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ABSTRACT
The purpose of the work is to characterize the organization of adult education in
Hungary and Denmark.
It has been found that in Hungary adult education is being conducted to ensure
literacy in accordance with market requirements and economic development of the
country. The Hungarian Association for Adult Learning has been set up in Hungary,
which plays an important role in professional supervision and job satisfaction, as well as
in the development of vocational training legislation. The country is characterized by
decentralization of education management of unoccupied citizens. On the basis of the
concept: the state system of vocational training, retraining and retraining of the
unemployed population; the concept of adult education in the EU countries programs for
the adult population. Higher education in Hungary is represented by more than 20
educational institutions: universities and institutes (colleges).
Denmark's adult education system is an extensive network of private, community,
municipal and state organizations and institutions offering a wide range of informal and
formal, professional and non-professional education programs that are governed by relevant
legislation. The Danish adult education task is to support world trends that promote the
nation's prosperity: the development of innovative processes and the improvement of the
quality of education; increasing the flexibility and responsibility of schools to adult students.
The adult education in Denmark, funded by the state, can be divided into three components:
liberal (Free) adult education (popular higher schools, home economics schools, evening
schools, day schools); general education of adults (adult education centers, language
centers, evening high schools of secondary education); professionally oriented education and
adult education (labor training center, production schools, vocational schools, social and
medical schools, etc.). A system of grants (scholarships) was created to support gifted
students. Some universities and other institutions of higher education provide their own
scholarships. Much attention in the country is paid to the education of adults, which is carried
out in the form of general secondary schools courses, vocational training courses. The state's
care of providing all kinds of services in the education system of the adult population
contributes to Denmark's high achievements in economic development. Higher education

56

ICV 2017: 63.43
DOI 10.31494/2412-9208-2018-1-3

Наукові записки БДПУ (http://bdpu.org/pedagogy/ua/)
establishments of this country give an opportunity to get not only education but also
knowledge that will be useful not only for the graduate but also for the whole country.
Key words: adult education, Hungary, Denmark, Association of adult education
enterprises, non-formal education, formal education, vocational education, nonvocational education.

Вступ. Освіта дорослих – це природний спосіб задовольнити
потреби в підвищенні рівня кваліфікації або й навіть зміні професії.
Важливість освіти дорослих підкреслюється у виробленні політичних
рішень, наприклад, у європейський стратегії економічного розвитку, що
прийнята у 2010 році на 10 років Європа – 2020 (European Commission)
(Килпи-Йаконен, Воно де Вильена, Шюрер, Блоссфельд, 2016: 147-148].
Актуальність з’ясування питання освіти дорослих у розвинених
країнах світу зумовлена тим, що аналіз цього питання необхідний для
висвітлення наступності між теорією освіти дорослих і практикою, щоб
виявити тенденції, уникнути недоліків у плануванні майбутнього (Тесля,
2016: 56).
Метою роботи є схарактеризувати організацію освіти дорослих в
Угорщині та Данії.
Методи та методики дослідження. Для досягнення поставленої
мети використано такі методи та методики дослідження: теоретичні
(аналіз філософської, педагогічної, психологічної літератури), що дає
змогу обґрунтувати вихідні положення дослідження; інтерпретаційноаналітичний метод, на основі якого вивчаються українські й зарубіжні
джерела
із
застосуванням
синтезу,
аналізу,
систематизації
та узагальнення; метод порівняльно-історичного аналізу, який дозволив
виявити тенденції розвитку освіти дорослих у досліджуваних країнах.
Результати та дискусії. Основу системи освіти дорослих
Угорщини, за ствердженням Л. Лук’янової, було закладено після другої
світової війни за ініціативи уряду, завданням якої було забезпечення
грамотності відповідно до вимог ринку, розвитку економіки країни.
Особливістю підготовки дорослого населення Угорщини є те, що близько
25% кваліфікацій (понад 1000) можуть здобувати на основі шкільної
підготовки (домінують загальноосвітні предмети), але більшість професій
можуть бути отримані на підготовчих курсах позашкільної системи (освіта
дорослих поза межами шкільної освіти охоплює знання спеціального
характеру, професійні знання) (Лук’янова, 2017: 92, 95).
Угорський учений Ш. Борош так характеризує позашкільну освіту
дорослих: а) коло знань, що викладаються, визначається з урахуванням
бажань та інтересів тих, кого навчають; наявні конкретні, структуровані
навчальні програми і план; б) домінуючими дидактичними формами є
лекції, бесіди і дискусія; в) найбільш характерним методом передачі
знань є наочна вербальність; г) обробка знань відбувається в колективній
формі; д) контроль засвоєння знань опосередкований, евентуальний
(спорадичний) чи взагалі відсутній (Цит по Сисоєва, Кристопчук, 2012:
199).
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Освіта дорослих знаходиться в юрисдикції Міністра освіти і
національної ради освіти дорослих. В Угорщині видано Закон “Про освіту
дорослих Угорщини” (2001 р.; 2013 р.), який регулює надання відповідних
освітніх послуг, за умови неврегулювання питань цим законом, що
стосуються освіти дорослих, керуються Законом “Про суспільну освіту”
(1993 р.), Законом “Про працевлаштування” (1991 р.), Законом “Про
професійну освіту” (2011 р.), Законом “Про вищу освіту” (2011 р.) з
поправками 2017 р., Законом “Про підтримку і розвиток професійної
підготовки”.
Закон “Про освіту дорослих” врегульовує такі питання: порядок і
вимоги до продовження освіти дорослих; процедурні правила для
реєстрації, управління, контролю та ліцензування закладів, що
забезпечують сферу освіти дорослих; систему відстеження професійного
зростання; навчання, спрямоване на набуття цифрової грамотності;
правила нормативної підтримки освіти дорослих; тривалість, управління,
реєстрацію, оплату освітніх послуг; освітні програми і консалтингову
діяльність експертів у галузі навчання дорослих; система забезпечення
якості освіти дорослих; джерела фінансування освіти дорослих
(Лук’янова, 2017: 91, 92).
В Угорщині створено Асоціацію підприємств підготовки дорослих,
яка відіграє важливу роль у професійному нагляді та гарантії виконання
вимог, а також у розвитку законодавства професійної підготовки
(Лук’янова, 2017: 95). Для країни характерна децентралізація управління
освітою незайнятих громадян.
На основі концепції державної системи професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення;
концепції освіти дорослих у країнах ЄС здійснюються програми для
дорослого населення; на основі шкільної підготовки (в громадських
освітніх інституціях – у закладах вищої освіти, у середніх школах,
профшколах, вечірніх чи-то заочних школах); на основі курсів
позашкільної системи – в університетах та регіональних центрах розвитку
людських ресурсів (програми профпідготовки, інформаційні та центри
тестування); на робочому місці (внутрішня підготовка – на робочому місці
та зовнішня підготовка – на ринку підготовки) (Лук’янова, 2017: 94).
У 2016 році в Угорщині було створено 138,6 тисяч робочих місць. При
цьому 89,8 тисяч робочих місць на початок 2017 року залишилися
вакантними. На сьогодні існує зростання нестачі різних фахівців, тому
держава зробила можливим для кожного громадянина Угорщини отримати
як першу, так і другу професію на безоплатній та платній основі.
Багато молодих угорців після закінчення закладу вищої освіти,
особливо в північних і східних регіонах, не змогли працевлаштуватися. З
внесенням змін до закону про професійну освіту у 2015 році уряд зробив
можливим для всіх угорських громадян отримати першу і другу професію
платно або безкоштовно.
Безкоштовне навчання проводиться в Будапешті, Кечкемете, Печ,
Кунсентміклош. В інших адміністративних центрах наявне лише платне
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навчання. Безкоштовне навчання проводиться при підготовці таких
робітничих спеціальностей: електрик, слюсар холодильних установок і
кондиціонерів, столяр. Термін навчання на денному відділенні – до
2 років. Основна вимога для прийняття на курс – закінчена середня
освіта. На безкоштовне навчання можуть претендувати громадяни країни
від 16 до 65 років (Получение второй профессии в Венгрии, 2018: 1-2).
Платне
навчання
проводиться
практично
в
кожному
адміністративному центрі країни (див табл. 1)
Таблиця 1
Оплата за навчання дорослого населення Угорщини
Назва
кваліфікації

Вимоги до
абітурієнта

Термін
навчання
(міс., рік,
години)

Вартість
навчання

Вартість
семестрових
екзаменів

Вартість
випускних
іспитів

Водій
вантажного
автотранспорту

---

2 місяці

39 000
форинтів

---

Слюсар
шиномонтажних
робіт
Зварювальник

---

6 місяців

158 000
форинтів

4 000
форинтів за
навчальні
матеріали
---

---

4 місяці

---

Кухар

---

67 000
форинтів
59
форинтів

Технік з безпеки
праці

Освітній
рівень
бакалавр
Бакалавр

1 рік (У
денний і
вечірній
час)
12
місяців

240 000
форинтів
252 000
форинтів

160 000
форинтів

---

50 000
форинтів

80 годин

499 000
форинтів

---

---

Бакалавр

16
місяців

575 000
форинтів

85 000
форинтів

---

Психолог по
догляду за
дітьми

---

138 000
форинтів

6 000
форинтів

14 000
форинтів

Фінансовий
фахівець з
управління
податками і
зборами

Бакалавр

6 місяців
(у
вечірній
час)
12
місяців
(вечірній
час)

162 000
форинтів

59 000
форинтів

45 000
форинтів

Оператор
інформаційних
систем
Зубний технік

Таблиця складена на основі
профессии в Венгрии, 2018: 1-2).
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Вважається, що ціни для навчання дорослих в Угорщині – одні із
найдоступніших у світі. Фінансування освіти дорослого населення
здійснюють
центральний
уряд,
фонди
Європейського
Союзу,
роботодавці, фонд робочого ринку. Для підтримки безробітних, інвалідів,
які беруть участь у підготовці, уряд виділяє також кошти; є і спеціальні
стипендії, які одержують дорослі студенти, які здійснюють підготовку для
виконання завдань підвищеної складності (Лук’янова, 2017: 92-93).
Вища освіта в Угорщині представлена більш, ніж 20 навчальними
закладами: університетами та інститутами (коледжами). Навчання
здійснюється угорською, англійською, німецькою та французькою
мовами. Студенти можуть отримати ступінь бакалавра, магістра, доктора
філософії. Бакалаврат триває 3-4 роки, магістратура – 1 або 2 роки. Своє
навчання в університетах може продовжити й доросле населення країни
або здійснити підготовку до роботи з дорослими учнями (Навчальні
програми провідних ВНЗ Угорщини, 2018). Зокрема, в Печському
університеті пропонується бакалаврська трирічна програма англійською
мовою “Управління персоналом”. Навчання поділено на 6 семестрів;
тижневе навантаження складається з 18 семінарських і 18 лекційних
занять. Програма становить 180 кредитів ECTS. Ця програма має
спеціалізацію “Андрагогіка”. Структура програми наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Структура програми “Управління персоналом”, спеціалізація
“Андрагогіка”
Програма навчання за спеціалізацією “Андрагогіка”
Модуль
Теми
Культурологія та дослідження ЄС
Історія культури; філософські та етичні
питання; інтеграція в ЄС; спільний ринок
з ЄС
Психологія
Психологічні аспекти переконання та
впливу;
робота;
управління
та
організаційна психологія
Комунікації
Теоретичні
та
практичні
методи
особистісного переконання у сфері
засобів масової інформації; онлайн та
офлайн
комунікації;
інформаційні
технології
Навчання та розвиток людських Основи педагогічних методів навчання
ресурсів
дорослих, що використовується в
дистанційному навчанні; тренінги та
коучинг
Соціологія
Методологічні навички для проведення
наукових та маркетингових досліджень
Економіка

60

Основи
економіки
та
фінансів;
маркетингові дослідження; економічне
управління
неприбутковими
організаціями, основи менеджменту
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Управління персоналом

Англійська мова

Рекрутинг
та
відбір
кандидатів;
бенчмаркінг;
кар’єрне
планування;
профорієнтації;
методи
управління
персоналом; HR та IT контролінг
Модель
дистанційного
навчання;
підготовчий
курс
до
отримання
міжнародного мовного сертифікату

Джерело: (Навчальні програми провідних ВНЗ Угорщини, 2018)
Навчаючись за цією програмою, студенти одержують спеціалізовані
знання з фаху. Так, опановуючи модуль “Навчання та розвиток людських
ресурсів”, майбутні вчителі дорослих оволодівають основами педагогічних
методів навчання дорослих, що використовуються в дистанційному
навчанні. У процесі вивчення модуля “Управління персоналом” студенти
оволодівають методами управління персоналом, що також знадобиться їм
у майбутній педагогічній діяльності з дорослими учнями. Вивчаючи
англійську мову, студенти здобувають можливість поглибити свої знання і
підготуватися до отримання міжнародного мовного сертифікату. Знання
інших модулів також необхідні для майбутньої професії студентів які
набувають спеціалізацію “Андрагогіка”. Як зазначають С. Сисоєва і
Т. Кристопчук, майбутні вчителі дорослих у період навчання в університеті
працюють “у маленьких семінарських групах, де розбирають різні ситуації,
проводять ділові ігри, моделюють і вирішують проблеми, пишуть ділові
звіти тощо, тобто на практиці застосовують одержані теоретичні знання”
(Сисоєва, Кристопчук, 2012: 147).
Отже, в Угорщині здійснюється освіта дорослого населення з
метою забезпечення грамотності відповідно до вимог ринку та розвитку
економіки країни.
Система освіти дорослих Данії становить розгалужену мережу
приватних, громадських, муніципальних і державних організацій і
закладів, що пропонують широкий спектр програм неформальної та
формальної, професійної і непрофесійної освіти, які регулюються
відповідним законодавством (Богачова, 2018: 3). Завдання в галузі освіти
дорослих у Данії полягає в тому, щоб підтримувати такі тенденції у світі,
які сприяють процвітанню нації: розвиток інноваційних процесів і
підвищення якості навчання; гнучкість і відповідальність шкіл перед
дорослими учнями (Процай, 2014: 41, 44).
Як формальна, так і неформальна освіта дорослих базується на
різних законах, основні положення яких коротко сформульовані
Л. Лук’яновою. Зокрема, закон про освіту робітників (1985 р.), мета якого
полягала в наданні можливості малоосвіченим робітникам розвинути
кваліфікації відповідно до технологічного прогресу; закон про освіту
дорослих іммігрантів (1986 р.), який зобов’язував місцеві органи влади
створювати умови для освіти іммігрантам з 18 років, в першу чергу –
набуття знань з данської мови; закон про відкриту освіту (1989 р.), який
пропонує професійну освіту на різних рівнях; закон про надання
фінансової підтримки (1990 р.), що регулює надання однакових
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можливостей отримання фінансової підтримки від місцевої влади
(третина витрат оплачується учасниками, а решта – місцевою владою).
Створення законів “Про виробничі школи” (1990 р.) та “Про народні денні
вищі школи” (1990 р.) спрямоване на подолання безробіття. Були
розроблені урядом і закони для матеріальної підтримки та заохочення
дорослих до навчання: закон “Про допомогу для освіти дорослих”
(1989 р.); закон “Про оплачувану відпустку державним і приватним
службовцям для освіти” (1992 р.) для забезпечення оплачуваної
відпустки з метою професійного навчання в робочий час (Лук’янова,
2017: 74-75).
Законодавство визначає розподіл відповідальності за заклади всіх
рівнів (навчальні асоціації, вечірні та народні школи, коледжі, заочні
відділення університетів) неформальної освіти між місцевими органами,
графствами та центральним урядом. Данія має понад півтори сотні
післясередніх закладів освіти неуніверситетського рівня (Процай, 2014:
42). Система додаткової освіти в Данії платна. Освіту дорослих у Данії,
фінансовану державою, умовно можна поділити на 3 складові:
ліберальна (Вільна) освіта дорослих (народні вищі школи, школи
домашньої економіки, вечірні школи, денні народні школи); загальна
освіта дорослих (центри освіти дорослих, мовні центри, вечірні школи
вищого рівня середньої освіти); професійно орієнтована освіта і
підготовка дорослих (центр з підготовки робочої сили, виробничі школи,
професійні школи, соціальні і медичні школи та ін.).
Для підтримки обдарованих учнів створена система грантів
(стипендій). Деякі університети та інші заклади вищої освіти надають свої
власні стипендії (Процай, 2014: 45).
Значна увага в країні приділяється освіті дорослих, що
здійснюється у формі загальноосвітніх курсів народних середніх шкіл,
курсів професійного навчання (Логвиненко, 2014: 88).
Добре відомі в усьому світі спеціальні навчальні заклади – данські
вищі народні школи, доступні для всіх громадян країни віком від 18 років
(у деяких – від 16 років). Відмінною особливістю данських вищих
народних шкіл є те, що учні, так само як і вчителі та директор
навчального закладу, мешкають при школах. Курс навчання триває до 40
тижнів і не передбачає по закінченні проведення іспитів чи видачу
атестатів. Такі народні школи почали створювати в середині ХІХ ст. у
сільських районах, в основному для молодих фермерів. Однак у ХХ ст.
безліч таких шкіл були відкриті в містах.
Завдяки данським народним школам та різним післясереднім
закладам освіти (педагогічні коледжі, технічні чи інженерні школи, школи
агрономії, комерції, менеджменту) молодь Данії виходить на ринок праці
з професією, а не з довідкою, як зазначає Л. Процай, про закінчення
“кількості класів” (Процай, 2014: 42).
Більша частина фінансування установ приватної освіти – державні
бюджетні асигнування (приватні заклади вищої освіти в Данії заборонені).
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Слід зазначити, що післяшкільна освіта Данії поділяється на вищу
(академічна і неакадемічна) та продовжену. До академічного типу
належать університети. Університетський сектор включає 5 класичних і 9
спеціалізованих університетів, а також 6 академій музики. До
неакадемічного типу належать: вищі інститути (університетські програми
в галузі професійної діяльності – архітектура, музика, економіка,
інженерія тощо); неакадемічні заклади вищої освіти (підготовка за
спеціальностями, що не відносяться до розгляду академічних –
журналістика, педагогіка, соціологія).
Неакадемічна освіта (сектор коледжів) складається з понад 130
спеціалізованих закладів із тривалістю навчання 2-4 роки.
Викладачі закладів університетського рівня ведуть активну наукову
роботу, беруть участь в обмінах і міжнародних проектах (Процай, 2014: 43).
Слід відмітити наукову співпрацю з університетами Німеччини і
Великою Британією, завдяки чому науковці Данії створюють надвисокі
технології і мають визнані в світі досягнення (Процай, 2014: 46).
Університети Данії фінансуються декількома каналами, зокрема за
рахунок отримання грантів на поточні потреби. Існує національна
система дослідницьких грантів, на яку університети можуть подавати
заявки. Дослідження можуть фінансуватись через державно-громадськоприватне партнерство. Є можливість отримати зовнішнє фінансування
від Європейського Союзу, представників влади або бізнесу.
Для іноземних студентів є широкий спектр навчальних програм,
викладання яких ведеться англійською мовою. Якість навчання у вищій
освіті висока, що досягається добре продуманою методикою навчального
процесу (Логвиненко, 2014: 88).
Висновки. З’ясовано, що в Угорщині здійснюється освіта
дорослого населення з метою забезпечення грамотності відповідно до
вимог ринку та розвитку економіки країни.
Піклування держави про надання всіляких послуг у системі освіти
дорослого населення сприяє високим досягненням Данії в розвитку
економіки. Ми погоджуємось із думкою дослідниці Л. Процай про те, що
заклади вищої освіти цієї країни дають можливість отримати не просто
освіту, а знання, які стануть у нагоді не лише випускнику, а і всій країні.
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АНОТАЦІЯ
Метою роботи є схарактеризувати організацію освіти дорослих у
Угорщині і Данії. З’ясовано, що в Угорщині здійснюється освіта дорослого
населення з метою забезпечення грамотності відповідно до вимог ринку та
розвитку економіки країни. В Угорщині створено Асоціацію підприємств
підготовки дорослих, яка відіграє важливу роль у професійному нагляді та
гарантії виконання вимог, а також у розвитку законодавства професійної
підготовки. Для країни характерна децентралізація управління освітою
незайнятих громадян. На основі концепції: державної системи професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення;
концепції освіти дорослих у країнах ЄС здійснюються програми для дорослого
населення. Вища освіта в Угорщині представлена більш, ніж 20 навчальними
закладами: університетами та інститутами (коледжами).
Система освіти дорослих Данії становить розгалужену мережу
приватних, громадських, муніципальних і державних організацій і закладів, що
пропонують широкий спектр програм неформальної і формальної, професійної і
непрофесійної освіти, які регулюються відповідним законодавством. Завдання в
галузі освіти дорослих у Данії полягає в тому, щоб підтримувати такі тенденції у
світі, які сприяють процвітанню нації: розвиток інноваційних процесів і підвищення
якості навчання; підвищення гнучкості і відповідальності шкіл перед дорослими
учнями. Освіту дорослих у Данії, фінансовану державою, умовно можна поділити на
3 складові: ліберальна (Вільна) освіта дорослих (народні вищі школи, школи
домашньої економіки, вечірні школи, денні народні школи); загальна освіта
дорослих (центри освіти дорослих, мовні центри, вечірні школи вищого рівня
середньої освіти); професійно орієнтована освіта і підготовка дорослих (центр з
підготовки робочої сили, виробничі школи, професійні школи, соціальні і медичні
школи та ін.). Для підтримки обдарованих учнів створена система грантів
(стипендій). Деякі університети та інші заклади вищої освіти надають свої власні
стипендії. Значна увага в країні приділяється освіті дорослих, що здійснюється у
формі загальноосвітніх курсів народних середніх шкіл, курсів професійного
навчання. Піклування держави про надання всіляких послуг у системі освіти
дорослого населення сприяє високим досягненням Данії у розвитку економіки.
Заклади вищої освіти цієї країни дають можливість отримати не просто освіту, а
знання, які стануть у нагоді не лише випускнику, а і всій країні.
Ключові слова: освіта дорослих, Угорщина, Данія, Асоціація
підприємств підготовки дорослих, неформальна освіта, формальна освіта,
професійна освіта, непрофесійна освіта.
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