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Освітня політика Австрії стосується не тільки можливостей 
працевлаштування, а забезпечення тези «Освіта - це більше», як інструмент 
особистого розвитку шляхом підтримки людей з функціональними знаннями, 
навичками, цінностями, компетентністю, художньо-естетичною освітою. Для 
послуг навчання упродовж життя в Австрії створено чимало освітніх навчальних 
закладів. Охарактеризуємо їх за напрямом: «Неформальне навчання» [1]. 

Освітні заклади. Термін «заклад» (загальний термін «ВіМш^падо») 
використовують для позначення установ, які надають простір для різноманітних 

освітніх заходів для дорослих. Рух «заклади» виник у Данії, який об'єднав 
црібних фермерів та збагатив їх розумінням культури та історії, щоб вони могли 
діяти політично. Деякі австрійські освітні заклади базуються саме на цій моделі 
Данії. У Австрії «заклади» - це будівлі, в яких різні неприбуткові організації 
можуть пропонувати свої освітні курси, що дає можливість охоплювати широкий 
ОПектр роботи [2]. 

Народні вузи (Volkshochschule, скорочено термін VHS), започатковані в 
Австрії з XIX століття. За походженням і змістом діяльності дотичні до 
інститутів скандинавських країн, які пропонують такі освітні послуги: 
різноманітні курси із різних сфер саморозвитку фахівців, що передбачають 
вивчення та вдосконалення іноземних і рідної мови; неформальні курси з 
мистецтва та музики, політики та інформаційних і комп'ютерних технологій, та 
тих, які задовольняють інтереси слухачів. Спонсорами народних вузів можуть 
бути: на федеральному рівні, муніципалітет та Трудова палата, проте більше 
половини їх доходів надходить від оплати, окремих слухачів. Народні вузи мають 
хорошу репутацію і добре відомі у своїх громадах. 

Форум католицької освіти дорослих у Австрії (Forum Katholischer 
Erwachsenenbildung in Österreich). Як федеральна організація для навчання 
дорослих. Форум є однією з головних освітніх організацій Австрії. Задовольняє 
інтереси понад 60 організацій-членів у наданні освітніх послуг, забезпечує їх 
навчальними програми і менторством. Представники форуму, в основному, 
працюють з допомогою волонтерів. 

Австрійська асоціація економіки (Volkswirtschaftliche Gesellschaft 
Österreich (VGÖ). Заснована більш ніж 50 років тому, займається розробленням 
інтеграційних програм, що зв'язують формальну освіту та світ бізнесу. Партнери 
та його регіональна мережа беруть участь на місцевому, національному та 
європейському рівнях для сприяння розвитку підприємств та задоволенням 
економічних потреб країни. Основна увага приділяється навчанню студентів і 
молодих людей, а також учнів, які зацікавлені взяти участь в розвитку 
суспільства. 

Асоціація освіти дорослих для австрійських профспілок (Verband 
Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung (VÖGB) відповідає за навчання 
працівників - членів (робочих) дорадчих рад. Завдяки цьому вони отримують 
навички та знання, необхідні для роботи в межах своїх компаній. Це забезпечує 
підготовку та розвиток професіоналізму профспілок та співробітників. 
Представники асоціацій пропонують семінари та заходи для представників 
компаній, які зосереджують увагу на важливих темах, таких як соціальна та 
економічна політика, засоби масової інформації, право, комунікації, мови, 
представництво робочої сили в радах, комп'ютерне застосування та питання 
мобільності робочої сили в Європейському Союзі. Спеціальні курси надаються 
таким цільовим групам: Європейські ради робітників, працівники охорони 
здоров'я та безпеки, представники наглядових рад, присяжні, члени молодіжних 
рад, представники сфери соціального страхування, освітніх та культурних 
установ, соціальні працівники і волонтери, які працюють із категорією осіб з 
особливими потребами і для жінок - управлінців. 
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Неурядові організації (Non-Governmental Organisations (NGOs). Як і в 
більшості європейських країн, некомерційне навчання дорослих забезпечується 
різноманітними добровільними та неурядовими організаціями, релігійними, 
юридичними установами, які надають освітні послуги окремим групам населення 
(наприклад, жінкам, мистецьким організаціям тощо). У Австрії великі 
неприбуткові навчальні заклади для дорослих є членами організації під назвою 
Австрійська конференція навчальних закладів для дорослих, організація 
неурядових провайдерів освіти дорослих, яка охоплює Інститут професійної 
підготовки Робочої палати (Berufsförderungsinstititut Österreich, BFI), Інститут 
сприяння економіці Австрії Економічної палати, (Wirtschaflsförderungsinstitut 
WIFI), до якої належать усі роботодавці та інші «неформальні» провайдери. 

Професійні навчальні заклади та заклади професійної підготовки 
розширюють можливості набуття професійних компетентностей, до них 
відносять: 

Випробувальні курси або менеджерські (Werkmeisterschulen), які 
пропонують додаткову теоретичну освіту, пов'язану з роботою для людей, які 
пройшли початкове навчання в галузі промисловості та торгівлі. Менеджерські 
курси можна розглядати як одне з найбільших навчальних закладів у цьому 
секторі, яким можна скористатися лише після закінчення технікумів та 
професійно-технічних училищ та коледжів. Менеджерські курси здебільшого 
розраховані для навчання представників приватних установ, навчальних закладів 
роботодавців і забезпечення інститутами економічного розвитку та організаціями 
працівників інститутами професійної підготовки. Викладання здійснюється за 
національним навчальним планом. 

Курси для майстрів (Meisterschulen) мають на меті покращення технічних 
знань студентів та підготовку їх до іспиту в магістратуру. Навчання для майстрів 
здійснюється в середніх технічних і професійно-технічних навчальних закладах 
триває два роки, без оплати. Після закінчення майбутні майстри складають 
випускний іспит і можуть самостійно працювати у таких сферах: живопис, 
скульптура, вироби з дерева, металу, кераміки та виробів із глини; фрезерування, 
оптометрія та оптика контактних лінз; та дизайн одягу та моди; інтер'єр. 

Метою подальшої освіти для будівельників (Bauhandwerkerschulen) є 
забезпечення працевлаштування та підвищення кваліфікаційних стандартів 
працівників малих та середніх підприємств. Необхідно створити нові можливості 
для підвищення кваліфікаційних стандартів для сезонних працівників або 
розширити існуючі. Курси для будівельників пропонують подальше навчання 
каменярів та теслярів. Вони тривають три роки і знаходяться в інженерних 
коледжах. 

Школи та коледжі для зайнятих (Schulen und Hochschulen für Berufstätige) 
надають дорослим людям можливість отримати свідоцтво про закінчення 
середньої школи чи спеціальної (для прикладу: технікум, професійно-технічне 
училище або коледж). Крім того, такий вид навчання дає змогу людям, які 
пройшли початкове професійне навчання, отримати високу кваліфікацію в 
середній технічній та професійній школі або через навчальні курси. 

42 

Університет прикладних наук (Fachhochschulen (FHS) - відносно нова 
складова сектору формальної освіти (створена в 1994 році), що спрямована на 
розширення вищої освіти в більш професійно-орієнтованих формах в порівнянні з 
університетом. Основна функція університетів прикладних наук - надання 
освітніх послуг працюючим студентам. Для реалізації такої ідеї більшість 
університетів прикладних наук розробили програми для навчання студентів у 
вечірні години та дорослих працівників, з метою їхньої перепідготовки. Установи 
І такими програмами охоплюють одну третину студентів вечірньої форми. Як і в 
інших навчальних системах діють широкі програми, які тривають чотири роки і 
передбачають розроблення програм для діяльності із роботодавцями. 

Університети класичні (Universitäten). Більшість університетів відіграють 
невелику роль у навчанні дорослих (хоча дорослі мають можливість навчатися). 
Лише нещодавно в Австрії почали визнавати потенціал безперервної освіти 
фахівців, з метою забезпечення актуальних знань у своїй галузі. Деякі 
університети починають надавати такі програми: магістерські для випускників; 
літні програми з медицини та охорони здоров'я; права засобів масової інформації; 
психології та психотерапії; філософії та інші галузей знань. Існує також асоціація 
центрів безперервної освіти університетів, Австрійських університетів 
безперервної освіти та Мережа розвитку персоналу, хоча в умовах реалій 
сьогодення формальна освіта складає незначну частину їх діяльності. 

Онлайн-навчання (e-learning) - дистанційне навчання за окремими 
важливими винятками електронне не дуже розвинені в Австрії. Викладачі та 
студентські ради обирають програми дистанційного навчання у вечірніх та 
сільських школах. Крім того, існують пілотні проекти. Водночас, електронне 
навчання не набуло широкого використання. 
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