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The article describes leading approaches to providing social-pedagogical support for 
children with special educational needs in the European countries. It is emphasized that in the 
scientific discourse there is no unified understanding of special educational needs. It is proved 
that in the European countries several models of providing social-pedagogical support for 
children with special educational needs are widespread, reflecting the ways of their inclusion in 
the general educational environment – widening participation; mainstreaming; integration; 
inclusion. The main purpose of widening participation is to increase educational opportunities for 
persons with special educational needs, ethnic minorities, as well as people from disadvantaged 
backgrounds. This policy is implemented through various agreements and financial incentives for 
education institutions participating in such projects. In the context of mainstreaming takes place 
direct interaction of persons with special educational needs and ordinary people mainly in leisure 
activities. Integration involves direct inclusion of all children in the educational process, taking 
into account their personal, physical and psychological characteristics. Inclusion is an educational 
activity where people with different limitations and needs can study on an equal basis with 
people who do not have any disabilities. 

It is concluded that each of the specified models is based on one or the other 
proportion between socialization and education. The experience of the countries studied 
demonstrates that collaborative learning contributes to social adaptation of children with 
disabilities, their independence, and most importantly, changes public opinion, helps ordinary 
children become more tolerant and learn to respect others. 

Key words: social-pedagogical support, children with special educational needs, 
integration, mainstreaming, inclusion, socialization, European countries. 
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РОЗВИТОК ОСВІТИ ДОРОСЛИХ УГОРЩИНИ  

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) 
 
Метоя дослідженнѐ ю виѐвленнѐ особливостей освіти дорослих в Угорщині на 

основі цілісного аналізу соціально-економічних, соціокультурних процесів її 
становленнѐ та розвитку. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використовувалисѐ 
методи ретроспективного, порівнѐльного й системного аналізу. Розвиток системи 
освіти дорослих Угорщини аналізувавсѐ за такими критеріѐми: політика, управліннѐ, 
фінансуваннѐ, залученість дорослого населеннѐ в освіту дорослих і ѐкість. Виѐвлено 
такі особливості розвитку освіти дорослих в Угорщині: постійне вдосконаленнѐ 
нормативно-правового забезпеченнѐ освіти дорослих, чітка мережа установ, що 
забезпечуять контроль за освітоя дорослих, різні шлѐхи фінансуваннѐ й створеннѐ 
системи організацій длѐ забезпеченнѐ ѐкості.  

Ключові слова: освіта дорослих, розвиток, Угорщина, законодавче 
забезпеченнѐ, ѐкість освіти дорослих. 
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Постановка проблеми. У сучасну епоху динамічних змін, 
інноваційного типу прогресу і тотальної інформатизації освіта дорослих ю 
важливоя складовоя освіти впродовж життѐ. Саме освіта дорослих 
відкриваю шлѐх до входженнѐ лядини в сучасне високотехнологічне 
суспільство та її адаптації в ньому, відіграю провідну роль у забезпеченні 
інтелектуального потенціалу суспільства та збереженні культурної 
самобутності країни, стаю важливим механізмом розвитку 
конкурентоспроможності держави. Без перебільшеннѐ можна 
стверджувати, що освіта дорослих стала нагальноя потребоя сучасності, а 
приверненнѐ уваги до проблеми освіти впродовж життѐ, чітка національна 
позиціѐ в цій сфері сприѐтимуть перетворення України на сучасну 
цивілізовану демократичну державу, у ѐкій інтереси й потреби кожного 
громадѐнина ю предметом турботи держави і суспільства, де створено 
найкращі умови длѐ саморозвитку та самореалізації кожної лядини. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема розвитку освіти дорослих 
завжди була в полі зору ѐк українських (О. Аніщенко, Л. Лук’ѐнова, 
Н. Ничкало, О. Огіюнко та ін.), так і угорських (А. Бенедек, Б. Немет, 
Е. Форкош, Д. Чома, Е. Ягас та ін.) дослідників. Провідні її положеннѐ 
викладено в низці документів ЯНЕСКО з освіти дорослих, зокрема в 
Інчхонській декларації (2015 р.); Рекомендаціѐх з освіти і навчаннѐ 
дорослих (2015 р.); ІІІ Глобальному звіті з освіти і навчаннѐ дорослих 
(2016 р.); Регіональному звіті з розвитку освіти дорослих у Ювропі й 
Північній Америці (2017 р.) тощо. 

В умовах інтеграції України до ювропейського та світового освітнього 
простору, процесів глобалізації, інтернаціоналізації, забезпеченнѐ 
мобільності лядей, входженнѐ в інформаційне суспільство важливим ю не 
тільки зверненнѐ до найкращих зразків вітчизнѐної педагогічної спадщини, 
а й урахуваннѐ загальних тенденцій ювропейського розвитку освіти 
дорослих, результатів міжнародних досліджень, прогресивних ідей 
зарубіжного досвіду. Однак, у різних країнах вона реалізуютьсѐ по-різному, 
з урахуваннѐм конкретних умов, специфіки відповідного законодавства. 

У цьому контексті вивченнѐ досвіду Угорщини з розбудови системи 
освіти дорослих викликаю значний інтерес і може стати важливим 
джерелом усебічного осмисленнѐ й творчого використаннѐ його 
позитивних ідей, що забезпечуютьсѐ низкоя чинників, серед ѐких: суттюве 
поглибленнѐ ювропейської співпраці в освітній галузі, створеннѐ юдиного 
ювропейського освітнього простору, значні успіхи, ѐких досѐгла Угорщина в 
реформуванні системи освіти дорослих,  посідаять провідні позиції.  

Вважаюмо, що глибоке вивченнѐ й аналіз процесу розвитку освіти 
дорослих в Угорщині допоможе подолати суперечності, що накопичилисѐ 
в Україні в справі розбудови системи освіти дорослих, зокрема між:  
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 потребоя в реформуванні системи професійної підготовки 
українських фахівців у контексті інтеграції в ювропейський освітній простор і 
реальним станом вітчизнѐної освіти дорослих; 

 посиленнѐм вимог українського громадѐнського суспільства до 
ѐкості професійної підготовки дорослих лядей і наѐвними 
методологічними й методично-технологічними підходами до їхнього 
фахового навчаннѐ;  

 існуваннѐм прогресивного ювропейського досвіду реформуваннѐ 
системи освіти дорослих і неналежним його вивченнѐм та недостатнім 
критичним осмисленнѐм, а також фрагментарним використаннѐм в освіті 
дорослих України. 

Мета статті – виѐвити особливості освіти дорослих в Угорщині на 
основі цілісного аналізу соціально-економічних, соціокультурних процесів 
її становленнѐ та розвитку.  

Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети нами були використані методи 
ретроспективного, порівнѐльного та системного аналізу.  

Виклад основного матеріалу. Освіта дорослих в Угорщині маю свій 
вектор розвитку. Визначальними чинниками зовнішнього контексту, що 
зумовили необхідність функціональної і структурної трансформації освіти 
дорослих в Угорщині, ю: міжнародна співпрацѐ, оріюнтаціѐ на 
загальноювропейські положеннѐ і тенденції розвитку освіти дорослих, 
прагненнѐ увійти в ювропейський і світовий освітній простір. 

Проаналізувавши ІІІ Глобальний звіт з освіти і навчаннѐ дорослих 
ЯНЕСКО, можемо стверджувати, що основними критеріѐми реального 
стану розвитку освіти дорослих у ювропейських країнах ю такі: політика, 
управліннѐ, фінансуваннѐ, залученість дорослого населеннѐ в освіту 
дорослих і ѐкість (UNESCO, 2017). Тому, досліджуячи розвиток системи 
освіти дорослих в Угорщині, ми також будемо спиратисѐ на ці критерії.  

Політика. Основу системи освіти дорослих Угорщини було 
закладено післѐ Другої Світової Війни за ініціативи урѐду Угорщини. 
Головноя метоя ціюї системи була підтримка соціальних змін, особливо в 
сфері соціальної мобільності населеннѐ. 

Із закону «Про народну освіту» (1993 р.) починаю створяватисѐ 
правова основа длѐ структури освіти дорослих в Угорщині (Magyarország 
Törvény LXXX, 1993). Комплексне регуляваннѐ освіти дорослих в Угорщині 
стале можливим із прийнѐттѐм закону «Про освіту дорослих» (2001 р.) 
(Magyarország Törvény CI, 2001). У 2010 р. в Угорщині з приходом нового 
урѐду відбуваютьсѐ комплексна реструктуризаціѐ системи освіти в цілому. 
Основний закон, ѐкий наразі регуляю наданнѐ освітніх послуг длѐ 
дорослих, їх фінансуваннѐ, а також контроляю відповідні заходи в 
Угорщині, – це Закон «Про освіту дорослих», що набув чинності 1 липнѐ 
2013 р (Magyarország Törvény LXXVII, 2013). 
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Зазначимо, що згідно з чинним законодавством, основноя метоя 
освіти дорослих в Угорщині ю: загальноосвітнѐ підготовка, професійна 
підготовка, корекціѐ порушень, розвиток професійних знань та 
компетенцій, збільшеннѐ можливостей длѐ працевлаштуваннѐ, навчаннѐ 
протѐгом усього життѐ. 

Другий, не менш важливий закон, – це Закон 2011 CXC «Про 
державну громадську освіту», саме в ньому зазначено, що понѐттѐ 
навчаннѐ дорослих та освіта дорослих не ю тотожними. Навчаннѐ дорослих 
ототожняютьсѐ з системоя шкільної освіти (домінуять загальноосвітні 
предмети), тоді ѐк освіта дорослих охопляю знаннѐ спеціального 
характеру, професійні знаннѐ, усе, що ю поза межами шкільної освіти 
(Magyarország Törvény CXC, 2011). Тобто існую навчаннѐ дорослих згідно із 
шкільноя системоя та освіта дорослих відповідно до позашкільної 
системи. Використовуютьсѐ також понѐттѐ освіта длѐ ринку робочої сили 
(навчаннѐ, спрѐмоване на збереженнѐ робочого місцѐ та здобуттѐ нового). 
Однак, ю й вужче його визначеннѐ – професійне навчаннѐ безробітних, ѐке 
підтримуютьсѐ переважно з державних джерел. 

Важливими нормативно-правовими документами, що 
регламентуять освіту дорослих, ю Накази Міністерства народного 
господарства: «Про правила прийому громадѐн до закладів освіти 
дорослих, оплату послуг та штрафні санкції» (2013) (Magyarország NGM 
rendelet 56, 2016); «План забезпеченнѐ ѐкості освіти дорослих. Комітет 
освіти дорослих, його члени, обов’ѐзки та правила функціонуваннѐ» (2013) 
(Magyarország NGM rendelet 58, 2013); «Про вимоги та процедуру 
реюстрації програм професійної підготовки длѐ освіти дорослих і 
сертифікат (свідоцтво) про отриманнѐ професійної кваліфікації» (2013) 
(Magyarország NGM rendelet 59, 2013); «Про діѐльність експертів з 
підготовки дорослих та заходів програми «Освіта дорослих» (2014) 
(Magyarország NGM rendelet 14, 2014); «Про вимоги та процедуру 
реюстрації мовних програм длѐ дорослих і сертифікаціѐ їх учасників» (2014) 
(Magyarország NGM rendelet 16, 2014). 

У постанові урѐду «Про процедуру отриманнѐ дозволу та вимоги 
щодо діѐльності закладів освіти дорослих їх реюстрації та моніторингу 
діѐльності» (2013 р.) прописані основні вимоги до регіональних центрів 
освіти дорослих (РЦОД) розкрито процедуру внесеннѐ закладів освіти 
дорослих у Національний реюстратор підготовки дорослих (Magyarország 
Korm. Rendelet 393, 2013). 

Зазначимо, також що в квітні 2019 р. в Угорщині була затверджена 
Постанова «Стратегіѐ відновленнѐ програм професійної освіти  і освіти 
дорослих» (2019), у ѐкій наголошуютьсѐ на тому, що длѐ освіти дорослих 
необхідно створявати більш гнучкі можливості навчаннѐ і привабливе 
навчальне середовище, ѐке обладнане найсучаснішими технологіѐми й 
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обладнаннѐм та швидкоя мережея WiFi, а також створеннѐ цифрової 
навчальної програми (Magyarország Kormánya tárgyalta 1168, 2019). 

Проаналізувавши законодавчу базу освіти дорослих Угорщини, 
можемо стверджувати, що вона постійно вдосконаляютьсѐ і завжди реагую 
на виклики сучасного суспільства.  

Управліннѐ. Відповідальність за функціонуваннѐ ринку праці, 
професійної освіти й навчаннѐ дорослих в Угорщині несе Міністерство 
фінансів (з 2010 по 2018 рр. Міністерство народного господарства). 
Основними завданнѐми цього Міністерства у сфері освіти дорослих ю: 
створеннѐ нормативно-правової бази (закони, урѐдові постанови, укази 
міністрів); постійне оновленнѐ Національного кваліфікаційного реюстру, 
забезпеченнѐ функціонуваннѐ комітетів з питань регіонального розвитку та 
навчаннѐ дорослих; ліцензуваннѐ  освітніх послуг у сфері освіти дорослих; 
постійне оновленнѐ національного списку експертів з освіти дорослих. 

Спинѐюмо увагу на тому, що основними закладами в галузі освіти 
дорослих та професійної підготовки, ѐкі підпорѐдковуятьсѐ Міністерству 
народного господарства, ю: Національна служба зайнѐтості, Національне 
бяро з питань професійної підготовки та освіти дорослих та Департамент 
професійної підготовки й освіти дорослих. 

Національна служба зайнѐтості (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) – 
розгалужена мережа, що займаютьсѐ питаннѐми працевлаштуваннѐ. Мета 
служби – сприѐннѐ й розширеннѐ зайнѐтості; активна допомога шукачам 
роботи та роботодавцѐм ѐкнайшвидше знайти правильну роботу і 
найбільш підходѐщу робочу силу та визначити пільги й субсидії длѐ 
працевлаштуваннѐ. ак державна система, вона пропоную безкоштовні 
послуги та програми зайнѐтості ѐк длѐ роботодавців, так і длѐ тих, хто 
шукаю роботу. Відповідно до політики зайнѐтості урѐду, вона сприѐю 
ефективному функціонування ринку праці, активізую суб’юктів, сприѐю 
соціальній інтеграції, рівним можливостѐм та забезпечую рівний доступ длѐ 
всіх. Національна служба зайнѐтості надаю працівникам широкий спектр 
персоналізованих послуг, а роботодавцѐм – індивідуальні послуги та 
підтримку, що відповідаю потребам компаній (Лук’ѐнова, 2017, с. 93). 

Національне бяро з питань професійної підготовки та освіти дорослих 
(Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) відповідаю за переглѐд 
нормативно-правової бази, пов’ѐзаної з освітоя та професійноя підготовкоя 
дорослих, організовую професійну підготовку, пропоную використовувати 
навчальні частини грантів Ювропейського Соязу, координую дослідженнѐ, 
пов’ѐзані з професійноя освітоя та підготовкоя тощо.  

Департамент професійної підготовки та освіти дорослих (Megyei 
Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya) насамперед 
займаютьсѐ ліцензуваннѐм діѐльності з навчаннѐ дорослих, реюстраціюя та 
контролем ліцензованих тренерів, веденнѐм списку експертів з освіти 
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дорослих, постійним навчаннѐм експертів та координаціюя професійних 
іспитів. 

Розглѐнувши мережу установ, що забезпечуять функціонуваннѐ і 
контроль за освітоя дорослих, можемо стверджувати, що таке управліннѐ 
освітоя дорослих ю досить ефективним. 

Фінансуваннѐ освіти дорослих регуляютьсѐ Законом «Про освіти 
дорослих» (2013) і маю різні шлѐхи: індивідуальне – здійсняютьсѐ 
безпосередньо дорослоя лядиноя; приватне – за рахунок роботодавців і 
компаній, що навчаять своїх робітників; державне (Magyarország Törvény 
LXXVII, 2013). 

Джерелами державного фінансуваннѐ ю: 
– державний і місцеві бяджети (навчаннѐ державних службовців, 

навчаннѐ груп дорослих, що перебуваять у несприѐтливих умовах, повне 
або часткове фінансуваннѐ національних і місцевих програм розвитку);  

–  секції Біржі праці, ѐкі несуть відповідальність за зайнѐтість і 
навчаннѐ (підтримка навчаннѐ осіб, що зареюстровані ѐк безробітні або 
маять ризик стати безробітними, підтримка розвитку системи навчаннѐ); 

– внески на професійну підготовку длѐ освіти дорослих (Tanczos, 
2018). 

Ще одним, не менш важливим, джерелом фінансуваннѐ ю грантові 
програми ЮС, спрѐмовані на підтримку освіти дорослих, наприклад 
Erasmus+.  

ак бачимо, фінансуваннѐ освіти дорослих в Угорщині маю різні 
джерела.  

Залученість дорослого населеннѐ в освіту дорослих. Длѐ того, щоб 
з’ѐсувати частку дорослих Угорщини, ѐкі залучені до освіти дорослих та 
порівнѐти з іншими країнами-членами Ювропейського соязу звернемосѐ 
до даних Ювростату «Рівень участі в освіті та навчанні за стаття та віком» і 
побудуюмо графік на ѐкому відобразимо дані за 2015–2018 рр. (рис. 1). 
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Рис. 1. Частка  дорослого населеннѐ віком від 24 то 65 рр., зайнѐтих в 
освіті дорослих (за країнами) (Eurostat, 2019) 

ак бачимо з рис. 1, з представлених 15 країн Ювропейського соязу в 
Угорщині процент  дорослого населеннѐ віком від 24 то 65 рр., зайнѐтих в 
освіті дорослих, не найбільший і за останні 4 роки їхнѐ кількість 
зменшиласѐ. У 2015 р. – 7,1 %, а у 2018 – 6,0 %.  

Звернемо увагу на те, щочастка лядей, ѐкі зайнѐті в освіті 
дорослих становить приблизно 50 тис., кількість закладів освіти 
дорослих – 1400, а кількість акредитованих програм навчаннѐ 
дорослих – 6400 (Tanczos, 2018). 

Отже, можемо констатувати, що частина дорослого населеннѐ віком 
від 24 то 65 рр.. зайнѐтих в освіті дорослих, в Угорщині не дуже значна, але 
урѐд Угорщини працяю над тим, щоб покращити ця ситуація.  

Якість. Основними закладами, що контроляять ѐкість освіти 
дорослих, ю: Національний інститут освіти дорослих, Університетська 
мережа навчаннѐ протѐгом усього життѐ, Асоціаціѐ безперервного 
навчаннѐ, Угорське товариство народних середніх шкіл. 

Національний інститут освіти дорослих працяю з 2002 року ѐк 
незалежна організаціѐ Міністерства зайнѐтості та праці та виконую постанови, 
ѐкі зазначені в Законі «Про освіту дорослих». В інституті працяю служба 
дослідженнѐ та розвитку ролей у сфері освіти дорослих та рада з питань 
акредитації, освіти та підготовки дорослих, ѐка відповідаю за акредитація 
неформальних навчальних закладів. Це може вклячати регіональні та 
національні дослідженнѐ, пов’ѐзані з професійноя та освітоя дорослих, зміст 
розвитку професійно-технічної освіти та освіти дорослих, подальший 
розвиток і поширеннѐ ефективних процесів та методів, збір статистичних 
даних щодо освіти дорослих і посиленнѐ зв’ѐзків між професійноя, 
загальноя, вищоя, народної освітоя й освітоя дорослих. Саме тут 
розроблѐятьсѐ центральні програми, підручники та навчальні посібники і 
готуятьсѐ матеріали длѐ іспитів та публікації в педагогічних журналах. Саме 
працівники Національного інституту освіти дорослих були основними 
розробниками Національного кваліфікаційного реюстру, Програми розвитку 
професійної школи та Національного плану розвитку (Németh, 2013). 

Університетська мережа навчаннѐ протѐгом усього життѐ (MELLearN) 
заснована в 2002 році 12 угорськими закладами вищої освіти. Ініціативу 
створеннѐ даної мережі подало керівництво Дебреценського університету 
та Центру безперервного навчаннѐ Дебреценського університету в межах 
програми «THENUCE European Socrates/Erasmus». Університетська мережа 
навчаннѐ протѐгом усього життѐ входить до Ювропейська мережа навчаннѐ 
протѐгом усього життѐ (EULLearN), у ѐку наразі входить 22 країни. Метоя 
мережі ю створеннѐ та координаціѐ педагогічних, освітніх і дослідницьких 
заходів длѐ громадського користуваннѐ, зокрема тих, що стосуятьсѐ 
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навчаннѐ протѐгом тривалого часу, шлѐхом складаннѐ матеріалів, 
картографуваннѐ та запуску проектів та переглѐду стратегії угорського 
мовленнѐ. Одним із прикладів проекту, здійсненого MELLearN, ю 
«Підготовка тренерів длѐ університетів технології та економіки». Метоя 
проекту було виѐвити рівень компетенції тренерів, необхідних длѐ 
реалізації вимог Болонського процесу, Ювропейської системи кваліфікацій 
та стратегії навчаннѐ на протѐгом тривалого часу. Результатом даного 
проекту стала низка тренінгів длѐ викладачів вищої освіти. На тренінгах 
викладачі підвищували власну компетентність у галузі методології, засобів 
та методів ІКТ та професійних мовні навички (Kovács, 2016). 

Асоціаціѐ безперервного навчаннѐ (ALLL) – це угорська неурѐдова та 
неприбуткова організаціѐ, ѐка наразі нараховую близько 20 членів 
(організацій) в Угорщині. Незважаячи на те, що офіційно створена була в 
2006 році, співпрацѐ її організацій-членів маю багаторічну історія. Місіѐ 
цього об’юднаннѐ полѐгаю в сприѐнні працевлаштування активним 
громадѐнам та сприѐння розвитку соціального залученнѐ на місцевому 
рівні. Длѐ досѐгненнѐ ціюї мети організаціѐм надаятьсѐ оперативні стратегії 
в даній галузі. акщо говорити простіше, то вони пропонуять допомогу у 
збиранні коштів та ефективному використання ресурсів, надаять послуги 
адвокатів, створяять різні заходи, конференції та інше длѐ сприѐннѐ 
розповсядження корисної інформації (Németh, 2013).  

Угорське товариство народних середніх шкіл (HFHSS) – це неурѐдова 
організаціѐ, що працяю на національному рівні та спеціалізуютьсѐ на 
просвітницькій роботі з неформальної освіти. Це парасолькова організаціѐ, 
ѐка наразі нараховую більше сотні організацій-членів в Угорщині. Хоча 
історіѐ руху народних шкіл Угорщини можна простежити до 1930-х років, 
організаціѐ змогла сформуватисѐ лише післѐ зміни режиму наприкінці 
1980-х рр. Основними цілѐми організації ю сприѐннѐ посилення 
індивідуальності та самостійності у громади та боротьба з маргіналізаціюя 
через розвиток громади та навчаннѐ. Вони також підтримуять визнаннѐ 
всіх форм навчаннѐ, роль навчаннѐ в особистому та сімейному житті, 
активну участь у суспільстві та зайнѐтості. Місцеві курси, денні курси та 
житлові програми проводѐтьсѐ за такими темами, ѐк активне 
громадѐнство та підготовка клячових компетентностей (особливо длѐ 
ромів), клуби длѐ лядей похилого віку, курси іноземних мов, комп’ятерні 
курси та курси з навколишнього середовища та екології. У них ю 
навчальний центр у Західній Угоршині (Балатонсцепезд), де проводѐтьсѐ 
навчальні програми длѐ підготовки викладачів освіти длѐ дорослих, у тому 
числі ознайомленнѐ з методами навчаннѐ та розробка навчальних 
програм. Вони видаять щоквартальний журнал «FHS, суспільство, освіта», 
де зібрані нариси та інші дослідженнѐ (Kovács, 2016). 
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Проаналізувавши мережу установ, що забезпечуять контроль за 
ѐкістя освіти дорослих, можемо сказати, що вона охопляю всі її аспекти.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Нами було 
проаналізовано розвиток системи освіти дорослих Угорщини за такими 
критеріѐми: політика, управліннѐ, фінансуваннѐ, залученість дорослого 
населеннѐ в освіту дорослих і ѐкість.  Виѐвлено такі особливості розвитку 
освіти дорослих в Угорщині: постійне вдосконаленнѐ нормативно-
правового забезпеченнѐ освіти дорослих (закони «Про народну освіту» 
(1993), «Про освіту дорослих» (2001),  «Про освіту дорослих» (2013), 
Постанова «Стратегіѐ відновленнѐ програм професійної освіти і освіти 
дорослих» (2019) та ін.), чітка мережа установ, що забезпечуять контроль 
за освітоя дорослих (Національна служба зайнѐтості, Національне бяро з 
питань професійної підготовки та освіти дорослих та Департамент 
професійної підготовки й освіти дорослих), різні шлѐхи фінансуваннѐ 
(індивідуальне, приватне, державне) та створеннѐ системи організацій длѐ 
забезпеченнѐ ѐкості (Національний інститут освіти дорослих, 
Університетська мережа навчаннѐ протѐгом усього життѐ, Асоціаціѐ 
безперервного навчаннѐ, Угорське товариство народних середніх шкіл).  

Перспективи подальших досліджень вбачаюмо у з’ѐсуванні 
можливостей творчого використаннѐ прогресивних ідей угорського 
досвіду в розвиткові освіти дорослих України. 
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РЕЗЮМЕ 

Годлевская Екатерина. Развитие образованиѐ взрослых Венгрии (втораѐ 
половина ХХ – начало ХХІ века). 

Целья исследованиѐ ѐвлѐетсѐ выѐвление особенностей образованиѐ взрослых 
в Венгрии на основе целостного анализа социально-экономических, социокультурных 
процессов ее становлениѐ и развитиѐ. Длѐ достижениѐ поставленной цели 
использовались методы ретроспективного, сравнительного и системного анализа. 
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Развитие системы образованиѐ взрослых Венгрии анализировалось по следуящим 
критериѐм: политика, управление, финансирование, вовлеченность взрослого 
населениѐ в образование взрослых и качество. Выѐвлены следуящие особенности 
развитиѐ образованиѐ взрослых в Венгрии: постоѐнное совершенствование 
нормативно-правового обеспечениѐ образованиѐ взрослых, четкаѐ сеть учреждений, 
обеспечиваящих контроль за образованием взрослых, различные пути 
финансированиѐ и создание системы организаций длѐ обеспечениѐ качества. 

Ключевые слова: образование взрослых, развитие, Венгриѐ, законодательное 
обеспечение, качество образованиѐ взрослых. 

 
SUMMARY 

Hodlevska Kateryna. Adult Education Development in Hungary (second half of XX - 
beginning of XXI сentury). 

The research aim is to identify adult education features in Hungary on the basis of an 
initial analysis of socio-economic, socio-cultural processes, its formation and development. To 
achieve this aim were used methods of retrospective, comparative and systematic analysis. 
The adult education system development in Hungary was analyzed according to the following 
criteria: policy, management, funding, adult involvement in adult education and quality. It 
was determined that the main aim of adult education in Hungary are: initial training, 
professional training, correction of violations, professional knowledge and competences 
development, increasing employment opportunities, lifelong learning. The following features 
of adult education development in Hungary were identified: continuous improvement of the 
legislative bases for adult education (Laws “On National Education” (1993), “On Adult 
Education” (2001), “On Adult Education” (2013), Resolution “Recovery Strategy on 
professional education and training programs for adults” (2019) etc.), a clear network of 
institutions providing control and quality assurance for adult education (National 
Employment Service;  Adult Education and Professional Training National Bureau; Adult 
Education and Professional Training Department), various ways of financing (individual, 
private, state) and creating a system of institutions for quality assurance (National Institute 
of Adult Education, Lifelong Learning Network University, Association for Continuing 
Education, Hungarian Society of National Secondary Schools). Further research prospects lie 
in exploring the possibilities of creative use of the progressive ideas of Hungarian experience 
for adult education development in Ukraine at different levels. 

Key words: adult education, development, Hungary, legislative regulation, adult 
education quality. 
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