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ДЛЯ ЧОГО МИ ІСНУЄМО 

SKY-FFF є організацією народних університетів, що працюють у Фінляндії 

ПРАЦЮЄМО як представник інтересів фінських народних університетів і як їх об’єднаний голос задля забезпечення 

культурної рівноправності і безперервного навчання, а також для покращення умов роботи народних університетів. Асоціація 

є двомовною і сприяє співробітництву фінськомовних та шведськомовних народних університетів. 

МИ ВПЛИВАЄМО на громадські обговорення та прийняття рішень, а також популяризуємо діяльність народних 

університетів. Ми підтримуємо освітню місію, побудовану на плюралізмі і різноманітті ідеологічних бекграундів руху народних 

університетів та зміцнюємо єдність руху народних університетів. 

СЕРВІСИ АСОЦІАЦІЇ підтримують оновлення та розвиток народних університетів. Асоціація співпрацює з міжнародними 

організаціями і організаціями у Нордичних країнах. 

НАШОЮ МЕТОЮ є перетворення народних університетів на відому і шановану форму навчання, що відіграє значну роль у 

розвитку компетентності фінського суспільства, його освіті та добробуті.  

https://www.kansanopistot.fi/wp-content/uploads/2022/10/sky_strategia.pdf


 

 

НАШ СПОСІБ РОБОТИ 

 

 ВПЛИВОВИЙ 

  

● Ми беремо активну участь у 
соціальному впливі та нормативних 

проектах. 

● У нас безперервні і тісні 

взаємозв'язки з владою та 
парламентом. 

● Ми впливаємо разом з нашими 

стейкхолдерами. Ми залучаємо 
спільноти учасників до роботи 

впливу. 

● Робимо відомими можливості 
навчання пропоновані народними 

університетами 

ІННОВАЦІЙНИЙ 

  

● Ми прогнозуємо 
зміни у робочому 

середовищі 
народних 

університетів та 
майбутні завдання. 

● Розвиваємо 

кваліфікації 
персоналу 

народних 
університетів 

  

  

 ОБ'ЄДНУЮЧИЙ 

  

● Ми в безперервній взаємодії з 
університетським середовищем 

● Поглиблюємо навички 
шляхом обміну міжнародними 

університетами. 

● Наші сервісні служби для 
учасників зміцнюють єдність 

руху народних університетів. 

● Підтримуємо найкращі 

практики управління та 
уніфіковані процедури у 
народних університетах. 

СТІЙКИЙ 

  

● У нас професійне 
проактивне керівництво, яке 

бажає підтримувати та 
розвивати рух народних 

університетів. 

● Ми дотримуємося кращих 
практик управління. 

● Ми працюємо інклюзивно 
та відкрито. 

● У нас компетентний, 
відданий справі та добре 
налаштований персонал і 

збалансована економіка. 

   



 

 

СТРАТЕГІЧНІ ТЕМИ/ФОКУСИ УВАГИ  

НАРОДНІ УНІВЕРСИТЕТИ – 

СТІЙКІ ТВОРЦІ НОВОГО 

  

 

Народні університети – це 

експериментальні заклади 

освіти, які розвивають і 

оновлюють суспільство. 

Своєю діяльністю вони 

сприяють стійкому 

майбутньому, створюють 

умови для інноваційного 

навчання та життєвого 

досвіду сповненого змістом. 

Педагогіка більдунґу і дух 

громади є центральними 

інструментами народних 

університетів, за допомогою 

яких відбувається оновлення 

на рівні суспільства в цілому 

і кожної окремої людини. 

НАРОДНІ УНІВЕРСИТЕТИ МАЮТЬ 

ЧІТКО ВИЗНАЧЕНІ ЗАВДАННЯ 

  

Народні університети відіграють 

визначну роль у розбудові освіти та 

добробуту фінського суспільства. 

Вони сприяють розвитку потенціалу 

людини у повній мірі. 

Народні університети готові взяти 

на себе нові навчальні завдання. 

Вони все виразніше позиціонуються 

як частина освітньої системи 

Фінляндії. Вони також пропонують 

альтернативи, доповнюють та 

підтримують систему освіти 

Фінляндії. 

Вони беруть участь у підвищенні 

рівня фінської освіти. 

Народні університети та їх завдання 

знають і цінують. 

НАРОДНІ УНІВЕРСИТЕТИ 

СПРИЯЮТЬ МОЖЛИВОСТЯМ 

НАВЧАННЯ ДЛЯ КОЖНОГО 

 

Навчання у народних 

університетах підтримує рівні 

можливості кожного для 

навчання та соціальної участі. 

Ми існуємо для того, щоб 

кожна людина могла прагнути 

до кращого життя за 

допомогою навчання, 

незалежно від того, звідки 

вона походить і куди йде. 

Навчання в народних 

університетах підтримує 

процвітаюче громадянське 

суспільство, сприяє демократії 

та соціальному миру. 

Ключові інструменти народних 

університетів – наставництво і 

справжня взаємодія студентів. 

НАРОДНІ УНІВЕРСИТЕТИ 

МАЮТЬ СИЛЬНУ МЕРЕЖУ 

  

 

Народні університети мають 

сприятливі умови для 

виконання своїх завдань. 

У них є необхідні для 

виконання їх завдань ресурси 

і умови для розвитку та 

оновлення.  

Національна мережа 

народних університетів 

сильна і сповнена енергією. 

Діяльність народних 

університетів широко відома, 

а самі університети активно 

діють всередині своїх мереж. 

   



 

 

Мета – Народні університети є добре відомою та шанованою формою освіти, яка відіграє значну роль як творець 

компетентності, культури та добробуту фінського суспільства. 

 

МИ ВТІЛЮЄМО СТРАТЕГІЮ В РЕАЛЬНІСТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ 

НАСТУПНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ (2023–2026) 

ФОКУС УВАГИ: НАРОДНІ УНІВЕРСИТЕТИ – СТІЙКІ ТВОРЦІ НОВОГО 

● Ми активно впливаємо на суспільну дискусію про майбутнє та освіту. 

● Ми впливаємо на те, що народні університети мають завдання реформування суспільства, і зміцнюємо відновлюючу 

здатність народних університетів. Разом з народними університетами-партнерами і зі стейкхолдерами ми активно працюємо 

з майбутнім. Ми передбачаємо зміни робочого середовища (“операційного середовища”, - мабуть, це кращий варіант) і 

усвідомлюємо нові завдання народних університетів. 

● Розвиваємо навички персоналу народних університетів у двох вимірах (стійкість і цифровізація). Народні університети 

мають дорожню карту сталого розвитку до 2025 року і засоби для зменшення вуглецевого сліду. З точки зору соціальної 

сталості, ми моделюємо позитивний вплив (handprint на противагу негативному сліду footprint) народних університетів. 

● Ми створюємо партнерські відносини з активними діячами суспільства, і з їх допомогою будуємо добробут на екологічно 

сталих та соціально справедливих засадах. 



 
 

● Розвиваємо педагогіку більдунґу, беручи до уваги інноваційне навчання, осмислене життя та громаду. Ми підтримуємо 

розвиток цифрових навичок таким чином, щоб це підтримувало педагогічну діяльнісну культуру народних університетів. 

● За допомогою проектів, ми підтримуємо здатність народних університетів до самооновлення, а також розвиток педагогіки 

більдунґу та духу громади. 

   

ФОКУС УВАГИ: НАРОДНІ УНІВЕРСИТЕТИ МАЮТЬ ЧІТКО ВИЗНАЧЕНІ ЗАВДАННЯ 

● Беремо активну участь у громадській дискусії та популяризуємо значення більдунґу у побудові свідомого життя. 

● Робимо навчання у народних університетах відомим. Впливаємо на те, щоб навчання в народних університетах визнавали 

в інших навчальних закладах, у трудовому житті та у складі фінської системи освіти. 

● Шляхом нашого впливу посилюємо навчальні завдання народних університетів і їх місце у системі освіти Фінляндії. 

● Ми впливаємо на те, щоб навчання в народних університетах підтримувало плавні переходи в житті та на освітньому шляху. 

● Разом з народними університетами, ми затверджуємо програму навчального року. Слідкуємо за нею та розвиваємо її 

ефективність. Нарощуємо кількість студентів, популяризуючи освіту у народних університетах. Ми також впливаємо на 

стабілізацію фінансування. 

● Ми зміцнюємо роль народних університетів у галузі вищої освіти. Ми реалізуємо експеримент із підготовки молодих людей 

до вищих навчальних закладів та створюємо модель такого постійного процесу. Ми впливаємо на фінансування. 

● Дбаємо про те, щоб навчання у народних університетах було помітно представлене у цифрових сервісах супроводу. 

  



 

 

ФОКУС УВАГИ: НАРОДНІ УНІВЕРСИТЕТИ СПРИЯЮТЬ МОЖЛИВОСТЯМ НАВЧАННЯ ДЛЯ КОЖНОГО 

● Зміцнюємо роль народних університетів як законодавців моди у сприянні осмисленому життю, інклюзії, демократії та 

соціальному миру. 

● Ми впливаємо на те, щоб всі, хто переїжджає до країни, мали можливість вчити мову і влаштуватися у Фінляндії. Шляхом 

розробницької та комунікаційної роботи ми сприяємо тому, щоб навчання, запропоноване іммігрантам у народних 

університетах, було універсальним і розвивалося з урахуванням змін у робочому середовищі. Ми впливаємо на 

законопроекти, що стосуються фінансування навчання та життєдіяльності студентів. 

● Покращуємо можливості народних університетів піклуватися про те, щоб кожен міг навчитися базових навичок та навичок 

майбутнього, а також відчути сенс життя за допомогою засобів більдунґу. 

● Ми впливаємо на безперервне реформування навчання і розвиваємо готовність народних університетів взяти у цьому 

участь. Разом із народними університетами ми формуємо цілі, що служать як тим, хто працює, так і тим, кому загрожує 

безробіття. Ми підтримуємо нетворкінг народних університетів і створення стратегій партнерства. 

 

ФОКУС УВАГИ: НАРОДНІ УНІВЕРСИТЕТИ МАЮТЬ СИЛЬНУ МЕРЕЖУ 

● Ми впливаємо на те, щоб у народних університетів було передбачуване фінансування з урахуванням різнонаправленості. 

Ми проактивно впливаємо на розвиток освітнього законодавства, і дбаємо про те, щоб народні університети були залучені у 

ключових реформах освітньої політики. Ми лобіюємо потреби в регулятивних змінах, комуніковані членами асоціації. 

● Ми підтримуємо здатність народних університетів до відновлення у період після епідемії коронавірусу. Ми спостерігаємо за 

життєздатністю народних університетів і розвитком їх функціональних спроможностей. 

● Ми просуваємо належні практики роботи відповідно до норм. 



 
 

● Зміцнюємо єдність і громадський дух народних університетів. Наша діяльність заснована на безперервній взаємодії з 

університетським середовищем. Ми підтримуємо обмін знаннями між народними університетами та спільне навчання. 

● Зміцнюємо відомість народних університетів шляхом розвитку спільної ідентичності. До 2025 року бренд «Народний 

університет» використовується у більшій частині закладів. Ми розвиваємо менеджмент народних університетів для 

популяризації розвитку спільних способів діяльності, педагогіки більдунґу та духу громади. 

● Зміцнюємо партнерство зі спільнотами, які опікуються народними університетами. 


