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Актуальність з’ясування питання освіти до-рослих у розвинених країнах світу зумовлена тим, що аналіз розвитку освіти дорослих необхідний для висвітлення наступності між теорією освіти дорослих і практикую, щоб виявити тенденції, уникнути недоліків у плануванні майбутнього [1, 56].Освіта дорослих – це природний спосіб задо-вольнити потреби у підвищенні рівня кваліфіка-ції або й, навіть, зміні професії. Важливість освіти дорослих підкреслюється у виробленні політич-них рішень, наприклад, у європейський стратегії економічного розвитку, що прийнята у 2010 році на 10 років Європа – 2020 (EuropeanCommission) [2, 147-148].  Аналіз освіти дорослих країн ЄС та англомов-них країн здійснено і конкретизовано у роботах А. Гончарук,Е. Котлякової, Р. Теслі, Н. Kilpi-Yaako-nen, D. VondeVilleena, S. Schürer, X-P. Blossfeld та ін. Ми поставили завдання коротко схарактери-зувати організацію освіти дорослих у країнах Єв-ропейського Союзу (Франції, Німеччини, Данії, Бельгії, Угорщини) та англомовних країн (США, Канади, Великої Британії). На основі аналізу наукових психолого-педагогічних вітчизняних і зарубіжних джерел нами створена порівняльна таблиця дослідження ознак неперервної системи освіти дорослих в анг-ломовних країнах Європейського Союзу (див. табл. 1). Аналізуючи дані таблиці 1. і порівнюючи їх із розвитком освіти дорослих у Великій Британії можна стверджувати, що вивчення і узагальнення досвіду розвинених країн світу дає можливість сформувати уявлення про характер загальних 

проблем, що мають місце у світовомуосвітньому просторі стосовно освіти дорослих, переконатись, що освіта дорослих нині є одним із пріоритетних напрямів політики багатьох країн. 
Нами виділено подібні ознаки освіти дорослих. Освіта дорослих країн ЄС (Франції, Німеччини, Данії, Бельгії, Угорщини) та англомовних країн (США, Канади, Великої Британії) охоплює сукуп-ність структурних елементів, що забезпечують їхній динамічний розвиток: законодавча база, освітні заклади і центри, освітні програми, зв’язок із ринком праці, недержавні організації, громадсь-кі об’єднання. Освіта дорослих країн, що дослі-джуються, представляє сукупність формального, неформального та інформального навчання, а також освіта дорослих цих країн входить у кон-текст освіти впродовж життя. Контингенти дорослих студентів країн, що аналізуються, являє собою: безробітних, пенсіоне-рів, інвалідів, представників національних мен-шин, мігрантів. Що стосується організаційних форм освіти дорослих, зазначаємо, що такі форми освіти як: організації, що навчаються (організація підприєм-цями навчання для співробітників свого підпри-ємства); асоціації робітничої освіти; центри осві-ти дорослих; дистанційна освіта; вечірні і заочні школи для дорослих можна виділити у спільні форми освіти дорослих названих країн. Крім того, у відповідь на потреби у забезпечення особистого вдосконалення працівників і літніх людей в останню чверть ХХ ст. У Великій Британії виникли університети третього віку, що зародилися у Франції, яка була батьківщиною Університету 
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Вивчення і узагальнення досвіду розвинених країн світу дає можливість сформувати уявлення про 
характер загальних проблем, що мають місце у світовому освітньому просторі стосовно освіти дорос-
лих, переконатись, що освіта дорослих нині є одним із пріоритетних напрямів політики багатьох країн. 

Нами виділено подібні ознаки освіти дорослих. Визначено тенденції розвитку системи неформаль-
ної освіти дорослих цих країн на основі спільних ознак. 

На основі проведеного аналізу нами виявлені і розбіжності в ознаках освіти дорослого населення 
зазначених англомовних та країнах Європейського Союзу.Найбільше концептуальних положень стосов-
но системи освіти дорослих розроблено у Великій Британії. 

Ключові  слова :  освіта дорослих, подібні та відмінні ознаки, країни ЄС, англомовні країни, фор-
мальне, неформальне та інформальне навчання. 
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Таблиця 1 – Порівняльна таблиця дослідження ознак неперервної системи освіти дорослих в країнах  Назва країни Структура системи освіти дорослих Управління освітою Фінансування Своєрідність освіти  дорослих Франція Основна структура, що забезпечує професійну підготовку дорослих і підвищення кваліфіка-ції фахівців у націона-льному масштабі – це ГРЕТА, заснована у 19-73 році. Університети в цьому плані знаходить-ся на другому місці. 

Управління освітою Франції практично ціл-ком знаходиться під контролем Міністерст-ва національної освіти, хоча в теперішній час спостерігаються тенде-нції до децентралізації, адже сам поділ країни на 28 регіонів із префе-ктом у голові кожного з них являє собою перед-умови до децентраліза-ції. 

− Фінансування вла-дою, курсів підго-товки і перепідго-товки дорослих, метою яких є підви-щення загального рівня вмінь або які адресовані спеціа-льній групі слуха-чів.  
− Усі підприємства із штатом понад 10 осіб фінансують програми з підгото-вки кадрів шляхом оплати податків, що дорівнює 2% від загального річного фонду заробітньої платні. 

В організації освіти, її фі-нансуванні та функціону-ванні значна роль нале-жить державі, Міністерст-ву національної освіти Франції та регіональним органам освіти. В країні існує добре розроблена система актів, які регулю-ють різні види освіти, вза-ємовідносини держави, підприємців та громадян 

Бельгія Інституції, що забезпе-чують можливості для навчання дорослих, функціонують за на-прямами: забезпечення професійної освіти, на-вчання функціональної грамотності з метою отримання сертифіката про певний рівень осві-ти та для успішної інте-грації у суспільство. Навчання грамотності у кожній із спільнот має свої особливості. 

Федеральний уряд Бельгії делегував пов-новаження стосовно управління освітою мовним спільнотам, і відповідні міністерства визначають завдання для всебічного розвит-ку та професійного зро-стання особистості. За собою залишив: 
− Контроль за вико-нанням закону про обов’язкову освіту; 
− Пенсійне забезпе-ченн; 
− Забезпечення фінан-сової підтримки у вигляді дотацій за освіту 

Інститути непе-рервної освіти дорос-лих фінансуються уря-дами спільнот. Це в Основному кошти із бюджету спільноти та реєстраційні внески – дуже диференційова-ні. Для розвитку осві-ти дорослих здійсню-валось фінансування додатково з Європей-ського соціального фонду 

Уряд кожної спільноти (франкомовної – Валло-нія, фламаномовної, німе-цькомовної)Бельгії ство-рив власну структуру сис-теми освіти, визначив її завдання і функції. 

Німеччи-на До інфраструктури освіти дорослих вхо-дять народні коледжі, вечірні школи, вечірні гімназії, коледжі, диста-нційні школи, дистан-ційні коледжі. Існують і профспілкові, церковні, приватні навчальні заклади, кабінети, єпа-рхії та релігійні грома-ди, громадські органі-зації, навчальні центри. 

Німеччина є державою з децентралізованою системою управління галузі освіти дорослих. Тут взаємодіють феде-рація, землі та муніци-пальна влада, причому найбільше компетенцій управління мають зем-лі. 

У Німеччині функціо-нує Інститут освіти для дорослих, який фінансується федера-льним урядом та зем-лями. Інститут вико-нує функції: 
− проводить фунда-ментальні дослі-дження, розробляє інноваційні конце-пції, проводить консультації стосо-вно освіти дорос-лих, підтримує ін-фраструктуру для досліджень. 

Особливістю профосвіти Німеччини є те, що до ін-фраструктури освіти до-рослих входять церковні навчальні заклади, єпархії та релігійні громади. 
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Європейського союзу та в англомовних країнах Завдання неперервної професійної освіти Основні концепції Організаційні форми  освіти дорослих Види освітніх програм 

− Адаптація форм профе-сійного навчання до умов праці; 
− Розв’язання проблем для всіх дорослих одер-жати необхідні знання і вміння; 
− Підвищення культурно-го рівня громадян; 
− Охоплювати 100% дітей у дошкільних закладах; 
− Забезпечити в системі першої освіти кожного освітньою кваліфікаці-єю (дипломом про сере-дню освіту або профе-сійним посвідченням); 
− Підвищити якість освіт-ніх послуг у зоні скуп-чення емігрантів. 

− Неперервної освіти; 
− Суспільство, що навча-ється; 
− Програми «Сократ» та «Леонардо; 
− професійних груп; 
− Продовжуючоїосвіти; 
− Індивідуалізації освіти. 

− Школи грамотності; 
− Вечірній заочні форми профосвіти без відриву від роботи; 
− Центри освіти дорос-лих; 
− Дозвіллєві освіті струк-тури; 
− Дистанційна освіта; 
− Стажування. 

− Формальні освітні кур-си; 
− Індивідуальні програ-ми; 
− Навчання у формі на-вчальних одиниць. 

Інституції, що належать до освітніх систем мовних спільнот і забезпечують можливості для навчання дорослих, виконують за-вдання: 
− забезпечення професій-ної освіти; 
− навчання функціональ-ної грамотності з метою отримання сертифіката про певний рівень осві-ти та для успішної інте-грації у суспільство. 

− Комплексна концепція; 
− Концепція інтегральної грамотності; 
− Концепція подальшої освіти. 

− Курси відновлення знань; 
− Волонтерські освітні організації; 
− Недільні школи; 
− Школи для дорослих; 
− Курси грамотності для дорослих; 
− Курси базової освіти для дорослих. 

− Формальна освіта; 
− Індивідуальні програ-ми; 
− Частка неформальної освіти, що реалізується у діяльності громадсь-ких організацій. 

ПО має надавати шанс усім людям здобувати знання, вміння і навички для влас-ного професійного розвит-ку, активної участі в суспі-льстві незалежно від статі, віку, освіти, національнос-ті, соціального становища. 

− Концепція навчання упродовж життя; 
− Концепція залучення консультантів з навчан-ня на підприємствах. 

− Вечірні школи; 
− Недільні школи; 
− Дистанційна освіта; 
− Центр освіти дорослих; 
− Освітня програма «Національне десяти-річчя грамотності та базової освіти 2016-2026 рр.»; 
− Освітня програма за грамотністю через кам-панію «читання та пись-мо: мій ключ до світу»; 
− Заняття з тренерами (коучами). 

− Формальна освіта; 
− Неформальна освіта; 
− Цільова неформальна освіта дорослих; 
− Інформальне навчання; 
− Інклюзивна освіта. 
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Продовж. табл. 1 Назва країни Структура системи освіти дорослих Управління освітою Фінансування Своєрідність освіти  дорослих Данія Система освіти Данії становить розгалужену мережу приватних, гро-мадських, муніципаль-них і державних органі-зацій, закладів та уста-нов. Освіта дорослих реалізується в мовних і центрах освіти дорос-лих, у технологічних центрах, бізнес-школах, в Центрах вищої освіти та університетах. 

Система освіти Данії – одна з найдемократичні-ших у світі. Адміністрації навчальних закладів відводиться значно біль-ша роль у прийнятті еко-номічних та організацій-них рішень. Система до-даткової освіти платна; для підтримки таланови-тих дітей створена систе-ма грантів. Діють у школі ради: шкільна, педагогіч-на і учнівська. Законо-давство чітко визначає розподіл відповідальнос-ті за заклади всіх рівнів між місцевими органами, графствами та централь-ним урядом. 

Освіту дорослих у Да-нії, що фінансується державою, складають: ліберальна освіта до-рослих, загальна та професійна освіта і підготовка дорослих. Система додаткової освіти Данії платна. Для підтримки тала-новитих дітей створе-на система грантів. Студентам пропону-ють додаткові держа-вні позики на навчан-ня та програми гро-мадської підтримки. 

− Серед дорослого насе-лення Данії доля негра-мотних не перевищує 1%; 
− Учні віком від 16-18 років навчаються в національних вищих народних школах упро-довж 40 тижнів. Учні, вчителі і директор жи-вуть при школах; 
− Молодь виходить на ринок праці з професію, а не з довідкою про закінчення «кількості класів», завдяки чому, що в країні – півтори сотні після середніх закладів освіти. 

Канада Щодо включення про-грам для дорослих у систему вищої та про-фесійно-технічної осві-ти, зазначимо, що уні-верситети та коледжі є базою для розвитку цієї галузі освіти, а також такі організаційні стру-ктури як відкриті на-вчальні заклади, консо-рціуми, телеуніверсите-ти. Провайдерами осві-тніх послуг з базових умінь для дорослих є громадські коледжі, коледжі загальної та професійної освіти, центри освіти дорос-лих; музеї, парки. 

  У більшості університе-тів і коледжів Канади існує система платного навчання. Уряд країни та різні неурядові орга-нізації розробляють ефективні програми фінансової підтримки дорослих студентів; розмір виплат залежить від категорії студента. Урядові програми підт-римки дорослих студен-тів доповнюються фі-нансовою допомогою Канадського фонду стипендіальної підтри-мки Тисячоліття Канад-ської програми займів, Канадського освітнього грантового фонду. 

Тісна співпраця фірм і закладів освіти; Кооперу-вання навчання, для здій-снення якого промислові підприємства та навчаль-ні заклади об’єднуються і співпрацюють з метою надання освіти тим, хто не має можливості навча-тися на стаціонарному відділенні. Такі студенти працюють, отримують зарплату і водночас набу-вають знання перевіряю-чи їх у процесі своєї робо-ти. 
Угорщи-на Програми для доросло-го населення здійсню-ються: 

− На основі шкільної підготовки (В гро-мадських освітніх, інституціях: середніх школах, профшко-лах, що в навчальних закладах, у вечірніх або заочних школах); 
− на основі курсів по-зашкільної системи – університетах та регіональних центрах розвитку людських ресурсів. 

Освіта дорослих знахо-диться у юрисдикції Мі-ністра освіти і Націона-льної Ради підготовки дорослих. Вирішення питань про освіту дорос-лих регулюється зако-ном «про освіту дорос-лих»(2001 р.; 2013 р.) керується законами: Про професійну освіту, Про суспільну освіту, Про працевлаштування. Створена Асоціація підп-риємств підготовки до-рослих, роль якої у роз-витку законодавства професійної підготовки, у гарантії виконання вимог до такої підготов-ки. Отже, для Угорщини характерна децентралі-зація управління освітою незайнятих громадян. 

Фінансування освіти дорослих є багатокана-льним: центральний уряд, фонди Європейсь-кого Союзу, роботодав-ці, фонд робочого рин-ку; уряд виділяє також кошти для підтримки безробітних та інвалі-дів, що беруть участь у цій підготовці; є спеціа-льні стипендії для до-рослих, які готуються для виконання завдань підвищеної складності. Ціни для навчання у ЗВО – одні з найдоступ-ніших у світі. 

Освітні Послуги для доро-слих можуть надавати лише ліцензовані органі-зації за умови реєстрації у національному реєстрато-рі підготовки дорослих при укладці контракту з учасниками підготовки. Близько 25% кваліфікацій можуть здобувати на ос-нові шкільної підготовки; більшість професій мо-жуть отримати на курсах позашкільної освіти. 



227 №  3  ( 6 2 ) ,  в е р е с е н ь  2 0 1 8 ,  Т ом  2  

ІЛЬДІКО ОРОС · Подібні та відмінні ознаки освіти дорослих країн ЄС  (Франції, Німеччини, Данії, Бельгії, Угорщини) та англомовних країн (США, Канади, Великої Британії)  Завдання неперервної професійної освіти Основні концепції Організаційні форми  освіти дорослих Види освітніх програм Завданням освіти дорос-лих є розвиток інновацій-них процесів і підвищення якості навчання; забезпе-чення свободи вибору на-прямів навчання і навча-льних закладів; підвищен-ня гнучкості і відповідаль-ності шкіл перед доросли-ми учнями; підтримувати ті тенденції в освіті, які держава визначає як такі, що сприяють процвітанню нації. 

− Концепція «Просвітительства на-роду»; 
− Концепція навчання упродовж життя. 

− Літні програми; 
− Індивідуальні курси; 
− Офіційна програма об-міну Socrates/ Erasmus; 
− Центри вищої освіти; 
− Незалежні школи; 
− Позашкільне навчання; 
− Вищі народні школи; 
− Навчальні асоціації; 
− Вечірні школи; 
− Технічні школи; 
− Школи здоров’я. 

− Формальна освіта; 
− Неформальна освіта; 
− Професійна освіта; 
− Непрофесійна освіта. 

− Отримання базових знань для подальшого навчання; 
− Підвищення загального рівня грамотності; 
− Посилення технологіч-ної грамотності; 
− Удосконалення комуні-кативних навичок. 

− Концепція неформаль-ної освіти дорослих; 
− Концепція неперервної освіти дорослих; 
− Концепція «Організації, що навчаються»; 
− Концепція «валідації»; 
− Концепція освіти протя-гом усього життя. 

− Програми з підвищення грамотності та базових знань; 
− Тести на визначення загальноосвітнього роз-витку; 
− Тести на визначення базових професійних навичок; 
− Коопероване навчання; 
− Дистанційне навчання; 
− Програми учнівства; 
− Навчання на робочому місці; 
− Корпоративне навчан-ня; 
− Університети третього віку; 
− Програма; 
− Програми «академії». 

− Формальна освіта; 
− Неформальна освіта; 
− Інформальна освіта. 

− Забезпечення набуття цифрової грамотності відповідно до вимог ринку, до розвитку еко-номіки країни; 
− Забезпечення якості освіти дорослих; 
− Розвиток компетентно-стей, необхідних для громадської роботи та роботи в соціальних кооперативах для ураз-ливих груп населення. 

− Концепція державної системи професійної підготовки, перепідго-товки та підвищення кваліфікації незайнято-го населення; 
− Концепція освіти дорос-лих у країнах Європей-ського Союзу. 

− Середні школи; 
− Професійні школи; 
− Вечірні школи; 
− Заочні школи; 
− Університети; 
− Регіональні центри роз-витку людських ресур-сів; 
− Центри тестування; 
− Інформаційні центри; 
− На робочому місці; 
− Дистанційні курси; 
− Програми професійної підготовки. 

− Неформальна освіта; 
− Формальна освіта; 
− Інформальна освіта; 
− Самоосвіта. 
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ІЛЬДІКО ОРОС · Подібні та відмінні ознаки освіти дорослих країн ЄС  (Франції, Німеччини, Данії, Бельгії, Угорщини) та англомовних країн (США, Канади, Великої Британії) 
Закінчення табл. 1 Назва країни Структура системи освіти дорослих Управління освітою Фінансування Своєрідність освіти  дорослих США Поширеними типами навчальних установ неформальної освіти є: народні університети, народні школи для осіб третього віку, профе-сійні школи, центри для підготовки і пере-підготовки осіб, служби поширення знань, центри розвитку кар’є-ри, консультаційні центри. Провайдера ми є університети та коле-джі, а також громадські коледжі, чисельні асоці-ації, комісії; Інститут навчання на пенсії. 

Питаннями освіти до-рослих у США займа-ється Департамент про-фесійної освіти та осві-ти дорослих, а також Підрозділ освіти дорос-лих та грамотності. 

Фінансова підтримка закладів, які надають освітні послуги дорос-лим здійснюється на державному рівні: для підтримки освітніх програм для кар’єри та технічного навчан-ня у 50 штатах країни виділяється 1,3 млрд доларів. Згідно із за-коном К. Д. Перкінса про покращення ка-р’єри та технічної освіти; за Законом про освіту дорослих дер-жавою виділяється щорічно 260 млн до-ларів. 

Особливістю є освіта насе-лення третього віку; для них діють різні програми для забезпечення соціаль-ної адаптації і сприяння активному старінню. 

Д ж е р е л о :  систематизовано автором на основі джерел [1; 2; 3; 4; 5 та ін.]. 
третього віку, сформульованого в Тулузі 1973 р. за ініціативи професора П’єра Велласа [3, 150]. Згодом така форма освіти дорослих (Університети третього віку) з’явилась у Великій Британії, Кана-ді, США тощо.  Управління освітою дорослих знаходиться в різних країнах переважно під контролем Мініс-терстваосвіти, хоча нині спостерігається тенден-ція до децентралізації в різній мірі. Освіта дорослих різних країн фінансується переважно урядом та неурядовими організаціями. Наше дослідження співзвучне з думкою А. Гончарук, яка мала рацію для визначення тенден-цій розвитку системи неформальної освіти дорос-лих цих країн на основі спільних ознак: відро-дження традицій громадської освіти, в чому вба-чається один із провідних шляхів подолання про-блеми соціального та освітнього відчуження пев-них категорій населення (інвалідів, біженців, не-грамотних, матеріально незабезпечених тощо); перенесення ідеї особистісного самовдосконален-ня у нові контексти (робоче місце, колектив) і створення роботодавцями оптимальних умов для саморозвитку своїх працівників;активний розви-ток і підтримка навчальної діяльності людей пен-сійного віку в руслі демографічних змін та соціа-льно зорієнтованої політики урядів» [4, 34-35].  На основі проведеного аналізу нами виявлені і розбіжності в ознаках освіти дорослого населен-ня зазначених англомовних та країнах Європейсь-кого Союзу. Зокрема, у Франції основною структу-рою, що забезпечує професійну підготовку і під-

вищення кваліфікації дорослих у національному масштабі – це ГРЕТА; університети знаходиться на другому місці. Провайдерами освіти дорослих інших країн, що аналізуються, є університети та коледжі, центри підготовки і перепідготовки до-рослого населення, професійні школи, численні асоціації, комісії. Але у США, Великий Британії, Канаді, Франції провайдерами є й народні школи для осіб пенсійного віку (Університети третього віку). У Німеччині значні послуги у сфері нефор-мальної освіти надають церкви, профспілки, що свідчить про значний розвиток неформальної освіти. Існують відміни і такого типу: якщо термін «продовжена освіта» у Німеччині визначається як продовження або відновлення організаційного навчання в певний період дорослості, то у Вели-кій Британії і продовжена, і відновлювана освіта являють собою окремі галузі освіти дорослих, ма-ють своє визначення, завдання, розвиваються на основі відповідних концепцій. Слід відмітити, що Велика Британія веде пе-ред у розвитку й структурі освіти дорослих. Так, у наукових літературних джерелах зазначено, що «типовим зразком навчальних закладів такого типу (мається на увазі віртуальний університет) є Університет Атабаски, заснований у 1970 р. як перша канадська версія британського Відкритого університету» [4, 128; 5, 108].  У ХХІ столітті у Великій Британії відбувається поєднання формальної і неформальної освіти; розширення вікових меж освіти дорослих: крім 
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− Забезпечити особам третього віку соціальну адаптацію та сприяти активному старінню; 
− Підвищити освіченість дорослих; 
− Забезпечити професійні можливості дорослих необхідні для ефектив-ного їх функціонування на робочому місці. 

− Концепція освіти дорос-лих; 
− Концепція освіти впро-довж життя; 
− Концепція активного і позитивного старіння; 
− Концепція бібліотеки як установи неперервної освіти. 

− Вечірні програми; 
− Додаткове навчання; 
− Курси без заліків; 
− Кореспондентські кур-си; 
− Онлайн курси; 
− Програми дистанційно-го навчання; 
− Дистанційні курси; 
− Публічні лекції; 
− Освітні програми для осіб третього віку; 
− Подорожі; 
− Спортивні заходи. 

− Формальна освіта; 
− Неформальна освіта; 
− Інформальна освіта. 

 
людей третього віку (від 55 років – пенсійна осві-та), з’являються пенсійна освіта людей четверто-го віку (від 75 років) та передпенсійна освіта і створюються в країні відповідні умови для реалі-зації спеціально створених для цих груп програм. Крім того, у Великій Британії, Канаді, Німеч-чині, США діють такі прогресивні форми освіти дорослих як онлайн-курси, програми дистанцій-ного навчання, відкриті навчальні заклади, консо-рціуми, телеуніверситети [6, 18-25]. Найбільше концептуальних положень стосовно системи осві-ти дорослих розроблено у Великій Британії. Вивчено і узагальнено досвід розвинених країн світу, що дає можливість сформувати уяв-лення про характер загальних проблем, які мають 

місце у світовому освітньому просторі стосовно освіти дорослих, переконатись, що освіта дорос-лих нині є одним із пріоритетних напрямів полі-тики багатьох країн. Нами виділено подібні ознаки освіти дорос-лих. На основі проведеного аналізу нами виявлені і розбіжності в ознаках освіти дорослого населен-ня зазначених англомовних та країнах Європейсь-кого Союзу. Отже, характеристика організації ро-боти з дорослим населенням у країнах Європейсь-кого Союзу, США та Канади свідчить про їх різно-манітність, в основі чого лежать національні тра-диції роботи з дорослими кожної країни; виявлені й спільні тенденції організації роботи з дорослим населенням. 
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Орос Ильдико. Подобные и отличительные признаки образования взрослых стран ЕС 

(Франция, Германия, Дания, Бельгия, Венгрия) и англоязычных странах (США, Канаде, Велико-
британии) 

Изучение и обобщение опыта развитых стран мира дает возможность сформировать представле-
ние о характере общих проблем, имеющих место в мировом образовательном пространстве относи-
тельно образования взрослых, убедиться, что образование взрослых в настоящее время является од-
ним из приоритетных направлений политики многих стран. Нами выделеноы подобные признаки обра-
зования взрослых. Определены тенденции развития системы неформального образования взрослых 
этих стран на основе общих признаков. 

На основе проведенного анализа нами выявлены и различия в признаках образования взрослого насе-
ления указанных англоязычныхстранах и странах Европейского Союза.Найбольшеконцептуальных по-
ложений о системе образования взрослых разработано в Великобритании. 

Ключевые  слова :  образование взрослых, подобные и отличительные признаки, страны ЕС, анг-
лоязычные страны, формальное, неформальное и информальноеобучение. 

 
Oros I. I. Similar and variable changes in adult education of Eu Countries (France, Germany, Den-

mark, Belgium, Hungary) and the english-speakingcountries (USA, Canada, Great Britain) 
Studying and generalizing the experience of developed countries of the world gives an opportunity to form an 

understanding of the nature of the common problems that exist in the world educational environment with re-
gard to adult education, to ensure that adult education is now one of the priority directions of policy in many 
countries. 

We have highlighted similar signs of adult education. The education of adult EU countries (France, Germany, 
Denmark, Belgium, Hungary) and English-speaking countries (USA, Canada, UK) covers a set of structural ele-
ments that ensure their dynamic development: legislative framework, educational institutions and centers, educa-
tional programs, with the labor market, non-governmental organizations, and public associations. The adult edu-
cation of the countries understudy represents a set of formal and informal learning, and adult education in the 
countries is part of the context of lifelong education. The contingents of adult students of the analyzed countries 
are : the unemployed, pensioners, the disabled, representatives of national minorities, migrants. Adult education 
management is predominantly under the control of the Ministry of Education in different countries, although 
there is now a tendency towards decentralization to varying degrees. The education of adults from different coun-
tries is funded mainly by the government and non-governmental organizations. The tendencies of development of 
system of informal education of adults of the countries on the basis of common features are determined. On the 
basis of the analysis we have revealed and differences in the signs of education of the adult population of these 
English-speaking countries and the European Union. In particular, in France, the main structure that provides 
vocational training and raising the skills of adults on a national scale is GREETA; universities are in second place. 
Universities and colleges, centers for adult education and retraining, vocational schools, numerous associations, 
and commissions are providers of adult education in other countries understudy. But in the United States, Great 
Britain, Canada, France, there are also public schools for retirement age (Third Age Universities). In Germany, 
significant services in the field of non-formal education are provided by churches, trade unions, which testify to 
the significant development of non-formal education. There are abolitionist types of this type: if the term 
"continuing education" in Germany is defined as the continuationorre instatement of organizational training for 
a certain period of adulthood, the ninth UK, and continued, and renewable education is a separate branch of adult 
education that has its own definition, tasks, develops based on relevant concepts. The most conceptual framework 
for adult education has been developed in the UK. 

Key  words :  adult education, similar and distinctive features, EU countries, English-speaking countries, for-
mal, informal and informal learning. 
 


