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В статье рассматрены вопросы, связанные с просветительской деятельностью для взрослых, в частности, возрастной 
группы 25–45 лет. Авторы полагают, что люди именно такого возраста больше всего нуждаются в новых знаниях, так как 
данная возрастная категория отличается максимальной производственной активностью. В статье рассказано о плодот-
ворной деятельности взрослых в «Казацком Просветительском Центре» Киевской Академии Казачества, соучредителями 
и руководителями которой они являются.   

Ключевые слова: просветительская деятельность, взрослые,  самосовершенствование, саморазвитие.  
The article examines issues of outreach activities for adults’ age group 25–45 years. The authors suggest that people of this age 

are most in need of new knowledge because this age group has the highest manufacturing activity. The authors talk about fruitful activ-
ity for adults in ''Cossack Educational center'' of Kiev Academy of Cossacks, whose Co-founders and leaders they are.
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Прагнення дорослих до постійного саморозвитку 
та самовдосконалення вимагає від наукової спільноти 
і прогресивної громадськості замислитись над необ-
хідністю отримання нових знань для населення Украї-
ни в період зміни соціальних формацій та розбудови 
нової української держави. Провідні науковці й спе- 
ціалісти Київської Академії Козацтва (далі – Ака-
демія) вивчали зазначене питання і розробили нові 
способи для задоволення потреб населення щодо 
отримання нових науково-популярні знання – про-
світницької діяльності для дорослих.

Сучасна просвітницька діяльність задає напрям на 
виховання і розвиток культурних цінностей і взаємо-
дію суб’єктів освітнього процесу для виконання стра-
тегічних завдань виховання високоморальної особис-
тості, шляхетної, великодушної людини [6]. Питанням 
просвіти мають приділяти більше уваги як на дер-
жавному, так і на місцевому рівнях. Також розвиток 
відбувається через створення спільних проектів з гро-
мадськими організаціями, як це має місце у випадку 
з Академією. Така просвітницька діяльність особливо 
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доцільна у період тотальної світової економічної кри-
зи та у процесі розбудови оновленої державності.

 У контексті нової парадигми «освіти продовж 
життя», що передбачає розвиток людини як грома-
дянина, талановитої особистості, працівника, значно 
зростає актуальність просвітницької діяльності як не-
формальної освіти дорослих [5]. Оскільки в умовах 
сучасного науково-технічного прогресу змінюється 
зміст і характер професійної діяльності, необхідність 
просвітницької діяльності для дорослих набуває гли-
бокої соціальної зумовленості. Просвітницька діяль-
ність є важливим фактором розвитку особистості на 
певних етапах її життєвого і професійного шляху. За 
соціальною спрямованістю вона є процесом, упро-
довж якого особистість поєднує власний досвід прак-
тичної діяльності з колективним інших людей – ши-
роким соціальним досвідом [1]. 

Мета статті полягає у тому, щоб донести до широко-
го загалу соціальну та загальнодержавну необхідність 
просвітницької діяльності для дорослих, особливо ві-
ком 25–45 років, у невеликих просвітницьких центрах, 
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які мають множитись та поширюватись по всій тери-
торії України. Такий науково-методичний центр як ба-
зовий вже працює під керівництвом Академії у Києві. 
Обраній віковій групі притаманна найбільша кількість 
активних, працездатних та працевлаштованих особис-
тостей. Люди, молодші 25 років переважно ще навча-
ються або визначаються з професійною діяльністю, ці-
лями та завданнями на своєму життєвому шляху. Вони 
активні, працездатні, але не завжди працевлаштовані. 
Особистості, старші 45 років, переважно працездатні, 
не всі працевлаштовані, а також менш активні за мо-
лодших, через природні та вікові особливості. Варто 
зазначити, що отримання нових знань є важливим для 
кожної категорії населення.

Поняття «просвітництво» в науці розглядають як 
«процес пропаганди та розповсюдження культури і нау- 
кових знань» [4]. На сучасному етапі розвитку науки 
термін «просвітницька діяльність» українські та аме-
риканські дослідники розуміють як різновид нефор-
мальної освіти, комплекс культурно-інформаційних за-
ходів із пропаганди та цілеспрямованої популяризації 
наукових знань та інших соціально значущих відомос-
тей, що формують загальну культуру нації, основи її 
світогляду і інтелектуальні здібності до компетентних 
дій (до практичної діяльності «зі знанням справи»).

Проблемами просвітницької діяльності та нефор-
мальної освіти займаються такі науковці: Ю. Кулют-
кін, Г. Сухобська, Ю. Красильников, С. Піналов, Є. Ли-
товкін, Є. Мединський, В. Триодін, К. Елсдон та інші. 

У своїй науковій праці С. Піналов зазначав, що 
«просвітницька робота – явище історичне. Вона ви-
никає лише тоді, коли у пануючого класу виникає по-
треба у виховно-освітній діяльності серед широких 
мас населення. Разом із тим, її виникнення пов’язано 
з потребою провідних і революційних сил викорис-
товувати виховну та просвітницьку діяльність у ролі 
засобу розповсюдження прогресивних ідей» [8].

Ідея просвітництва на території України полягає, 
з одного боку, у збереженні національних традицій,  
а з іншого – у формуванні нового погляду на культуру, 
наукові знання, а також на виховання підростаючого 
покоління (якщо ми беремо до уваги дітей, а не дорос-
лих) – високоосвіченого та з широким світоглядом. 

У розвинених країнах світу просвітницька діяль-
ність є важливою для будь-яких прошарків населення. 
Зазвичай вона також має значну державну підтримку. 
Суспільство цінує та поважає прагнення особистості 
до безперервної освіти, саморозвитку і самовдоскона-
лення. Так наприклад, у Канаді, якщо громадянин не 
відвідує різні курси, гуртки та просвітницькі клуби, 
то оточуючі не вважають його повноцінним членом 
суспільства: у них це неприйнятно. Ще один цікавий 
факт щодо необхідності просвітницької діяльності у 
суспільстві можна навести про нашу сусідню держа-
ву – Білорусь [10]. Згідно з Доповіддю про розвиток 
людини за 2007 р. Білорусь випереджає країни СНД 
за рівнем грамотності дорослого населення (99,6 %),  
а також має один з найвищих у світі рівнів грамотності 
молоді (99,8 %). Це можна побачити, спостерігаючи 

за ведучими «Слов’янського Базару у Вітебську» – 
вони не лише молоді та вродливі (фактор молодості та  
краси, на жаль, рано чи пізно втрачається), а й надзви-
чайно розумні, високоосвічені, грамотні та таланови-
ті. Влучною тут буде наступна цитата Міністра освіти 
Республіки Білорусь Олександра Радькова: «талано-
вита молодь – це стратегічний запас інтелектуальної 
сили, тому обдаровану особистість необхідно розгля-
дати як майбутнє держави» [10].

Необхідність просвітницької діяльності зумовле-
на соціальними та загальнодержавними потребами, 
адже громадяни, які мають не лише формальну се-
редню та вищу освіту, а й прагнуть до отримання но-
вих знань, умінь та навичок, мають набагато більше 
можливостей і переваг у цьому мінливому, інформа-
ційному, швидкоплинному світі. Державі (роботодав-
цю) вигідно мати таких громадян, адже вони більш 
продуктивні, ефективні та креативні у професійній 
діяльності, аніж інші. Також вони мають широкий 
світогляд, високоерудовані, постійно розвиваються, 
розширюють та вдосконалюють власні знання вміння 
та навички, причому необов’язково лише професійні. 
Не важливо, хто ви (науково-педагогічний працівник, 
учитель, психолог, науковий редактор, журналіст, фо-
тограф, топ-менеджер відділу продажів, продавець-
консультант одягу, директор розважального закладу, 
технічний адміністратор, програміст, адміністратор 
салону краси, перукар, листоноша, кондитер тощо) – 
ви не раз помічали, як приємно бути «на висоті», бути 
більш освіченими та ерудованими, порівняно з колега-
ми, друзями та знайомими. Різноманітні просвітниць-
кі заходи (лекції, майстер-класи, тренінги) ефективно 
сприяють розширенню світогляду, розвитку креатив-
ності, ерудиції, підвищенню загальної грамотності та 
освіченості, а в цілому – появі та розвитку процвітаю-
чого суспільства високоцивілізованої держави [2]. Іс-
торія розповідає про «народників», «ходіння в народ» 
та загальну епоху Просвітництва. Цей процес нагадує 
світіння декількох свічок в темряві, а потім – безпо-
середній вихід із «дрімучої» темряви неписьменнос-
ті, безграмотності, неосвіченості, відсутності елемен-
тарних наукових знань, невігластва та неуцтва тощо. 

Важливу роль у популяризації наукових знань 
відіграє активна просвітницька діяльність «Козаць-
кого Просвітницького центру», що успішно функ-
ціонує при Київській Академії Козацтва. «Козацький 
Просвітницький Центр» несе світло науки для всіх 
бажаючих, а Київська Академія Козацтва розглядає 
український народ, як нащадків козацтва. Враховую-
чи факт, що членами Академії є багато провідних на-
уковців і спеціалістів, які працюють у різних галузях 
народного господарства, а також високопрофесійних 
психологів, юристів, економістів, офіцерів запа-
су різних правоохоронних структур тощо. Можли-
вою стає популяризація унікальних наукових знань 
у доступній формі, щоб кожен бажаючий зміг бути 
не лише слухачем та просто учасником, а й успіш-
но засвоїти наукові знання та використовувати їх  
у власному житті. 
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Просвітницька діяльність для дорослих у «Козаць-
кому Просвітницькому Центрі» при Академії спрямо-
вана не лише на теоретичну і практичну підготовку,  
а й на саморозвиток, самоосвіту та самовдосконалення. 
Після будь-яких просвітницьких лекцій, майстер-кла-
сів, тренінгів та інших заходів у «Козацькому Просвіт-
ницькому Центрі» учасники прагнуть дізнатися більше, 
долучаються та беруть активну участь у подальших 
просвітницьких заходах та отримують ще більше ко-
рисної й цікавої інформації, нових умінь та навичок. 
Таким чином, задовольняються потреби самоактуаліза-
ції, самореалізації та саморозвитку дорослих [3].

Просвітницька діяльність для дорослих у «Ко-
зацькому Просвітницькому  Центрі» може ефектив-
но розв’язувати такі завдання, як:

 • популяризація наукових знань серед населення; 
 • значне зростання освітнього потенціалу;
 • культурне  зростання;
 • підвищення загальної ерудованості та розши-

рення світогляду;
 • розвиток креативності та творчих навичок;
 • підвищення і вдосконалення знань, умінь та на-

вичок;
 • сприяння успішній самореалізації та самоак-

туалізації особистості;
 • розвиток талантів та обдарованості особистості;
 • розвиток комунікативних навичок.

Завданнями Київської Академії Козацтва є:
 • активне сприяння розбудові незалежної, могут-

ньої, процвітаючої держави;
 • формування української інформативної цивілі-

зації;
 • сприяння вихованню нового покоління в дусі 

українського козацького лицарства, елітності та шля-
хетності;

 • сприяння проведенню та участі у наукових дослі-
дженнях, спрямованих на створення нових технологій;

 • вивчення та популяризація кращих досягнень 
вітчизняної науки, участь в організації розробок та 
впровадженні у виробництво сучасних наукомістких 
технологій, товарів широкого вжитку.

Для здійснення завдань Київська Академія Козацтва:
•• співпрацює з міжнародними академіями, На-

ціональною Академією наук України, галузевими ака-
деміями наук, а також з державними та громадськими 
організаціями України;

•• виконує комплекс дій щодо створення стиму-
лювальних умов для розвитку творчої особистості, 
талановитих дослідників, спеціалістів, обдарованої 
молоді, перспективних наукових і виробничих колек-
тивів, їх матеріальної незалежності та продуктивної 
діяльності в умовах ринкової економіки;

•• бере участь в організації регіональних, галузе-
вих, міжнародних конгресах, фестивалях, конферен-
ціях та виставках.

«Козацький Просвітницький Центр» – центр 
для просвітництва, самовдосконалення та розвитку 
дорослої особистості. Діяльність Центру здійсню-
ється за принципами громадянськості, взаємоповаги,  

комунікативності, патріотизму, високої моральнос-
ті, демократичності, етичності, естетичності, шля-
хетності. 

Інноваційність «Козацького Просвітницького Цен-
тру» полягає в тому, що у процесі будь-яких просвіт-
ницьких заходів особистість отримує важливі та необ-
хідні знання, уміння та навички у доступній і легкій 
до сприйняття та розуміння формі. Їх зацікавлюють на-
віть на ті теми, про які вони не могли подумати. Це від-
криває нові горизонти у власному і суспільному житті.

Таким чином, історичний аналіз та вищезазначені 
факти дозволяють говорити про соціальну та загально-
державну необхідність просвітницької діяльності для 
дорослих, а також про високий потенціал просвітниць-
кої діяльності для розв’язання завдань щодо популяри-
зації наукових знань серед населення та його загально-
го науково-культурно-інтелектуального зростання. 

Видатними громадськими діячами, науковцями та 
педагогами нашої країни накопичено значний досвід 
у цій сфері. Нині, застосовуючи наявні позитивні тен-
денції, важливо шукати нові способи для виконання 
завдань просвіти, оскільки результатом такої діяль-
ності для дорослих є значне зростання освітнього по-
тенціалу української нації.
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