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У дисертації науково обґрунтовано теоретичні аспекти та досвід з 

підготовки педагогічного персоналу до надання освітніх послуг особам 

похилого віку в Австралії та визначено шляхи його творчого використання на 

теренах України. Зокрема, висвітлено ключові для дослідження поняття: вік, 

вікова періодизація, третій вік; узагальнено основні принципи старіння та 

визначено основні види старіння (активне старіння, здорове старіння, успішне 

старіння). Узагальнено основні чинники (економічні; поведінкові; соціальні; 

особисті; матеріальні умови) та фактори (робота, навчання, емоційний 

комфорт, річних дохід тощо) активного старіння. Проаналізовано основні 

психологічні теорії, які застосовуються для освіти осіб третього віку 

(когнітивізм; діяльнісний підхід до навчання; конструктивізм; біхевіоризм) та 

висвітлено мотиваційні чинники до навчання у похилому віці (відчуття 

незалежності та впевненості у власних силах, що у свою чергу дозволяє 

знизити зростаючі виклики суспільних та приватних ресурсів; подолання 

практичних та психологічних проблем у сучасному світі; посилення дійсного 

та потенційного внеску в розвиток сучасного суспільства; підвищення 

самооцінки та самовираження, взаємодія з іншими людьми з подібними 

інтересами тощо). Установлено, що освіта осіб похилого віку знаходиться у 

фокусі уваги геронтології та андрагогіки, розкрито сутність, зміст та принципи 

відповідних дисциплін.  

Проаналізовано особливості становлення системи освіти для дорослих 

та університетів третього віку. Установлено, що активна розробка питань 



організації освіти людей похилого віку починається у другій половині ХХ 

століття, що пов’язано зі збільшенням тривалості життя та покращенням його 

якості. Висвітлено роль громадських організацій, які підтримували літніх 

людей та надавали різні послуги (Benevolent Society, COTA, ACE, U3AAA та 

інших). Виділено основні етапи розвитку проблеми, що досліджується та 

визначено особливості кожного з них (І етап (1960–1983 рр.) — етап 

формулювання теоретичних положень і накопичення досвіду щодо організації 

освіти осіб третього віку в Австралії; ІІ етап (1984–1992 рр.) — етап створення 

та розвитку університетів третього віку та поглиблення теоретичних розробок; 

ІІІ етап (1993 р. — і до нашого часу) — етап інтенсивного розвитку системи 

освіти осіб третього віку в Австралії). 

Проаналізовано систему формальної й неформальної освіти Австралії. 

Установлено, що у кожному із зазначених видів освіти передбачено 

можливості для осіб похилого віку, однак ця вікова категорія переважно 

обирає неформальну освіту.  

Висвітлено систему педагогічної освіти в країні, з’ясовано, що 

підготовці майбутніх педагогів в Австралії приділяється велика увага. 

З’ясовано, що здобувачі освіти можуть отримати освіту на рівні бакалавру або 

магістру, навчаючись за паралельною або послідовною моделлю. Паралельна 

модель передбачає навчання за двома спеціальностями одного рівня освіти, 

послідовна модель розрахована на випускників непедагогічних 

спеціальностей, які протягом 1,5-2 років мають змогу отримати 

перекваліфікацію. Висвітлено стандарти акредитації освітніх програм 

(довготривалі результати навчальної діяльності за відповідною 

програмою; розробка, оновлення та дизайн програм; вимоги для вступу на 

відповідну освітню програму; зміст програм; професійний досвід; аналіз та 

вдосконалення освітніх програм) та проаналізовано зміст кожного з них. 

Установлено, що випускники педагогічних спеціальностей мають право 

викладати особам третього віку. Разом із тим, в Австралії сформовано 



унікальну систему підготовки педагогічного персоналу саме для осіб третього 

віку, яка може відбуватися як у рамках формальної, так і неформальної освіти.  

У рамках формальної освіти підготовка відповідних спеціалістів 

здійснюється на базі таких університетів як Університет Чарлза Стюарта, 

Технологічний університет у Квінсленді, Університет Саузерн Крос, 

Технологічний університет Кертин у Західній Австралії, Університет Тасманії, 

Технологічний університет у Сіднеї, Університет Західного Сіднея, 

Університет Гріфітта. На основі аналізу освітніх програм відповідних 

університетів з’ясовано, що підготовка педагогічного персоналу до надання 

освітніх послуг особам третього віку відбувається за рахунок вибіркових 

дисциплін та є скоріше доповненням до основної спеціалізації. Узагальнюючи 

досвід університетів Австралії, можна стверджувати, що формування 

відповідних фахівців відбувається під час вивчення таких дисциплін як 

«Освітня геронтологія», «Соціальна геронтологія», «Вступ до процесів 

старіння», «Вибір та можливості осіб третього/четвертого віку», «Старіюче 

тіло, старіючий розум», «Старіння та професійна практика», «Особливості 

осіб з деменцією та спілкування з ними» тощо. Представлено зміст кожної 

дисципліни.  

У межах неформальної освіти підготовка педагогічного персоналу до 

надання освітніх послуг особам третього віку відбувається під час проведення 

спеціальних конференцій, присвячених висвітленню політики 

функціонування, стратегіям та методикам викладання особам третього віку; 

педагогічних нарад в університетах третього віку; роботи робочих груп 

університетів третього віку; індивідуальних бесід та тренінгів  із 

координаторами курсів; самоосвіти. Висвітлено досвід організації кожного із 

зазначених видів підготовки педагогів. 

На основі аналізу нормативних документів України (Конституція 

України, Закони «Про освіту»,  «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Національна доктрина 

розвитку освіти, Програма «Освіта XXI століття») установлено, що проблема 



освіти осіб третього віку є пріоритетним напрямком освітньої політики 

держави.  

Установлено, що вітчизняними ученими проводяться дослідження щодо 

організації та вдосконалення освіти осіб третього віку, разом із тим творче 

використання досвіду інших країн з цього питання сприяло більш швидкому 

та ефективному розв'язанню проблеми, що досліджується.  

Зокрема, корисним вбачається впровадження вибіркових курсів, які 

готують саме до надання освітніх послуг особам третього віку («Вибір та 

можливості осіб третього/четвертого віку»,  «Старіюче тіло — старіючий 

розум»,  «Соціальна геронтологія», «Вступ до процесів старіння», «Соціальна 

робота та спрямування соціальної політики» тощо) як міжфакультетських 

дисциплін, впровадження курсу «Освітня геронтологія» в освітні програми 

«Соціальна робота», розробка онлайн-формату курсів, спрямованих на 

підготовку педагогів до надання освітніх послуг літнім людям, розробка та 

впровадження відповідних курсів на базі провідних університетів країни, по 

закінченню яких здобувачі освіти отримують відповідні сертифікати, 

організація та проведення конференцій австралійського формату, визначення 

функцій та ролей педагогічного персоналу університетів третього віку 

України, чіткий розподіл обов’язків педагогічного складу таких закладів 

освіти, заснування спеціального видання, яке б сприяло самоосвіті 

педагогічних працівників. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше: досліджено теоретичні засади підготовки педагогічного персоналу 

до надання освітніх послуг особам похилого віку в Австралії. На основі 

зіставлення точок зору українських та австралійських педагогів визначено 

ключові для дослідження поняття, зокрема вік, активне старіння, здорове 

старіння, проаналізовано роль основних психологічних теорій (когнітивізм, 

конструктивізм, біхевіоризм) в освіті осіб похилого віку та визначено 

принципи активного старіння;  розкрито підходи до підготовки педагогічного 

персоналу до надання освітніх послуг особам похилого віку в рамках 



формальної (освітні програми рівня магістра «Геронтологія Технологічного 

університету в Квінсленді та Університету Чарльза Стюарта, елективні курси, 

серед яких можна обрати дисципліну «Освітня геронтологія», «Сучасні 

питання геронтології», «Сучасні теорії Case Management», «Соціальна 

геронтологія» тощо) та неформальної освіти (педагогічні наради в рамках 

університетів третього віку; робота робочих груп університетів третього віку; 

індивідуальні бесіди із координаторами курсів; самоосвіта);  визначено етапи 

розвитку підготовки педагогічного персоналу до надання освітніх послуг 

особам третього віку; охарактеризовано систему формальної та неформальної 

освіти Австралії та систему підготовки педагогічних кадрів у країні: 

представлено рівні вищої освіти відповідно до Австралійської рамки 

кваліфікації, моделі підготовки майбутніх педагогів, стандарти, яким мають 

відповідати освітньо-професійні програми для вчителів, уміння та зміст 

професійних знань вчителів-початківців, роль педагогічної практики для 

формування майбутніх спеціалістів; надано методичні рекомендації щодо 

творчого використання австралійського досвіду з питань підготовки 

педагогічного персоналу до надання освітніх послуг особам похилого віку в 

освітньому полі України.  Уточнено зміст понять «формальна освіта», 

«неформальна освіта», «інформальна освіта». У науковий обіг введено нові 

факти, теоретичні ідеї та підходи до формування педагогів для надання 

освітніх послуг особам похилого віку, обґрунтовані теоретиками й практиками 

Австралії. 

 Практичне значення дослідження полягає в тому, що систематизовані 

теоретичні ідеї й узагальнений практичний досвід формування педагогічного 

персоналу для надання освітніх послуг особам похилого віку в Австралії 

можна творчо використовувати в освітньому просторі України. Результати 

дисертаційної роботи можуть бути використані в процесі розроблення 

програм педагогічних дисциплін («Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», 

«Порівняльна педагогіка», «Історія педагогіки»), написання підручників, 

навчальних та навчально-методичних посібників.  



Ключові слова: педагогічний персонал, особи похилого віку, надання освітніх 

послуг, формальна освіта, неформальна освіта; університети третього віку. 
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ABSTRACT 

Doronina O.V. Training of Teachers for Provision of Educational 

Services to Older Persons in Australia. – Qualifying scientific work as a 

manuscript. 



Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 015 – 

Professional Education (by Subject Specialization) – H. S. Skovoroda Kharkiv 

National Pedagogical University, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kharkiv, 2021.  

The dissertation scientifically substantiates the theoretical aspects and 

experience in training teachers to provide educational services to elderly people in 

Australia and identifies ways of how to creatively use it in Ukraine. In particular, 

the key concepts for the research are covered: age, age periodization, third age; the 

basic principles of aging are generalized and the main types of aging are defined 

(active aging, healthy aging, successful aging). The main factors (economic; 

behavioral; social; personal; material conditions; social ones) and factors (work, 

study, emotional comfort, annual income, etc.) of active aging are summarized. 

Main psychological theories used for the education of the elderly (cognitivism; 

activity approach to learning; constructivism; behaviorism) and motivating factors 

for learning in the third age (a sense of independence and self-confidence, which 

reduces growing challenges; public and private resources, overcoming practical and 

psychological problems in the modern world, strengthening the real and potential 

contribution to the development of modern society, increasing self-esteem and self-

expression, interaction with other people with similar interests, etc.) are analyzed. It 

is established that the education of the elderly is in the focus of gerontology and 

andragogy; the essence, content and principles of the relevant disciplines are 

revealed. 

The features of the formation of the education system for adults and 

universities of the third age are generalized. It is established that the active 

development of the organization of education for the elderly began in the second 

half of the twentieth century, which is associated with increasing life expectancy and 

improving its quality. The role of public organizations that supported the elderly and 

provided various services for them (Benevolent Society, COTA, ACE, U3AAA, 

etc.) is highlighted.  The main stages of the development of the problem under study 

are defined and features of each of them are determined (stage I (1960–1983) – the 



stage of formulation of theoretical provisions and accumulation of experience in 

organizing education of the elderly in Australia; stage II (1984–1992) – stage of 

creation and development of universities of the third age and deepening of 

theoretical developments; stage III (1993–to the present time) – stage of the 

intensive development of the education system of the elderly in Australia). 

The system of formal and non-formal education in Australia is analyzed. It 

has been established that each of these types of education provides opportunities for 

the elderly, but this age group mainly chooses non-formal education. 

The system of pedagogical education in the country is elucidated; it is found 

out that much attention is paid to the training of future teachers in Australia. It is 

found that students can receive a bachelor's or master's degree by studying in a 

parallel or sequential models. The parallel model provides training in two specialties 

of the same level of education, the sequential model is designed for graduates of 

non-pedagogical specialties who have the opportunity to receive retraining within 

1.5-2 years. The standards of accreditation of educational programs (long - term 

results of educational activity under the corresponding program; development, 

updating and design of programs; requirements for admission to the relevant 

educational program; content of programs; professional experience; analysis and 

improvement of educational programs) are presented and the content of each of them 

is analyzed. It is established that graduates of pedagogical specialties have the right 

to teach people of the third age. At the same time, Australia has a unique system of 

teacher training for the elderly, which can take place in both formal and non-formal 

education. 

As part of formal education, relevant training is provided at such universities 

as Charles Stewart University, Queensland University of Technology, Southern 

Cross University, Curtin University of Technology in Western Australia, University 

of Tasmania, Sydney University of Technology, Sydney University, and University 

of Sydney. Based on the analysis of educational programs of the respective 

universities, it is found that the training of teaching staff to provide educational 

services to the elderly is due to elective subjects and is rather a supplement to the 



main specialization. Summarizing the experience of Australian universities, it can 

be argued that the formation of relevant professionals occurs while studying such 

disciplines as "Educational Gerontology", "Social Gerontology", "Introduction to 

Aging", "Choices and opportunities for the elderly/fourth age", "Aging body, aging 

mind ","Aging and professional practice","Features of people with dementia and 

communication with them", etc.  

Within the framework of non-formal education, the training of educational 

staff for the provision of educational services to the elderly takes place during special 

conferences devoted to the coverage of the functioning policy, strategies and 

methods of teaching the elderly; pedagogical meetings in universities of the third 

age; work of working groups of universities of the third age; individual interviews 

and trainings with course coordinators; self-education. The experience of organizing 

each of these types of teacher training is highlighted. 

Based on the analysis of normative documents of Ukraine (Constitution of 

Ukraine, Laws "On Education", "On Higher Education", "On Vocational 

Education", "On Scientific and Scientific-Technical Activity", National Doctrine of 

Education Development, the 21st Century Education Program) it is established that 

the problem of education of the elderly is a priority of the state educational policy. 

It is found that Ukrainian scientists conduct research on the organization and 

improvement of education of the elderly, however, the creative use of the experience 

of other countries on this issue has contributed to a faster and more effective solution 

to the problem under study. 

In particular, it is useful to introduce elective courses that train for the 

provision of educational services to the elderly ("Choice and opportunities of the 

elderly/fourth age", "Aging body — aging mind", "Social gerontology", 

"Introduction to aging", "Social work and direction of social policy", etc.) as 

interfaculty disciplines, introduction of the course "Educational gerontology" in 

educational programs "Social work", development of an online format of courses 

aimed at training the teachers to provide educational services to the elderly, 

development and implementation of appropriate courses on the basis of the country's 



leading universities, after which students receive appropriate certificates, 

organization and holding of conferences in the Australian format, defining the 

functions and roles of teaching staff of universities of the third age of Ukraine, clear 

division of responsibilities of teaching staff of such educational institutions, 

establishment of a periodical contributed to pedagogical self-education of 

employees. 

The scientific novelty of the results of the study is that for the first time: the 

theoretical foundations of training teachers to provide educational services to the 

elderly in Australia are researched. Based on the comparison of views of Ukrainian 

and Australian teachers key concepts for research, including age, active aging, 

healthy aging are identified, the role of basic psychological theories (cognitivism, 

constructivism, behaviorism) in the education of the elderly are elucidated and the 

principles of active aging, approaches to the training of teaching staff to provide 

educational services to the elderly in the formal (educational programs of the 

master's degree in Gerontology, University of Queensland and Charles Stewart 

University, elective courses, among which you can choose the discipline 

"Educational Gerontology", "Modern Gerontology", "Modern theories of Case 

Management", "Social Gerontology", etc.) and non-formal education (pedagogical 

meetings within the universities of the third age; the work of working groups of 

universities of the third age; individual conversations with course coordinators; self-

education) are discovered; stages of development of training of teaching staff to 

provide educational services to the elderly are identified; the system of formal and 

non-formal education in Australia and the system of teacher training in the country 

are described: the levels of higher education in accordance with the Australian 

Qualifications Framework, the model of future teachers, the standards to be met by 

teacher education programs, skills and content of professional teachers, the role of 

pedagogical practice for the formation of future professionals; methodical 

recommendations on the creative use of the Australian experience in training 

teachers to provide educational services to the elderly in the educational field of 

Ukraine are given. The meanings of the terms "formal education", "non-formal 



education", "informal education" are clarified. New facts, theoretical ideas and 

approaches to the formation of teachers for the provision of educational services to 

the elderly, based on theorists and practitioners of Australia, have been introduced 

into scientific circulation. 

The practical significance of the study is that systematized theoretical ideas 

and generalized practical experience in the formation of teaching staff to provide 

educational services to the elderly in Australia can be creatively used in the 

educational space of Ukraine. The results of the dissertation can be used in the 

process of developing programs of pedagogical disciplines ("Pedagogy", "Higher 

School Pedagogy", "Comparative Pedagogy", "History of Pedagogy"), writing 

textbooks and teaching aids. 

Key words: pedagogical staff, persons of the third age, provision of 

educational services, formal education, non-formal education, universities of the 

third age. 
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