освіти
дорослих

Характеристика нетрадиційних форм навчання для дорослих.  
Просвітницькі установи, що сприяють підвищенню загальної і про-
фесійної культури населення. Народні школи і університети. Про-
світницька роль музеїв. Роль товариства “Знання” в просвітницькій 
діяльності серед населення. 

Основні джерела освітньої інформації для сучасних сімей. Мо-
делі освітньої допомоги сім’ї. Принципи організації сімейної освіти. 
Проблеми сучасного сімейного консультування. Створення служби 
соціально-психологічної допомоги: школи, центри за різними профі-
лями навчання. Можливості самоосвіти в сімейній сфері. 

Освітньо-просвітницькі функції дозвілля. Зміст і структура віль-
ного часу сучасної дорослої людини. Специфічні вікові запити у сфері 
реалізації  інтересів у дозвіллі. Організація дозвілля дорослих різних 
вікових груп. Культурно-просвітницька функція масових заходів. 

Освітній туризм у навчанні дорослого населення. Історія освіт-
нього туризму в Європі та Україні. Використання можливостей екс-
курсійної діяльності для освіти.  Види освітнього туризму. 

Література  [1–3; 13–15; 21–24]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з навчальної дисципліни “Андрагогіка” ви-
конується відповідно до навчальних планів  підготовки магістрів та
спеціалістів зі спеціальності “Управління персоналом та економіки 
праці”.
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Головною метою контрольної роботи є  контроль професійно-
орієнтованих знань з “Андрагогіки”, набутих під час самостійного 
опрацювання літератури та нормативно-правових актів та аналізу 
діяльності організації, в якій працює студент-заочник. Це має макси-
мально наблизити теоретичний курс до практичної діяльності, що є 
особливо важливим для працюючих студентів.

З питань виконання та оформлення контрольної роботи перед-
бачене індивідуальне консультування, яке можна отримати у викла-
дача на кафедрі управління персоналом та медичного менеджменту  
відповідно до графіка консультацій та за телефоном 490-95-25.

Оцінювання виконання завдань.  Під час перевірки контрольної 
роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент 
розуміє зміст навчальної дисципліни “Андрагогіка”, його здатність 
пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями кон-
кретного закладу охорони здоров’я, а також вміння систематизувати 
матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв 
оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного застосу-
вання знань та розробки матеріалів, які можна було б застосовувати у 
практичній роботі при навчанні дорослих.

Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на 
такі параметри:

• ґрунтовність відповіді на поставлені запитання, яка свідчить 
про рівень опанування теоретичним матеріалом;

• розуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається у 
власному викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручни-
ка, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності розвитку 
персоналу конкретної організації;

• уміння коментувати наведені ілюстрації (або реальні докумен-
ти підприємства);

• оформлення роботи ( структура, заголовки, посилання тощо).
Кожний варіант контрольної роботи складається з двох теоретич-

них питань та одного практичного. 
Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою 

свого прізвища (див. таблицю)

Номер варіанта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Перша літера
прізвища студента

А, 
Б, 
В

Г, 
Д, 
Е, 
Є

Ж, 
З, 
І

Й,
К,
Л

М, 
Н, 
О

П, 
Р, 
С

Т, 
У, 
Ф

Х, 
Ц, 
Ч

Ш, 
Щ

Ю, 
Я
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
 1. Андрагогічний компонент  розвитку персоналу організації.
 2. Корпоративне навчання в системі управління персоналом.
 3. Практичне завдання: Розробити  корпоративний тренінг з Охоро-

ни праці для керівників  функціональних структурних підрозділів 
промислового виробництва.

Варіант 2
 1. Розвиток теорії і практики освіти дорослих в Україні.
 2. Освіта дорослих в режимі дистанційного навчання.
 3. Практичне завдання: Розробити корпоративний тренінг з по-

долання міжособистісних конфліктів в планово-економічному 
відділі великого промислового підприємства.

Варіант 3
 1. Специфіка освіти в дорослому віці. 
 2. Організація освіти дорослих інвалідів.
 3. Практичне завдання: Розробити програму з отримання “цивіль-

ної” професії для військовослужбовців, які мають вийти у від-
ставку через 1,5 роки.

Варіант 4
 1. Історичні витоки ідеї безперервності в освіті. 
 2. Специфіка організації навчання колишніх військовослужбовців.
 3. Практичне завдання: Розробити корпоративний тренінг з Інтер-

нет-маркетингу для департаменту маркетингових комунікацій 
дирекції з маркетингу компанії МТС. Визначити, які компанії 
(або фахівців) доцільно залучити для участі в тренінгу.

Варіант 5
 1. Освіта дорослих як структурний компонент системи безперер-

вної освіти і соціальний інститут.
 2. Освіта в житті дорослих, що відбувають покарання в місцях по-

збавлення волі.
 3. Практичне завдання: Розробити план підвищення кваліфікації 

та отримання другої управлінської освіти для співробітників 
віртуальної організації, які знаходиться в резерві на керівні поса-
ди.


