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Розвиток неформального навчання пов’язаний 
з  бурхливим розвитком e-навчання  — предтечею неформально-
го навчання, збільшенням інновацій в  бізнесі, підвищенням про-
дуктивності. Неформальне навчання, за  Малкольмом Ноулзом 
(1970  р.),  — це  навчання, яке вбудоване у  заплановані заходи, але 
явно не призначене з точки зору цілей, часу і підтримки, і містить 
важливий елемент навчання [1]. Неформальне навчання є необхід-
ним, з точки зору студента, і призводить до сертифікації.

За результатами дослідження, проведеного компанією Cisco, 
у  якому взяло участь 2800  студентів та  молодих спеціалістів 
з  14  країн віком до  30  років, було визначено основні проблеми, 
з якими стикаються сучасні роботодавці при спробі збалансування 
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потреб бізнесу та  найманих робітників  [2]. Дане дослідження ви -
явило бажання студентів ВНЗ і молодих фахівців працювати у від-
критому середовищі, яке передбачає доступ до Інтернету, викорис-
тання різноманітних електронних пристроїв, а  також можливість 
працювати віддалено, адже це вимоги їхнього стилю життя і необ-
хідні умови для створення ними інноваційних ідей.

Ще одна всесвітньовідома провідна американська інтегрована 
медіа-компанія MediaTec Publishing Inc., що займається питаннями 
використання людських ресурсів, управлінням та підготовкою ква-
ліфікованого персоналу, у  своїх дослідженнях зазначає, що  тен-
денції розвитку сучасного ринку праці вимагають від кваліфікова-
ного працівника неодмінного збільшення частки неформального 
навчання задля якісного саморозвитку та  конкурентоспромож-
ності  [3]. Далекоглядні компанії розуміють, що  хоч освіта у  ВНЗ 
та  корпоративне навчання і  відіграють велику роль у  формуванні 
конкурентоспроможного фахівця, та, на жаль, формальне навчання 
не спроможне врахувати всю специфіку фахової підготовки майбут-
нього працівника, а лише закладає основи для подальшого самороз-
витку та  практичного опанування певної професії. Важливу роль 
у  кар’єрному зростанні відіграє саме неформальне навчання кож-
ного працівника, що  надає низку переваг у  веденні сучасного біз-
несу, де цінуються нові нестандартні підходи, цікаві ідеї, всебічна 
інформованість та мобільність фахівця, високий рівень володіння 
ПК, мобільними пристроями та  іншими сучасними гаджетами, 
а  також інтернет-технологіями, які є  вкрай важливими для  досяг-
нення успіху.

На відміну від традиційного формального неформальне 
навчання повністю враховує особистісно зорієнтовані потреби 
людини і  сприяє швидкому та  зручному здобуттю певних знань 
у будь-який час та у будь-якому місці. Деякі експерти стверджують, 
що 80 % знань людина здобуває саме через неформальне навчання, 
і накопичення цих знань насамперед відбувається через співробіт-
ництво на  роботі або навчанні, що  робить використання нефор-
мального навчання ідеальним засобом для  максимально ефектив-
ного використання у навчальній діяльності.

На сьогодні головною метою підготовки фахівця у соціально-еко-
номічних умовах інформаційного суспільства стає не здобуття ква-
ліфікації в обраній вузькоспеціальній сфері, а набуття та розвиток 
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певних компетентностей, які мають забезпечити йому можли-
вість адаптуватися в умовах динамічного розвитку сучасного світу. 
Зазначимо, що компетенцію ми розглядаємо як сукупність взаємо-
пов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів 
діяльності) щодо певного кола предметів і  процесів, необхідних 
для якісної продуктивної діяльності. Компетентність — володіння 
особистістю певною компетенцією чи їх сукупністю, що включає її 
особисте ставлення до компетенції та предмета діяльності.

З огляду на  активне використання ІКТ у  всіх сферах людської 
діяльності, зокрема в  освіті, постала необхідність виокремлення 
ІКТ-компетентності в  загальній структурі особистісно-професій-
ного профілю педагога та впровадження компетентнісного підходу, 
який акцентує увагу на результатах освіти, причому результатами 
вважається не сукупність засвоєної інформації, а здатність людини 
діяти в різноманітних проблемних ситуаціях.

Кожний сучасний самодостатній ВНЗ має враховувати освітні 
тенденції до збільшення частки неформального навчання, а також 
виявляти інтереси своїх студентів, усвідомлювати їх бажання пер-
соніфікації у  глобальній мережі та  особистісно орієнтованого 
навчання, яке у сучасних умовах виступає основою для формування 
інформаційно-комунікаційних та  ключових компетентностей сту-
дента.
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