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Знайомство з народним університетом 

• Провайдер неперервної освіти на муніципальному рівні 

 

• Найбільша мережа провайдерів неперервної освіти в 

Німеччині 

 

    Понад 900 народних університетів і 3000 регіональних      

філіалів 

 

    Біля 600 000 курсів з підвищення кваліфікації на рік 

 

• Щорічно понад 6 мільйонів учасників курсів 



4 www.dvv-vhs.de  www.dvv-international.de 

900 народних університетів 

Регіональні народні 

університети 
до 19 000 мешканців 

Народні університети 

у великих містах 
від 100 000 мешканців 

Народні університети 

в середніх містах 
від 20 000 до 99 999 мешканців 

549 НУ 91 НУ 

258 НУ 

* 898 НУ проаналізовано 
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Народні університети в цифрах 
905 народних університетів 
 
 

9 млн. 
відвідувачів* 

16,8 млн.  
навчальних годин 

біля 

 700 тис.   
заходів 

192 тис. 
керівників 

курсів 

* Включно з окремими заходами / Джерело: Статистика народних університетів 2015, Річний звіт 

2015/2016 
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• Право на безперервне навчання 

• Укорінення в громаді 

• Повсюдність 

• Повна відкритість 

• Різноманітність програми 

• Всебічна освіта 

• Соціальне ціноутворення 

• Добровільність 

• Інтернаціональність 

 

Базові принципи народних університетів 
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• Ціль: широка пропозиція програм безперервного навчання 

для всього населення 

• Законодавство федеральних земель про освіту дорослих 

визначають рамку – впровадження відбувається в 

громадах 

• Ринок не гарантує доступність освіти для всіх 

• Тенденція до переходу від публічної до приватної 

відповідальності 

 

 

 

 

 

Освіта як публічна відповідальність 
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15 мільйонів годин навчання щороку 

Quelle: Volkshochschulstatistik 

 

Заходи народних університетів 

Ознака В абсолютному виразі  У відсотковому 

відношенні 

Заходи народних університетів 

загалом 

Кількість заходів 

Кількість годин 

Кількість відвідувань 

 

 

694.796 

15.577.388 

9,026.830 

 

 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

Курсові заходи 

Кількість курсів 

Кількість годин 

Кількість відвідувань 

 

590.850 

15,305.27 

6.404.233 

 

85,0% 

98,3% 

70,9% 

Окремі заходи 

Кількість окремих заходів 

Кількість годин (оцінка) 

Кількість відвідувань 

 

95.218 

190.436 

2.434.532 

 

13,7% 

1,2% 

27,0% 

Навчальні поїздки 

Кількість поїздок 

Кількість годин 

Кількість відвідувань 

 

8.728 

81.120 

188.065 

 

1,3% 

0,5% 

2,1% 
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Культура, здоров'я, мова і суспільство 

Quelle: Volkshochschulstatistik 

Напрям програм / 

фахова сфера 

Курси у % Кількість годин 

навчання 

у % Кількість 

відвідувань 

у % 

Мови 179.310 30,3 6.873.327 44,9 1.844.494 28,8 

Здоров'я 199.037 33,7 2.957.217 19,3 2.383.694 37,2 

Культура, дизайн 94.092 15,9 1.636.715 10,7 924.940 14,4 

Політика, суспільство, 

навколишнє 

середовище 

41.133 7,0 672.061 4,5 580.162 9,1 

Робота, професія 60.748 10,3 1.613.592 10,5 523.358 8,2 

Базова освіта, 

свідоцтва про шкільну 

освіту 

16.530 2,8 1.552.915 10,1 147.585 2,3 

Разом 590.850 100 15.305.827 100 6.404.233 100 

Курси народних університетів за напрямами програм 
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Культура, здоров'я, мова і суспільство 
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Частка годин навчання з розбивкою за напрямами програм у % 

Культура, здоров'я, мова і суспільство 

4,5 

10,7 

19,3 

44,9 

10,5 

10,1 

Політика, суспільство, навколишнє 
середовище 
Культура, дизайн 

Здоров'я 

Мови 

Робота, професія  

Базова освіта, свідоцтва про 
шкільну освіту  

Джерело: Статистика народних університетів 
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Вікова структура учасників курсів у народних університетах 

Залучені всі вікові групи 

Джерело: Статистика народних університетів 

6,1 
6,7 

16,3 

28,4 

26,7 

15,8 до 18 18-24

25-34 35-49

50-64 65 і старші 
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Фінансування народних університетів 

40,5 

19,1 

13,7 

26,7 

Внески учасників: 
425.664.000 € 

Інші надходження*: 
200.762 .000€ 

Дотація федеральної 
землі: 143.486.000 € 

Дотації місцевого рівня: 
280.138.000 € 

*напр. кошти Федерації чи ЄС 

Внески учасників і публічне фінансування 

 

Джерело: Статистика народних університетів 
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Безперервне навчання на муніципальному рівні 

39 

14 8 

32 

2 

5 
Громади 

Райони 

Об'єднання громад 

Громадські об'єднання 

Народні університети 
в містах-землях 
ТОВ чи інші праватні 
суб'єкти 

Суб’єкти утримання народних університетів  

Джерело: Статистика народних університетів 
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Кротка інформація про Інститут міжнародного співробітництва при 

Асоціації народних університетів (DVV International) 

• Інститут міжнародного співробітництва Німецької асоціації 

народних університетів (DVV) 

• Понад 200 партнерів у понад 35 країнах Африки, Азії, 

Латинської Америки і Європи 

• Створення і розбудова сталих структур освіти дорослих і 

молоді в трансформаційних країнах і країнах, що 

розвиваються 

     Міжнародне лобіювання навчання протягом усього життя  

     Підвищення кваліфікації, консультування і медіа для 

глобальної, міжкультурної і європейської освіти. 
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Розвиток (неформальної) освіти дорослих в Україні  

o відсутність національних статистичних даних та даних з освіти 

дорослих, освітніх провайдерів, андрагогів та тренерів, програм, 

учасників та фінансування освітніх програм  

o відсутність національного законодавства про неформальну 

освіту дорослих та систематичного фінансування 

o громади мають більше відповідальності та можливостей в 

освітній політиці і є  „центрами інновацій“  

o можливі різні механізми для розвитку освіти дорослих на 

місцевому рівні  

 

 



17 www.dvv-vhs.de  www.dvv-international.de 

Розвиток (неформальної) освіти дорослих в Україні  

o Нікополь: Міська програма «Освіта дорослих на 2019-2021 роки» 

– створення культури навчання протягом життя та покращення 

якості життя громадян. НУО „Козацький Набат“ 

o Полтава: Бюджет участі з 2019 року – підвищення рівня цифрових 

навичок  та громадянської  й соціальної активності людей 

похилого віку.  ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини» 

o Суми: Міський конкурс проєктів для інститутів громадянського 

суспільства - щорічне фінансування ГО «Центр навчання 

впродовж життя» для розвитку громадянської освіти дорослих 

o Львів: «Програма неформальної освіти дорослих на базі 

Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова» - 

різні освітні заходи у співпраці з бібліотеками та неурядовими 

організаціями 

 

 


