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АНОТАЦІЯ
Фельцан І.М. Розвиток культури іншомовного спілкування в освіті
дорослих Швеції. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за
спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки. – Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, Київ, 2020.
У дисертації «Розвиток культури іншомовного спілкування в освіті
дорослих Швеції» науково обґрунтовано особливості функціонування й
організації освіти дорослих у Швеції, зокрема розкрито потенціал формальної,
неформальної та інформальної освіти, проаналізовано специфіку іншомовної
підготовки дорослих і ключові засади процесу формування культури
іншомовного спілкування дорослих. Схарактеризовано теоретичні засади
розвитку культури іншомовного спілкування в освіті дорослих Швеції та
практичні аспекти використання шведського досвіду в Україні.
На основі студіювання наукових джерел, узагальнення положень
законодавчих та нормативно-правових актів, аналізу статистичних даних, звітів
у галузі освіти дорослих виявлено особливості розвитку освіти дорослих як
цілеспрямованого процесу розвитку і виховання особистості шляхом реалізації
освітніх програм і послуг упродовж життя у країнах Європейського Союзу та
вплив соціально-економічних умов на розвиток освіти дорослих у Швеції.
З’ясовано, що досвід європейських країн щодо створення законодавчого
забезпечення системи освіти дорослих відіграв важливу роль у розбудові
національної системи освіти дорослих у Швеції, зокрема у сферах фінансування,
перерозподілу коштів та обов’язків, оцінці якості, фахової підтримки центрів
освіти для дорослих.
Виокремлено головні тенденції розвитку дорослих у Швеції: створення
умов для виховання соціально-активних громадян; задоволення поточних та
перспективних потреб дорослої людини і нових потреб держави; освітні традиції
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та

інноваційні

технології;

розвиток

компетентності,

професійних

та

особистісних якостей; підвищення розуміння і розвитку демократії.
На основі вивчення наукових джерел виокремлено основні характеристики
шведської

системи

освіти

специфічність;

соціальна

національного;

мобільність

дорослих:

пріоритетність;

спрямованість;

поєднання

і

гнучкість;

унікальність
глобального

випереджувальний

і
та

розвиток;

відкритість; гармонійність; масовість; гармонійне поєднання традиційного та
сучасного; стабільність та ефективність.
Сучасна

освіта

дорослих

Швеції

–

це

сукупність

навчально-

просвітницьких заходів, які спрямовані на формування полікультурного
середовища, де кожен почуває себе комфортно, не залежно від віку та
національності,

завдяки

можливості

постійного

самовдосконалення.

Популяризацію та забезпечення доступності освітніх послуг покладено на
державні відомства та регіональні муніципалітети, розгалужену систему
асоціацій та вищих народних шкіл.
Визначено, що іншомовна освіта дорослих є інтегральною складовою
освіти дорослих Швеції та є предметом вивчення на курсах формальної та
неформальної освіти, що пропонують вищі народні школи, асоціації, навчальні
гуртки, приватні школи.
На основі проведеного ретроспективного аналізу виокремлено соціальноекономічні передумови, які визначили вектор соціального руху та розвитку
іншомовної освіти дорослих у Швеції на найближчий період: активізація
міжнародної співпраці, як запорука економічного процвітання у Швеції;
імміграція та еміграція населення, як результат – посилення глобалізації;
підтримка

соціально-культурної

стратегії

Європи

з

популяризації

мультилінгвізму; необхідність виховання у шведському соціумі толерантного
ставлення до інших культур та збереження миру у полікультурному середовищі;
налагодження діалогу між державою, виробництвом та освітою; прагнення
популяризувати шведську культуру та дослідження у світі; економічна
компенсація підтримки безкоштовної освіти для громадян Швеції за рахунок
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контрактного навчання для громадян інших країн; реалізація стратегії здорового
старіння.
В умовах світової гуманітарної кризи метою іншомовної підготовки
дорослих має стати розвиток культури іншомовного спілкування. У шведській
освітній системі пріоритетним на початку XXI ст. стає проблема розвитку
культури іншомовного спілкування в освіті дорослих як реакція на соціальноекономічні фактори, оскільки освіта дорослих у Швеції характеризується
полікультурністю.
У межах країни мовою міжетнічної комунікації, за визначенням, є мова
більшості – шведська, яка переважає в громадській сфері (підприємництво,
освіта, політика та управління, в установах культури і релігії). Англійська мова
використовується

в

транснаціональній

комунікації,

науці,

технологіях,

підприємництві частіше, ніж німецька, французька або шведська, тому
національна мовна політика знаходиться у процесі розробки стратегії
збереження розумної, збалансованої і стійкої багатомовності.
В умовах глобалізації у шведському суспільстві все більша увага
приділяється іншомовній підготовці дорослих. Її метою у глобальному сенсі стає
розвиток полікультурної та багатомовної особистості, у тому числі через
формування її комунікативної компетентності, що проявляється в здатності й
готовності

здійснювати

спілкування

засобами

іноземної

мови

на

міжкультурному рівні в широкому культурологічному аспекті. Завдяки
послідовній іншомовній політиці держави Швеція є країною з найвищими
показниками іншомовної грамотності у Європі.
Іншомовна підготовка дорослих у Швеції надається провайдерами
муніципальної (формальної) та народної (неформальної) освіти.
Здійснено аналіз змісту освітніх програм з іноземної мови для дорослих у
Швеції, що дозволив систематизувати напрями навчання: розвиток культури
ділового мовлення, розвиток загальної культури іншомовного спілкування,
розвиток емотивної культури мовлення, розвиток культури академічного
спілкування, розвиток лінгвістичної культури.
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Загальна культура іншомовного спілкування формується, переважно,
через технології інтерактивного, туристичного навчання, сімейного навчання,
яке передбачає форму бесід та дискусій на соціальні теми, обмін досвідом під час
перебування в іншомовному середовищі.
Аналіз стану та основних тенденцій розвитку культури іншомовного
спілкування в освіті дорослих у Швеції дозволив виокремити фактори, які
забезпечують успіх розвитку культури іншомовного спілкування у цій країні:
чисельність провайдерів формальної та неформальної освіти дорослих; різновид
форм та методів розвитку культур іншомовного спілкування; варіативність
курсів з формування культури іншомовного спілкування за профілем,
особистісними потребами, постійне оновлення програм іншомовної підготовки,
у відповідності з суспільним запитом та потребами ринку праці; практичноорієнтоване навчання, яке формує іншомовну компетентність та можливість
застосовувати набуті знання у діяльнісній сфері; взаємодія провайдерів освіти
дорослих, можливість фінансового перерозподілу державних коштів на навчання
протягом всього життя та грантів по бажанню студента; державна підтримка
розвитку культури іншомовного спілкування; активна національна підтримка
ідеї безперервного розвитку культури іншомовного спілкування, залучення до
навчання людей різного віку.
Розвиток

культури

іншомовного

спілкування

має

професійно-

орієнтований та особистісно-орієнтований характер, що вимагає застосування
особливих форм та методів, інноваційних технологій, підходів, рівня
індивідуальної свободи, самоорганізації та кооперації між суб’єктами освітнього
процесу, які здатна забезпечити неформальна освіта у межах курсів, гуртків за
інтересами, громадських об’єднань.
Аналіз шведського досвіду розвитку культури іншомовного спілкування
дозволив виокремити пріоритетні напрями роботи, які варто використовувати і в
українській практиці: поглиблення,

розширення

і оновлення

культури

іншомовного спілкування на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного
рівня та практичного іншомовного досвіду;

набуття особою здатностей
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виконувати окремі завдання та обов’язки в межах удосконалення іншомовної
підготовки; здійснення досліджень іншомовної підготовки та їх упровадження у
практику; створення умов для безперервної іншомовної підготовки працівників
різних підприємств; забезпечення зростання культури іншомовного спілкування
працівників відповідно до вимог підприємства; надання освітніх послуг,
консультацій з питань культури іншомовного спілкування за замовленням
підприємств та установ різних типів і форм власності, місцевих органів
управління, окремих осіб.
Наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження
полягають у тому, що: вперше розкрито тенденції розвитку культури
іншомовного спілкування в освіті дорослих Швеції; визначено основні складові
розвитку культури іншомовного спілкування у закладах формальної та
неформальної освіти дорослих Швеції; виведено періодизацію головних етапів
розвитку іншомовної освіти у Швеції; систематизовано основні напрями
розвитку стратегії іншомовної підготовки в Україні та Швеції; досліджено
технології та методи розвитку культури іншомовного спілкування у закладах
освіти Швеції; визначено й обґрунтовано періодизацію розвитку іншомовної
освіти, визначено й обґрунтовано етапи формування культури іншомовного
спілкування у Швеції: «реформаторський» (середина XIX ст.); «соціальноадаптаційний» (початок XX ст.); «функціонально-прагматичний» (середина XX
ст); «розвивально-стимулюючий» (кінець XX ст. – початок XXI ст.); виявлено
соціально-економічні фактори, які вплинули на модернізацію змісту і форм
іншомовної підготовки у Швеції: відхід від домінування релігійної освіти та
виникнення перших народних шкіл для освіти дорослих; децентралізація, що
допомогло урізноманітнити курси з іноземної мови та мобільно реагувати на
освітні запити у регіоні; потік імміграції, який обумовив реформування
освітнього сектору та необхідність встановлення спільної іноземної мови для
спілкування; міжнародна співпраця, яка вимагала від фахівця володіння не лише
структурою мови, а й практичними навичками спілкування з носіями інших
культур; демографічні показники, збільшення тривалості життя та безробіття, що
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викликало необхідність постійного оновлення знань та адаптації до мінливих
умов життя; застосування інноваційних технологій для формування культури
іншомовного

спілкування

у

відповідності

з

віково-психологічними

характеристиками та професійно-орієнтованими цілями дорослих; окреслено
можливості використання прогресивних ідей розвитку культури іншомовного
спілкування Швеції у вітчизняній педагогіці; подальшого розвитку набули
концепція розвитку культури іншомовного спілкування дорослих, інтегрованого
бінарного навчання, інформального іншомовного середовища, інформаційнокомунікативних методів навчання, корпоративного навчання, дистанційного
іншомовного навчання, соціокультурної складової іншомовної підготовки.
Практичне значення дослідження полягає в тому, що автором
розроблено навчально-методичні рекомендації з іншомовної підготовки для
слухачів курсів післядипломної освіти; основні результати дослідження, його
обґрунтовані провідні положення та джерельна база можуть бути використані
викладачами педагогічних ЗВО та закладів післядипломної педагогічної освіти у
процесі викладання курсів «Іноземна мова», «Друга іноземна мова», «Іноземна
мова професійного спрямування», «Ділова іноземна мова», «Андрагогіка»,
(розділ «Тенденції розвитку освіти дорослих у країнах Європи»), викладачами і
соціальними працівниками інституцій, що надають освітні послуги дорослим у
контексті безперервного навчання в Україні: курсів підвищення кваліфікації,
курсів з опанування першою чи другою іноземною мовою, вдосконалення чи
оновлення

набутих

раніше

навичок.

Матеріали

дисертації

можуть

використовуватися в інформаційно-освітніх центрах підготовки працівників, які
здійснюють розробку та реалізацію регіональних та національних програм для
дорослого населення; реабілітаційних центрів; культурно-просвітницьких
закладів; волонтерських громадських організацій.
Ключові слова: освіта дорослих, безперервна освіта, іншомовна освіта
дорослих, іншомовна підготовка, розвиток культури іншомовного спілкування,
неформальна освіта, народна школа, освітні асоціації Швеції, лінгвістичні школи
Швеції, доступність освіти для дорослих.
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Feltsan I.M. Development of foreign language communication culture in
education of adults in Sweden. – Qualifying scientific paper on the rights of
manuscript.
Thesis for the degree Philosophy Doctor on specialty 011 – Educational,
Pedagogical Sciences. – Ivan Zyazyun Institute of Pedagogical and Adult Education of
the Ukraine National Academy of Pedagogical Sciences, Kyiv, 2020.
The dissertation "Development of foreign language communication culture in
education of adults in Sweden" scientifically substantiates the features of adult
education organization and functioning in Sweden, in particular the potential of formal,
non-formal and informal education; analyses the specifics of foreign language training
and key principles for the development adults’ foreign language communication
culture; characterizes theoretical background of foreign language communication
culture development in education of adults in Sweden, along with the prospects for
practical use of Swedish experience in Ukraine.
The necessity to develop foreign language communicative culture comes from
active social interaction in a multicultural environment, due to the European integration
processes of Ukraine, the desire for international cooperation, and total disorientation
of adults, their inability to adapt to new life situations related to the need to know
foreign language at a different level, other than just reading and translation; Ukrainian
education and pedagogical practice should take into account foreign experience in the
development of foreign language communication culture of adults, in particular
Sweden – the countries which demonstrate positive results many years in a row.
Based on the study of scientific sources, generalization of legislature acts and
regulations, statistical analysis, reports in the field of adult education, the paper reveals
features of adult education as a purposeful process of individual development, through
the implementation of lifelong educational programs and services in the European
Union countries, influence of socio-economic conditions on the adult education
progress in Sweden.
It was found that the experience of European countries in creating legislation for
adult education had played an important role in forming a national adult education
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system of Sweden, including funding, redistribution of funds and responsibilities,
quality assessment, professional support of adult education centres.
It highlights the main tendencies for the development of adults in Sweden, in
particular: creation of conditions for education of socially active citizens; relevance
between current and future needs of adults and the state; educational traditions and
innovative technologies; development of competence, professional and personal
qualities; increasing the understanding and democracy promotion.
The study of scientific sources revealed the main characteristics of the Swedish
adult education system: priority; uniqueness and specificity; social orientation;
combination of global and national; mobility and flexibility; advanced development;
openness; harmony; public support; harmonious combination of traditional and
modern; stability and efficiency.
Modern adult education in Sweden is a set of educational activities aimed at
creating a multicultural environment, where everyone feels comfortable, regardless of
age and nationality, thanks to the possibility of continual self-improvement. Promotion
and ensuring the availability of educational services is entrusted to government
agencies and regional municipalities, the extended system of associations and folk high
schools.
It has been determined that foreign language adult education is an integral part
of adult education in Sweden and is the study subject in formal and non-formal
education courses offered by folk high schools, associations, study groups, private
schools.
Based on the retrospective analysis, the socio-economic preconditions, which
determined the vector of social movement and development of foreign language adult
education in Sweden in the near future, the following tendencies were identified:
intensification of international cooperation as a guarantee of economic prosperity in
Sweden; immigration and emigration of the population, and as a result – an increasing
globalization; support of the European socio-cultural strategy on the promotion of
multilingualism; the need to develop a tolerant attitude towards other cultures and the
preservation of peace in a multicultural Swedish society; establishing a dialogue
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between the state, manufacture and education; the desire to promote Swedish culture
and scientific research in the world; economic compensation and support of free
education for Swedish citizens through contract training of citizens from other
countries; implementation of a healthy aging strategy.
In the context of a global humanitarian crisis, the goal of foreign language
training of adults should be the development of a foreign language communication
culture. At the beginning of the XXI century, there is a need for the development of a
foreign language communication culture of adults as a reaction to socio-economic
factors, under which multiculturalism is considered as a national education system
priority.
Within the country, the language of interethnic communication, by definition, is
the language of the majority – Swedish, which predominates public sphere
(entrepreneurship, education, politics and government, in cultural and religious
institutions). English is used in transnational communication, science and technology
more often than German, French or Swedish, so the national language policy is in the
process of developing a strategy to maintain efficient, balanced and sustainable
multilingualism.
Under globalization, much attention in Swedish society is paid to foreign
language training of adults. Its main goal, in the global sense, is the development of
multicultural and multilingual personality through the formation of its communicative
competence, which is manifested in the ability and willingness to communicate in
foreign language at the intercultural level in a broad cultural aspect. Thanks to the
consistent foreign language policy of the state, Sweden is a country with the highest
rates of foreign language literacy in Europe.
In Sweden foreign language training of adults is performed by the municipal
(formal) and folk (non-formal) education providers.
The content analysis of foreign language education curriculum for adults in
Sweden made possible to identify and systematize the following training directions:
development of profession-oriented communicative culture, development of general
foreign language communication culture, development of emotio communicative
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culture, development of academic communicative culture, development of linguistic
culture.
The general culture of foreign language communication is formed mainly
through the technologies of interactive, entertainment and tourism learning, family
learning, which mostly involves the methods of conversation and discussion on social
topics, and exchange of experience during stay in a foreign language environment.
Analysis of main trends in the development of a foreign language
communication culture in adult education in Sweden decoded factors which ensure the
success of the foreign language communication culture development in this country: a
large number of formal and non-formal adult education providers; variety of forms and
methods of foreign language communication development; variability of courses on
the formation of a foreign language communication culture by profile, personal needs,
continual update of foreign language training programs, in accordance with public
demand and the needs of the labor market; practice-oriented learning, which develops
foreign language competence and the ability to apply the acquired knowledge in the
field of activity; interaction of adult education providers, the possibility of financial
redistribution of public funds and grants for lifelong learning at the request of the
student; state and national support of foreign language communication culture
development; participation of different age people in education process.
The development of foreign language communication culture has a professionoriented and person-oriented character, which requires the use of special forms and
methods, innovative technologies, approaches, level of individual freedom, selforganization and cooperation between subjects of educational process, which could be
provided the best within non-formal education, in the form of courses, study circles,
interest groups, and associations.
Analysis of Swedish experience in the development of foreign language
communicative culture has allowed to identify priority areas of work and actions that
might be undertaken in Ukrainian practice: deepening, expanding and updating the
foreign language communication culture on the basis of previously acquired
educational and qualification level, and the support for practical foreign language
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experience; acquisition of a person's ability to perform certain tasks and take
responsibilities within the framework of improving foreign language training;
implementation of research on foreign language training in practice; creating
conditions for continuous foreign language training of employees at various
enterprises; ensuring the growth of foreign language communication culture of
employees in accordance with the requirements of the enterprise; provision of
educational services, consultations on the culture of foreign language communication
at the request of enterprises and institutions of various types and forms of ownership,
local governments, and individuals.
The scientific novelty and theoretical significance of the study results are
that: for the first time it became possible to reveal the main trends of foreign language
communication culture in education of adults in Swedish; curricular content for foreign
language communication culture development in formal and non-formal adult
education institutions in Sweden; the periodization of the main stages of foreign
language education development in Sweden; the directions for adult foreign language
training in Ukraine and Sweden; technologies and methods of foreign language
communication culture growth in educational institutions of Sweden; the periodization
of foreign language education progress, identifying the stages of foreign language
communication culture formation in Sweden: "Reformative" (the middle of the XIX
century); "Socio-adaptive" (early XX century.); "Functional-pragmatic" (mid-XX
century); "Development-stimulative" (end of XX century - beginning of XXI century);
socio-economic factors that influenced modernization of the content and forms of
foreign language training in Sweden: a leave from the dominance of religious education
and the emergence of the first folk high schools for adults; decentralization, which
helped to diversify foreign language courses and respond mobile to educational
demands in the region; the flow of immigration, which led to the reform of the
education sector and the need to set a common foreign language for interaction;
international cooperation, which required the specialist to master not only the structure
of the language, but also form practical skills for communication with native speakers;
demographic indicators, increasing life expectancy and unemployment, which
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necessitated constant updating of knowledge and adaptation to changing living
conditions; application of innovative technologies for the formation of foreign
language communication culture in accordance with the age-psychological
characteristics and profession-oriented goals of adults; the possibilities of using
progressive ideas of development of foreign language communication culture of
Sweden in national pedagogy; the concept of improving foreign language
communication culture of adults, integrated binary learning, informal foreign language
environment, information and communicative teaching methods, corporate learning,
distance foreign language learning, sociocultural component of foreign language
training, etc.
The practical significance of the study is the development of pedagogical and
methodological recommendations for foreign language training of postgraduate
students; the main results of the research, its substantiated leading positions and data
can be used by teachers of pedagogical educational institutions and institutions of
postgraduate pedagogical education in the process of teaching courses "Foreign
language", "Second foreign language", "Foreign language by professional orientation",
"Business foreign language". "Andragogy" (section "Trends in the development of
adult education in Europe"), teachers and social workers of institutions that provide
educational services to adults in the context of lifelong learning in Ukraine: advance
education courses, courses in first or second foreign language, improvement or
updating of previously acquired skills, etc. The dissertation materials can be used in
information and educational training centers, for specialists who are responsible for the
development and implementation of regional or national adult education programs;
rehabilitation centers; cultural and educational institutions; volunteers in public
domains, etc.
Key words: adult education, continuing education, lifelong education, foreign
language adult education, foreign language training, foreign language culture
development, non-formal education, folk high schools, educational associations of
Sweden, linguistic schools of Sweden, mobility and accessibility of adult education.
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CLIL – Content and language integrated learning
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ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System
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ELS – English language study
IELTS – International English Language Testing System
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PBL – Problem-based learning
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TOEFL – Test of English as a Foreign Language
POS – Professional oral skills
PWS – professional writing skills
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Зміни, що відбулися в усіх сферах
життя наприкінці ХХ – початку ХХІ століття, прискорення суспільного
прогресу, міграційні процеси, а також збільшення тривалості життя людини
спонукали до переосмислення значення освіти дорослих, усвідомлення її як
важливого чинника, рушійної сили, що слугує засобом подолання різного роду
соціальних проблем. Світова глобалізація, потреба суспільства у адаптації до
швидкозмінюваних умов існування, підвищує інтерес до іншомовної освіти як
складової безперервної освіти дорослої людини у мультинаціональному та
полікультурному світі.
Іншомовне спілкування є необхідним фактором, котрий передбачає
формування соціальної мобільності особистості та сприяє розвитку необхідних
навичок задля комунікації в зовнішньому світі та ведення діалогу культур з
розширенням сфери міжнародного спілкування. Нові освітні реалії вимагають
формування філософії сучасної особистості – «навчання впродовж життя», що
створює необхідність самоосвітньої діяльності та готовності до опанування
новими знаннями, зокрема вивчення іноземних мов. В свою чергу, в умовах
сьогодення прагнення до вивчення іноземних мов набуває все більшої
популярності,

оскільки

володіння

іноземною

мовою

є

ключовою

компетентністю, розвинути яку можна у системі освіти дорослих.
Окреслена проблема задекларована у Законах України «Про освіту» (2017),
«Про вищу освіту» (редакція від 25.07. 2018). Її актуальність посилюється
прийняттям документів стратегічного значення: Національної стратегії розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року (2013); Стратегії інноваційного розвитку
України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (2009); Концепції
розвитку мовної освіти в Україні (2011). Оновлення змісту іншомовної освіти в
Україні актуалізується відповідно до вимог Ради Європи (Загальноєвропейські
рекомендації з мовної освіти), «Європейський мовний портфель» (2002); а також
ратифікацією галузевих документів та міжнародних рекомендацій з мовної
освіти: Common European Framework for Languages (CERF or CEF)) (2003) тощо.
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Модернізація форм та змісту іншомовної підготовки спрямована на
підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до
вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки; забезпечення
особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями,
потребами навчання протягом життя.
Проблему формування культури іншомовного спілкування досліджують у
своїх працях вітчизняні й зарубіжні науковці А. Балахадзе, О. Баніт, Ю. Барабаш,
М. Бернз, О. Бігич, К. Болтон, Н. Бориско, І. Бім, М. Бірам, В. Бухбіндер,
М. Вятютнєв, Н. Гез, Б. Гунарсон, О. Гуменюк, Д. Демченко, Н. Кіш, М. Кутєєва,
С. Ніколаєва, Є. Пасов, І. Ставицька, О. Тарнопольський, Ю. Хайзенбрік,
Д. Хаймс. Було виявлено, що у сучасних дослідженнях виокремлюють
філософський (М. Бубер, А. Камю, Ж. Сартр, К. Ясперс та ін.), соціологічний
(М. Вебер, О. Конт, К. Поппер, В. Розанов та ін.), психологічний (О. Бодальов,
Л. Виготський, О. Добрович, М. Каган, В. Кан-Калік, Г. Костюк, Б. Ломов та ін.),
соціально-психологічний (Г. Андрєєва, М. Корнєв, А. Коваленко, Л. ОрбанЛембрик, В. Москаленко, Т. Яценко та ін.), психолого-педагогічний (Г. Балл,
Н. Чепелєва, В. Циба та ін.) підходи до розкриття соціально-психологічних,
педагогічних особливостей розвитку культури спілкування; проаналізовано
праці шведських науковців, які досліджували проблему змісту та організації
навчання іноземним мовам, підготовку педагогічних кадрів (Б. Остранд,
I. Калґрен, T. Енґлунд, Г. Еріксон, T. Ліндблад, Р. Лунд, У. Лундстрьом,
П. Малмберґ, Дж. Ніксон, K. Стенберґ та ін.).
Вивчення

психолого-педагогічних

джерел

засвідчило

зацікавлення

вітчизняних науковців у порівняльно-педагогічних дослідженнях у сфері освіти
дорослих (Н. Авшенюк, С. Бабушко, О. Баніт, А. Боярська-Хоменко, Н. Бідюк,
М. Гордієнко, Л. Лук’янова, І. Сагун, О. Теренко, Р. Преснер та ін.), головних
аспектах реформування освіти у Швеції (А. Агейчева, Н. Бугасова, В. Давидова,
Т. Модестова,

І. Сілютіна та ін.), дослідженнях шведської моделі освіти

дорослих (Л. Мовчан, О. Огієнко та ін.).
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Розвиток культури

іншомовного

спілкування

у дорослому віці

супроводжується мотивацією професійно-орієнтованого характеру та апелює до
вивчення мови з позицій профільної термінології, етики професійного
спілкування, знання соціальних норм поведінки у заданому соціумі та ін. До
питань профільного та професійно-орієнтованого навчання іноземних мов
зверталися Т. Корольова, О. Іовенко, Т. Голуб, А. Кучера, О. Конюк, А. Петрова,
О. Загородна, І. Секрет, Н. Бобаль, І. Вяхк, Л. Антоненко, Н. Білан та ін.
Аналіз та узагальнення наукової літератури, вивчення законодавчих і
нормативно-правових документів, ознайомлення з відповідним досвідом розвитку
культури іншомовного спілкування в шведській освіті дорослих дали можливість
виявити низку суперечностей між:
- посиленням важливості розвитку культури іншомовного спілкування
дорослих як умови міжкультурного діалогу на рівні особистісної і ділової
комунікації та рівнем організації і методичного забезпечення освіти дорослих;
- активним розширенням соціальної взаємодії у полікультурному середовищі,
що обумовлюються євроінтеграційними процесами України і прагненням
міжнародного співробітництва і дезорієнтацією у цих умовах дорослих людей, їх
нездатністю адаптуватися до нових життєвих ситуацій, пов’язаних із
необхідністю знання іноземної мови;
- потребами української освіти та педагогічної практики щодо врахування
зарубіжного досвіду розвитку культури іншомовного спілкування в освіті
дорослих і недостатнім його осмисленням та узагальненням у вітчизняній
педагогічній науці.
Актуальність порушеної проблеми, недостатній рівень її дослідженості,
потреба обґрунтування оптимальних шляхів її розв’язання зумовили вибір теми
дослідження – «Розвиток культури іншомовного спілкування в освіті
дорослих Швеції».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація виконується у відповідності до наукової теми кафедри теорії
та методики початкової освіти Мукачівського державного університету
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0115U001797 «Професійна підготовка педагога в умовах євроінтеграційних
процесів». Тему дослідження затверджено Вченою радою Мукачівського
державного університету (протокол № 4 від 27.10.2016 року) та узгоджено
Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень у галузі освіти,
педагогіки та психології в Україні (протокол № 3 від 28.05.2019 року).
Об’єкт дослідження: іншомовна освіта дорослих Швеції.
Предмет дослідження: організаційно-методичні особливості розвитку
культури іншомовного спілкування в освіті дорослих Швеції.
Мета дослідження: здійснити аналіз розвитку культури іншомовного
спілкування в освіті дорослих Швеції та визначити можливості використання
конструктивних ідей шведського досвіду у вітчизняному освітньому полі.
Відповідно до об’єкта, предмета, мети визначено такі завдання
дослідження:
1. Вивчити

стан

дослідженості

проблеми

формування

культури

іншомовного спілкування в освіті дорослих Швеції.
2. Обґрунтувати етапи становлення і розвитку культури іншомовного
спілкування у Швеції.
3. Виокремити

й

проаналізувати

організаційно-методичні

засади

формування культури іншомовного спілкування в освіті дорослих у
Швеції.
4. Розкрити зміст і технології іншомовної підготовки у закладах
формальної та неформальної освіти дорослих Швеції.
5. Підготувати рекомендації щодо впровадження конструктивний ідей
шведського досвіду культури іншомовного спілкування в український
освітній простір.
Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на положенні про те, що
необхідність вивчення культури іншомовного спілкування викликана динамікою
міжнародних процесів, що відбуваються у Європі та Україні протягом останніх
років на тлі світової глобалізації. Культура іншомовного спілкування включає в
себе формування навичок лінгвістичного та екстралінгвістичного характеру,
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передбачає володіння мовою на паралінгвістичному рівні. У процесі розвитку
культури іншомовного спілкування навчання звернено у бік особистості
студента та андрагогічної організації процесу навчання, враховуючи такі
фактори як зростання самостійності, свободи і відповідальності, розвитку
індивідуальності (неповторності), творчого ставлення до дійсності й власного
життєвого шляху, посилення соціально-духовної інтегрованості, соціальної
відповідальності, збагачення форм життєдіяльності.
Методологічну основу дослідження становлять положення наукової
теорії пізнання, взаємовпливу і взаємозалежності явищ об’єктивної дійсності,
єдності загального та особливого, теорії й практики, гуманістичні ідеї психологопедагогічної

відповідності

процесу

пізнання.

Методологія

дослідження

відповідає принципам об’єктивності, системності та логічній єдності історичних,
економічних, політичних, культурних, соціальних, освітніх чинників, які
впливають

на

прояв

тенденцій;

принципів

культуровідповідності

та

поліконцептуальності; розуміння особистості як суб'єкта історичного прогресу,
застосування яких дозволило здійснити вивчення основних тенденцій розвитку
культури іншомовного спілкування у освіті дорослих Швеції. Взаємозалежність
соціально-економічних явищ та освітнього процесу, міждисциплінарний
характер освіти дорослих, суспільно-обумовлений та особистісно-орієнтований
характер

іншомовної

освіти

дорослих,

зумовили

застосування

міждисциплінарного підходу, який забезпечив використання наукових теорій та
концепцій філософії, економіки, психології, соціології та інших гуманітарних
наук з метою обґрунтування загальних тенденцій розвитку іншомовної освіти
дорослих.
Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці вчених, у яких
розкрито філософсько-аксіологічні теорії та практики освіти дорослих
(В. Кремень, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, Т. Сорочан), теоретико-методологічні
засади

освіти

М. Гордієнко,

дорослих
О. Огієнко,

(О. Аніщенко,
М. Ноулз,

Н. Бідюк,

О. Баніт,

В. Буренко,

К. Паулюс),

принципи

організації

неформальної освіти дорослих (О. Шапочкіна, Е. Гусейнова, В. Давидова,
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С. Закревська),

концептуальні

підходи

до

проблеми

модернізації

та

реформування змісту іншомовної освіти України (А. Агейчева, М. Тадеєва,
О. Теренко, Л. Шинкаренко, Н. Шугалій), проблеми іншомовного спілкування
(В. Бухбіндер, І. Глазкова, Ю. Жлуктенко, О. Кузнєцова, Н. Логутіна, Є. Пассов,
Л. Кравчук, С. Ніколаєва, Г. Рогова, В. Скалкін); проблеми формування культури
іншомовного спілкування (Н. Кіш, А. Петрова, Л. Попенко, Н. Перевознюк,
Р. Преснер, О. Пришляк, І. Савицька, Й. Джота, М. Оскарсон), технології
формування

іншомовної

комунікативної

компетентності

у

контексті

міжкультурного спілкування (Ю. Барабаш, Н. Білан, Н. Бугасова, О. Ващило,
Т. Власюк, Я. Стрельчук, Т. Гарбуза, О. Іовенко); проблеми безперервної освіти
і освіти дорослих у Швеції (Е. Андерссон, Г. Берглунд, Г. Блід, Г. Браттсет, Й.
Бремс, Б. Густавсон, Б. Йокобсен, І. Йохансон, Б. Кабо, О. Корсгард, І.
Ландстрем, С. Ларсон, А. Лінд, М. Мілана, О. Нордгауг, Й. Новруп, О. Ольсон,
Й. Робінсон, К. Рубенсон, К. Седерблад, А. Туйнмен, А. Фейєс).
Методи наукових досліджень. Для вирішення визначених завдань було
використано комплекс методів: теоретичних (аналіз, синтез, порівняння та
узагальнення, порівняльно-історичний та хронологічний) для вивчення праць
вітчизняних і зарубіжних науковців, офіційних і нормативних документів та з
метою представлення історичної ретроспективи розвитку освіти дорослих та
іншомовної

освіти

дорослих,

дослідження

соціально-економічних,

соціокультурних явищ в розвитку освіти дорослих у Європі, скандинавських
країнах, переважно Швеції, порівняння, виявлення подібного та відмінного;
емпіричних (бесіди, діалог, дискусія, спостереження, обговорення дослідницьких
на конференціях, семінарах, круглих столах), статистичних.
Організація дослідження. Дослідження здійснювалося упродовж трьох
етапів 2015 – 2020 рр.
На першому етапі (2015 р.) простудійовано філософську, педагогічну,
лінгвістичну літературу, що дозволило систематизувати джерельну основу
проблеми дослідження; розкрито стан дослідженості проблеми в педагогічній
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науці; визначено теоретичні і методологічні орієнтири дослідницького пошуку;
сформульовано об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження;
На другому етапі (2016 – 2018 рр.) здійснено ретроспективний аналіз
розвитку освіти дорослих у країнах Європейського Союзу та Швеції зокрема,
досліджено нормативно-правову законодавчу базу підтримки освіти дорослих;
виведено

періодизацію

головних

етапів

розвитку

іншомовної

освіти;

виокремлено особливості іншомовної підготовки у закладах формальної та
неформальної освіти дорослих Швеції; проаналізувано організаційно-методичні
засади формування культури іншомовного спілкування в освіті дорослих у
Швеції; досліджено програми з іншомовної освіти дорослих в університетах
Швеції, розкрито зміст іншомовної підготовки у закладах формальної та
неформальної освіти дорослих Швеції.
На третьому етапі (2019 – 2020 рр.) підготовлено рекомендації щодо
впровадження конструктивних ідей шведського досвіду культури іншомовного
спілкування в український освітній простір; сформульовано загальні висновки та
окреслено

перспективи

подальших

досліджень;

оформлено

матеріали

дисертаційної роботи.
Наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження
полягають у тому, що: вперше розкрито тенденції розвитку культури
іншомовного спілкування в освіті дорослих Швеції; визначено основні складові
розвитку культури іншомовного спілкування у закладах формальної та
неформальної освіти дорослих Швеції; виведено періодизацію головних етапів
розвитку іншомовної освіти у Швеції; систематизовано основні напрями
іншомовної підготовки у Швеції: розвиток культури професійно-орієнтованого
іншомовного спілкування; розвиток культури академічного іншомовного
спілкування; розвиток культури міжособистісного іншомовного спілкування;
розвиток культури дистанційного іншомовного спілкування; розвиток культури
офіційно-ділового іншомовного спілкування; встановлено, що зміст програм з
іншомовної підготовки дорослих у закладах неформальної освіти у Швеції
покликаний розвивати культуру ведення міжнародних ділових переговорів,
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професійного спілкування керівників транскордонних компаній, ділової
кореспонденції та телефонних переговорів, спілкування в умовах міжнародної
співпраці та управління полікультурною організацією, світової торгівлі,
маркетингу та туризму; досліджено технології та методи розвитку культури
іншомовного спілкування у закладах освіти Швеції; визначено й обґрунтовано
періодизацію розвитку іншомовної освіти, етапи формування культури
іншомовного спілкування у Швеції: «реформаторський» (середина XIX ст.);
«соціально-адаптаційний» (початок XX ст.); «функціонально-прагматичний»
(середина XX ст); «розвивально-стимулюючий» (кінець XX ст. – початок XXI
ст.); виявлено соціально-економічні фактори, які вплинули на модернізацію
змісту і форм іншомовної підготовки у Швеції: відхід від домінування релігійної
освіти

та

виникнення

перших

народних шкіл

для

освіти

дорослих;

децентралізація, що допомогло урізноманітнити курси з іноземної мови та
мобільно реагувати на освітні запити у регіоні; потік імміграції, який обумовив
реформування освітнього сектору та необхідність встановлення спільної
іноземної мови для спілкування; міжнародна співпраця, яка вимагала від фахівця
володіння не лише структурою мови, а й практичними навичками спілкування з
носіями інших культур; демографічні показники, збільшення тривалості життя
та безробіття, що викликало необхідність постійного оновлення знань та
адаптації до мінливих умов життя; застосування інноваційних технологій для
формування культури іншомовного спілкування у відповідності з віковопсихологічними

характеристиками

та

професійно-орієнтованими

цілями

дорослих; окреслено можливості використання прогресивних ідей розвитку
культури іншомовного спілкування Швеції у вітчизняній педагогіці; порівняння
української та шведської моделей розвитку культури іншомовного спілкування
дало можливість виявити ділянки процесу організації іншомовного навчання
дорослих, які є найбільш проблемними та потребують вдосконалення;
подальшого розвитку набули концепція розвитку культури іншомовного
спілкування дорослих, інтегрованого бінарного навчання, інформального
іншомовного середовища, інформаційно-комунікативних методів навчання,
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корпоративного

навчання,

дистанційного

іншомовного

навчання,

соціокультурної складової іншомовної підготовки.
Практичне значення дослідження полягає в тому, що автором
розроблено навчально-методичні рекомендації з іншомовної підготовки для
слухачів курсів післядипломної освіти; основні результати дослідження, його
обґрунтовані провідні положення та джерельна база можуть бути використані
викладачами педагогічних ЗВО та закладів післядипломної педагогічної освіти у
процесі викладання курсів «Іноземна мова», «Друга іноземна мова», «Іноземна
мова професійного спрямування», «Ділова іноземна мова», «Андрагогіка»,
(розділ «Тенденції розвитку освіти дорослих у країнах Європи»), викладачами і
соціальними працівниками інституцій, що надають освітні послуги дорослим у
контексті безперервного навчання в Україні: курсів підвищення кваліфікації,
курси з опанування першою чи другою іноземною мовою, вдосконалення чи
оновлення

набутих

раніше

навичок.

Матеріали

дисертації

можуть

використовуватися в інформаційно-освітніх центрах підготовки працівників, які
здійснюють розробку та реалізацію регіональних та національних програм для
дорослого населення; реабілітаційних центрів; культурно-просвітницьких
закладів; волонтерських громадських організацій.
Результати і висновки дослідження будуть мати практичне значення для
розробки програм, нормативних документів та законодавчих актів з проблем
освіти дорослих, а також для подальшого розвитку стратегії реформування
системи освіти дорослих, зокрема стратегії розвитку безперервного навчання в
Україні. Матеріали наукового пошуку можуть бути використані в історикопедагогічних, психолого-педагогічних та порівняльних дослідженнях.
Результати дослідження впроваджено в освітній процес Львівського
національного університету ім. Івана Франка (Довідка № 2369-Н від 04.07.2019),
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (Довідка
№ 01-23/251 від 25.11.2019), ТОВ «Джентерм Україна» (м Виноградів) (Довідка
№ 37/06 від 26.06.2019), Мовної школи «Лінгва» (м. Мукачево) (Довідка № 5 від
24.12.2019).
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Особистий внесок здобувача. У статті «Застосування аудіо-візуального
супроводу у методиці розвитку культури іншомовного спілкування» автору
належить розробка змісту та вивчення результатів емпіричного дослідження
(анкетування), з метою визначення рівня ефективності застосування аудіовізуального супроводу у методиці розвитку культури іншомовного спілкування.
Ідеї співавторів у дисертації не використовувалися.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати
дослідження обговорено під час виступів у межах заходів різного рівня: на
міжнародних – на науково-практичних конференціях: «Science and education a
new dimension» (2016 р., м. Будапешт), «Мультидисциплінарні академічні
дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки» (28-29 липня
2016 р., м. Київ), «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та
національний виміри змін» (06-07 квітня 2017 р., м. Суми), «Освіта і формування
конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції» (26-27 жовтня 2017
р., м. Мукачево), «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті
глобалізаційних та інтеграційних процесів» (18 травня 2017 р., КиївХмельницький), «Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців» (2627 квітня 2018 р., м. Київ), «Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der
modernen Wissenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» (23
Januar, 2019, Dresden), «Science and practice: Implementation to modern society»
(26-28 June 2020, Manchester, Great Britain); на всеукраїнських – на науковопрактичних конференціях: «Ідея університету у європейському і національному
вимірах: традиції, сьогодення, перспективи» (3-4 листопада 2016 р., м. Львів),
«Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація» (1921 жовтня 2016 р., м. Мукачево),

«Сучасна вища освіта: проблеми та

перспективи» (21 березня 2019 р., м. Київ).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження представлено у 25
публікаціях (22 – одноосібні), із них 9 – у провідних наукових фахових виданнях;
1 – розділ монографії, 1 – методичні рекомендації, 11 публікацій у збірниках
матеріалів науково-практичних конференцій.

34

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів,

висновків до

кожного розділу,

загальних висновків,

списку

використаних джерел (усього 593 найменування, з яких 278 – зарубіжних
видань), 5 додатків. Загальний обсяг дисертації складає 320 сторінок, обсяг
основного тексту складає 196 сторінок. Роботу ілюструють 3 таблиці і 16
рисунків.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ ШВЕЦІЇ
У розділі уточнено сутність базових понять дослідження у контексті
провідних методологічних підходів, обґрунтовано ключові напрями розвитку
освіти дорослих у країнах Європейського Союзу, представлено результати
аналізу

джерелознавчої бази

з

досліджуваної проблеми,

виявлено

та

проаналізовано законодавче забезпечення системи освіти дорослих у Швеції та
здійснено періодизацію її розвитку.
1.1.

Аналіз базових понять дослідження

Підтвердження

думки

щодо

доцільності

проведення

історико-

педагогічного аналізу розвитку освіти дорослих знаходимо у О. Огієнко (2008с).
Учена підкреслює, що без знання соціально-економічних потреб суспільства, а
також філософських ідей минулого дуже важко зрозуміти сьогоднішній стан та
прогнозувати подальший розвиток цього важливого напрямку в освіті
скандинавських країн (с. 124).
Водночас вважаємо, що ретроспективному аналізу має передувати аналіз
базових понять дослідження. З метою з’ясування чинників, що впливають на
діяльність сучасної системи освіти дорослих Швеції, було виокремлено та
проаналізовано

еволюцію

змістового

наповнення

базових

понять,

що

окреслюють її розвиток.
Загалом серед основоположних понять, що впливають на розгортання
авторської думки, відносимо такі: неперервна освіта, освіта дорослих, складові
системи освіти дорослих.
Отже коротко прокоментуємо кожне із означених понять (Рис. 1.1).
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Формальна
освіта
Освіта

Безперевна
освіта

Освіта
дорослих

Неформальна
освіта
Інформальна
освіта

Рис. 1.1. Наступність аналізу базових понять дослідження
Важливими для нашого дослідження є наукові міркування щодо освіти
загалом і освіти дорослих зокрема. Погоджуючись з думкою О. Дубасенюк
(2009), що освіта є широким поняттям і у сучасному світі, відіграє інтегративну
роль при формуванні соціальних спільнот, інститутів суспільства, формуванні
взаємодії освітніх систем різних країн тощо, наголошуємо, що поняття «освіта»
є складним і багатовимірним. У межах нашого дослідження будемо визначати
«освіту» як процес і результат засвоєння знань, умінь, навичок, компетенцій і
морально-етичних норм. Зазначене тлумачення буде використовуватися нами в
подальшому аналізі систем освіти дорослих Швеції та України.
Особливості функціонування системи освіти завжди знаходилися у прямо
пропорційній залежності від тенденцій розвитку кожного суспільства, проте
найяскравіше цю залежність можна відстежити з кінці XX ст., оскільки саме у
цей час значно прискорилися глобальні і регіональні соціально-економічні зміни
й детермінували процеси, пов’язані із активним розвитком безперервної освіти.
У контексті нашого дослідження особливого значення набувають
документи європейських самітів, у яких наголошується, що «безперервна освіта
повинна стати головно політичною програмою громадянського суспільства,
соціальної єдності і занятості» (Коммюнике Комиссии Европейских Обществ,
2006); вона має вийти за рамки, що існують у розвинених країнах, зокрема,
підвищення кваліфікації, перепідготовка або ж кар’єрне зростання, має відкрити
можливості для всіх, задовільнити прагнення до знань, краси або вдосконалення
і розширення підготовки, безпосередньо пов’язаної з вимогами професійної
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діяльності, включаючи практичну підготовку (Доклад Международной
Комиссии по Образованию для ХХІ века, с. 105).
Визнаними дослідниками у галузі безперервної освіти є М. Ноулз,
М. Нокс, С. Мерріам (США), Д. Кід (Канада), Ф. Пеггелер (Німеччина),
Т. Александр, Х. Радницка, Л. Туррос (Польща). У 70-80 рр. ХХ ст. праці таких
зарубіжних вчених як Ф. Джессап (Великобританія), М. Дюрко (Угорщина),
А. Корреа (Бразилія), П. Лангран (Франція), П. Шукла (Індія) сприяли розвитку
цього освітнього напряму.
Серед зарубіжних досліджень особливий наголос робимо на наукових розвідках
скандинавських учених, зокрема й шведських, які опікувалися проблемами
безперервної освіти і освіти дорослих (Е. Андерссон, Г. Берглунд, Г. Блід,
Г. Браттсет, Й. Бремс, Б. Густавсон, Б. Йокобсен, І. Йохансон, О. Корсгард,
І. Ландстрем,

С. Ларсон,

А. Лінд,

О. Нордгауг,

Й. Новруп,

О. Ольсон,

Й. Робінсон, К. Рубенсон, К. Седерблад, А. Туйнмен, А. Фейєс та ін.).
Вагомою складової сучасної безперервної освіти є освіта дорослих, що
набуває дедалі більшого значення в європейському та світовому просторі.
Наразі

прийнято

вважати,

що

доцільність

освіти

дорослих

є

загальновизнаним фактом, адже переважна більшість країн у певному сенсі свій
технологічний, соціокультурний, економічний розвиток пов’язують саме із цим
освітнім напрямом. Так само ми погоджуємося із думкою, що освiта дорослих
iснувала завжди, оскiльки люди, впродовж життя за різних умов засвоювали й
використовували досвід своїх пращурів. Отже, освіту дорослих доцільно брати
до уваги як пролонгований процес розвитку людини, що відбувається протягом
усього життя (Лук’янова, 2009).
За О. Огієнко (2009с), освіта дорослих у скандинавських країнах загалом
та Швеції зокрема є тісно пов’язаною з іншими суспільними інститутами, вона
забезпечує випереджальний вплив на всі інші сфери (економіку, політику, науку,
право, ідеологію, мораль); є стрижнем сталого розвитку й забезпечення
стабільності в суспільстві (с. 11).
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Підкреслимо, соціальне значення освіти дорослих посилюється сучасною
демографічною ситуацією, характерною для європейських країн; складним
соціально-політичним середовищем, де повноцінний розвиток особистості стає
неможливим без активної участі в мінливих суспільних процесах й адаптації в
умовах зростаючої мобільності до культурної, етнічної та мовної різноманітності
(Андрущенко та ін., 2011, с.105-117).
Аналогічні процеси стали визначальними чинниками зовнішнього
контексту, що зумовили розвиток функціональної і структурної трансформації
освіти дорослих у скандинавських країнах у другій половині ХХ ст. Зокрема
йдеться про тенденції глобалізації, інтернаціоналізації, соціально-економічні,
науково-технічні перетворення; демографічні чинники та загальноєвропейські
тенденції розвитку систем освіти дорослих, а також динамічність освітніх потреб
дорослої людини, суспільства, ринку праці; еволюційний випереджальний
характер змін загальноскандинавської та національної освітньої політики Данії,
Швеції та Норвегії; гармонізація глобального та локального, національного і
міжкультурного (Огієнко, 2009с, с. 11).
Прогресивні ідеї цього соціально-культурного явища світового рівня
знайшли відображення у документах міжнародних організацій. Так, у декларації
Гамбурзької всесвітньої конференції ЮНЕСКО (1997 р.) зазначено, що «освіта
дорослих – це ключ у XXI століття». Проблема розвитку дорослих визначена як
пріоритетна проблема у міжнародному освітньому середовищі. На її особливому
значенні наголошувалося під час зустрічей «Великої вісімки» (Кельнська хартія,
Кельн, 1999 р.; «Освіта в змінюваному світі» (Заключний документ зустрічі
міністрів освіти «Великої вісімки», Токіо, 2000 р.). Маскатська угода прийнята
на Глобальній нараді відповідно до програми «Освіта для усіх» (2014 р.) суттєво
вплинула на обґрунтування цілей у сфері освіти запропонованих Робочою
групою відкритої Генеральної Асамблеї ООН щодо цілей у сфері сталого
розвитку. Інчхонська декларація «Освіта – 2030 (2015 р.): забезпечення
інклюзивної і справедливої якісної освіти і навчання впродовж життя»
присвячена опрацюванню нової концепції, провідна ідея якої полягала у
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перетворенні життя людей за допомогою освіти, визнанні важливої ролі освіти
як провідної рушійної сили у досягненні інших цілей сталого розвитку
(UNESCO: Roadmap for implementing the Global Action Programme 2014, p. 8;
World Education Forum, 2015).
У світовій практиці формується багаторівнева структура урядових і
неурядових організацій, що опікуються освітою дорослих: Міжнародна рада з
питань освіти дорослих; Європейська асоціація з питань освіти дорослих;
Північна рада з питань освіти дорослих; Рада з питань освіти дорослих в окремо
взятій країні. У 1972 р. сформована Міжнародна комісія з розвитку освіти, у 1976
р. розроблено рекомендації ЮНЕСКО «Про розвиток освіти дорослих» як
невід’ємної частини загальної системи неперервної освіти і навчання. Освіту
дорослих визнано інструментом просвітянської діяльності, яка доповнює
формальну освіту (Global Report on Adult Learning and Education, 2009, p. 12-13).
Навчання дорослих є специфічним механізмом мотивації і мобілізації дорослого
населення до розвитку.
На зламі ХХ-ХХI ст. у європейському соціально-культурному просторі
виникли нові чинники, які змусили модернізувати освіту дорослих. Уряди
європейських держав проводять дослідження (кількісні та якісні) у сфері
навчання протягом життя, переглядають нормативно-правове забезпечення
процесу освіти: у 2004 р. у Франції був прийнятий закон про «Індивідуальне
право на навчання», згідно з яким 20 годин на рік виділяється на навчання
працівників з недостатнім рівнем професійної кваліфікації; розробляються
стратегії, програми, інструменти та методи практичної підготовки дорослих,
програми підтримки, консультування; здійснюються експертизи проєктів, курсів
та програм (Eurydice: France, 2019).
Варто наголосити, що держава заохочує організацію та проведення
досліджень проблем безперервного навчання та рівного доступу до освіти;
активно ведеться діяльність на міжнародному та національному рівнях. Важливе
значення для суспільства є співпраця держави з організаціями, які займаються
освітою дорослих, опікуються питаннями професіоналізації безперервної освіти,
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а також встановленням нових стандартів для навчання протягом усього життя;
проводять наукові дослідження з питань розвитку освіти дорослих.
У 2006 р. Комісією європейських співтовариств у Брюсселі був зроблений
висновок про важливість ефективної системи освіти дорослих, інтегрованої в
стратегію навчання протягом усього життя, яке надає ширші можливості для
виходу на міжнародний ринок праці, поліпшення соціальної інтеграції та
підготовку до «активного старіння» в майбутньому; наголошувалося на
економічній ефективності підтримки освіти дорослих, як методу підвищення
рівня зайнятості населення, продуктивності праці, зменшення витрат за такими
позиціями, як: виплати по безробіттю, соціальні виплати, виплати в разі раннього
виходу на пенсію. До переваг безперервної освіти віднесено збільшення доходів
населення в умовах активної участі в суспільному житті, збереження здоров’я,
зниження злочинності, підвищення добробуту і самореалізація (European
Commission, 23 October 2006).
Статистичні дані переконливо доводять важливість розвитку освіти
дорослих. Так, кількість населення ЄС у січні 2015 р. становила 508,5 млн. осіб,
молоді люди (від 0 до 14 років) склали 15,6 %, працездатне населення віком від
15 до 64 років – 65,6 %. Середній вік населення становив 42,4 роки (з 2001 по
2015 рр. вік збільшився на 4,1 роки), шкала середнього віку зросла (з 38,3 до 42,4
років). Чисельність народжуваності у Європі зменшується прямо пропорційно
збільшенню тривалості життя. Молоді люди у віці до 14 років складають лише
15,6 %, тоді як працездатне населення від 15 до 64 – 65,6 % від загальної
чисельності. Кожен восьмий з молодих людей в ЄС віком від 25 до 34 років бере
участь у різних формах освіти дорослих: курсах, тренінгах, дистанційному
навчанні, стажуванні. У 2011 р. більшу частину людей, які здобували додаткові
навички, складали люди у віці від 25-64 (Eurostat, 2015). У 2019 р. тривалість
життя у Швеції становила 84,7 років для жінок та 81,3 роки для чоловіків
(European Commission: Demographic situation, 2020).
У Європі, згідно даних Бюро статистики праці (Bureau of Labor Statistics,
2019), особи, народжені в період з 1957 по 1964 рр. змінили свою кар’єру
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дванадцять разів протягом трудового життя. Дослідницька компанія Gallup
інформує про 21 % молодих людей народжених у 2000-х, яким довелося змінити
місце роботи за останній рік (Eurostat, 2015). За результатами звіту РЄ 2020, за
10 років ЄС вдалося досягнути показників, намічених у 2010 р., а частка тих, хто
виходить з освітнього процесу у ранньому віці, скоротилася на 4,1 %; відсоток
людей, які здобули освіту у віці 30-34 років зріс до 40,7 % (Eurostat, 2020).
В умовах постійних суспільних змін перед освітою дорослих постають нові
виклики, які вимагають модернізації змісту та форм освіти, переосмислення
традиційних моделей навчання, застосування нових порівняльно-педагогічних
методів з метою виявлення оптимальних шляхів розвитку національної системи.
На

підтвердження

означеної

думки,

наведемо

результати

досліджень

американських економістів, якими встановлено, що рівень професійних знань,
щорічно поновлюється на 20%. У США у 70-х рр. ХХ ст. було запроваджено
термін «напіврозпад компетентності» – період, коли від моменту закінчення
вищого закладу освіти у результаті надходження нової наукової та технічної
інформації рівень професійної компетентності зменшується на 50%. Останніми
роками цей період має тенденцію до значного скорочення. Таким чином,
постійне оволодіння новими знаннями, методиками і технологіями є безумовним
чинником підтримки відповідної кваліфікації фахівців, що й обґрунтовує
доцільність розвитку освіти дорослих.
У сучасних дослідженнях освіту дорослих зазвичай трактують як:
«цілеспрямований процес розвитку і виховання особистості шляхом реалізації
освітніх програм і послуг, здійснення освітньо-інформаційної діяльності в межах
та

поза

межами

загальної

середньої,

професійно-технічної,

вищої

і

післядипломної освіти» (Лук’янова, 2011b); процес, що «здійснюється впродовж
життя і охоплює комплекс формального, неформального та інформального
навчання, передбачає участь дорослих у різноманітних освітніх програмах,
цілеспрямовану діяльність освітніх установ для навчання різних категорій
дорослих, законодавчу підтримку, професійну підготовку андрагогів» (Бідюк,
2012).
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Один із засновників цього освітнього напряму американський вчений
М. Ноулз вважає, що термін «освіта дорослих» вбирає три різних значення:
широке (процес навчання), вузьке (комплекс організованих дій щодо навчання
дорослих, які здійснюється багатьма закладами з метою досягнення специфічних
цілей) та сукупне, що уможливлює сприйняття освіти дорослих як діяльність
соціального інституту задля задоволення потреб дорослої людини в освіті,
культурі, адаптації до швидкоплинних суспільних змін (Knowles, 1980, p. 25).
Метою освіти дорослих, як зазначають дослідники, є всебічний розвиток
особистості, її самоактуалізації, самостійності та відповідальності, здатності
адаптуватися до динамічних змін на ринку праці.
У межах нашого дослідження будемо спиратися на підходи ЮНЕСКО
щодо форм освіти дорослих, зокрема загальновизнаними є: формальна,
неформальна, інформальна.
Формальна освіта – це офіційна система освіти країни, за результатами якої
надається диплом установленого зразка. Неформальне навчання – це освіта, яку
здобувають поза формальною системою (документ державного зразка не
надається). Інформальне навчання – це формування і збагачення установок,
освоєння нових знань і вмінь, що відбувається поза межами системи освіти як
специфічним соціальним інститутом, під час повсякденної життєдіяльності
людини через спілкування, читання, відвідування установ культури, навчання на
своєму досвіді і досвіді інших (Маслова, 2004, с. 7). Слід підкреслити, формальне
навчання повністю регулюється державою, тоді як неформальне лише частково,
інформальне не підпадає під реальні впливи механізмів державного управління.
У доповіді ЮНЕСКО «Навчатися бути» зроблено наголос, що освіта не
повинна обмежуватися стінами школи. Усі заклади, незалежно від свого
безпосереднього призначення повинні використовуватися для освіти: «…люди
досі вірять, що освітній процес обмежений, за вибором, в період між дитинством
і дорослим життям. І що потрібно намагатися забезпечити всіх, після закінчення
школи, знаннями і навичками, які будуть слугувати їм решту життя» (Faure,
Herrera, & Kaddoura, 1972, p. 83).
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Науковцями доведено, що формальну або інституційну освіту слід
розглядати як «загальноприйнятий, традиційний вид освіти, представлений
традиційними

формами освіти, який здійснюється в освітніх установах за

навчальними планами та програмами, що відповідають державним стандартам,
та певними вимогами до рівня підготовки випускника навчального закладу й
завершується одержанням диплома (сертифіката). До закладів, які забезпечують
формальну освіту, належать вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації як
державної, так і приватної форми власності (за денною, вечірньою й заочною
формами навчання): університети, інститути, академії, консерваторії, коледжі,
технікуми, вищі професійні училища, магістратура, аспірантура, докторантура,
набуття другої спеціальності, система закладів післядипломної освіти» (Сігаєва,
2012, с. 28).
Формальна освіта дорослих у контексті нашого дослідження і з
урахуванням законодавства Швеції другої половини ХХ ст. співвідноситься зі
шкільною освітою дорослих у цій країні, а неформальна – з позашкільною.
Водночас підкреслимо, що нині у розвинених країнах світу набула
активного розвитку неформальна освіта, яка перетворилася у впливову й
самостійну ланку національної системи освіти. Як припускає О. Огієнко (2009),
через кілька десятків років неформальна освіта стане домінуючою у системі
освіти дорослих (с. 337).
Як свідчить аналіз наукових досліджень з цієї проблеми, розвиток
неформальної

освіти

є

вагомим,

закономірним

чинником

розбудови

демократичних процесів в освіті. Її актуальність відображено в нормативних
документах міжнародних організацій ЮНЕСКО, Європейського Союзу,
Міжнародної організації праці тощо. Так, у Меморандумі Європейської Комісії
2000 р. неформальна освіта розглядається як важлива складова неперервного
навчання, дає молоді й дорослим змогу набувати знання, уміння й навички,
формувати погляди й адаптуватися до постійних змін у соціальному середовищі
(Memorandum on Life-Long Learning, 2000, p. 8).

44

Проблема неформальної освіти висвітлена у багатьох працях зарубіжних
вчених Р. Дейва, К. Куллена, М. Форесті, П. Девіса, М. Ераута, Д. Філда,
П. Фордхема, Х. Коллі, П. Ходкінсона та ін.
Для нас особливий інтерес становлять праці скандинавських учених з
проблем неформальної освіти. Так специфіку неформальної освіти дорослих
вивчали

Л. Арвідсон,

Г. Блумквіст,

Б. Густавсон,

Т. Дахл,

Л. Еріксон,

І. Ландстрем, С. Ларсон, А. Свенсон, M. Торстенсон та ін., особливості
функціонування вищих народних шкіл та навчальних гуртків досліджували
Г. Блід, Г. Браттсет, С. Ларсон, О. Ольсон та ін.
Шведський вчений Г. Блід доводить, що неформальна освіта має глибше
історичне коріння, ніж формальна (Blid, 2000). Аналіз останніх досліджень і
публікацій підтверджує інтерес наукової спільноти України до проблем
неформальної

освіти

(В. Давидова,

Е. Богів,

О. Василенко,

Н. Горук,

О. Лазоренко та ін).
Л. Лук’янова (2011b) розглядає неформальну освіту як таку, що
здійснюється в «освітніх установах або громадських організаціях (клубах,
гуртках), під час індивідуальних занять з репетитором, тренером і зазвичай не
підтверджується наданням документа» (c. 327-333). У дослідженнях Л. Сігаєвої
(2011, c. 38-42) неформальна освіта за своєю суттю є культурно-освітньою
роботою з урахуванням потреб і інтересів слухачів без отримання диплому.
Е. Гусейнова (2012) до сфери неформальної освіти відносять індивідуальні
заняття під керівництвом тренерів чи репетиторів, тренінги та короткотермінові
курси, що переслідують практичні короткострокові цілі. За визначенням
А. Гончарук

(2012,

с.

31-36),

неформальна

освіта

є

організованою,

структурованою та цілеспрямованою навчальною діяльністю, що здійснюється
за

межами

закладів

формальної

освіти,

спрямована

на

задоволення

найрізноманітніших освітніх потреб різних, у тому числі вікових груп населення
та не надає легалізованого диплома.
Піднімаються питання щодо економічної обґрунтованості неформальної
освіти у період криз та соціальних змін. Неформальна освіта створює дешевший
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та доступніший шлях до освіти усім, навіть найбіднішим прошаркам
населення, оскільки цей вид освіти призначений для всіх вікових категорій
населення, має організований, цілеспрямований характер, але, на відміну від
формальної освіти, здійснюється поза офіційними навчальними закладами
(Митина, 2004, с. 168).
У контексті нашого дослідження набуває значення точка зору щодо
основної ознаки неформальної освіти – відсутність стандартизованих вимог до
результатів навчальної діяльності. Ця сфера освітньої практики зазвичай
зорієнтована на поповнення знань і умінь в галузі аматорських занять, розваг, з
метою розширити культурний кругозір й набути знання і уміння, необхідні у
побуті, в сфері міжособистісного спілкування, для компетентної участі в різних
видах соціально значимої діяльності» (Огарев, 2005, с. 62-63).
О. Аніщенко, Л. Лук’янова зазначають, що неформальна освіта дорослих
здійснюється згідно з інтересами та потребами окремих категорій дорослих у
спеціалізованих навчальних центрах, шляхом навчання на різних курсах, у
гуртках за інтересами, завдяки спілкуванню через мережу Інтернет (Аніщенко,
Лук’янова, 2013a).
Неформальна освіта дорослих, на нашу думку, забезпечує соціальну
інтеграцію різних категорій дорослого населення до вирішення соціальноекономічних проблем конкретного суспільства, сприяє підвищенню статусу
громадянина, його конкурентоспроможності на ринку праці. С. Сисоєва (2011) в
удосконаленні неформальної освіти дорослих вбачає розширення варіативності
освітніх можливостей для саморозвитку особистості, врахування пізнавальних
потреб усіх вікових категорій громадян.
Отже, неформальна освіта – це навчальна діяльність у робочий чи
позаробочий час, вона не є структурованою, організованою чи спланованою; як
навчальний процес відповідає структурі цієї діяльності, набуває організованої
форми, не належить до державних програм обов’язкової освіти їй притамання
цілеспрямованість (Colley, Hodkins, & Malcom, 2003, p. 63). Її розглядають і як
організовану, структуровану та цілеспрямовану навчальну діяльність, що
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здійснюється за межами закладів формальної освіти, спрямовану на
задоволення найрізноманітніших освітніх потреб будь-якої людини, що визнана
дорослою в тому суспільстві, до якого вона належить, проте не надає
легалізованого диплома (Гончарук, 2012, с. 33).
Неформальна освіта протягом життя, як зазначають О. Аніщенко (2015),
О. Василенко (2013), С. Зінченко (2010), забезпечує різноманітним групам
населення можливість адаптуватися до мінливих умов життя. Вона передбачає
освіту, спрямовану на адаптацію й реабілітацію соціальних і професійних груп,
не

здатних

самостійно

пристосуватися

до

швидкозмінного

соціально-

економічного середовища. На думку науковців, вітчизняна неформальна освіта
дорослих забезпечує соціальну інтеграцію різних категорій дорослого населення
до розв’язання соціально-економічних проблем суспільства, сприяє підвищенню
статусу громадянина в суспільстві, його конкурентоспроможності на ринку
праці. В Україні неформальну освіту дорослих розглядають як провідний фактор
соціального й економічного розвитку країни, спрямований на задоволення
освітніх потреб різних категорій громадян зокрема і зростання освітнього
потенціалу суспільства загалом.
Інформальна освіта – це навчальна діяльність, що відбувається в
оточуючому культурно-освітньому середовищі під час спілкування, читання,
перегляду телепередач, відвідування установ культури, подорожей тощо.
Інформальна

освіта

дорослих

забезпечує

задоволення

різноманітних

індивідуальних освітніх потреб громадян, наприклад, мовну підготовку,
отримання психологічних, культурологічних та інших знань, комунікативних
навичок та умінь (Огієнко, 2008b). Це щоденна навчальна діяльність особи, що
відбувається на робочому місці, у колі сім’ї чи на відпочинку. Вона не
організована, не структурована в термінах цілей, часу чи підтримки, у більшості
випадків є мимовільним, відбувається без усвідомлення як навчання (CEDEFOP,
2008, с. 133).Зазвичай ця освіта реалізується через засоби масової комунікації,
спілкування і обмін цікавою інформацією для дорослих, відвідування

47

культурних установ, через самоосвіту. Її особливість полягає у незавершеності
й створенні умов для саморозвитку особистості дорослої людини.
Інформальна освіта дорослих здійснюється через засоби масової
комунікації, спілкування, відвідування культурних установ, через самоосвіту.
Таку освіту науковці розглядають як аматорську, що задовольняє потреби та
інтереси особистості. Особливість інформальної освіти полягає в тому, що вона
ніколи не завершується, але створює умови для саморозвитку особистості
дорослої людини (Лук’янова, 2013b).
На відміну від формальної неформальна й інформальна освіта не мають
часових обмежень вікових, професійних або навіть інтелектуальних обмежень
щодо їх учасників освітнього процесу.
Узагальнене

представлення

форм

освіти

дорослих

знаходимо

у

дисертаційному дослідженні О. Огієнко, де конкретизовано, що «формальна
освіта передбачає навчання на загальному і/або професійному рівні освіти й
завершується

видачею

документу,

що

підтверджує

отриману

освіту;

неформальна освіта здійснюється поза формальною у різноманітних формах
(навчання в освітніх закладах, громадських організаціях, в клубах, за допомогою
тренерів), але носить цілеспрямований, системний характер; інформальна освіта
передбачає індивідуальну пізнавальну діяльність упродовж життя, але не є
цілеспрямованою» (Огієнко, 2007).
1.2. Становлення і розвиток освіти дорослих у Швеції
Проведений аналіз базових понять дослідження сприяв зануренню у генезу
проблеми становлення і розвитку освіти дорослих у Швеції на тлі аналогічних
процесів, що відбувалися в інших європейських країнах.
Так дослідження шведської моделі освіти дорослих здійнені М. Лещенко
(2011), О. Огієнко (2009a), І. Сілютіною (2016), Ю. Руднік (2013), В. Давидовою
(2008) та ін. дозволили виявити вектори розвитку освіти дорослих, обґрунтувати
загальні тенденцій та визначити особливості її розвитку в різні історичні періоди.
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Цікаві

історичні

факти

знаходимо

у

дослідженнях

польського

компаративіста Т. Малішевського (Maliszewski Т, 1999, p. 388-395), присвячених
педагогічному аналізу діяльності вищих народних шкіл

Швеції (Folk high

Schools). Велика увага вченим приділялася вивченню соціально-економічних,
політичних, культурних умов і національних традицій країни, які створюють
серйозний вплив на організацію освіти дорослих. Автор досліджував
неформальне, ліберальне утворення дорослих в Швеції, аналізував стан і
тенденції розвитку вищих народних шкіл Швеції в період 1868-1996 рр.;
розглянув вплив соціально-економічних, політичних і культурних факторів на
функціонування народних шкіл.
Тенденції розвитку освіти дорослих у Швеції обґрунтовано вітчизняними
науковцями. Так, О. Огієнко (2008d), Т. Мовчан (2012), Л. Лук’янова (2017, с. 7074) до провідних тенденцій відносять створення умов для виховання соціальноактивних громадян, творчих членів суспільства, які постійно збагачують систему
загальнолюдських і національних цінностей та ідеалів, приймати участь в
управлінні

суспільством,

брати

на

себе

відповідальність

за

власну

життєдіяльність і життя своєї сім’ї, за збереження природи, за долю своєї країни
та світу; задоволення поточних та перспективних потреб дорослої людини і
нових потреб виробництва, забезпечення економічної, соціальної, культурної
сфери у кваліфікованих спеціалістах, яким притаманний широкий загальний,
професійний світогляд та професійна мобільність; освітні традиції та технології
спрямовані на відтворення соціального досвіду, використання інноваційних
підходів, форм і методів навчання; розвиток компетентності, професійних та
особистісних якостей; підвищення розуміння і розвитку демократії.
Для громадян Швеції, країн ЕС та Швейцарії формальна освіта дорослих
(Komvux) є безкоштовною, що впливає на рівень освіченості населення. Як
формальна, так і неформальна освіта у Швеції мають спільні стимули,
гарантують зручний навчальний процес, беручи до уваги вікову, демографічну,
кадрову ситуацію у країні. Муніципальні установи для дорослих ведуть
навчання, що відповідає змісту програм середньої та вищої середньої школи.
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Контингент учнів складається з людей, які не змогли отримати належної освіти
у юному віці.
У Швеції існує чітка система розподілу обов’язків між провайдерами
освіти для дорослих «vuxenutbildning»: муніципальна (формальна) освіта для
дорослих – Komvux (kommunal vuxenutbildning); муніципальна освіта для
дорослих з обмеженими можливостями – Särvux (särskild utbildning för vuxna);
освіта для іммігрантів – SFI (svenskaundervisning för invandrare); додаткова
професійна освіта – vocational training; народна освіта (Folkbildningsrådet)
складається з народних вищих шкіл, навчальних асоціацій, гуртків та курсів
(Eurydice, Adult Education and Training, Sweden, 2018).
Särvux опікується освітою людей з обмеженими можливостями, а
викладання, зазвичай, передбачає високий ступінь неформальних робочих
годин. Проблематика підготовки кадрів для освіти дорослих у Швеції набуває
актуальності на початку XXI ст. Навчання протягом життя накладає певну
матрицю вимог до методики, технологій та змісту освіти; педагог повинен бути
готовий

до

навчання

різновікових

груп

населення

та

демонструвати

міждисциплінарну компетентність.
Досліджуючи генезу освіти дорослих (П. Андерсон (2013), М. Копсен
(2013), C. Латке та Е. Ніссль (2008), М. Мілан (2014), С. Антера (2017)), можна
констатувати, що перший крок до визнання права людини на освіту протягом
життя у Європі був зроблений Марією Терезою у 1774 р., що створило підставу
для відкриття перших читальних залів, товариств, громадських бібліотек.
Ера індустріалізації в європейському і шведському суспільстві призвела до
збільшення робітничого руху; зростала кількість населення, яке мігрувало з сіл у
міста, промислові центри, де функціонували заводи, шахти та промислові
підприємства. У такому середовищі виникає попит на освіту малоосвічених
громадян, починають формуватися різноманітні освітні групи: лекційні общини,
вищі народні школи, навчальні кружки, асоціації, організовується культурна
діяльність за напрямками, відкриваються громадські бібліотеки.
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Варто наголосити, що ідея навчання дорослого населення викликала
супротив соціального руху, який вважав «нерелігійне» навчання зайвим та навіть
шкідливим. Відомий шведський єпископ Е. Теґнер (Maliszewski, 1999)
стверджував, що освіта робочих мас повинна бути виключно релігійною.
У 1830 р. у Швеції з`являються перші публікації на захист народної освіти
(“Skånska Correspondenten”; Report on the General Organization of Public
Instruction; “Om de danska folkhögskolorna”; “Göteborgs Handels - och
Sjöfartstidning”;

“Nordisk

Tidskrift

för

Politik,

Ekonomi

och

Literatur”;

“Aftonbladet”), студентські товариства ведуть просвітницьку діяльність,
проводиться кампанія НВШ (FHS campaign) у межах якої періодичні видання
популяризують ідею освіти дорослих; педагоги вивчають організацію та
особливості функціонування народних вищих шкіл, зокрема: Франс Адольф фон
Шеле (Frans Adolf von Schéele), директор однієї з шведських шкіл, прагнувши
розширити можливості навчального закладу для освіти дорослих, вів
консультативну кореспонденцію з

Крістіаном Флором (Christian Flor),

директором народної вищої школи у м. Реддінг (Rødding); у 1949 р. шведський
педагог Йонас Х. Екендал (Jonas H. Ekendal), з ціллю перейняття досвіду,
відвідував Академію Ґрундтвіґа у м. Соро та Народну Вищу Школу у м. Ріслінге
(Ryslinge), Данія, та опублікував свої враження; Ф. Ф. Карлссон (F. F. Carlsson),
міністр освіти в уряді Луїса Де Гіра, був захисником народних вищих шкіл, у
1860-х роках неодноразово виступав у шведському уряді з підтримкою освіти
для населення (Simon, 1960; Tengberg, 1968; Stalberg, 1952); Елен Кі (1849–1926),
шведська авторка та педагог, працювала вчителем та викладачем у період
робітничих рухів, визначала "bildning" (народну освіту) як те, що залишається,
коли ти забуваєш те, що вивчав; Шведський філософ Рагнар Олссон вважав, що
“народна освіта” сприяє формуванню себе в соціальну людину, готовності до
життя (Ohlsson, 1982).
Освітні реформи 1860-х років ініціювали муніципальну автономність та
створення вищих народних шкіл, які б керувалися ідеями датського філософа
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C. Ґрундтвіґа про «загальну громадську освіту», стимулювали до духовного
розвитку, моральності та виховання гуманістичних поглядів (Maliszewski, 2014).
Проєкт нового навчального закладу для дорослих і молоді повинен був
сприяти розвитку вільної особистості, «пробудженню» народу і демократії.
«Школа для життя», як назвав її C. Ґрундтвіґ, повинна була відповідати на
виклики політичного, культурного і економічного середовища того часу, курси
для сільської молоді і дорослих прагнули підготувати людей, які будуть
компетентні в питаннях державної та національної тематики. Важливими
компонентами нової педагогічної концепції були єдність навчання і життя,
демократичність та доступність, які, сьогодні є основоположними принципами
освіти дорослих у Швеції (Maliszewski, 2014, p. 387-395).
Народні вищі школи (НВШ) Швеції надавали більшого значення
отриманню фактографічних знань, компетентностям у соціальних науках і
освоєнню практичного професійного досвіду. Л. Хольстрем (Om den svenska
folkhögskolan, 1871), якого іноді називають батьком шведського руху НВШ,
говорив про цю характерну відмінність у такий спосіб: «Датські НВШ пробували
формувати почуття, шведські – розвивати інтелект» (Модельная программа
подготовки андрагогов, 2011, c. 198).
Шведські народні вищі школи, стверджує Б. Густавссон (2010), не
спиралися на націоналістичну романтичну ідеологію. Натомість, черпали
натхнення у Просвітництві та ідеях Е. Канта. Наукові студії Х. Ларссона (Hans
Larsson), який досліджував неформальний і самовиховний характер навчального
процесу в НВШ вплинули на становлення філософії вільної освіти дорослих у
Швеції (Gustavsson, 2010).
У 1884 р. інститути і лекційні товариства спрямовували свою діяльність на
навчання робітничого класу, а лекційна діяльність отримала державну
підтримку. У 1880 р. був заснований Стокгольмський робочий чоловічий
інститут, який став першим з цілого ряду подібних інститутів, що виникли після
нього. Згодом, у 1902 р. було організовано навчальний гурток в м. Лунд на півдні
Швеції, який вважають першим навчальним гуртком сучасного типу. Такі гуртки
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координувалися

не

вчителями,

а

так

званими

координаторами,

адміністраторами, керівниками. Поступово виникає професійна концепція
педагога для дорослих, яка актуалізує особливості професії андрагога.
Ідея народної вищої освіти інтегрує у загальноєвропейський простір та
набуває популярності у національних освітніх системах Англії, Австрії,
Нідерландів, Німеччини.
У 1886-1887 роках з ініціативи доцента Віденського університету
Л. Гартманна

було

створено

Товариство

народної освіти,

при

якому

організовували науково-популярні курси для дорослих. У 1893 р. сенат
Віденського університету затверджує комісію з народних лекцій при
Віденському університеті, у співпраці з просвітницькими громадськими
ініціативами розробляється план створення народного університету у м. Відні.
Починають свою роботу Вечірня школа у м. Страсбурзі, Академічні курси для
робочих в м. Мюнхені (Модельная программа подготовки андрагогов, 2011, с.
166).
Наукові дослідження (В. Давидова (2008), І. Фольварочний (2010, 2016),
О. Огієнко

(2008),

І. Сагун

(2011),

О. Марченко

(2010)

обґрунтовують

виникнення руху «університетського розширення» (university extension), у
процесі якого елітарні навчальні заклади роблять спроби скоротити культурний
і освітній розрив між різними соціальними групами шляхом організації
відкритих курсів. Відкриті університети, що пропонували дистанційне навчання,
зробили освіту доступною для широких верств населення і були розповсюджені.
Освіта дорослих має глибоко вкорінені традиції у Швеції. Вже на початку
XIX ст. були створені перші народні середні школи за датським зразком. На
рубежі століть, перші дискусійні товариства та дослідницькі гуртки були
створені в результаті основних популярних рухів дорослих (рух стримування,
робітничий рух і вільний церковний рух). Також у цей час було започатковано
перший дистанційний інститут у м. Гермодс. У першій половині XX ст., завдяки
муніципальним та приватним ініціативам, було започатковано велику кількість
технічних вечірніх шкіл, комерційних коледжів та професійно-технічних
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училищ, що дозволило молоді та дорослим брати участь у професійній освіті
під час вечірніх курсів.
Наприкінці 1800-х років у Швеції почали створюватися навчальні гуртки
як об’єднання невеликої групи людей (до 12 осіб) за інтересами. Просвітницька
роль таких об’єднань активувала появу соціальних рухів, які відстоювали права
всіх верст населення на освіту незалежно від рівня добробуту та соціального
статусу – все це сприяло створенню сучасних навчальних закладів для дорослих
(Volkshochschulen).
Ряд навчальних закладів для дорослих започаткували спеціальні вечірні
курси, що стало передумовою створення асоціацій. Було започатковано дві
державні школи для дорослих (SSV) в м. Норрчепінг (1956) та м. Херносанд
(1962), щоб надати дорослим можливість здобути освіту, головним чином за
допомогою листування (OECD, 2000:9).
У першій половині XX ст. зростає актуальність освіти дорослих. З
удосконаленням роботи засобів масової інформації відбувається формування
громадських рухів. У 1903 р. у Швеції було cтворено Першу національну
асоціацію освіти (Folkbildningsförbundet), яка з моменту свого заснування
пропагувала ідею безперервного навчання. Відповідальність за освітню
діяльність переходить до асоціацій, які стають осередками вільної, незалежної
від держави і церкви освіти дорослих у Швеції.
У середині XX ст. відродження освіти дорослих у Європі стало відповіддю
на «освітню кризу» після двох світових війн, велика кількість людей потребували
професійного

навчання,

підвищення

кваліфікації,

що

дало

б

змогу

пристосуватися до «нового» життя, сприяло б професійній інтеграції або
реінтеграції, зберегло б зайнятість населення, активізувало б економічний,
соціальний і культурний розвиток.
Федеральний

міністр

економічного

співробітництва

та

розвитку

Німеччини Г. Мюллер (2019) наголошував на тому, що навчання протягом
усього життя є основою розвитку інтелекту, терпимості, рівності, запобігання
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конфліктам, миру вдома і між народами, нічого так не потребує світ, як освіта
(Gerd Müller, 50 years of DVV International, May 2019).
У Швеції державне зацікавлення у безперервному навчанні дорослих дало
поштовх для створення муніципальних навчальних центрів, які опікувалися
освітою

дорослого

населення

разом

з

вищими

народними

школами.

Орієнтуючись, в першу чергу, на міське населення, центри пропонували
короткострокові курси «без відриву від виробництва» (від 1 до 14 днів), з часом
виникає концепція довгострокових спеціалізованих курсів.
Основи шведської освітньої стратегії використовувалися країнами, які
брали участь у Другій світовій війні. Солдати, які поверталися з фронту,
потребували підтримки під час соціальної адаптації, виникла необхідність
створення освітніх центрів для людей різного віку для опанування нового фаху
або оновлення набутих компетенцій (New World Encyclopedia, 2016). Уряди
європейських держав визнали необхідність започаткування програм для
колишніх солдат, які бажали отримати професію (Cabau, 2005). У 1945 р. у
Люксембурзі, з ініціативи робітничих рухів, християнських спілок та
професійних палат економічного сектору, були організовані курси для дорослих.
Програми

розвитку

освіти

відображали

концепцію

безперервного

навчання, яке сприяло б соціально-культурній гармонії та взаємодії. З огляду на
ці факти, виникає необхідність у розробці нормативно-правової бази.
Окремого закону про освіту дорослих у Швеції немає. Слід підкреслити,
що система формальної освіти дорослих країни має три складові: базова освіта,
старша середня та додаткова (доповнювальна) освіта, кожна з яких регулюється
відповідним законодавством. Зокрема базова освіта дорослих унормовується
Законом про освіту, нова редакція якого набула чинності 1 липня 2011 р.
(Лук’янова, 2017, с. 70).
Згідно із Законом про освіту у Швеції муніципалітети зобов’язані надавати
інформацію про базову освіту дорослих. Кожен громадянин муніципалітету
старше 20 років має право на здобуття базової освіти для дорослих, яка є
безкоштовною і необов’язковою. Вона має на меті надання дорослим знань та
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вмінь, які необхідні їм для участі у соціальному та професійному житті
(вивчення англійської мови, шведської (або шведської як другої), математики та
соціальних наук, які є необхідними для одержання сертифікату, що засвідчує
завершення обов’язкової середньої освіти).
У

другій

законодавчих

половині

актів,

ХХ

століття

стратегічних

розпочалася

документів

активна

урядових

та

розробка

неурядових

громадських організацій Швеції та ЄС. Зокрема, було стоврено законодавчий акт
Skollag (2010:800), у якому відображено ключові положення з регулювання
діяльності

закладів

муніципальної

освіти

для

дорослих

(kommunal

vuxenutbildning)), навчання для іммігрантів (sfi), Центру з організації дозвілля
(fritidshemmet), уточнення щодо прав та обов'язків суб’єктів освіти дорослих, в
тому числі муніципальних і незалежних шкіл (fristående skolor); Постанову про
державні дотації на ліберальну освіту дорослих (Förordning (2015: 218).
Велике значення для розвитку освіти дорослих має створення Шведської
національної ради з питань освіти дорослих (Folkbildningsrådet), яка є
некомерційною організацією з делегованими завданнями від уряду та
парламенту. Розроблено Програму освіти (Läroplan för vuxenutbildningen), де
описано цілі муніципальної освіти дорослих, Національного агентства з питань
освіти, Шведської асоціації освіти дорослих (Studieförbunden), яка виконує
функцію національного довідкового центру (Eurydice: Legislation and Official
Policy Documents, 2019).
Активно функціонують Міжнародна рада з питань освіти дорослих,
Європейська асоціація з питань освіти дорослих, Північна рада з питань освіти
дорослих, Європейське бюро з питань освіти дорослих, Асоціація безперервного
навчання (Studiefrämjandet) – найбільший навчальний центр освіти дорослих у
Швеції, Комісія з пілотних проєктів у сфері освіти дорослих Швеції (FÖVUX),
Європейське співтовариство досліджень у сфері освіти дорослих (ESREA),
Міжнародна інформаційна платформа Cedefop та ін.
Друга половина XX ст. характеризується пожвавленням міжнародної
діяльності, активізації співпраці у сфері освіти дорослих, спрямованої на
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подолання безробіття, які торкнулися і шведського суспільства. Так, у 1959 р.
починає свою діяльність Асоціація безперервного навчання (Studiefrämjandet) –
один з найбільших навчальних центрів освіти дорослих у Швеції; у 1967 р.
засновано асоціацію Освіти дорослих Швеції (Studieförbundet Vuxenskolan) з
метою об’єднання людей різного віку та національностей; у 1970 р. створено
Комісію для пілотних проектів у сфері освіти дорослих Швеції (FÖVUX);
Університет Лінчопінга проводить підготовку педагогів для роботи з дорослими.
Освіта перетворюється на політичний інструмент встановлення гармонійних
відносин між державою та особистістю, невід’ємним правом людини, що
формує соціальну рівність, здатність до оновлення. З 1980-х розробляється низка
законів: Про замовну освіту (SFS 1986:65 and SFS 1992:65), заклади отримують
можливість формувати освітні програми, які повністю оплачувалися компаніями
та органами влади (OECD, 2000:34); Про розширення освіти дорослих та
підтримку дорослих студентів (OECD, 2000:59); Про розширення та підтримку
освіти дорослих (1975:23); Про цілі освіти дорослих (School Act (SFS
1985:1100)); Про надання відпусток для навчання (OECD, 2000, p. 10). З 1997 р.
Швеція інвестувала понад 20 млрд. національної валюти у освіту дорослих, був
утверджений план дій по залученню ста тисяч студентів у процес навчання
щороку (European Commission, 2015).
Міжнародна діяльність Швеції зосереджена на підтримці заходів та
проєктів, які сприяють популяризації безперервного навчання, країна бере
активну участь у міжнародних проектах, конференціях, семінарах присвячених
розвитку системи освіти дорослих: Австрійська конференція з освіти дорослих
(KEBÖ) стала платформою для обговорень та співпраці в освіті дорослих,
статистичні дані, які надає організація, вважаються найбільш широкою базою з
питань освіти дорослих; Європейське співтовариство досліджень у галузі освіти
дорослих (ESREA), створене у 1991 р., – інформаційна платформа для тих
науковців, які проводять теоретичні та емпіричні методи дослідження у сфері
освіти дорослих; П’ята міжнародна конференція з освіти дорослих, що пройшла
у м. Гамбург у 1997 р., визнала освіту дорослих та неформальна освіту ключем
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до XXI ст. та одними з унікальних засобів стабільного суспільного розвитку
(UNESCO, 17-18 July, 1997, p. 11-16).
Активна кампанія з популяризації освіти дорослих, яка розпочалася у 1960х рр., вплинула на те, що сьогодні Швеція займає провідні позиції серед
європейських держав за кількістю населення, залученого до освіти протягом
життя. Освітня децентралізація, державна підтримка інтелектуального розвитку
населення прискорили ріст шведської економіки (Kim, 2008, p. 234-242).
Освіта дорослих у Швеції характеризується полікультурністю, розробка
законодавчого забезпечення освіти дорослих відбувається з урахуванням досвіду
та рекомендацій європейських держав, зокрема: визнання у Франції права на
безперервну професійну підготовку у 1971 р.,

формування розробок та

пропозицій щодо забезпечення якості безперервного професійного навчання у
1985 р., посилення співпраці між державною службою зайнятості та
навчальними закладами, спрощення процедури допуску до навчання, видачі
підтверджуючого свідоцтва про здобуті навички, дипломів, отриманих на
підставі пройдених кредитів та у системі неформальної освіти, створення
інформаційної платформи у сфері освіти дорослих GRETA (1974 р.), надання
фінансової підтримки та кадрового забезпечення безперервного навчання
дорослих; визнання необхідності безперервного професійного навчання та
освіти у Люксембурзі у 1979 р. та відкриття центрів безперервної освіти
(Eurydice: Luxemburg, 2018/2020); фінансування освіти для проблемних та
незахищених верств населення, з особливою увагою до полегшення доступу до
навчання у Австрії (European Commission: Austria, 2018); відкриття університетів
третього віку у Німеччині, при яких починають діяти різноманітні курси за
предметною тематикою – від загальної побутової та політичної до професійної
та академічної освіти, розробляється стратегія розвитку освіти дорослих, у якій
до головних зобов’язань уряду віднесено:

забезпечення розвитку освіти

дорослих, створення суспільної мотивації до формування нових та оновлення
попередньо здобутих компетенцій, децентралізація та надання самостійності
провайдерам освіти дорослих, підтримка професійної рівності, співпраця між
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постачальниками освіти та користувачами, зміцнення співпраці між освітніми
секторами. Освіту дорослих визнано інструментом просвітянської діяльності,
яка доповнює формальну освіту (Global Report on Adult Learning and Education,
2009, p. 12-13).
На основі вивчення наукових джерел можемо констатувати, що основними
характеристиками шведської системи освіти дорослих є пріоритетність;
унікальність і специфічність; соціальна спрямованість; поєднання глобального
та національного; мобільність і гнучкість; випереджувальний розвиток;
відкритість; гармонійність; масовість; гармонійне поєднання традиційного та
сучасного; стабільність та ефективність.
П.

Расмуссен

(2014)

розглядає

навчання

координаційної політики Європейського Союзу

дорослих

як

елемент

та реакцію на «старіння

суспільства». На думку К. Паулюс (2015) стратегії розвитку освіти дорослих у
Європі сприяють її розширенню та урізноманітненню.
У Швеції інформування населення щодо можливості безперервного
навчання, доступних програм та курсів для дорослих, зокрема з розвитку
культури іншомовного спілкування, відбувається під час організації заходів
присвячених освіті дорослих, що сприймається як нагода для обговорення,
моніторингу та впливу на розвиток безперервного навчання (Vuxenutbildningens
dag i Linkoping, 8-9 April, 2019).
Міністр освіти та науки Швеції А. Екстром у своєму виступі під час
відкриття заходу до Дня освіти дорослих 2019 р. наголосив на таких ключових
завданнях: визнання неформальної освіти та створення чіткої процедури
варифікації знань, підтримка провайдерів освіти дорослих та населення шляхом
інформаційного та фінансового забезпечення, співпраці різних секторів
господарсько-економічної та освітньої діяльності (Vuxenutbildningens dag i
Almedalen, June 26, 2019).
Суспільна підтримка ідеї навчання протягом життя відображена у кількості
та маштабності організованих заходів. У квітні 2019 р. некомерційна організація
ViS, в полі інтересів якої знаходиться освіта дорослих Швеції, організувала
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семінар для адміністраторів освіти дорослих; 630 учасників конференції, що
відбулася влітку 2019 у м. Лінчопінг, обговорили питання освіти для емігрантів,
людей з обмеженими можливостями та недостатньою освітою, необхідність
взаємодії з службою зайнятості для визначення необхідних професій та
спеціалізацій на ринку праці, питання надання грантів на освіту в дорослому віці
(Vuxenutbildningens dag i Almedalen, June 26, 2019).
Зацікавленість та високий рівень мотивації населення Швеції до навчання
впродовж життя підтверджується статистичними даними. Майже 1,5 з 10,2 млн.
людей у Швеції залучені до безперервної освіти. У Стокгольмському
університеті 1800 з понад 50 тисяч студентів – студенти післядипломної освіти
(Handbook for International Researchers, 2012, p. 2). За даними Європейської
Комісії Швеція має один із найбільших показників у Європі щодо участі
дорослих, які підтримують ідею навчання протягом життя (див. рис. 1.2).

(% людей, які прийняли участь у навчанні
віком від 25-64 років)
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Рис 1.2 Топ-10 країн за кількістю населення, яке брало участь у різних
формах освіти дорослих (2019 р.)
Показники щодо участі громадян країн Європейського Союзу у
неформальній освіті (вік 15–64; 2010 р. і 2019 р.) також свідчать, що Швеція
посідає провідні позиції (Eurostat, 2020).
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Такий високий рівень освіти дорослих у Швеції можна пояснити
тривалою історією її становлення. Вже більше ста років у Швеції існує традиція
добровільного об'єднання людей в групи з метою відвідування цікавих для них
лекцій і занять, участі в культурних заходах та проєктах. Навчальні гуртки (study
circles) і народні вищі школи (folk high schools) створюють нові освітні
можливості для тих, хто не здобув або не закінчив освіту у юності.
Щорічно організовується майже 350 тисяч навчальних гуртків, в яких
займається близько трьох мільйонів учасників.
Успіх шведської освіти підкріплений досвідом, який має вікову практику –
від народних вищих шкіл та гуртків до асоціацій XXI століття. На сьогодні, у
Швеції функціонують 156 народні вищі школи, 110 з яких співпрацюють з
соціальними рухами та некомерційними асоціаціями, 40 шкіл знаходяться під
опікою держави та регіональних муніципалітетів.
Навчання у дорослому віці – це не основне, а додаткове, добровільне
зобов’язання людини, яка виконує різні соціальні ролі: працівника, сім’янина,
опікуна та ін. Ці фактори необхідно враховувати під час організації процесу
навчання дорослих, для яких створюється можливість навчання вдень або
ввечері, варіювання годин та змісту програми в залежності від цілей, визначення
інтенсивності курсу у форматі, що відповідає соціальній зайнятості дорослого.
Folkbildning (ліберальна / популярна освіта) – неформальна освіта
дорослих у Швеції, яка характеризується свободою у встановленні цілей та
отримує фінансову підтримку держави у формі державних грантів, є певним
агентом з виявлення нових запитів у суспільстві та осередком розкриття
потенціалу особистості, інструментом для місцевого та регіонального розвитку,
підвищення соціально-економічної мобільності, посередником міжкультурної
взаємодії (Eurydice: Adult education and training, Sweden, 2018).
Змістовно неформальна освіта не залежить від держави, проте визнається
всіма політичними партіями – вона допомагає заповнити прогалини в особистій
освіті, розширити кругозір, підвищити особистий внесок у діяльність суспільства
і збільшити свою присутність у культурному житті країни. Свобода вибору
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індивідуальної освітньої траєкторії мотивує до свідомого продовження
навчання як можливості впливу на власне життя.
Навчальні гуртки та народні вищі школи – це незалежні, неприбуткові
освітні організації, з власною концепцією, організацією та цільовою групою, що
сприяє динамізму, стимулює розвиток практичної педагогіки націленої на
подолання обмежень, підвищення соціальної рівності, взаємодії на культурному
рівні.
Як було зазначено вище, навчальні гуртки почали створюватися ще
наприкінці 1800-х, та об’єднували невеликі групи людей (понад 12 чоловік). На
даному етапі, для функціонування гуртка необхідно не менше 3-х студентів;
форма організації дозволяє обговорювати питання цікаві групі та виконувати
індивідуальні дослідження. Практика є інтегральним компонентом навчання у
Швеції.
Згідно даних OECD 2015 р. щодо рівня навичок серед дорослих віком від
16-65 років, Швеція продемонструвала показник вище середнього з грамотності
та арифметики. Успіх освіти також підтверджується фактом, що чим довше
іммігрант проживав у країні, тим вищий рівень знань демонструє (OECD, 2015).
Сучасні народні вищі школи (folkhögskola) пропонують курси, які мобільно
реагують на запит ринку праці (OECD: Sweden Background Report, 2000). На
відміну від муніципальних навчальних закладів, народні школи не повинні
дотримуватися затверджених навчальних планів. Кожна школа організовує
курси відповідно до потреб цільової груп, попиту на освітньому ринку, тенденцій
на мікросоціальному рівні.
Асоціації освіти дорослих – центри загальноосвітнього характеру,
основною формою організації навчання у яких є гуртки. Асоціації мають
широкий спектр курсів з різною тривалістю та інтенсивністю, можуть видавати
сертифікати, які вважаються здобутими у неформальній освіті та братися до
уваги роботодавцями під час працевлаштування. Серед найбільш популярних
курсів: вивчення шведської (або шведської як другої мови), вивчення іноземної
мови (переважно, англійської), математики та загальної освіти, ІТ-курси,
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загально розвивальні класи (садівництво, кулінарні навички), гуртки
філософсько-психологічної тематики та ін.
Сьогодні у Швеції існує 10 навчальних асоціацій, які отримують гранти від
держави на ведення освітньої діяльності. Кожна освітня асоціація має свій
освітній профіль.
Асоціація освіти робітників (ABF) є провідною дослідницькою асоціацією
Швеції, пропонує навчальні гуртки, курси, лекції та культурні заходи у всіх
муніципалітетах країни.
Народний університет (Folkuniversitetet) – освітня асоціація для дорослих,
яка пропонує широкий спектр освіти для дорослих по всій Швеції. Філіали
асоціації функціонують при університетах Стокгольму, Уппсали, Гетеборг, Лунд
та Умео. Діяльність організації зосереджена навколо проведення мовних курсів,
курсів за кордоном та міжнародних проєктів.
Асоціація Ibn Rushd – добровільна, незалежна від партійної політики
організація, поле інтересів якої зосереджено на питаннях соціального захисту,
права та культурного різноманіття у період глобалізації. Ibn Rushd опікується
освітою мусульман; пропагує філософію справедливості, ідейної солідарності;
надає консультативні послуги для іммігрантів; організовує навчальні та
культурні заходи в рамках безкоштовної та добровільної освіти дорослих.
Kulturens – асоціація у сфері культурного розвитку.
Medborgarskolan – об’єднує вісім регіональних організацій з місцевими
відділеннями та головним офісом у м. Уппсала, проводить заходи по всій Швеції,
майже 8 000 керівників курсів проводять навчання та викладання з різних
предметів щороку: кулінарія, література, музика, іноземні мови.
NBV – політично і релігійно незалежна асоціація з більш ніж 120-річним
досвідом роботи у галузі неформальної освіти дорослих, пропонує широкий
спектр культурних заходів, гуртків у 265 муніципалітетах Швеції.
Sensus

studieförbund,

головне

кредо

якої

«формування

Швеції

майбутнього», співпрацює з іншими асоціаціями та підприємствами, організовує
зустрічі, культурні заходи, навчальні гуртки, курси.
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Bilda – одна з десяти навчальних асоціацій, яка допомагає людям різного
походження зустрічатися, обмінюватися ідеями та розвиватися, головний офіс
асоціації розташований у м. Стокгольм, з відділеннями по всій Швеції, та
навчальним центром в м. Єрусалим.
Studiefrämjandet – одне з найбільших навчальних об'єднань у сфері освіти
дорослих. З моменту свого заснування у 1959 р. асоціація є невід’ємною
частиною традиційної системи неформальної освіти для дорослих. До інтересів
організації входять: навколишнє середовище, культура, вивчення іноземних
мов, комп’ютерне програмування. Основною формою організації навчання є
студентоцентрований гурток, що дає можливість для обміну досвідом. Такий
підхід сприяє взаємодії, дозволяє кожному учаснику робити свій внесок у процес
пізнання всієї групи, вдосконалення професійних навичок та особистого
розвитку.
Studieförbundet Vuxenskolan заснована в 1967 р., коли расова рівність і
однакова цінність всіх людей були однією з найгостріших проблем сучасності.
Щоб бути ближче до своїх слухачів, асоціація налічує близько 300 відділень по
всій країні. Головна мета асоціації – об’єднання людей різного віку та
національностей, налагодження міжкультурної взаємодії. Як відзначають
учасники організації, у швидкоплинному світі XXI століття філософія споживача
змінюється філософією пізнання та створення, типові для соціуму амбіції
володіння матеріальним благом трансформується у володіння часом для
саморозвитку «time of your own».
Категорії віку, у контексті навчання дорослих, відводиться особлива увага,
адже він є критерієм вибору форми та змісту навчання, стилю взаємодії у групі,
фінансової участі держави. Всіх, хто навчається у вищих народних школах,
муніципальних установах, асоціаціях чи бере участь у курсах, організованих
біржами зайнятості, офіційна шведська статистика відносить до категорії
дорослих.
Вікова адміністративна норма визначення дорослості – 20 років.
Муніципальні установи можуть приймати на навчання тих, кому виповнилося
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20, у вищих державних школах цей ліміт знижено до 18-ти, а у закладах освіти
для іммігрантів – 16 років. У деяких випадках молодший студент може бути
допущений до навчання у гуртках приймальною комісією. Щоб приєднатися до
групи необхідно пред'явити керівнику групи дійсний реєстраційний номер
цивільної особи. Законодавство про захист даних у Швеції забороняє уряду
отримувати дані про членів навчальної групи.
Здобувачі магістерських програм – люди віком від 25-ти років, які не
відразу продовжили навчання після бакалаврату, а вдосконалювали фах на
практиці, що є вступним критерієм для багатьох магістерських програм
(Handbook for International Researchers, 2012). Переваги та пріоритет на
фінансову підтримку під час навчання мають люди віком від 25, які вже мають
досвід роботи чи брали участь в одній із форм освіти дорослих у своєму
муніципалітеті.
Під час розробки стратегії розвитку освіти дорослих Швеції враховуються
рекомендації міжнародних організацій. Європейський меморандум безперервної
освіти наголошує на важливості отримання чи оновлення тих навичок, які
необхідні для включення особистості в уніфіковане інформаційне суспільство, в
першу чергу – це комп'ютерна грамотність, іноземні мови, технологічна
культура, підприємництво і соціальні науки, уміння вчитися, адаптуватися до
змін, орієнтуватися у потоці інформації з різних куточків світу. Європейський
центр з розвитку професійної освіти (Cedefop) акцентує увагу на таких навичках,
як: інформаційцно-комунікативні, іншомовні, соціальні, організаційні, технічні,
підприємницькі (European Center for the Development of Vocational Training,
2008).
До основних функцій сучасної освіти дорослих у Швеції, на нашу думку,
варто віднести адаптивну — пристосування до нових вимог життя в суспільстві,
що динамічно змінюється; компенсуючу — відтворення освітніх можливостей,
які раніше були відсутні або втрачені; розвивальну — збагачення діяльнісних
можливостей людини та її духовного світу; аналітичну — дослідження й аналіз
чинників, що впливають на потребу громадян у неперервній освіті;
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перетворювальну — зміна освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня особи
впродовж життя, а також інтелектуального та культурного рівня суспільства;
прогностичну — наукове передбачення розвитку особи й суспільства;
комунікативну — передача соціального досвіду від покоління до покоління;
заохочувальну — стимулювання освітніх потреб людини.
Освіта дорослих у Швеції пройшла шлях боротьби за право бути ідейно та
функціонально незалежною від релігії, надання можливості для навчання
робітничому класу, забезпечення доступності освіти для різних категорій
населення, відхід від освітньої елітарності, визнання права кожного громадянина
на освіту. І лише у XX ст. відбулося усвідомлення важливості освіти дорослих
як реакція на необхідність освітньої підготовки населення до реінтеграції у
професійну діяльність після тривалого періоду міжнаціональних конфліктів на
міжнародній арені, розквіту науково-технічного прогресу та змін попиту на
ринку праці, економічної кризи 60-80 рр. XXI ст. характеризується інтенсивною
міграцією населення, динамікою ринку праці та необхідністю формування
соціально-адаптаційних навичок і, як наслідок, усвідомлення необхідності
ефективного функціонування освіти дорослих. Освіта дорослих виступає
своєрідним індикатором рівня розвитку економічного, технічного, наукового,
культурного, морального потенціалу країни.
Сучасна
просвітницьких

освіта

дорослих

закладів,

Швеції

діяльність

яких

–

це

сукупність

спрямована

на

навчальноформування

полікультурного середовища, де усі суб’єкти навчального процесу відчувають
себе комфортно, не залежно від віку та національності, завдяки можливості
постійного самовдосконалення. Популяризацію, забезпечення доступності
освітніх послуг покладено на державні відомства та регіональні муніципалітети,
розгалужену систему асоціацій та вищих народних шкіл.
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1.3.

Культура іншомовного спілкування як складова освіти

дорослих
В умовах глобалізації у шведському суспільстві все більша увага
приділяється вивченню особливостей формування тих компетенцій, які
сприяють розширенню функціональності фахівця, та створюють умови для
комфортного проживання у полікультурному соціумі. У своїх дослідженнях
Р. Робертсон (Robertson, 1992) одним із перших звернувся до проблеми
глобалізації та визначив її як сукупність процесів, які об’єднують соціальний
світ. Таке середовище вимагає від людини постійного самовдосконалення та
розвитку, а постійне вивчення нового перетворюється на основний вид
діяльності, стиль життя, створює необхідність розвитку культури спілкування на
державному та особистісному рівнях.
Сучасну Європу можна характеризувати за політичними, суспільними та
мовними аспектами. Розвиток культури іншомовного спілкування у Швеції
відбувається у відповідності з політикою Європейського союзу, у складі якого
вона перебуває 1995 р. Виникає необхідність розробки концепції нового
транснаціонального мультилінгвізму й поступового його впровадження у
політичній, освітній, економічній і культурній сферах. З’являється поняття
«консолідуючої мовної єдності», що активує розробку стратегії одномовності у
європейських країнах, висунення на перший план однієї з провідних мов, яка
слугувала б мовою міжнаціонального спілкування (Талалай, 2017, с. 63-64).
Головні положення ЄС з мовної політики відображають: Європейська
культурна конвенція (European Cultural Convention), нормативні правові акти
Ради Європи з питань освітньої мовної політики, Загальноєвропейські
рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (Common
European Framework of Reference – Learning, Teaching and Assessment),
Європейське мовне портфоліо (European Language Portfolio), План дій
«Сприяння вивченню мов та мовній різноманітності» (Action Plan «Promoting
language learning and linguistic diversity 2004 – 2006»), Комюніке Єврокомісії:

67

Нова рамочна стратегія багатомовності (A New Framework Strategy for
Multilingualism), Заключний звіт Експертної групи з багатомовності, Лісабонська
стратегія щодо освіти (Lisabon Strategy), Програма «Навчання впродовж життя»
(Lifelong Learning), Проєкт «Багатомовна Європа» (Language Rich Europe)
(European Commission: Multilingualism, 2008).
Під час симпозіуму «Лінгвістичний зміст, способи оцінювання, та їх
взаємодія у викладанні на навчанні сучасних мов дорослих», який відбувся у
1971 р., було розроблено основні положення багатомовності: мова –
загальнолюдське надбання; мови вивчають для спілкування; вивчення мови –
справа впродовж життя; навчання мов має відповідати потребам та можливостям
студента; вивчення мов має бути ефективною системою, у якій результат
відповідає поставленій меті; ефективне навчання мов передбачає координацію
спеціалістів у галузі освіти на усіх рівнях (Смокотин, 2010, с. 21-34).
Відповідно до рекомендацій РЄ, стратегія розумного розвитку передбачає
збільшення інформаційного обміну між різними структурами всередині країни
та за її межами, що сприятиме встановленню міжкультурної толерантності.
Метою іншомовної освіти у глобальному масштабі стає розвиток
полікультурної та багатомовної особистості, у тому числі через формування її
комунікативної компетентності, що проявляється в здатності й готовності
здійснювати спілкування засобами іноземної мови на міжкультурному рівні в
широкому культурологічному аспекті.
Сучасна концепція іншомовної освіти будується на інтегрованому
навчанні мови та культури країн, мова яких вивчається та на використанні при
цьому національного компонента, який базується на знаннях про рідну країну та
країну, мова якої вивчається, її культуру, історію, традицій, звичаї тощо, тобто
на діалозі рідної та іноземної культури. Головна мета такої освіти − вивчення
мови через культуру.
Г. Браун (1994), К. Крамч (2009) стверджували, що мова і культура єдині,
навчати мові означає навчати культурі, традиціям, цінностям, способу мислення,
чуттєвому сприйняттю та поведінці, соціальним нормам. Вільгельм фон
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Гумбольдт у 1822 р. висловлював думку про необхідність вивчення мови через
культуру.
Виникає

необхідність

дослідити

особливості

розвитку

культури

іншомовного спілкування.
У тлумачному словнику української мови «культура» трактується як:
1. Сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством
протягом його історії.
2. Рівень розвитку суспільства у певну епоху.
3. Те, що створюється для задоволення духовних потреб людини.
4. Освіченість, вихованість.
5. Рівень, ступінь досконалості якоїсь галузі господарської або розумової
діяльності.

6.

Розведення,

вирощування

якоїсь рослини або тварини,

культивування (Тлум. словник, с. 202).
Л. Симонова (2003) інтерпретує поняття «культура» як систему цінностей,
норм та знань, які склалися у суспільстві та регулюють його життєдіяльність,
спосіб пізнання оточуючого світу, установки і поведінка людини, знаки і їх
сукупність, в яких міститься соціальна інформація (с. 9–11). Голландський
дослідник Г. Хофстеде (Hofstede, 1993) визначає культуру як процес
колективного програмування розуму, за допомогою якого можна відрізнити
членів однієї групи від іншої (p. 83).
Ці визначення враховувалися нами під час з’ясування суті понятійнокатегоріального апарату дослідження. Існує багато різновидів культури. Щодо
терміну «культура спілкування», то його ввела в науку психологію Т. Чмут
(1999), яка визначає цей феномен як «наявні у суспільстві і житті людини форми
творіння спілкування, систематизація та реалізація його форм, способів та
засобів відповідно до ієрархії цінностей та установок» (c. 206).
А. Петровський (1982) зазначає, що людина стає особистістю в процесі
спілкування, входження в суспільство, з яким вона безперервно контактує. У
процесі комунікації кожна людина, будучи активним суб'єктом взаємодії, пізнає
оточуючий її соціальний, природній та предметний світ, розвиваючи та
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поглиблюючи свої відносини з ним. У комунікативній діяльності відбувається
самопізнання та самореалізація особистості, розвиток її внутрішньої культури.
Спілкування виступає необхідною умовою існування культури в суспільстві і є
також найважливішим засобом розвитку особистості, духовне багатство якої
залежить від різноманіття міжособистісних взаємин і від рівня комунікативної
культури спілкування. А. Петровський підкреслює, що в цілому процес розвитку
особистості немислимий поза спілкуванням. На його думку, розвиток протікає у
взаємозв’язку особистості з іншими людьми. Спілкування в культурі - це завжди
спілкування між різними культурами. Спілкування виступає одним з провідних
факторів виникнення та існування культури, будучи культурним феноменом
життєдіяльності людини, оскільки являється умовою та засобом пізнання,
збереження, трансформування і створення духовних і матеріальних цінностей
культури (c. 255).
Культура спілкування є предметом дослідження багатьох наук, серед яких
філософія, соціологія, психологія. Однак аналіз вітчизняної та зарубіжної
літератури показує, що аналізу культури спілкування бракує повноти й
системності.
Численні дослідження поняття «культура» дозволяють зробити висновок,
що культура – це сутнісна характеристика особистості, пов’язана з людською
здатністю цілеспрямованого перетворення навколишнього світу, в ході якого
створюється штучний світ речей, символів, а також зв’язків та відносин між
людьми. Все, що зроблено людиною або має до неї відношення, є частиною
культури. Спілкування є найважливішою частиною людського життя, а значить,
частиною культури.
Відомий американський фахівець з міжкультурної комунікації Е. Холл
(Edward T. Hall & Mildred R. Hall, 2011) стверджує, що культура – це спілкування,
а спілкування – це культура. Виходячи з такого тлумачення, західні вчені
зображають культуру у вигляді айсберга, в основі якого лежать культурні
цінності та норми, а його вершиною є індивідуальна поведінка людини, що
базується на них і проявляється насамперед у спілкуванні з іншими людьми.
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Вітчизняні науковці (В. Чорній) все частіше акцентують увагу на тому,
що в даний час виникає завдання не лише оволодіти навичками спілкування
іноземною мовою, а й отримати спеціальні знання за фахом, про що свідчать
безліч методичних напрямків і технологій викладання іноземної мови на
немовних факультетах вузів, вивчення іноземної мови стає не самоціллю, а
засобом досягнення мети підвищення рівня освіченості, ерудиції в рамках своєї
спеціальності. Культура іншомовного спілкування стає інтегрованою складовою
іншомовної компетентності. Освіта дорослих повинна сприяти розширенню
комунікативного діапазону фахівця, на основі якого відбувається взаємодія з
представниками інших країн та

культур,

морально-етнічних традицій.

Комунікативну компетентність розглядається науковцями як кінцева мета
іншомовної підготовки, має на увазі навчання вільного орієнтування в
іншомовному середовищі та уміння адекватно реагувати в різних ситуаціях
спілкування (Чорній, 2018, с. 25-28).
У своїх дослідженнях О. Гуменюк виокремлює філософський (М. Бубер,
А. Камю, Ж. Сартр, К. Ясперс), соціологічний (М. Вебер, О. Конт, К. Поппер,
В. Розанов), психологічний (О. Бодальов, Л. Виготський, О. Добрович, М. Каган,
В. Кан-Калік, Г. Костюк, Б. Ломов), соціально-психологічний (Г. Андрєєва,
М. Корнєв, А. Коваленко, Л. Орбан-Лембрик, В. Москаленко, Т. Яценко),
психолого-педагогічний (Г. Балл, Н.Чепелєва, В. Циба) підходи до розкриття
соціально-психологічних, педагогічних особливостей культури спілкування
(Гуменюк, 2005, с. 5).
Аналіз вітчизняних і закордонних досліджень з проблематики змісту та
організації навчання іноземної мови у Швеції (Б. Остранд (2004), С. Бойд (2002),
Г. Еріксон (2006), С. Фредріксон (2006), Ф. Гульт (2003), Г. Ларсон (2005),
C. Лідблад (2009), Р. Каплан (2005), Б. Лундаль (2009), М. Андерсон (2013),
Б. Бйоркман (2014), С. Бранковіч (2016) та ін.) дозволив виділити ряд факторів,
що впливають на оволодіння іншомовним спілкуванням:
−

психолого-педагогічні (організація процесу навчання іншомовного

спілкування, методи викладання, характер використовуваних підручників,
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переважаючий тип вправ, атмосфера взаємин між студентами та викладачем,
обумовлена психологічним типом особистості та домінуючою мотивацією);
−
досвід

індивідуально психологічні особливості студента (індивідуальний
спілкування

студента,

його

перцептивно-рефлексивні

здібності,

сформованість вмінь спілкування та стиль спілкування рідною мовою,
психологічний тип особистості студента);
−

психолінгвістичні фактори (відмінності в будові мов, національні

особливості реалізації мовленнєвої та комунікативної діяльності, мовна
здатність студента), соціокультурні фактори.
Врахування

індивідуальних

особливостей

студентів

є

однією

з

центральних проблем при вивченні іноземних мов. Жоден метод навчання і
виховання не може дати потрібних результатів, якщо він застосовується без
врахування індивідуальності (Маковська, & Пархоменко, 2014, с. 137). Викладач
освіти дорослих повинен знати індивідуальні особливості різних категорій
студентів, та розуміти,

що кожен студент − то своєрідна неповторна

індивідуальність.
Мова людини є певним вираженням її переживань, почуттів, емоцій,
стосунків з іншими людьми, моральних прагнень. Головною метою під час
іншомовного навчання дорослих стає допомога кожному студенту з різними
потенційними задатками оволодіти іноземною мовою.
У процесі оволодіння іншомовним спілкуванням недостатньо навчити
складати речення іноземною мовою і знаходити лексичні еквіваленти. Необхідно
прагнути до формування іншомовної комунікативної культури та рис вторинної
мовної особистості. Комунікація включає певну кількість не лише вмінь
лінгвістичних, але й психологічних, соціокультурних, якими повинен володіти
студент.
Характерною особливістю іншомовного спілкування є те, що суб’єкти
спілкування є представниками різних культур. При цьому слід ураховувати, що
метою такого спілкування є інформаційний обмін, вплив на партнера. Процес
іншомовного спілкування має враховувати мотиви і цілі спілкування. Таке
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спілкування зумовлене потребами суспільства, є важливою складовою змісту
освіти дорослих. За нашим переконанням, одним із важливою умовою успішного
здійснення іншомовного спілкування є зацікавленість у ньому.
Іншомовне спілкування має бути полікультурним процесом у контексті
утвердження

політики мультикультуралізму

і її реалізації провідними

європейськими країнами на національному рівні. Це має слугувати орієнтиром
мовної політики кожної країни.
В умовах світової гуманітарної кризи, конфліктів, ціллю іншомовної
підготовки

дорослих

повинен

стати

розвиток

культури

іншомовного

спілкування.
Філософсько-методологічні та історико-педагогічні аспекти розвитку
культури іншомовного спілкування були об’єктом дослідження таких вчених
вчених як М. Андерсон (2013), М. Беннет (1996; 1998), М. Бернс, К. де Бо (2007),
Б. Бйоркман (2014), К. Болтон та М. Кутеєва (2012), С. Бранковіч (2016), М. Бірам
(1985), Б. Кабо (1998), Г. Чен (2005), Р. Дейл та С. Робертсон (2009), Е. Гаші
(2016), Й. Джіота (1995), Г. Хофстед (1994), А. Гультгрен (2018), К. Ігава (2011),
О. Йозефсон (2003), Г. Келлі-Холмс (2015),

К. Крамч (1998; 2009), Л.

Лампаріейо (2014), А. Лундберг (2018), М. Гульт (2010), Й. Мартінес (2018), Б.
Меландер (2001), С. Мейер (2012), Б. Орпет (1984), Ф. Радовіч (2014), Дж.
Сандберг (2013), Й. Трім (2001), Б. Вінса (1999), Л. Балахадзе (2013), О. Баніт
(2013), Н. Бобаль (2011), Н. Бугасова (2012), Т. Гарбузова (2013), Н. Глушаниця
(2011), О. Іовенко (2013), Т. Колодько (2013), Г. Копил (2017), З. Конєва (2014),
Т. Корольова (2013), А. Кучера (2014), О. Бігич, Н. Бориско, Г. Борецька (2013),
Т. Модестова (2016), А. Петрова (2012), О. Пришляк (2011), І. Сілютіна (2015),
В. Смокотін (2010), Ю. Талалай (2017).
Економічне обґрунтування необхідності розвитку культури іншомовного
спілкування вимагає перегляду змісту та форм навчання, гуманізації,
гуманітаризації, зміни традиційних методів на більш інноваційні та ефективні,
які б відповідали віково-психологічним характеристикам дорослого студента,
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фінансування міжнародних проектів, які розширюють інтелектуальний
діапазон володіння іноземною мовою, формують культуру іншомовного
спілкування.
Розвиток

культури

іншомовного

спілкування

має

професійно-

орієнтований та особистісно-орієнтований характер, що вимагає застосування
особливих форм та методів, інноваційних технологій, підходів, рівня
індивідуальної свободи, самоорганізації та кооперації між суб’єктами освітнього
процесу, які здатна забезпечити неформальна освіта у межах курсів, гуртків за
інтересами, громадських об’єднань.
Розвиток

культури

іншомовного

спілкування

досягається

взаємопов’язаним вивченням мови і культури, у процесі дії відбувається
трансляція знань, що допомагає безпосередньо сприймати та активізувати
навчальний

матеріал,

використовувати

його

в

різноманітних

формах

репродуктивних / продуктивних і рецептивних видах мовленнєвої діяльності,
переосмислення інформації та узагальнення отриманих результатів; визначати
рівень готовності та вмотивованості до оволодіння мовою, а також, внаслідок
набутого навчального і життєвого досвіду, розвивати пам’ять, увагу,
усвідомлене ставлення до культурних відмінностей, активність, здатність до
аналізу, узагальнень, систематизації, порівняння тощо.
Невід’ємною

складовою розвитку культури іншомовного спілкування

дорослих є реалізація інформальної форми освіти (соціально-побутової), яка
активує індивідуальну пізнавальну діяльність, що супроводжує повсякденне
життя, реалізується за рахунок власної активності індивідів в оточуючому
культурно-освітньому середовищі, та сприяє розвитку культури спілкування.
Уміння вивчати мову за межами навчальної аудиторії відносять до характерної
риси шведської традиції.
Розвиток

культури

іншомовного

спілкування

у

дорослому

віці

супроводжується мотивацією професійно-орієнтованого характеру, та апелює до
вивчення мови з позицій профільної термінології, етики професійного
спілкування, знання соціальних норм поведінки у заданому соціумі та ін.
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Комплексний аналіз дав змогу виявити 5 ключових напрямів розвитку
культури іншомовного спілкування в освіті дорослих Швеції (Рис. 1.4)
культура професійно-орієнтованого іншомовного
спілкування;
культура академічного іншомовного спілкування;
культура міжособистісного іншомовного
спілкування;
культура дистанційного іншомовного спілкування;
культура офіційно-ділового іншомовного
спілкування.

Рис. 1.4. Напрями розвитку культури іншомовного спілкування в освіті дорослих
Швеції
Було встановлено, що розвиток культури іншомовного спілкування
піднімає ряд питань і вимагає розв’язання наступних проблем:
андрагогічної: визначення ролі та функцій педагога та студента у процесі
формування культури іншомовного спілкування;
психолого-педагогічної: створення мотивації для розвитку культури
іншомовного спілкування, допомога у доланні бар’єрів, підтримка комфортного
мікроклімату у групі, попередження конфліктних ситуацій викликаних
нерівністю підготовки учасників процесу навчання та попереднім досвідом, який
міг бути негативним;
організаційної: забезпечення мобільності та гнучкості процесу навчання,
визначення допустимого рівня ініціативи та самоорганізації, врахування
побажань студентів; наукової: необхідність порівняльних досліджень з питань
розвитку культури іншомовного спілкування, розширення теоретичної бази з
проблематики навчання іноземної мови у різному віці;
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методологічної:

розробка

навчально-методичного

забезпечення

з

розвитку культури іншомовного спілкування;
законодавчої: нормативно-правова підтримка населення, співраця між
провайдерами

освіти

дорослих

та

ринком

праці,

популяризація

ідеї

безперервного розвитку культури іншомовного спілкування;
інформаційної: функціонування платформ, де можна ознайомлюватися з
програмами розвитку культури іншомовного спілкування дорослих;
загально-національної: усвідомлення необхідності розвитку культури
іншомовного спілкування серед населення, визнання позитивної виховної
функції формування культури іншомовного спілкування.
Розвиток

культури

іншомовного

спілкування

в

освіті

дорослих

відбувається через інтеріоризацію суб’єктом досвіду іншомовного спілкування й
розвитку у процесі іншомовної мовленнєвої діяльності відповідних якостей та
вмінь.
Підсумовуючи

стан

та

основні

тенденції

розвитку

культури

іншомовного спілкування в освіті дорослих у Швеції, виокремимо фактори, які
забезпечують успіх розвитку культури іншомовного спілкування у цій країні:


чисельність провайдерів формальної та неформальної освіти

дорослих;


різновид

форм

та

методів

розвитку

культур

іншомовного

спілкування; варіативність курсів з формування культури іншомовного
спілкування за профілем, особистісними потребами, постійне оновлення
програм іншомовної підготовки, у відповідності з суспільним запитом та
потребами ринку праці;


практично-орієнтоване

навчання,

яке

формує

іншомовну

компетентність та можливість застосовувати набуті знання у діяльнісній сфері;


взаємодія провайдерів освіти дорослих, можливість фінансового

перерозподілу державних коштів на навчання протягом всього життя та грантів
по бажанню студента;
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активна

державна підтримка розвитку культури іншомовного спілкування;
національна

підтримка

ідеї

безперервного

розвитку

культури

іншомовного спілкування, залучення до навчання людей різного віку.
1.4. Особливості розвитку іншомовної освіти дорослих у Швеції
Мова є індикатором ідентичності народу та особистості, потужним
інструмент соціального захисту людини в умовах глобалізації: дозволяє
сприймати та ділитися інформацією з великою кількістю людей, захищати свої
та права тих, кому це необхідно в інституціях міжнародного права, співіснувати
в полікультурному середовищі, розширювати фізичні та інтелектуальні кордони
у власному житті.
Нові суспільні реалії передбачають формування образу сучасного
європейця, який навчається упродовж життя та володіє декількома іноземними
мовами, може здійснювати професійну діяльність у національному та
міжнародному середовищі, володіє іноземною мовою не лише на описовому
рівні, а також прагматичному, уміє планувати та досягати позитивного
результату у іншомовному середовищі.
Сучасна Швеція – це частина мультикультурної Європи, де політика,
бізнес, освіта, ринок праці і приватне життя людей функціонують в умовах
мовного та культурного різноманіття, а комп'ютерні технології дають
необмежений доступ до інформації. В європейському контексті Швеція створює
оригінальну «шведську мовну модель» (Sundberg 2013, p. 205). Це країна не лише
з розвиненою економікою, а й значним науковим потенціалом та хорошою
навчальною базою. Майже половина студентів цієї невеликої європейської
держави – іноземці. Швеція приваблює іноземних студентів не лише високим
рівнем життя та безпечністю, а й державною політикою у сфері вищої освіти та
лояльним ставленням до іноземних громадян.
У ході проведеного дослідження було встановлено, що вся національна
система іншомовного навчання у Швеції здійснюється відповідно до мовної
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політики Ради Європи в галузі освіти і вивчення сучасних мов та поширення
серед громадян європейських країн ідей «плюралінгвалізма» (Plurilingualism) і
«плюракультуралізма» (Pluriculturalism) з метою протистояння національній
нетерпимості та ксенофобії, шляхом підвищення культури спілкування між
індивідами і досягнення ними взаєморозуміння.
Рада Європи розробляє і реалізовує проєкти, пов'язані з навчанням і
вивченням сучасних мов. Серед головних цілей таких проєктів: підвищення
рівня мобільності громадян, сприяння ефективному обміну інформацією та
ідеями шляхом розвитку і вдосконалення навичок спілкування, що в кінцевому
рахунку, підвищить ефективність співпраці між державами; вдосконалення
студентоцентрованих методів і форм іншомовного навчання, які б відповідали
поточним соціальним вимогам, враховували інтереси та можливості студентів;
заохочення європейців до вивчення декількох іноземних мов та оволодіння цими
мовами як засобом повсякденного спілкування, а також стимулювання громадян
європейських країн до вивчення іноземних мов протягом життя; застосування
єдиних європейських освітніх стандартів для підвищення якості вивчення
іноземних мов; створення сприятливих умов та стимулювання вивчення
нефілологічних предметів засобами іноземної мови; широке використання
сучасних комунікаційних, інформаційних технологій для вивчення / навчання
іноземним мовам; налагодження і розвиток партнерських зв'язків між різними
організаціями на всіх рівнях національних систем освіти; організація мовних
курсів для молоді з ціллю їх підготовки до участі в міжнародних проектах,
забезпечення доступ до міжнародних джерел інформації, підвищення ступеню їх
мобільності

в

професійній

діяльності;

підвищення

якості професійно-

орієнтованих курсів іноземних мов і урізноманітнення їх професійної
спрямованості, досягнення ефективного поєднання навичок загального та
професійно-орієнтованого спілкування.
Внаслідок глобальних інтеграційних процесів з’явилася необхідність
підвищувати мобільність громадян об'єднаної Європи, набуває актуальності їх
здатність спілкуватися іноземними мовами. Вирішенню цих питань сприяють
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прийняті загальноєвропейські документи в галузі іншомовного навчання («The
Common European Framework of Reference for languages: learning, teaching and
assessment» (CEF) і «The European Language Portfolio» (ELP, 2011).
Оновлення змісту іншомовної освіти дорослих належить до пріоритетних
питань національної стратегії, відповідно до вимог документів Ради Європи про
білінгвальну освіту та основні стратегічні завдання (2014), Рекомендацій РЄ
щодо комплексного підходу до викладання та вивчення мов (Council
Recommendation on a comprehensive approach to the teaching and learning of
languages, 2019),

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (2001),

«Європейського мовного портфелю» (2002).
Підготовка спеціалістів різних напрямів англійською, французькою,
італійською, португальською та іспанською мовами спонукають заклади освіти
відкривати підготовчі курси з іноземної мови.
Цікава історія шведської іншомовної освіти в цілому, й іншомовної освіти
дорослих зокрема. У 1931 р. у Стокгольмі почав свою діяльність філіал
міжнародної організації з вивчення іноземних мов – Берліц, що у майбутньому
визначить традиційну шведську методику комунікативного навчання (метод
Берліц) (Radović Firat, Tica, & Palurović, 2014).
На

початку

1950-х

р.

шведський

парламент

визнав

країну

багатонаціональною і провів зміни у освітній галузі з метою надання усім
громадянам країни належної шкільної освіти; визначається національна мовна
політика, головною ціллю якої було створення рівного доступу до освіти для всіх
верств населення. У результаті дебатів було вирішено обрати обов'язковою
іноземною мовою на усіх рівнях освіти – англійську (Villegas Martínez, 2018).
Надання англійській мові такого статусу стало одним з гуманістичних кроків
Швеції до вирівнювання багатомовної ситуації, яка склалася у країні через
великий потік мігрантів.
Е. Кім (2008) звертає увагу, що освітні реформи 1960-х рр. створили
білінгвальне суспільство у Швеції, саме це вплинуло на високий рівень
іншомовного спілкування громадян, які використовували англійську у
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повсякденному житті. Високий рівень володіння англійською мовою став
необхідним атрибутом освіченого та соціально успішного громадянина Швеції
(p. 234-242). Шведська білінгвальність розглядаєтья у всьому світі як «творчий
винахід» (state-of-the-art) (Galantini, p. 57).
Після Другої Світової війни соціал-демократична партія пробувала
розвивати образ Швеції як країни політично-нейтральної та соціально рівної, що
об’єднує народи («folkhemmet»), та відрізняє її від інших (Ruth 1984; Dahlstedt,
1976). У такий спосіб у 1970-х головною функцією англійської мови було
представляти Швецію на міжнародній арені (Milani, 2007). В іншомовній
політиці домінувала політико-економічна складова.
З 1977 р. національні меншини починають вивчати її як обов’язкову
іноземну мову, а з 1997 р. і друга іноземна мова у школі є невід’ємним
компонентом програми (Orpet, 1984; Cabau, 2009, p. 95; Lundberg, 2018, p. 45-69;
Melander, 2001, p. 15).
Особливість шведської мовної ситуації полягає в тому, що в межах країни
мовою міжетнічної комунікації, за визначенням, є мова більшості – шведська,
яка переважає в громадській сфері (підприємництво, освіта, політика та
управління, в установах культури і релігії). Англійська мова використовується
не тільки в транснаціональної комунікації, а й проникає в інтранаціональну
комунікацію. Англійська мова використовується в таких галузях як наука,
технології, підприємництво частіше, ніж німецька, французька або шведська,
тому національна мовна політика знаходиться у процесі розробки стратегії
збереження розумної, збалансованої і стійкої багатомовності (Лааксо, 2014, с.
18).
У розділі «Багатомовна Швеція» проекту «Цілі у мові: пропозиції
програми дій для шведської мови» наголошується, що сучасні мови мають
отримати більш міцну позицію в системі освіти, а центральний уряд повинен
забезпечувати доступ до вивчення іноземних мов усіх членів суспільства
незалежно від соціального стану (Lundberg, 2018, p. 45-69). Тому дуже гостро
постало питання розвитку іншомовної освіти дорослих.
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Стратегія

мовної

політики

була

спрямована

на

підтримку

адміністративної централізації та національної єдності (Wingstedt, 1998),
вивчення іноземної мови та іншомовне спілкування розглядалися як спосіб бути
відкритими до інших народів, їх культур та світобачення (Commission of the
European Communities, 2003).
З населенням у майже 10,2 млн. та притаманним європейським державам
культурним різноманіттям та соціальною динамічністю, шведське суспільство
швидко асимілює, апробує та відтворює передові світові тенденції, досягнення,
філософсько-культурні ідеї та відкриття, вдосконалюючи та розробляючи власні
концепції. У 2016 році Швеція приєдналася до програми ООН 2030 «Про
визнання безперервного навчання 4-ю ціллю суспільного розвитку» (Sweden and
the 2030 Agenda, p. 23-24).
Згідно даних звіту Організації економічної співпраці та розвитку OECD
(2000), розквіт освіти дорослих у Швеції був викликаний змінами у світовій
економіці, необхідністю адаптації населення до постійних змін, та з метою
підтримки населення в оновленні знань та навичок, як запоруки соціального
добробуту (p. 10-11); це країна з найбільшим відсотком населення, що навчається
протягом життя у Європі (Eurostat, 2020).
Освіта у Швеції – це відображення соціального захисту, яка знаходиться у
полі відповідальності держави та її громадян, муніципалітетів, на які покладено
створення інфраструктури для навчання продовж життя. Доступність та
підтримка на урядовому рівні втілені, перш за все, у системі зручних кредитів на
освіту; чіткому делегуванні обов’язків та завдань між відомствами.
Шведська програма акультурації і асиміляції нових жителів країни
передбачає навчання представників різних етносів і культур як шведській мові,
так і їх національним мовам, щоб вони могли здійснити своє право на збереження
рідної мови та культури (Weris, 2018, p. 6-7).
Освіта дорослих організована таким чином, щоб відповідати потребам не
тільки корінних громадян, а й іммігрантів, людей з обмеженими фізичними
можливостями та соціально незахищених груп.
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SFI відповідає за освіту іммігрантів, найбільш популярні курси цієї
асоціації мовні (шведська та англійська), мовна компетентність відкриває двері
для інтеграції у шведське суспільство. Навчатися на курсах Sfi можна повний або
неповний робочий день. Середній вік для навчання в системі – з 20 років, проте,
за згодою комісії, почати можна з 16-ти років.
За даними статистики 2017 р., близько 15% населення Швеції або
іммігрували в країну, або ростуть в сім'ях іммігрантів, тобто шведське
суспільство зіткнулося з проблемами етнічного, культурно інтеграційного,
соціального

і

мовного

розмаїття,

його

можна

по

праву

назвати

мультикультурним, тобто соціально різнорідним, яке включає в себе
представників різних етносів і культур.
Шведський науковець М. Пінеманн (Pienemann, 1985) пов’язує

успіх

європейської інтеграції з громадянами, які можуть вільно спілкуватися
іноземними мовами (p. 23-75). На думку Т. Мілан (Milan, 2007), дослідника
шведської мовної ідеології і політики, протягом 1970-х рр. шведська національна
ідентичність склалася на основі принципів інтернаціоналізму, нейтралітету,
соціальної рівності і добробуту, внаслідок чого була посилена символічна
функція англійської як мови інтернаціоналізації (p. 169-196).
Вивчення мови у контексті освіти дорослих має на меті формування умінь
і навичок, які б дозволили ефективно функціонувати в загальному культурному
контексті: сукупності інституційних, рольових, ціннісних, когнітивних умов
реалізації подій або фактів, з одного боку, і виразних засобів, використовуваних
людьми в цих обставин, з іншого.
У рекомендаціях Європейського парламенту виділено 8 ключових
компетентностей, які необхідно розвивати упродовж життя: спілкування рідною
мовою; іншомовне спілкування; арифметика, наука та технології; цифрова
компетентність; уміння навчатися; соціальна та цивільна компетентність;
підприємництво та ініціативність; культурна компетентність та самовираження
(Recommendation 2006/962/EC).
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За даними дослідження Європейської комісії за 2012 р., у Швеції 86%
населення володіють англійською. Для порівняння: у Франції цей показник
становить 39%, в Італії — 34%, а в Іспанії — всього 22% (European Commission,
2012).
Центри освіти дорослих є головними провайдерами розвитку іншомовної
грамотності населення, як однієї з ключових компетентностей.
Перші курси іноземних мов у народних вищих школах Швеції відкрилися
20-х рр. минулого століття. З 1950-х років шведи з ентузіазмом вивчали
англійську мову та користувалися нею у всіх сферах життя: промисловості та
бізнесі, поп-культурі, телебаченні, Інтернет та інших засобах масової інформації.
У післявоєнний період, в інтелектуальних колах дедалі частіше лунала думка про
необхідність інтернаціоналізації шведського суспільства. Англійська мова
замінила німецьку як перша іноземна мова в програмах початкової та вищої
освіти. З 1960-х років набувають популярності англійське телебачення та засоби
масової інформації (Bolton, Meierkord, 2013, p. 3). На початку 1970-х рр. уряд
ініціював підтримку іншомовної підготовки дорослих, протягом 1970-80-х років
шведи розвинули почуття гордості та впевненості у своїх знаннях англійської
мови, визнавалося, що вони володіють високим рівнем англійської мови (Oakes,
2001).
Було встановлено, що на початку 1990-х рр., близько 90 % кандидатських
дисертацій університету Уппсали в науково-технічній галузі були написані
англійською мовою (Gunnarsson and Öhman 1997; Gunnarsson 2004). Шведи
визнають, що читають англійські пресу постійно, а ті, хто прагне покращити
рівень володіння мовою, читають художню літературу на мові оригіналу (Bolton,
Meierkord, 2013, p. 7).
Уже з кінця 1990-х років у суспільстві почали активно обговорювати
необхідність іншомовного регулювання, що завершилося наданням шведській
мові статусу першої офіційної мови у Швеції (Bolton, Meierkord, 2013, p. 1-2),
проблематика висвітлення результатів наукових досліджень іноземною мовою,
необхідність розвитку стратегії іншомовного супроводу під час написання
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магістерських дипломних робіт, дисертацій, підготовки викладачів до роботи
у полікультурній групі стають тематикою для обговорення у сучасному
шведському соціумі (Erickson, 2004; Hultgren, 2018; Oakes, 2005; Salö, L. &
Josephson, O. 2014; Airey, J., Lauridsen, K., Räsänen, A. Salö, L. & Schwach, V,
2015; Wächter, Bern & Friedhelm Maiworm, 2008; Langum, V. & Sullivan, K., 2017).
Особливо гостро мовне питання звучить у контексті вищої освіти.
Відповідно до цілей Болонського процесу та прагнення зробити шведську освіту
конкурентоспроможною, привабливою для європейців та науковців з інших
континентів, необхідно створити «спільний європейський простір для вищої
освіти», «спільну зону» із «спільною мовою» (European Commission, 2009),
«academic lingua franca» (Björkman, 2015, p. 2). Університети мають кілька
причин для продовження цієї тенденції. Перш за все, вони прагнуть привернути
увагу міжнародних студентів, для яких навчання є платним. Питання
інституційного виживання, як вважають Льювен і Вілкінсон (2003) відіграє
важливу роль під час визначення мовної політики ЗВО (Airey et al., 2015). За
даними Л. Соло та О. Йозефсон (2014), 83,6% усіх наукових текстів,
зареєстрованих в базі даних Swepub між 2000 і 2012 роками, були опубліковані
англійською мовою. Використання англійської мови переважає в природничих
науках, в той час як гуманітарні науки надають перевагу шведській мові
висвітлення (Salö, 2016, p. 18).
За кількістю пропонованих англомовних програм (понад 900) Швеція
посідає друге місце у Європі після Нідерландів (Björkman, 2015, p. 2; Wächter and
Maiworm, 2008); 65 % усіх магістерських програм у країні пропонуються
англійською мовою (Salö, 2010: 11); 87 % докторських дисертацій у Швеції
написані англійською мовою (Salö, 2010:21); шведські студенти, як правило,
володіють англійською мовою, яка є однією з найкращих у Європі (Erickson,
2004); з’являється поняття «інтернаціоналізація вдома» (Nilsson, 2003).
Згідно з даними 2006 року Швеція, поряд з Нідерландами, посідала
першість у Європі за рівнем володіння англійською мовою населенням (89%)
(European Commission, 2006:13).
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У 2011 р. майже одна четверта (22,8%) курсів (формальних та
неформальних) надавалися у сфері соціальних наук, бізнесу, права (European
Commission/EACEA/Eurydice, 2015, p. 50-51). Було відзначено три сфери, які
користувалися найбільшим попитом у сфері освіти дорослих, а саме: здоров’я та
добробут, гуманітарні науки (переважно, вивчення іноземних мов), мистецтво
(Lattke & Nuissl, 2008).
Англійська мова використовується вищими навчальними закладами
Швеції як мова професійної літератури та досліджень. Наукові гуртки,
лабораторії використовують її як офіційну, публікуючи результати досліджень
та досягнень англійською для підвищення конкурентноспроможності у
світовому інформаційному просторі. Магістерські програми англійською мовою
створюють сприятливе середовище для підготовки фахівців, які зможуть
працювати та бути успішними не лише всередині країни, а й за її межами.
Англійська мова є основною мовою Lingua Franca в європейській вищій освіті.
Неанголомовні країни надають магістерські програми англійською мовою,
особливо

в скандинавському просторі,

де

їх розглядають як спосіб

інтернаціоналізації вищої освіти (Saarinen & Taalas 2017; Saarinen & Rontu, 2018).
Державна

підтримка

мультилінгвізму

у

Швеції простежується

у

формуванні інформального навчального середовища: англомовних медіа,
теле/радіо ефірів, ток-шоу, документальних передач, періодики, що формує
культуру іншомовного спілкування, здатність розпізнавати інформацію на мові
оригіналу та виражати власні інтенції.
Аналіз наукових праць (А. Феєс (2016), М. Мілана (2014), М. Андерсен
(2013), Б. Кабо (2009), Р. Фірат (2014), О. Оскарсон (1995)) дає змогу зробити
висновок про те, що англійська для шведів – це мова міжнародних конференцій,
круглих столів, магістерських та дисертаційних досліджень. Серед основних
причин, які мотивують до висвітлення досліджень англійською, виділяємо: 1)
літературу

(велика

частка

підручників,

звітів,

монографій

написані

англійською), виникає недоцільність перекладу на шведську мову; 2) наукову
термінологію (зокрема, науковці природничого циклу підкреслюють, що існує
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проблема відсутності необхідної термінології у шведській мові); 3) міжнародну
валідність (шведський студент, який пише роботу англійською, має більше
шансів отримати роботу за межами країни); 4) чисельність іноземних студентів,
які просто не в змозі висвітлювати результати своїх досліджень шведською; 5)
залучення передових професійних фахівців із закордону для підвищення статусу
навчального закладу (які можуть вести заняття переважно англійською), та з
причини відсутності достатньої кількості педагогів (38% вчителів Швеції
досягли віку 50-ти років, тому деякі навчальні заклади запрошують педагогів, які
вже вийшли на пенсію); 6) історичні передумови – культурно-економічні зв’язки
Швеції з Великобританією, США; лінгвістичне коріння шведської з германською
мовною групою). Отже, англійська мова взяла на себе роль мовного політичного
каталізатора, що впливає на динаміку регіональної та національної мовної
стратегії, на внутрішньому та міжнародному рівнях (Torres-Olave 2012; Saarinen,
Ennser-Kananen, 2020, p. 123).
Завдяки послідовній іншомовній політиці держави Швеція

країною з

найвищими показниками іншомовної грамотності у Європі. Цікавим є той факт,
що саме іншомовну грамотність вважають одним з видів соціального захисту
особистості, що дозволяє швидко реагувати на зміни в економічному,
політичному, культурному житті людства, здійснювати пошук необхідної
інформації з першоджерел, виховувати в собі навичку критичного мислення.
Сьогодні можна з впевненістю говорити про білінгвальну освіту в Швеції
як освіту студентів, які вже знають дві мови або освіту тих, хто вивчає додаткову
мову (Galantini, p. 19). Програма білінгвальної освіти або змістово-інтегрованого
навчання Content and Language Integrated Learning (CLIL) була розроблена ЄК на
основі канадської освіти «занурення» («full/total immersion»), що передбачає
інтенсивне застосування мови, що вивчається, та має на меті формування рівня
компетентності наближеного до рівня носія мови, особливо в аспектах
сприйняття та читання. У Європі більшість програм CLIL-типу передбачають
подачу матеріалу іноземною мовою та рідною.
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CLIL-технології

спрямовані

на

формування

функціональної

компетентності, де іноземна мова виступає засобом передачі інформації про
предмет вивчення. Інколи, така методика вимагає різних вчителів, які працюють
в тандемі (вчитель іноземної мови та вчитель-предметник), що створює
автентичне середовище для пізнання та обговорення не на псевдо-реальні
ситуації, а автентичний матеріал (Garcia 2008).
Перевагами CLIL-навчання є: формування міжкультурної компетентності;
розвиток навичок міжкультурного спілкування; розвиток комунікативної
компетентності; розвиток мультилінгвального інтересу та мислення; можливість
вивчати мову у різних контекстах; підсилення контакту з мовою, що вивчається;
відсутність потреби у додаткових годинах для вивчення іноземної мови;
міждисциплінарний підхід у навчанні; збільшення мотивації та впевненості
студента у власних знаннях з іноземної мови (European Commission, 2008).
Знання іноземної мови сприяє міжкультурній взаємодії та допомагає
ефективніше реагувати на виклики глобалізації: нерівномірний розподіл
ресурсів, економічну та політичну світові кризи, безробіття, підвищення
пенсійного віку, низький рівень освіченості населення деяких регіонів.
Іншомовний акцент у європейській стратегії суспільного розвитку
обумовлений прагненням уніфікувати світовий досвід, підвищити освітню
мобільність, розширити міжнародне співробітництво у сфері післядипломної
освіти, прискорити процедуру визнання дипломів та ін.
Соціальна роль іншомовної освіти дорослих виявляється у сприянні
розвитку суспільства та соціальному захисті особистості, вихованні та розвитку
чуйності особистості, толерантного відношення до інших культур. Чуттєве
сприйняття і тлумачення культурних відмінностей лягли в основу теорії М.
Беннетта (Bennett 1996, 1998) про етноцентристський (заперечення та ізоляція як
засоби збереження власного етносу) та етнорелятивістський (культурні
відмінності сприймаються як об’єктивна необхідність) підхід у сприйнятті світу.
За останні п’ять років спостерігається підвищення іншомовної грамотності
серед дорослих. Згідно даних, опублікованих в журналі Education First (2018, p.
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3-4), у 2017 люди віком від 26 до 30 років демонстрували вищий рівень знань з
іноземної мови, ніж молодь від 21-25 років у порівнянні з 2016 роком;
найбільший прогрес спостерігався у групах від 40 років, тоді як люди від 18 до
20 років показали зниження рівня іншомовних навичок. Було зроблено
припущення, що рівень володіння іноземною мовою є регіонально обумовленим,
оскільки економічні мотиви стимулюють вкладати більше часу та грошей у
вивчення англійської мови.
Аналіз джерельної бази дозволив розробити періодизацію розвитку
іншомовної освіти, визначити й обґрунтувати етапи формування культури
іншомовного спілкування у Швеції (Рис. 1.5).

1 етап

2 етап

3 етап

4 етап

«реформаторський» (середина XIX ст.) – відповідь на право
освіти бути ідейно та функціонально незалежною від релігії,
надання можливості для навчання робітничому класу,
забезпечення доступності освіти для різних категорій
населення, відхід від освітньої елітарності, визнання права
кожного громадянина на освіту;

«соціально-адаптаційний» (початок XX ст.) – як реакція на
необхідність освітньої підготовки населення до реінтеграції у
професійну діяльність після повернення з фронту, характерний
для до- та післявоєнного періоду;

«функціонально-прагматичний» (середина XX ст.) –
викликаний міжнародною діяльністю Швеції та міграцією
населення, що створило необхідність об’єднання
полікультурного середовища та підготовки до ведення
професійної діяльності у мультилінгвальному середовищі;
«розвивально-стимулюючий» (кінець XX ст. – початок XXI ст.)
– обумовлений науково-технічним прогресом та змінами
попиту на ринку праці, демографічними та соціальнокультурними (глобалізацію) особливостями функціонування
суспільства, необхідністю формування та вдосконалення
соціально-адаптаційних навичок, підтримки населення у
період гуманітарної кризи.

Рис. 1.5. Етапи формування культури іншомовного спілкування у Швеції
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Аналізуючи статистичні дані рейтингу Index EF EPI 2018 р., можна
зробити висновок, що Швеція посідає найвищі місця у рейтингу країн Європи
за рівнем володіння іноземною мовою.
Таблиця 1.1
Топ-5 країн за рівнем володіння англійською мовою серед дорослого
населення
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

NO

SE

SE

DN

SE

NL

NL

SE

NL

NL

DN

NO

NL

NL

DN

SE

NL

SE

DN

NL

NL

SE

DN

SE

DN

SG

NO

SE

FL

EE

FL

NO

NO

NO

NO

DN

FL

NO

DN

NO

FL

FL

SG

DN

SG

*SE – Швеція, NL – Нідерланди, DN – Данія, NO – Норвегія, FL – Фінляндія, EE – Естонія, SG – Сінгапур.

Джерело [Index EF EPI, 2011-2018].
На початку XXI ст. у шведській освітній системі пріоритетною стає
проблема розвитку іншомовної освіти дорослих, як реакція на соціальноекономічні фактори.
Детальний аналіз сучасної ситуації дає можливість виокремити соціальноекономічні передумови, які визначили особливості розвитку іншомовної освіти
дорослих у Швеції: активізація міжнародної співпраці, як запорука економічного
процвітання у Швеції; імміграція та еміграція населення, як результат посилення
глобалізації підтримка соціально-культурної стратегії Європи з популяризації
мультилінгвізму; необхідність виховання у шведському соціумі толерантного
ставлення до інших культур та збереження миру у полікультурному середовищі;
налагодження діалогу між державою, виробництвом та освітою; прагнення
популяризувати шведську культуру та дослідження у світі;

економічна

компенсація підтримки безкоштовної освіти для громадян Швеції за рахунок
контрактного навчання для громадян інших країн; реалізація стратегії здорового
старіння.

89

У березні 2002 року у Барселоні учасники ЄС визнали необхідність
розвитку стратегії дій для формування ефективної мовної політики, що
передбачало вивчення щонайменше двох іноземних мов з раннього віку;
встановлено три ключові напрями для досягнення поставленої мети:
1. Іншомовне навчання повинно було тривати протягом життя, що ставило
перед освітою певні вимоги: вивчення двох іноземних мов крім рідної мови;
вивчення іноземних мов у середній школі та закладах професійно-орієнтованого
навчання; вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти; заохочення та
підтримка іншомовного навчання дорослих; розвиток технологій навчання
іноземних мов для осіб з особливими потребами; збільшення кількості іноземних
мов, які можна вивчати.
2. Вдосконалення технологій іншомовного навчання. З цією метою
необхідно було: мати уніфіковану стратегію з вивчення; збільшити кількість
вчителів та покращити їх підготовку; готувати вчителів до викладання більше
ніж однієї іноземної мови; проводити тестування населення на рівень
іншомовної компетентності та створювати порівняльну статистику з метою
визначення переваг чи недоліків різних форм та методів навчання.
3. Створення сприятливого інформального іншомовного середовища:
пропагування

лінгвістичного

різноманіття;

використання

субтитрів

на

телебаченні, та визнання навичок людей, які розмовляють іншою мовою;
підвищення доступності іншомовної освіти для населення (Commission of the
European Communities, 2003).
Висновки Барселонської Ради Європи 2002 р. констатували гостру
необхідність у покращенні рівня базових навичок, потребу у викладанні двох
іноземних мов вже з раннього віку та формування спільного індикатору
лінгвістичних компетенцій.
Фінальний звіт Першого європейського дослідження іншомовних навичок
був спрямований на аналіз змін у освітній підготовці з метою формування
інформативної бази для вчителів, методистів, студентів; вдосконалити зміст
методичних розробок та коригувати навчальні програми з іноземної мови.
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Освітнє фокус-поле звіту склали: іншомовна грамотність, навички читання,
аудіювання та спілкування, методика навчання, безперервне іншомовне
навчання, інформальне навчальне середовище, професійне забезпечення (First
European Survey on Language Competences, 2011, p. 10).
Було встановлено, що знання іноземної мови залежало від змісту
навчальних програм національних систем та явищ, що відбуваються поза
межами формального навчання, а вивчення більше однієї іноземної мови
сприятливо впливає на формування іншомовних навичок, багатомовність
розширює загальнолінгвістичну компетентність, з’являється розуміння мовних
систем, розвивається компаративна компетентність, мови сприймається як
цілісні системи зі спільними характеристиками функціонування: граматичними,
фонетичними, лексичними та комунікативними. Підтверджено, що інформальне
іншомовне середовище (культура, ЗМІ, преса, мас-медіа, соціальні контакти)
сприяє розвитку культури іншомовного спілкування – 49% навчальних епізодів
відбувається поза домом і освітніх установ (Vavoula, 2005).
На європейському рівні визначення неформальної освіти розробляли
спеціалісти Ради Європи спільно з Єврокомісією. Це освіта, яка спрямована на
задоволення особистісних інтересів, необхідних людині у побуті і спілкуванні.
Л. Сігаєва (2011) визначає неформальну освіту як «сумісне, групове навчання»
(c. 38-42).
О. Шапочкіна (2016) називає Швецію однієї з найбільш демократичних та
соціально захищених країн світу, де неформальна народна освіта, яку шведи
називають folkbildning, стала характерною ознакою розвитку шведського
суспільства, важливим компонентом освітньої системи країни і відіграє велику
роль у становленні демократичних відносин у суспільстві (c. 265-266).
У цілому, виникає необхідність адаптації традиційної шведської методики
формування іншомовних навичок для освіти іноземців, стилю навчання
відповідно до потреб та можливостей сприйняття полікультурної аудиторії.
Швеція має найвищі показники відмінності у грамотності між громадянами
народженими у країні та за її межами; роки, коли країна втрачала першість у
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європейських рейтингах іншомовної грамотності, припадали на період
найвищої імміграції, тобто зниження відбувалося за рахунок збільшення
іноземних студентів з недостатнім рівнем іншомовних навичок (First European
Survey on Language Competences, 2011, p. 47-50).
Незважаючи на інтерес населення до іншомовної освіти, у шведському
суспільстві піднімається питання збереження статусу шведської мови як
домінантної мови професійного наукового обміну та необхідності державного
регулювання, наголошується на загрозі виникнення академічної диглосії (грец.
Διγλωσσία - букв. двомовність) – одночасному функціонуванні у суспільстві двох
мов або двох різних форм однієї мови, застосовуваних у різних функціональних
сферах. У науковому середовищі, шведська може перетвориться на мову
неформального спілкування, а офіційною мовою науки стане англійська, що
може в майбутньому нести ризик для національної мовної самоідентифікації
народів (Cabau, 2009).
Практично всі шведи (як їх північні сусіди), які навчалися після Другої
світової війни, відмінно володіють англійською мовою. Б. Кабо (2009)
стверджує, що ситуація зайшла так далеко, що англійська розглядається не як
ІМ, а як друга мова у повсякденному спілкуванні, та загроза для шведської (p.
379-389).
За словами Б. Меландер (2001), шведська мова поступається англійській в
деяких областях (p. 13-31). Найбільша загроза витіснення шведської мови
спостерігається в таких сферах комунікації, як бізнес, мас медіа, культура,
технології, освіту і наука.
З метою захисту національної мови, у 2009 р. шведський парламент
прийняв Закон про мову (Språklag - National Language Act), в якому вперше був
декларований статус шведської мови як офіційно основної, суспільно необхідної
мови королівства і основного засобу спілкування (2009:600).
Незважаючи на вище зазначене, шведські науковці передбачають
зростання впливу англійської мови у сфері вищої освіти (Salö, 2016, p. 9;
Josephson, 2004). У своїх дослідженнях Л. Оукс (2005) доводить, що англійська
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мова у Швеції сприяла формуванню іміджу країни як сучасної та
інтернаціональної, історичних звязків з Великобританією та США, а шведські
науковці (Hult 2012; Cabau, 2009; Hyltenstam, 2004) називають англійську мову
мовою міжкультурного спілкування у Швеції.
Отже, іншомовна освіта дорослих є інтегральною складовою освіти
дорослих Швеції. Іноземна мова є предметом вивчення на курсах формальної та
неформальної освіти, що пропонують вищі народні школи, асоціації, навчальні
гуртки, приватні школи.
Чинники, що впливають на успіх освіти дорослих Швеції загалом та
іншомовної освіти, зокрема, – це підтримка держави та визнання суспільством
потреби у безперервному розвитку особистісних та професійно-орієнтованих
навичок, нового стилю життя, де освіта відіграє одну із центральних ролей у
процесі

набуття

професіоналізму,

розширення

особистої

соціальної

функціональності. Національні ідейні салогани освіти дорослих «Do it yourself
education» (самоосвіта), «Time of your own» (час для себе) закликають до пізнання
себе та світу навколо.
Беручи до уваги міграційні процеси у країні на сьогодні, іншомовна освіта
дорослих у Швеції тяжіє до адаптації методів та технологій навчання відповідно
до рівня знань тих, хто інтегрується у шведський соціум.
Вагомим аргументом, який викликав нову хвилю пильної уваги до
іншомовної освіти у Швеції, стало приєднання до ЄС у 1995 р., середовища у
якому англійська є найбільш поширеною мовою під час співробітництва у галузі
економіки, бізнесу, освіти та науки (див. табл. 1.2).
Таблиця 1.2
Топ-5 мов ЕЄ за кількістю користувачів
Мова

%

%

%

населення ЄС носіїв мови

іноземців,

які

використовують мову

Англійська

47

13

34

Німецька

30

18

12

93

Французька

23

12

11

Італійська

15

13

21

Іспанська

14

9

5

Джерело [Koji, I.; Shigekazu, Y., 2011, p. 111].
Саме економічна складова є причиною популярності курсів іноземної мови
для дорослих у Швеції, які протягом останніх п’яти років демонструють
зростання показників володіння мовою у порівнянні з людьми до 25 років; 56%
громадян ЄС можуть вести бесіду на іноземній мові, 28% повідомляють, що вони
володіють двома мовами окрім рідної. Приблизно 1 із 10 респондентів має
достатні навички, щоб вести бесіду трьома мовами (Europeans and their
Languages, 2006, p. 8).
Висновки до першого розділу
Аналіз джерельної бази та архівних матеріалів щодо розвитку освіти
дорослих, порівняльний аналіз розвитку освіти дорослих у європейських країнах
дозволив зробити висновок, що скандинавська культура має великий вплив на
загальний розвиток просвітництва у Європі, зокрема освіту дорослих:
з’являються такі інститути освіти дорослих, як народна вища школа, народний
університет, відкритий університет, навчальний гурток, асоціація освіти.
Встановлено ключові фактори, які детермінували розвиток освіти
дорослих у Швеції: відхід від домінування релігійної освіти та виникнення
перших народних шкіл для освіти дорослих; децентралізація, що допомогла
мобільно реагувати на освітні запити у регіоні; демографічні показники,
збільшення тривалості життя та безробіття, викликане необхідністю постійного
оновлення знань та пристосування до мінливих умов життя; розвиток
інноваційних технологій, які змінили підхід до форм та методів навчання.
Виокремлено основні функції сучасної освіти дорослих у Швеції:
адаптивну — пристосування до нових вимог життя в суспільстві, що динамічно
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змінюється; компенсуючу — відтворення освітніх можливостей, які раніше
були відсутні або втрачені; розвивальну — збагачення діяльнісних можливостей
людини та її духовного світу; аналітичну — дослідження й аналіз чинників, що
впливають на потребу громадян у неперервній освіті; перетворювальну — зміна
освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня особи впродовж життя, а також
інтелектуального та культурного рівня суспільства; прогностичну — наукове
передбачення розвитку особи й суспільства; комунікативну — передача
соціального

досвіду

від

покоління

до

покоління;

заохочувальну

—

стимулювання освітніх потреб людини.
Сучасна

освіта

дорослих

Швеції

–

це

сукупність

навчально-

просвітницьких заходів, які спрямовані на формування полікультурного
середовища, де кожен себе комфортно, не залежно від віку та національності,
завдяки можливості постійного самовдосконалення.
У середині XX ст. у Швеції дуже гостро постало питання білінгвізму і, як
наслідок, виникнення потреби активізації іншомовного спілкування населення.
Актуальність розвитку культури іншомовного спілкування у Швеції була
викликана освітньою політикою європейських держав спрямованої на підтримку
мультилінгвізму. У світлі постійних змін, безперервне навчання вважалося
необхідним як із соціальних, так і з економічних причин, державні положення
розроблялися таким чином, щоб дозволити кожному громадянину отримати
кваліфікацію, змінити свою професію, адаптуватися до нових технологій,
розвивати іншомовні навички.
Потік

імміграції

обумовив

реформування

освітнього

сектору

та

необхідність встановлення спільної іноземної мови для спілкування, а
міжнародна співпраця вимагала від дорослої людини володіння не лише
структурою мови, а й практичними навичками спілкування з носіями інших
культур.
Комплексний аналіз мовної ситуації в Швеції дав змогу виявити 5
ключових напрямів розвитку культури іншомовного спілкування в освіті
дорослих

Швеції:

культура

професійно-орієнтованого

іншомовного
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спілкування; культура академічного іншомовного спілкування; культура
міжособистісного
іншомовного

іншомовного

спілкування;

спілкування;

культура

культура

офіційно-ділового

дистанційного
іншомовного

спілкування.
Доведено, що саме соціально-економічні передумови вплинули на зміни у
іншомовній підготовці населення та розширили концептуальний підхід до
навчання; змусили включити у загальну концепцію іншомовної підготовки
цілий спектр компетенцій соціокультурного й лінгвокультурного контенту,
перетворюючи її на культуру іншомовного спілкування.
Розроблено періодизацію розвитку іншомовної освіти, визначено й
обґрунтовано етапи формування культури іншомовного спілкування у Швеції:
«реформаторський» (середина XIX ст.); «соціально-адаптаційний» (початок XX
ст.); «функціонально-прагматичний» (середина XX ст);

«розвивально-

стимулюючий» (кінець XX ст. – початок XXI ст.)
Встановлено, що іншомовна освіта дорослих є інтегральною складовою
освіти дорослих Швеції, оскільки іноземна мова є предметом вивчення на курсах
формальної та неформальної освіти, що пропонують вищі народні школи,
асоціації, навчальні гуртки, приватні школи. Іншомовна освіта дорослих у
Швеції тяжіє до адаптації методів та технологій навчання відповідно до рівня
знань тих, хто інтегрується у шведський соціум.
Основні наукові результати, висвітлені у розділі, опубліковано у працях
автора: Фельцан, І. (2017a, 2017b, 2017d); Feltsan, I. (2016a, 2016b, 2017a, 2017b,
2017c, 2018a).
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РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ
ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ ШВЕЦІЇ
У розділі висвітлено особливості здійснення іншомовної підготовки у
закладах формальної та неформальної освіти дорослих у Швеції; проаналізовано
педагогічний інструментарій іншомовного навчання дорослих у процесі
розвитку культури іншомовного спілкування в освіті дорослих у Швеції.

2.1. Іншомовна підготовка дорослих у Швеції у закладах формальної
та неформальної освіти
Дослідники проблем освіти дорослих традиційно виділяють заклади
формального і неформального навчання. У п.1.1 нами було здійснено аналіз
базових понять дослідження, до яких ми віднесли і поняття формальної і
неформальної освіти як складових системи освіти дорослих. Утім вирішення
наступних завдань дослідження вимагають поглиблено вивчення означених
дефініцій.
Отже, зупинимося детальніше на характеристиці названих форм освіти.
Традиційною формою освіти є формальна, що здійснюється в освітніх
установах за навчальними планами та програмами, що відповідають освітній
програмі підготовки та вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики
фахівців. Формальна освіта – це ієрархічна в хронологічному порядку
градуйована система освіти: від початкової школи, через університет, що
включає загальне академічне навчання, різні спеціалізовані програми і установи,
які забезпечують технічну і професійну освіту на денних відділеннях (Мухлаева,
2010, c. 158).
С. Змеєв узагальнив ознаки формальної освіти: здійснюється у спеціально
створених освітніх закладах; забезпечує оволодіння систематизованими
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знаннями, уміннями та навичками; передбачає цілеспрямовану діяльність
суб’єктів навчального процесу;

здійснюється спеціально підготовленим

персоналом; завершується отриманням загальновизнаного документа про освіту
(Змеев, 2003, c. 25-26).
На етапі післядипломного навчання до закладів формальної освіти
належать:

аспірантура,

докторантура,

система

інститутів

та

центрів

післядипломної освіти та перепідготовки.
Формальній освіті надається пріоритет в політиці багатьох Європейських
країн, адже вона є основою для отримання початкових знань громадянами на
основі яких згодом вони будуть здобувати професію. Пріоритетність формальної
освіти у всьому світі підтверджується широким фінансуванням з боку урядів
країн.
Проведений нами аналіз неформальної освіти дорослих, студіювання
наукових джерел дав змогу зробити висновок, що неформальна освіта – це
навчальна діяльність, що здійснюється за межами закладів формальної освіти,
спрямована на задоволення найрізноманітніших освітніх потреб різних, у тому
числі вікових (від раннього дитячого й аж до похилого віку), груп населення, що,
проте, не надає легалізованого диплома. Неформальна освіта дорослих
стосується всіх освітніх програм, що реалізуються поза формальною освітньою
системою, зазвичай є добровільною і короткотривалою. Такі програми
відзначаються широкою різноманітністю, наприклад, оволодіння другою мовою,
набуття умінь розв’язання конфліктів, формування лідерських рис, програми
психолого-педагогічного спрямування. Ці програми, на відміну від формальної
освіти, не вимагають попереднього навчання. Процес навчання забезпечують
інструктори. Неформальна освіта дорослих не має затверджених державою
програм, але може відбуватися під егідою вищого навчального закладу
(Гончарук, 2012, c. 31 – 36, 32 – 33).
Неформальна освіта – це можливість отримання нової інформації про різні
аспекти життя за допомогою навчання на різних курсах, гуртках за інтересами,
відвідування церкви та інше. У межах цього виду освіти, як правило, не потрібні
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попередні умови для початку навчання (рівень попередньої підготовки, вікові
межі та ін.), не ставляться жорсткі вимоги до місця, часу, термінів, форм і методів
навчання, що дає змогу включитися до процесу навчання значно більшій
кількості людей, ніж у формальну освіту.
Нам імпонує думка В. Давидової (2008), про те що неформальна освіта
дорослих у Швеції характеризується пошуком нових засобів і прийомів
пізнавальної діяльності і є предметом постійного дослідження шведських
педагогів: різні аспекти історії фолкбілдінгу (Л. Арвідсон (L. Arvidson), Г. Блід
(Н. Blid), Г. Блумквіст (Н. Blomqvist), І. Йохансон (I. Johansson), І. Ландстрем (I.
Landstrom), С. Ларсон (S. Larsson), Г. Нордваль (Н. Nordvall), Л. Фуруланд (L
Furuland));

ідентифікація

поняття

«фолкбілднінг»

(П.

Гоугоулакіс

(P. Gougoulakis), Б. Густавсон (В. Gustavsson), А.- М. Лагіндер (А. М. Laginder),
М. Норефорс (М. Norefors), Г. Сундгрен (G. Sundgren)); забезпечення освітнього
розвитку дорослих у навчальних гуртках і вищих народних школах (Е. Андерсон
(Е. Andersson), Г. Берглунд (G. Berglund), Р. Берндтсон (R. Berndtsson), П.
Ельстрем (P. Elstrom), О. Ольсон (О. Olsson), М. Скелд (М. Skold)), впровадження
інформаційно-комунікативних технологій у неформальну освіту дорослих (Т.
Персон (Т. Persson), Р. Сельйо (R. Saljo), Е. Фореус (Е. Fahroeus), особливості
взаємодії і взаємовпливів неформальної і формальної освіти (К. Седерблад (С.
Cederblad), І. Тернквіст (I. Tornqvist) (с. 2).
Неформальна освіта дорослих, на думку Й. Бйорнаволд (2000), «може і
повинна надавати дорослим людям змогу набувати знання, уміння й навички,
формувати погляди та адаптуватися до постійних змін у соціальному
середовищі» (p. 24-32).
У Меморандумі неперервної освіти Європейського Союзу зазначено, що
неформальна освіта – це процес, який звичайно не супроводжується видачею
документа, відбувається в освітніх установах чи громадських організаціях,
клубах та гуртках, а також під час індивідуальних занять з репетитором чи
тренером (Memorandum on Lifelong Learning, 2000, p. 8).
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Натомість Міжнародна стандартна класифікація освіти (1997 р.) декларує
неформальну освіту як будь-який організований освітній заклад, що може
відбуватися як в освітній установі, так і за її межами та охоплювати осіб різних
вікових категорій. Програми неформальної освіти необов’язково вибудовуються
в систему «драбини» та можуть мати різну тривалість» (ISCED, 2011, p. 12-13).
Неформальна освіта характеризується високою ефективністю, зумовленою
високим ступенем мотивації, оскільки зумовлені високим рівнем внутрішнього
бажання навчатися; цілеспрямованістю, осмисленістю навчальної діяльності
людини, що базуються в основному на самостійній освіті; завданнями навчання;
гнучкістю, необхідною для задоволення різноманітних освітніх потреб людини
через використання аудіо- і відео засобів, друкованої продукції; відносно
невисокою платою за навчання; гнучкою системою фінансування неформальної
освіти.
Останніми роками суттєво зростає попит на неформальну освіту серед
дорослих.
Наприклад, Європейська комісія в рамках програми неперервної освіти
активно пропагує створення некомерційних організацій, які надавали б освітні
послуги усім бажаючим, а також стимулює роботу вже наявних організацій
шляхом надання їм грантів.
Європейська асоціація з питань освіти дорослих (European Association for
the Education of Adults – EAEA), виокремлює наступні форми неформальної
освіти: домашню освіту дорослих (adult armchair education); базову освіту
дорослих (adult basic education); громадську освіту дорослих (adult community
education); неперервну освіту дорослих (adult continuing education); навчання
грамотності дорослих (adult literacy); навчання правильно харчуватися (adult
nutrition education); релігійну освіту дорослих (adult religious education);
професійну освіту дорослих, підвищення кваліфікації (vocational education).
Розвиток неформальної освіти тісно пов’язаний із дистанційними
освітніми технологіями. Адже навчання за дистанційною формою не має
обмежень: ні за віком, ні за територією проживання, здобутою освітою,
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професійними обмеженнями чи станом здоров’я. До дистанційної освіти
можуть долучатися співробітники організацій, що здійснюють корпоративне
навчання. Вони можуть пройти необхідні тренінги, професійну підготовку,
перепідготовку, підвищення кваліфікації в межах організації, не залишаючи
робочих місць, що суттєво знижує рівень витрат на навчання. Отримати чи
доповнити освіту, пройшовши дистанційне навчання, можуть молоді мами, що
перебувають у відпустці по догляду за дитиною, а також інші люди, змушені
через сімейні обставини постійно бути присутніми вдома.
Як констатує М. Родіонова (2011), дистанційна освіта здійснюється з
використанням кількох засобів спілкування одночасно, що дозволяє слухачеві не
лише добре засвоювати навчальний матеріал, але й знайомитися в процесі
навчання з найновішими досягненнями і розробками у відповідних галузях
знань. В процесі навчання забезпечується можливість своєчасно зв’язатися з
викладачем, поставити запитання, отримати консультацію. Своєю чергою
викладач має можливість здійснювати постійний контроль за навчальною
діяльністю, оскільки при автоматизованій системі аналіз дистанційно набутих
знань може бути детальним і практично постійним. Використання дистанційної
форми отримання чи перевірки знань дозволяє здійснювати постійний контакт
слухача не лише з викладачем, але й іншими студентами, що сприяє реалізації як
групової форми роботи, орієнтованої на набуття, розвиток, удосконалення
навичок колективної/командної роботи, так і виявленню індивідуальнодиференційованих можливостей слухача. При цьому система оцінки знань
об’єктивна і незалежна від викладача (с. 19 – 21).
Водночас звертаємо увагу на думку В. Давидової щодо тенденції
посилення взаємовпливу і взаємопроникнення між формальною і неформальною
освітою. Особливого успіху в поєднанні формальної та неформальної освіти для
дорослих досягла Швеція – одна з найбільш економічно розвинених країн світу
з ефективною системою соціального захисту населення, високим рівнем освіти
та потужними демократичними традиціями (Давидова, 2008, с. 1).
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Аналізуючи європейський досвід, приходимо до висновку, що цілі
освіти дорослих суттєво послаблюють формальні підходи у навчанні та
реалізуються лише за умови демократизації та незалежності навчання.
Неформальна та інформальна освіта стають рівноправними учасниками процесу
навчання, може швидко реагувати (адаптуватись) до нових вимог, що несе
позитивні наслідки для людей у соціумі.
Вважаємо за доцільне аналіз іншомовної підготовки у Швеції розпочати із
визначення

сутності

самого

поняття

«іншомовна

підготовка».

Аналіз

спеціальної літератури показав, що останнім часом термін «іншомовна
підготовка» активно використовується у педагогічній теорії. Проте, як
підкреслюють науковці (С. Айдарова, Р. Гришкова, К. Єлисеєва, А. Крилова та
ін.), хоча терміном активно послуговуються, чіткого визначення наразі немає.
Нечіткість меж терміну призводить до того, що поняття «іншомовна
підготовка» доволі часто розуміють як навчання іноземних мов, оскільки саму
іншомовну підготовку ототожнюють з іншомовною освітою, яка також зазвичай
зводиться лише до характеристики процесу навчання іноземної мови, що
передбачає реалізацію різних цілей на різних етапах розвитку суспільства:
практичних цілей у плані розвитку усного мовлення та читання, освітніх цілей,
зіставлення іноземної та рідної мов, опанування мовленнєвої діяльності,
навчання іншомовного спілкування тощо. Натомість термін «іншомовна освіта»
є значно ширшим. На думку дослідників, доцільно замінити ним термін
«навчання іноземної мови», підкресливши відмінність цих понять за цілями і
змістом (Бігич, 2004, с. 26-27).
Точку зору щодо доцільності розмежовувати поняття «навчання іноземних
мов» та «іншомовна освіта» знаходимо й у інших дослідників, передусім тому,
що перше є складовою другого. «Метою навчання є формування утилітарних
навичок та вмінь у конкретних прагматичних цілях», відповідно, зміст навчання
є аналогічним – формування певних навичок та вмінь (Пассов, 2003, с. 34).
Є. Пасов наголошує, що поняття ж освіти, зокрема іншомовної, інтерпретується
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як «становлення людини через її входження в культуру; завдяки їй людина
стає суб’єктом культури» (с. 35).
У

європейських

документах

іншомовна

освіта

та

комунікативна

компетентність фахівців різних галузей розглядаються у різних аспектах
професійної підготовки. Так, Відповідно до положень «Хартії Ради Європи з
освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини» (11.05. 2010
р.) записано, що «компетентність людини не обмежується лише когнітивною
складовою; у структуру поняття долучено функціональні аспекти професійної
діяльності (наявність технічних навичок), міжособистісні характеристики
(соціальні або організаційні навички) та етичні цінності (Terminology of European
Education and Training Policy, 2008, p. 47-48).
У контексті нашого дослідження слід навести думку, що

змістом

пізнавального аспекту іншомовної освіти є культурологічний компонент,
елементами якого є факти культури країн мов, які вивчаються, включно із мовою
як невід’ємним компонентом культури, у її діалозі з рідною культурою
(Хоменко, 2012, с. 55-61). Отже, погоджуємося із О. Хоменком і визначаємо
іншомовну підготовку

як синтез іншомовної освіти з її процесуальними

аспектами.
Слід додати й іншу думку цитованого автора. Зокрема, за О. Хоменком
(2015) до іншомовної підготовки належить: вивчення іноземних мов упродовж
життя (lifelong learning) як всебічна навчальна діяльність на постійній основі з
метою покращення професійної іншомовної комунікативної компетентності, що
є свідченням поступового розвитку рис полікультурної професійної мовної
особистості; гармонізація систем іншомовної підготовки країн, які входять до
єдиного європейського освітнього та наукового простору та іншомовна
підготовка яких базується на принципі субсидіарності, повній відповідальності
кожної країни ЄС за фахове навчання, організацію системи освіти, зокрема
іншомовної, та її зміст; використання її в процесі міжособистісного та
міжкультурного спілкування, зокрема в професійній сфері (Хоменко, 2015).
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Іншомовну підготовку розглядають як інструмент забезпечення
життєздатності людини в умовах постійних змін, забезпечує взаєморозуміння в
будь-якому полікультурному та мультилінгвальному просторі (Бородина, 2018,
с. 360).
Розглянемо особливості реалізації іншомовної підготовки у різних формах
(формальній, неформальній) освіти дорослих у Швеції.
Сучасний розвиток іншомовної підготовки у Швеції умовно можна
розглядати з 1962 р., коли у школах англійська мова була визначена як
обов’язковий предмет програми початкової школи з 3-го класу, а важливість її
вивчення визнавалась не меншою, ніж арифметики чи шведської мови.
Реформування освіти у 60-х рр. практично встановило білінгвізм у країні, – уже
в 1970-1980 рр. шведське суспільство демонструвало значне підвищення рівня
володіння англійською (Cabau, 2005, p. 7-8). Двомовність шведського
суспільства та високу результативність іншомовної підготовки констатує
шведський лінгвіст, професор Стокгольмського університету О. Йозефсон (2003)
– 75 % населення може читати англомовну періодику та вести розмови
англійською мовою, багато шведів добре володіють німецькою, французькою чи
іспанською.
Найбільш поширеною мовою іншомовного спілкування у Швеції є
англійська. Проводячи лінгвістичні дослідження в закладах освіти Швеції,
студенти міжнародних програм описують мовну ситуацію у країні такими
термінами: диглосія, двомовність, друга офіційна, мова освіти (Carlsson, 2002;
Martinez, 2018; Antera, 2017; Gashi, 2016; Clarkson, 2017). Як пише шведський
соціолінгвіст

Б.

Бйoркман

(2014),

що

представляє

молоде

покоління

скандинавських вчених, «шведська академічна сфера є інтернаціональною за
своєю природою і лінгвістично різноманітною внаслідок зростаючої академічної
мобільності і програм обміну студентів» (p. 335–363).
Італійський дослідник європейських мов Л. Лампаріелло (2014), вивчаючи
скандинавську мовну традицію, виділив 2 ключові фактори, які впливають на
розвиток культури іншомовного спілкування у цих країнах: тривалість
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перебування

в

іншомовному

середовищі

(скандинави

не

дублюють

іншомовний контент, а лише супроводжують його субтитрами, вивчають мову з
раннього віку) та висока якість освіти, яка побудована на інтеграції теорії та
практики.
Закон про мову 2009 р. (SOU, 2008:261) визнав шведську головною мовою
у суспільстві, мовою офіційного спілкування та зобов’язав володіти нею за умов
інтеграції у шведський соціум (Cabau, 2005, p. 1-2).
Між провайдерами освіти дорослих склалася практика перерозподілу
обов’язків з іншомовної підготовки – муніципальні заклади освіти пропонують
цикл програм з формування іншомовної компетентності з шведської як іноземної
мови для іммігрантів, в той час як заклади народної освіти створюють
багаторівневі варіативні мобільні курси з розвитку культури іншомовного
спілкування з англійської чи шведської мови.
Статус англійської мови у шведській комунікативній практиці активує
необхідність розвивати навички іншомовного спілкування, її фактично
прирівняно до знання другої мови, а не іноземної, багато людей у Швеції щодня
використовують англійську мову у різних контекстах: навчальних закладах
банківській справі, інженерії, транспортуванні, внутрішньому міжособистісному
спілкуванні.
Якісну

іншомовну

освіту

шведи

отримують

ще

в

школі,

що

підтверджується першим місцем країни за знаннями англійської мови у Європі
(First European Survey on Language Competences, 2011).
Вільне володіння іноземною мовою на рівні носія мови не є метою
навчання, але вимагається досягнення відповідних рівнів навичок читання,
аудіювання,

письма

і

мовлення

двома

іноземними

мовами

поряд

з

міжкультурними компетенціями та здатністю вивчати мови як з вчителем, так і
самостійно (EXP LG 5/2006 Follow-up of the Action Plan, 2000., р.3)
Для здійснення вище згаданих ініціатив необхідно включити їх в систему
вищої освіти, що було б логічним продовженням досягнень, зроблених в школі.
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Стратегія інтернаціоналізації вищої освіти в Швеції визначається таким
чином:
1. Швеція повинна бути привабливою країною для навчання іноземних
студентів.
2. Випускники вищої школи повинні користуватися попитом на шведському
і міжнародному ринках праці.
3. Університети та інші заклади вищої освіти повинні докладати значних
зусиль щодо інтернаціоналізації освіти для того, щоб підвищувати якість
своєї освіти та сприяти розумінню інших країн та міжнародних умов і
стосунків. Потрібно усунути перешкоди до інтернаціоналізації як в
Швеції, так і на міжнародному рівнях.
4. Потрібно розвивати і поліпшувати подальшуа міжнародну діяльність у
системі вищої освіти (Follow-up of the Action Plan on language leaning and
linguistic diversity, 2000., р. 4-5)
З

цією

метою

було

започатковано

ряд

міжнародних

програм

Європейського Союзу: Leonardo Da Vinci, Erasmus, Socratesі Tempus, в яких
шведські студенти брали активну участь.
У системі освіти для дорослих вивчення іноземних мов стало дуже
важливим через зміни в міжнародному середовищі та розвиток інформаційних
технологій. В урядовому комюніке «Інтернаціоналізація культурного життя»
(GovtComm.2005/06:188)

уряд

Швеції

виділив

додатковий

бюджет

на

міжнародні та культурні заходи. Дорослі люди різного вікового діапазону
вивчають іноземні мови з метою подорожування, зміни професійного напрямку,
працевлаштування за кордоном.
Високий рівень іншомовного спілкування у шведському суспільстві
вважається нормою, та відкриває доступ до першоджерел інформації, дає змогу
синтезувати об’єктивні судження, сформовані не на суб’єктивному тлумаченні
інформації третьою стороною, а на власному дослідженні.
Характеризуючи

Швецію

у своїх

буклетах туристичні агентства

підкреслюють, що це країна де 90% населення добре володіють англійською
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мовою, тому перебування для іноземців буде комфортним та продуктивним,
особливо в освітніх цілях. Це країна культурного та мовного різноманіття, а її
громадянин – багатомовна особистість, якій притаманні професійна мобільність,
міжкультурна толерантність, гнучкість мислення. Через освіту, як найбільш
масовий соціальний інститут, у Швеції здійснюється вплив на формування
свідомості суспільства, регулюються процеси свідомого саморозвитку громадян
(Nordlund, Stehlik, & Strandh, 2013, p. 5).
Освітня платформа Study in Sweden (Навчання у Швеції) включила
іншомовну компетентність до п’яти ключових чинників (поряд з інноваціями,
рівнем вищої освіти, екологією та соціальною рівністю), які роблять країну
привабливою для навчання.
Іншомовна підготовка у Швеції виходить за межі вузького вивчення
граматики та лексики, а розвивається на основоположних ідеях Г. Гофcтеда
(1984; 1994) про мову як відображення мислення народу, прагнень та сподівань,
культури, що допомагає обирати стиль спілкування та поведінки, планувати
діяльність під час перебування у іншомовному середовищі, тобто поряд з
іншомовною компетентністю формується і культурологічна компетентність; К.
Крамч ототожнює культуру з групою, члени якої об’єднані територіально та
історично, з характерною уявою (Kramsch, 1998; 2009).
Особливістю іншомовної підготовки дорослих є те, що студент (слухач)
зацікавлений у практичній складовій використання мови, для нього важливі
розуміння культури, економіки, філософії, традицій народу не лише у контексті
процесу навчання, а й можливості застосування у професійному живому
середовищі, що допомагає налагоджувати діалог у процесі міжособистісного та
корпоративного

іншомовного

спілкування: формувати поведінку,

стиль

взаємодії, ступінь допустимої свободи самовираження та прояву емоційності,
творчого мислення, прояву індивідуалізму у мовленні, гендерних особливостей
спілкування (культурна фемінність та маскулінність); розуміти відношення
співрозмовника до інновацій та нетрадиційних прогресивних методів роботи,
традицій та досвіду, інтерпритації ситуацій (уміння діяти в залежності від
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контексту чи непохитність суджень); визначати характер субординації (power
distance) під час спілкування, «залежності» від авторитету (uncertainty avoidance),
прояву індивідуалізму та колективізму (individualism/collectivism). Згідно Г.
Гофстеда Швеція входить у топ-5 країн, які є особистісно-орієнтовані, що,
безумовно, впливає на форми та методи іншомовного навчання дорослих у
Швеції та підпорядковано ідеї «student-tailored courses/programs» (організація
навчання/програм за вимогою студента) (Denisa Drlíková, 2011, p. 15).
Зміст іншомовної підготовки дорослих є індикатором попиту на сучасному
ринку праці: англійська для менеджерів, економістів, медиків, інженерів;
англійська для тих, хто мігрує до Індії, Китаю, Америки; англійська для
студентів, які здобувають освіту закордоном та ін. Фактори, що мотивують до
продовження іншомовного навчання у дорослому віці переважно професійні
(див. додаток В). Контингент лінгвістичних шкіл – це люди віком від 23, які
вдосконалюють іншомовні навички: англійська для бізнесу, менеджменту,
туризму, міжнародних відносин, медицини, економіки, культури.
Контингент осіб, які навчаються за освітніми програмами з удосконалення
навичок іншомовного спілкування – це, переважно, люди віком від 23 років.
Лінгвістичні школи Швеції функціонують у полі формальної та неформальної
освіти, на замовлення державних чи приватних установ, фізичних осіб, які
прагнуть сформувати чи розвинути культуру іншомовного спілкування. Носії
культур з високим рівнем індивідуальної свободи позитивно сприймають
навчальний процес, у якому вчителю та студенту надаються рівні права та
повноваження, вони можуть і вміють працювати самостійно та незалежно, не
бояться самовираження; для носіїв культур, яким притаманний колективізм
мислення та чітке делегування ролей у соціумі, важко брати на себе
відповідальність за навчання, вибір методів та технологій, адже педагог для них
асоціюється з авторитетом, якому відводиться центральна роль у процесі
навчання. У такому середовищі педагог перетворюється на андрагога, куратора,
консультанта, тренера, мотиватора, який спрямовує та коригує, радить та
інформаційно підтримує студента.
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Вивчення змісту програм курсів з іноземної мови у Швеції дає змогу
охарактеризувати основні напрями розвитку іншомовної підготовки дорослих,
ефективність

якої

підтверджено

статистичними

даними

інформаційних

платформ та європейських звітів у галузі освіти, попитом серед іноземних
студентів та стажерів з усього світу.
Іншомовна підготовка дорослих у Швеції надається провайдерами
муніципальної (формальної) та народної (неформальної) освіти. Шведська мова
як іноземна вивчається у муніципальних закладах освіти, де по закінченню курсу
та успішній здачі екзамену, студент отримує сертифікат-підтвердження про
володіння необхідним рівнем знань для влиття у шведський соціум.
Університети Лунд, Лінчопінг, Ліннея пропонують очні та дистанційні
міжнародні програми з вивчення шведської як іноземної для студентів з інших
країн. На опанування початковим рівнем (1-4) шведської мови виділяють 30
кредитів

ECTS

на

очній

формі

та

7.5

ECTS

на

дистанційній

за

загальноєвропейською шкалою (А1); вищій рівень (1-8) передбачає проходження
60 кредитів ECTS стаціонарно та 7.5 ECTS дистанційно (А2).
У контексті формування культури іншомовного спілкування в системі
освіти дорослих у Швеції увага акцентується на вивченні шведської мови як
іноземної для іммігрантів.
Такі програми орієнтовані на розвиток комунікативного аспекту мови,
уміння спілкуватися усно і письмово, в залежності від потреб студента. Розвиток
комунікативних навичок базується на знанні мовної структури, лексики,
граматичних норм з метою укладання інформаційних повідомлень та отримання
бажаного результату. Уміння навчатись самостійно належить до програмних
цілей. Методи рефлексії та порівняння сприяють розширенню знань групи про
культурні

відмінності

та

розвивають

багатонаціональному середовищі.

міжкультурну

толерантність

у

Обов’язковим компонентом програм є

розвиток навичок використання цифрових технологій та медіа-ресурсів як
інструментів для обміну інформацією, спілкування та навчання.
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В залежності від початкового рівня знань, муніципальна іншомовна
освіта для іммігрантів складається з 3 програм та 4 рівнів (A, B, C, D): перша
програма охоплює всі 4 рівні (A, B, C, D); друга програма – три (B, C, D); третя
– два (C, D). До початку навчання, кожен студент обирає необхідну програму в
залежності в індивідуальних обставин, мети та прогнозованих цілей навчання.
Перша програма орієнтована на студентів зі слабкою освітою та мотивацією,
третя – на тих, хто вміє і хоче вчитися більше. По проходженню кожного рівня
студент може припинити навчання, проте проходження рівня D є бажаним
результатом навчання.
Згідно частини 20 розділу 35 Закону про освіту (2010:80), оцінювання
відбувається по завершенню кожного рівня, знання накопичені за неповний курс
не оцінюються. Аспект «спілкування» (поряд із «аудіюванням», «читанням» та
«письмом»), відповідно до шведської моделі, складається з двох рівнів:
взаємодія та продукування. Взаємодія характеризує навички ведення діалогу,
бесіди, перебування у громадських місцях. Продукування – передбачає
створення інформації та її поширення (Syllabus for municipal adult education in
Swedish tuition for Immigrants (SFI), p. 3-4).
Прикладом є кафедра Скандинавських мов університету в м. Уппсала, яка
пропонує курси з вивчення шведської для міжнарожних працівників, науковців
та студентів післядипломної освіти на безкоштовній основі, які бажають
дізнатися більше про культуру та побут шведів, оволодіти базовими навичками
зі шведської, подача заявок здійснюється кожен семестр. Програма передбачає 4
курси «Шведська для академічних цілей» з першого по четвертий рівні.
Силабус першого рівня складається з двох частин: 1) практика читання та
письма (4.5 кредити); 2) аудіювання та усне спілкування (3 кредити); форма
навчання – семінари, групові заняття; оцінювання проводиться протягом курсу,
який закінчується писемним та усним екзаменами (здано/не здано); передбачено
можливість «повторного складання».

Курс передбачає вивчення структури

мови, повсякденної базової лексики, розвиток уміння читати та створювати
прості повідомлення про себе та своє життя, формування навичок спілкування
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про себе та життя, самовираження простими мовними конструкціями,
здатність сприймати та реагувати на інформаційні повідомлення, розуміння
предмета розмови. Організація змісту силабусу другого рівня подібна до
першого, проте відрізняється цілями та програмними результами, та типом
екзаменів – писемний та аудіювання:
Курс передбачає розвиток умінь та навичок володіння мовною
структурою, базовим словниковим запасом для спілкування, читання заголовків
новин, буклетів та простої художньої літератури, пояснювати та описувати
власні думки у письмовій формі, описувати власний досвід під час розмов,
створювати короткі презентації на задану тему, підтримувати бесіду на знайомі
теми, розуміти загальну інформацію теле/радіо ефірів.
Програмними цілями силабусу третього рівня є знання та правильне
використання мовної структури, розширений словниковий запас, що дозволяє
спілкуватися на різні теми, читання автентичних текстів та інформаційних
повідомлень, коментування фактів та думок на різні теми у писемній формі,
проведення розгорнутих презентацій з наведеннях фактів та можливістю
взаємодіяти з аудиторією, спілкування на знайомі та незнайомі теми, розуміння
змісту програм теле/радіо ефірів, розпізнавання інформаційних фактів та
деталей.
Програмні результати силабусу четвертого рівня передбачають оволодіння
навичками читання складних, автентичних, наукових та текстів художньої
літератури, навичками написання есе, граматичною компетентністю, навичками
аргументування, обґрунтування різних ідей та думок, у повному обсязі
інформації представленої у засобах мас-медіа та ін.
Проаналізувавши програми та силабуси з іншомовної підготовки у
муніципальних закладах освіти Швеції, можна стверджувати, що формальна
іншомовна освіта дорослих має деталізований, чітко структурований характер та
передбачає набуття програмного, цілісного, багаторівневого, наслідувального,
накопичувального досвіду, який готує до перебування у новому середовищі.
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Подальше вдосконалення іншомовної підготовки відбувається у системі
народної освіти (неформальної), без кредитної системи накопичення знань та
чіткої структури, проте відповідно до предметних потреб та інтересів студентів,
мобільність таких курсів набагато вища, а вивчення англійської мови є
найпопулярнішою освітньої послугою.
Іншомовна підготовка та розвиток культури іншомовного спілкування на
таких курсах обумовлені бажанням самих шведів вдосконалювати знання мови
для підвищення рівня професіоналізму у іншомовному середовищі.
Так, серед найбільш популярних лінгвістичних шкіл Швеції – Берліц
(Berlitz), заснована як міжнародна організація ще у 1878 р., з головним офісом у
Стокгольмі, що розмістився тут у 1931 р. Девіз закладу «Speak with confidence!»
(Говори впевнено!), інформує про мету, яку ставлять перед собою педагоги –
формування

комунікативних

навичок.

Контингент

школи

спонукає

застосовувати ефективні форми навчання, які передбачають дистанційні уроки
через Інтернет, технологію мобільного зв’язку (студент у будь-який час може
вийти на зв'язок з викладачем); навчання у групах (4-6 осіб) чи індивідуальні
заняття, парні уроки (з метою зниження вартості навчання). Така організаційна
мобільність має на меті задовольнити освітні потреби різних фокус-груп.
Назва школи поклала початок виникненню у Швеції однойменному методу
Берліц, який зосереджений на формуванні іншомовних комунікативних навичок,
що передбачає підготовку до спілкування у професійному середовищі, розвиває
культуру ведення ділових переговорів у міжнародному контексті, вторинну
мовну особистість, яка володіє компенсаторними техніками під час живого
спілкування (Radović Firat, Tica, & Palurović, 2014).
До основних характеристик організації навчання у школі відносимо
особистісно-орієнтовані програми, які відповідають потребам студента:
індивідуальне навчання; інтенсивне навчання; навчання в обраному ритмі –
студент самостійно визначає інтенсивність та тривалість курсу; змішане
навчання; іншомовне навчання закордоном. Як освітню технологію школа Берліц
організовує мовні подорожі у 70 країн світу з цілодобовим консультуванням під
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час проживання у приймаючій сім’ї, квартирі чи готелі (за бажанням
студента); пропонує вибір з понад 30 навчальних локацій у США та
Великобританії в університетських містечках чи одному з ELS мовних центрів.
Інформаційні технології є невід’ємними супровідними організації освітніх
послух: кібер-вчитель (спілкування з вчителем цілодобово, 5 днів на тиждень);
телефонні уроки; віртуальні аудиторії; індивідуальний коучинг на базі
комунікативної методики Берліц; гнучкий розклад у відповідністю із
індивідуальною зайнятістю; живі он-лайн семінари (2 сесії по 90 хвилин кожна).
Мовний коучинг застосовується у ситуації, коли слухачі достатньою мірою
володіють теорією мови, проте ці знання перебувають у пасивному стані. Маючи
багатий

словниковий

запас,

розуміючи

особливості

вживання

певних

граматичних структур тощо, слухач не може скористатися ними повною мірою.
На заняттях з мовного коучингу викладач насамперед слухає, спостерігаючи за
тим, як слухач справляється з поданою інформацією. Відтак слухачі отримують
добру можливість актуалізувати власні знання, отримавши за необхідності певні
рекомендації.
Серед курсів, які пропонує школа Берліц, найбільшою популярністю
користуються «Total Immersion®» – Тотальне занурення (щоденні одногодинні
заняття з двома тренерами); «Coaching» – індивідуальні сесії за обраними учнем
темами; коучинг он-лайн чи по телефону – максимальна часова та просторова
мобільність; корпоративні послуги; корпоративний преміум (від 2 до 10
учасників); корпоративна група «Компакт» (від 6 учасників), групове навчання;
виробничі курси з професійної англійської (за спеціалізаціями): англійська
автомобільної

індустрії;

англійська

кол-центрів;

кадрова

англійська;

енергетична англійська; ІТ англійська; бухгалтерська англійська; англійська
модної індустрії; англійська для правозахисників; інтенсивний клуб (від 3 до 5
учасників);

інтенсивні

програми,

наприклад,

для

навчання

у

США;

напівінтенсивні програми – вивчення мови і культури; програми для
професіоналів у таборах США; віртуальні класи для індивідуального навчання;
віртуальні класи для корпоративного навчання; «Берліц Консалтінг» – допомога

113

та навчання у сфері менеджменту та ведення переговорів іноземною мовою,
підвищення ефективності міжнародних зустрічей, залучення міжнародної
аудиторії, веденні міжнародних переговорів, міжнародному мережевому
спілкуванні,

культурі

для

ведення

глобального

бізнесу,

формування

міжкультурної компетентності за обраним регіоном, кураторстві полікультурних
команд, вікових особливостей сприйняття.
Значну увагу формуванню культури іншомовного спілкування приділяє
асоціація Folkuniversitetet (Народний університет), яка складається з 5-ти
підрозділів, має заочні відділення на базі університетів Стокгольму, Уппсали,
Гьотеборг, Лунду, Умер. Освітньою фокус-групою асоціації є дорослі, вільні
пошукувачі знань. Асоціація позиціонує себе як місце зібрання вільних людей,
які прагнуть знань, культурного досвіду, та простору для саморефлексії.
Основною ціллю діяльності такої організації є надання інструментів для
розширення особистого кругозору, підвищення якості життя через набуття
знань. Практика асоціації з організації курсів іноземної мови налічує понад 50
років.
Основні форми навчання: відкриті курси, навчальні кола, гуртки,
дослідницька практика та лекції, корпоративне навчання, закордонна практика,
міжнародні проекти, співпраця з іншими народними вищими школами та
школами Монтесорі. Забезпечення якісної іншомовної освіти відбувається
завдяки

залученню

досвідчених

викладачів,

які

навчають

виключно

англійською; кожен курс функціонує згідно індивідуального плану, а рівні
володіння мовою відповідають загальноєвропейській рамці (A1-B2), яка слугує
орієнтиром

під

час

формування

цілей

навчання.

Закінчення

курсу

супроводжується складанням цифрових мовних тестів чи складанням іспиту на
отримання міжнародного мовного сертифікату.
Програми

іншомовної

підготовки

у

Народному

університеті

(Folkuniversitetet) укладено з урахуванням необхідності формування навичок
спілкування
середовищі.

у

професійно-орієнтованому,

академічному

та

побутовому
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Вивчивши зміст освітніх програм з іноземної мови для дорослих, які
пропонує Народний університет, нами було систематизовано та виділено
наступні напрями навчання: розвиток культури ділового мовлення, розвиток
загальної культури іншомовного спілкування, розвиток емотивної культури
мовлення, розвиток культури академічного спілкування, розвиток лінгвістичної
культури. Курси організовано у відповідності з віково-психологічними
характеристиками

студентів,

на

засадах

принципів

мобільності,

студентоцентризму, та керуючись загальноєвропейськими рекомендаціями з
іншомовної освіти. Розподіл навчальних годин та форму занять визначає група
або студент (за умови індивідуального навчання) (див. додаток В).
Тематика ділового спілкування складає найбільший відсоток програм в
університеті, до головних цілей навчання відносять: мистецтво ведення
міжнародних

ділових

переговорів,

вивчення

термінології

професійного

спілкування, іншомовне спілкування для керівників транскордонних компаній,
ведення ділової кореспонденції та телефонних переговорів, управління, фінанси,
виробництво,

торгівля

та

маркетинг,

туризм,

інформаційні технології,

міжнародна співпраця. Серед найбільш популярних курсів такого типу:
«Розвиток ділової англійської рівня С1», «Ділова англійська в м. Брайтон» (для
керівників міжнародних компаній та організацій), «Ділова англійська в м.
Кейптаун», «Ділова англійська мова в м. Нью-Йорк» (навчання у міжнародній
міні-групі, знайомство з міжнародною бізнес-термінологією),

«Ділова

англійська мова з особистим коучем», «Ділова англійська мова на Мальті»,
«Загальна + Ділова англійська в м. Дублін», «Ділова англійська – Skype-курс» та
ін.) Середня кількість занять – 30 уроків, від 4 до 12 студентів у групі.
Загальна культура іншомовного спілкування формується, переважно, через
технології інтерактивного, туристичного навчання, сімейного навчання, яке
передбачає форму бесід та дискусій на соціальні теми, обмін досвідом під час
перебування в іншомовному середовищі. Соціально-культурний підхід у
формуванні культури іншомовного спілкування реалізується через знайомство з
традиціями, побутом, економікою та звичаями регіону за вибором, відвідання
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визначних місць та пам’яток культури, спілкування з носіями мови («50+ в м.
Честер»,

«50+ в м. Йорк», «Загальна англійська в м. Брайтон», «Загальна

англійська в м. Дублін», «Загальна англійська мова в м. Істборн», «Загальна
англійська мова в м. Едінбург», «Загальна англійська в м. Кейптаун», «Загальна
англійська мова в м. Лондон», «Загальна англійська мова у м. Вустер», «Загальна
+ індивідуальна англійська мова в м. Бостон» та ін.)
Емотивна культура передбачає формування навичок лексичного відбору та
його ефективного застосування з метою вираження відчуттів, емоцій та вражень
від отриманого досвіду, досягнення найкращого результату під час усного та
писемного мовлення. Студенти навчаються обирати стилі мовлення в залежності
від характеристик співрозмовника чи аудиторії (культура, традиції, етикет),
морально-етичних норм, навичок позитивної самопрезентації у спілкуванні,
розвитку іншомовної комунікативної впевненості під час публічних виступів та
конференцій: «Мова публічних виступів», «Вираження ідей», «Кінематограф»
(перегляд фільмів та обговорення), «Література» (вивчення мови через поезію,
п’єсу та лірику).
Академічне спілкування орієнтовано на тих студентів, які планують
навчатися чи проходити стажування закордоном: «Англійська для академічних
цілей» – для тих, хто вступає до університету; «Кембриджський іспит» – для тих,
хто готується до складання іспиту. Асоціація створює платформи для складання
іспитів з іноземної мови Cambridge C1 та Cambridge C2 в очній чи дистанційній
формі.
Розвиток лінгвістичної культури розроблено для тих, хто прагне пізнати
аспекти функціонування мови: діалекти, варіанти мови, типові помилки у
використанні мови. Наприклад, на курсі «Розвиток англійської рівня B2 / C1»
студенти дізнаються цікаві факти про варіант англійської мови у Швеції
Swenglish, на розвиток якого впливають шведська граматика, лексика чи
синтаксис. Програму «Загальна англійська в м. Нью-Йорк» розроблено для тих,
хто бажає вдосконалити знання з американського варіанту англійської мови,
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пізнання відмінностей між британським та американським варіантом
англійської мови.
Курс «Співаємо англійською мовою разом!» для тих, хто прагне розвинути
фонетичний аспект мовлення через імітування ритміки традиційного народного
фольклору чи популярної мелодики у поп-культурі. Кожне заняття починається
з розминки, під час якої практикують дихання, розслаблення та пом’якшення
голосу різними вокальними методами, складність репертуару визначається у
відповідності до загального рівня володіння мовою у групі.
Розвиток
лінгвістичної
культури
спілкування
Розвиток
культури
ділового
спілкування

Розвиток
культури
побутового
спілкування

Розвиток
культури
академічного
спілкування

Розвиток
емотивної
культури
спілкування

Рис. 2.1. Цикл тематичних напрямів іншомовної підготовки для
дорослих у закладах неформальної освіти Швеції
Британський інститут (the British Institute) до результатів своєї діяльності
відносить

побудову

міжкультурних

мостів

та

подолання

іншомовної

невпевненості. Організація навчання здійснюється через систему модулів, які
постійно оновлюються; форми дистанційного навчання. Основні види діяльності
– навчання через відкриті (вечірні та денні) курси у малих групах до 6 учасників,
12 уроків по 60 хвилин протягом 6 тижнів; дводенних професійних іншомовних
майстер-класів; оцінювання мовних навичок працівників; підготовка та
консультування до IELTS та TOEFL; переклад та редакція текстів; мовний аудит
для компаній та підприємств. Велику увагу інститут відводить розвитку
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культури іншомовного спілкування, та пропонує до проходження такі курси
як: «Speak up» - Professional oral skills (POS) (Спілкуйся! – формування
комунікативних навичок); «Effective meetings and successful negotiations»
(Ефективні зібрання та успішні переговори); «Presentations» (Презентації);
«Write right» - Professional writing skills (PWS) (Пиши грамотно – формування
писемних навичок); «Back to Basics» (Повернення до основ); «Brush up your
English»(Згадай англійську); «Master the nuances!» (Оволодій нюансами);
«Business English» (Ділова англійська).
Освітні програми ААС Глобал (AAC Global) спрямовані на іншомовну
підготовку в полікультурних групах, індивідуального брендингу, розвитку
діалогічного та дискурсивного мовлення, машинного перекладу, електронного
навчання,

онлайн бізнес спілкування, розмовної англійської та англійської

міжнародної комерції та фінансів, англійської для менеджерів, виробництва та
торгівельного аудиту. Навчання організоване з використанням передових ІКТ,
цілодобово працює ААС клієнтський портал (AAC Customer Portal), через який
можна централізовано подавати замовлення на переклад, онлайн-коучинг з
професійним іншомовним сертифікованим тренером. Доросла фокус-група, на
якій зосереджена діяльність школи, визначає результати до яких прагне
організація – швидке надання якісного перекладу на будь-яку мову у
необхідному текстовому форматі, для будь-яких медіа.
Мовний помічник (Language server) також підтверджує основні тенденції
шведської іншомовної освіти для дорослих – розвиток іншомовних навичок
спілкування: розмовна англійська, англійська міжнародної комерції та фінансів,
англійська для менеджерів, виробництва та торгівельного аудиту. Сервер
пропонує послугу дистанційного навчання, проводить семінари, майстер-класи з
сертифікованими коучами. До однієї з головних цілей своєї діяльності мовний
сервер відносить ідею полегшення ведення міжнародного бізнесу.
ВВі Комунікейшн (Better Business International) пропонує послуги
іншомовної підготовки, роблячи акцент на розвитку культури іншомовного
спілкування, зокрема: міжкультурні лідерські програми, програми міжнародного
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спілкування, які формуються на основі мовного рівня та професійних
обов’язків студента; міжкультурного навчання; надає перекладацькі послуги;
послугу іншомовного коучингу та тренування для топ-менеджерів, персоналу та
колективів, які задіяні у міжнародних бізнес трансакціях; проводить мовне
тестування для відбору персоналу; послуги навчання вдома; навчання через
телефон, онлайн та змішаного навчання. Коучі, міжнародні консультанти і
тренери ВВі Комунікейшн схвалені менеджерами, які сформують міжкультурні
іншомовні навички високого рівня. ВВі Комунікейшн дає змогу окремим особам,
командам, організаціям бути успішними у міжнародному просторі, розвинути
міжкультурну компетентність, підтримує у налагодженні міжкультурного
діалогу в умовах культурних відмінностей, допомагає збільшити потенціал
міжкультурних команд.
Лондонська школа англійської мови онлайн (London School of English
Online), що активно співпрацює з народними вищими школами та асоціаціями
Швеції, у своїй програмі націлена на дорослих та зрілих дорослих. Серед курсів
школи: Загальна англійська 30+ (General English 30+); бізнес та фахова
англійська 30+; міжкультурне навчання для полікультурних груп; англійська
правознавства; підготовка до IELTS. Зміст курсу сформований у відповідності з
потребами клієнтів та реалізується під час одноосібних занять чи занять у групі,
онлайн курси з англійської, гнучкі та цікаві практичні програми, уроки
англійської через Skype, корпоративне навчання.
Центр вивчення англійської мови Локсдейл (Loxdale English Centre), який
співпрацює з організаціями народної освіти Швеції (folk high schools), за головну
мету своєї діяльності вважає навчити більшому, ніж просто англійській мові.
Культурологічний напрям курсів, які пропонує центр, покликаний формувати
культуру іншомовного спілкування через дію, що є головним педагогічним
методом. Програми курсів фокусуються на формуванні навичок говоріння,
читання, письма та слухання, які допоможуть спілкуватися з впевненістю у
різноманітних життєвих ситуаціях: Інтенсив (Intensive Course) – програма
ранкових занять, з двома додатковими уроками та післяобіднім спілкуванням,
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створена для міжнародного фахівця, який прагне розширити свій професійний
словниковий запас; Супер Інтенсив (Super Intensive English) – 30 уроків на
тиждень, загальна англійська щоранку, та післяобіднє спілкування з понеділка
по четвер; Англійська Плюс (English Plus) – популярний курс, який поєднує
вивчення загальної англійської та спеціальних предметів, таких як: фотографія,
Британська культура, історія, мода, мистецтво; Англійська Влітку (Summer
English) – навички спілкування за межами аудиторії; Інтенсив-англійська Влітку
(Summer Intensive English) – ранкові заняття з додатковими післяобідніми
уроками у понеділок, середу та четвер, для тих хто прагне навчатися у
англомовній країні чи веде міжнародний бізнес; Англійська та Мистецтво
(English and Art) – програма загальної англійської з мистецькою тематикою, що
дасть можливість спілкуватися у колі професіоналів; Англійська і Театр (English
and Drama) – вивчення мови через акторську гру, з можливістю програвання
різних соціальних ситуацій на сцені; Англійська Здоров’я та Добробуту (English
with Health and Wellbeing) – ранкові заняття та післяобідня активність з фітнесу,
обговорення тем здоров’я та соціального захисту та ін.; Сімейний курс (Family
Course) – навчання батьків з дітьми, у процесі якого відбувається вивчення мови
у різних життєвих ситуаціях, можливість спілкування з іншими сім’ями;
Англійська 40+ (English for the students aged 40+) – для зрілих студентів з різними
навичками, який допомагає вдосконалити чи пригадати набуті раніше знання у
колі однолітків та дружній атмосфері; Приватні уроки (One to One lessons) – для
тих, у кого обмежений час для вивчення англійської, з увагою на індивідуальних
потребах студента та професійних цілях (див. додаток Г).
Установи освіти дорослих поставлені сьогодні в ситуацію реальної і
жорсткої конкуренції, що сприяє розвитку змістовного наповнення освітніх
послуг. Зміст курсів і програм розширюється постійно; поряд з уже
зарекомендованими

професійними

з’являються

різноманітні

прикладні

програми, які допомагають по-новому організувати робоче місце, зміст і простір
професійної діяльності, оптимізувати робочий час, урізноманітнити форми
творчої самореалізації людини.
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На основі аналізу освітніх програм для дорослих Швеції, організаційнозмістового потенціалу програм курсів з іноземної мови у центрах освіти
дорослих (муніципальних та закладах народної освіти) можна зробити висновок
про

домінування

студентоцентрованого

практико-орієнтованого

та

компетентнісного підходів у навчанні дорослих.
Асоціації освіти дорослих, народні вищі школи, приватні освітні заклади
пропонують програми іншомовної підготовки, які можуть підготувати студента
до професійного спілкування, сформувати ділову іншомовну компетентність,
ознайомити з соціокультурними особливостями функціонування та розвитку
мови, що забезпечить успіх під час ведення переговорів чи взаємодії з носіями
мови.
Наведемо перелік таких програм: англійська автомобільної індустрії;
англійська кол-центрів; кадрова англійська; енергетична англійська; ІТ
англійська; бухгалтерська англійська; англійська правознавства; англійська
модної індустрії; англійська для правозахисників; менеджмент та ведення
переговорів іноземною мовою; міжнародних зустрічей, переговорів; спілкування
з міжнародною аудиторією; глобального мережевого спілкування; культура
ведення глобального бізнесу; культурна компетентність в обраному регіоні;
кураторство полікультурних команд; вікові особливості сприйняття; ділова
англійська рівня С1; ділова англійська в англомовному середовищі, ділова
англійська мова з індивідуальним коучем; загальна англійська 30+; бізнес та
фахова англійська 30+; англійська 40+;

англійська для людей 50+ в

англомовному місті; загальна англійська; бізнес англійська; комбінований курс
загальної та ділової англійської; факультативна англійська (для академічних
цілей, мультимедійна англійська, самовираження, літератури); англійська
діалекту Swenglish (варіант англійської у Швеції, на яку впливають шведська
граматика, лексика чи синтаксис); англійська влітку; англійська і театр;
англійська і мистецтво; англійська здоров’я та добробуту (фізична активність у
поєднанні з подальшим обговоренням проблематики англійською мовою);
сімейна англійська тощо.
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Системна співпраця лежить в основі функціонування всієї системи
іншомовної підготовки у закладах формальної і неформальної освіти дорослих
Швеції. Приватні школи працюють на замовлення асоціацій та народних вищих
шкіл, які отримують чи можуть претендувати на гранти та фінансову підтримку
держави.
Вибір індивідуальної освітньої траєкторії студентом не несе формальний
пасивний характер – користуючись правом на муніципальну освіту, дорослий
студент сам обирає у якій школі чи асоціації навчатися за державні кошти.
Освіта дорослих Швеції виконує виховну функцію та має на меті
попереджувати асоціативну поведінку, конфліктні ситуації, є державним
інструментом регулювання соціальних ризиків, залучення населення до
продуктивної пізнавальної діяльності за межами роботи чи навчання,
налагодження взаємодії у полікультурному соціумі.
Проаналізувавши діяльність провайдерів освіти дорослих у Швеції,
можемо зробити висновок про те, що іншомовній підготовці дорослих
притаманні певні особливості, які підвищують результативність навчання та
сприяють залученню населення до розвитку культури іншомовного спілкування,
а саме: контекстуальне, моделююче, інтегроване, стимулююче, компетентнісне,
міждисциплінарне навчання.
Контекстуальне навчання передбачає зміст програми, який відповідає
потребам та цілям студента: термінологія професійної сфери (фінанси, облік,
менеджмент, туризм, міжнародний бізнес), професійно-орієнтоване спілкування.
Моделююче навчання має на меті створити ситуації наближену до
реальних умов праці: студенти виконують проектні завдання; імітують ведення
ділових переговорів, телефонних переговорів, приміряють ролі керівника
полікультурної організації, керівника відділу кадрів, менеджера та ін.
Інтегроване навчання підсилює інтенсивність засвоєння матеріалу через
занурення у стиль та ритм життя носіїв мови та культури. Студенти дізнаються
про стилі спілкування у певному середовищі перебуваючи у країні, де планують
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згодом навчатися чи з представниками якої будуть співпрацювати, дізнаються
про мовний етикет, поведінку безпосередньої у іншомовному середовищі.
Проблемно-пошуковий

метод

у

навчанні стимулює

до

розвитку

критичного мислення, формуванні алгоритму дій, який би дозволив реалізувати
інтенції іноземною мовою. Студентів стимулюють до застосування попередньо
набутого досвіду для того, щоб вирішити поточну проблему, конфліктні ситуації.
Розвиток культури іншомовного спілкування через певну предметну сферу
чи дисципліну вважається однією з форм реалізації міждисциплінарного підходу
у навчанні – літературу, музику, театр, географію чи історію можна зробити
головною темою курсу, і таким чином інтегрувати інтереси та захоплення
студента в освіту, підвищити рівень індивідуальної мотивації.
Однією з сучасних форм реалізації міждисциплінарного підходу у
підготовці до іншомовного спілкування вважають бінарне заняття – це
спеціально організовані дослідження, які об’єднують знання з різних предметів,
спрямовані на вирішення певної проблеми, яка виникла на межі навчальних
дисциплін, що дозволяє досягнути цілісного сприйняття досліджуваних питань,
та має практичну спрямованість. Під інтегрованим бінарним заняттям розуміють
скоординовану форму організації навчально-пізнавальної діяльності під
керівництвом двох викладачів (один з яких носій мови), яка спрямована не лише
на удосконалення умінь професійного іншомовного спілкування, але й творчої
професійної активності студента. Інтегроване заняття з іноземної мови
розглядається як таке, що є ефективним шляхом до розширення мовленнєвої
компетенції.
Необхідність формування практичних навичок є головним завданням
іншомовної освіти для дорослих у Швеції. Знання, отримані під час навчання,
необхідно

уміти

застосовувати

у

живому

іншомовному

середовищі.

Компетентність, а не пасивні знання є свідченням правильно організованого
педагогічного процесу, вірності обраного стилю та технологій, форм та методів.
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2.2. Педагогічний інструментарій розвитку культури іншомовного
спілкування дорослих у Швеції
За останні кілька десятиліть у Швеції опрацьовано ефективну стратегію
іншомовного навчання. Соціальні фактори та атмосфера сформували позитивне
відношення до вивчення іноземних мов у суспільстві; практико-орієнтована
традиція сприяла тому, що 90% шведів можуть користуватися англійською у
повсякденних ситуаціях (Standard EB 83, 2015).
Слід підкреслити, що система освіти дорослих у Швеції, де може
відбуватися іншомовна підготовка включає: загальну базову та середню освіту
дорослих, що реалізується через програми муніципальних навчальних центрів,
що зорієнтовані на дорослих, які не закінчили базову школу чи не отримали
середню освіту; навчальні курси Національної служби освіти для іммігрантів
(Швеція); дистанційні навчальні курси, які пропонує Національне управління
гнучкого навчання (National Agency for Flexible Learning) (Швеція);
загальноосвітні програми, які надаються Народними вищими школами та
навчальними асоціаціями; професійну освіту дорослих: вищу освіту,
додаткову професійну освіту, підвищення кваліфікації, курси професійного
перенавчання, що зорієнтовані на потреби ринку праці. Така освіта надаються
у муніципальних закладах освіти дорослих, університетах та вищих школах,
навчальних центрах та закладах додаткової освіти, народними вищими
школами; неформальна (недержавна, ліберальна, вільна) освіта дорослих
орієнтована, перш за все, на посилення та розвиток демократії, стимулювання
громадян до участі у житті суспільства, усунення нерівності у доступу до
освіти. Вона здійснюється у навчальних гуртках, народних вищих школах та
навчальних асоціаціях (Веремейчик, Малинина, 2007, c. 38-46).
Дебати щодо методів іншомовної освіти розпочалися у Європі на початку
80-х рр. XIX ст. У 1886 р. датський лінгвіст О. Йесперсен, шведський фонетист
Й. Лунделл та норвезький лінгвіст А. Вестерн заснували асоціацію з
реформування іншомовної освіти. Вони критикували граматико-перекладний
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метод (Grammar-translational method), відповідно до даного методу, володіння
іноземною мовою є володіння граматикою і словником, у якому процес
вдосконалення розуміється як рух від однієї граматичної схеми до іншої, та
наголошували на важливості розвитку навичок спілкування (Cabau-Lampa, 2005,
p. 99). Основним недоліком такого методу вважали те, що людина в процесі
навчання перестає виражати самого себе і починає не говорити, а просто
комбінувати слова за допомогою деяких правил.
У 70-х і 80-х рр. ХХ ст. у Європейських країнах відбулися кардинальні
зміни в методиці навчання іноземної мови. На початку 1970 р. комунікативний
підхід до вивчення іноземної мови набуває значущості, основна мета якого –
навчити людину спілкуватися, зробити так, щоб її мова була зрозуміла
співрозмовнику. У відповідності з цією методикою, досягти цього можна,
навчаючи людини в так званих природних умовах – природних, перш за все, з
точки зору здорового глузду. Це стало поштовхом для інновацій у галузі
навчання іноземної мови.
Педагогічний інструментарій охоплює сукупність інструментів і прийомів,
якими володіє педагог, який реалізує іншомовне навчання дорослих. Важливим
у даному контексті є аналіз методів, які застосовуються у процесі навчання
іноземних мов дорослих.
Британські вчені А. Роджерс (1998), П. Джарвіс (1995) та Д. Мінтон (2005)
запропонували кілька класифікацій методів навчання іноземних мов дорослих
(Преснер, 2017, с. 143-144).
На думку А. Роджерса (Rodgers, 2014) освіту дорослих слід трактувати з
позицій соціокультурної школи, а головний акцент у навчанні відводити
практико-орієнтованому та ситуативному навчанню (p. 13), «навчання протягом
усього життя» (lifelong learning) повинно охоплювати формальне, неформальне
та інформальне навчання (p.15).
А. Роджерс методи навчання дорослих поділяє на чотири основні категорії:
1) презентаційні методи, пов’язані, насамперед, з діяльністю та контролем
з

боку

викладача,

орієнтовані

на

зміст,

наприклад,

(демонстрація
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«demonstration»), лекція («lecture»), структурована дискусія («discussionstructured»), неструктурована дискусія («discussion-unstructured»), семінар
(«seminar»), тьюторські заняття («tutorials»).
2) об’єднані методи, орієнтовані на процес пізнання (наприклад, імітаційні
вправи («simulation exercises»), що включають взаємодію між викладачем та
слухачами чи між самими слухачами, наприклад, дискусія («discussion»), групи,
що радяться («buzz-groups»), практичні заняття («practicals»), рольові ігри («role
play»), фільми / телевізійні програми («film / TV programmes»), поїздки («visits»),
які науковець Д. Мінтон (2005) називає методами спільного контролю (p. 155);
3) методи відкриття, проектної діяльності («projects») з допомогою яких
слухачі самостійно чи в групі набувають знання з допомогою практики,
експериментів, читання і письма;
4) методи оцінки, що використовуються викладачем для здійснення
контролю, наприклад, тести («tests»), опитування («quizzes»), рольові ігри («role
plays») (Rogers, 1998, p. 188-189).
Окремою групою методів Д. Мінтон вважає контрольовані студентами /
слухачами, куди відносить дистанційне / гнучке навчання («distance learning /
flexistudy»), проекти / дослідження («discovery projects / research»), повсякденний
життєвий досвід («reallife experience») (Minton, 2005, p. 155).
П. Джарвіс (Jarvis, 1995) особливу увагу приділяє критерію індивідуальної
свободи під час навчання та розділяє усі методи навчання іноземних мов на:
1) центровані на викладачеві («demonstration»), керована дискусія («guided
discussion»),

контрольована

дискусія

(«controlled

discussion»),

лекція-

обговорення («lecture-discussion»), лекція («lecture/talk/speech»), наставництво
(«mentoring»), тьюторські заняття («tutorial»);
2) центровані на учневі: група, що радиться («buzz-groups»), обговорення в
групах («group discussion»), інтерв’ю («interview»), аудіювання і спостереження
(«listening and observing»), проекти і аналіз конкретних ситуацій («projects and
case studies»), рольова гра («role play»), імітація («simulation»), семінар
(«seminar»), групова терапія («therapy groups»), подорожі, поїздки та екскурсії
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(«visits, tours and field trips»), майстерні («workshops»), індивідуальні завдання
(«assignments»), комп’ютеризоване навчання («computer assisted learning»),
навчальні контракти («contract learning»), персоналізована система навчання
(«personalized

systems

of

instruction»),

практичні заняття

(«practicals»),

індивідуальні консультації («personal tutorials») та ін. (p. 114).
У

методиці навчання

іноземних

мов

є

різні

форми

реалізації

індивідуального підходу. А саме: самостійна робота (self-directed learning) під
керівництвом

викладача;

самостійне

оволодіння

(autonomous

learning)

іноземною мовою наодинці чи у групі шляхом широкого використання
різноманітних підручників і посібників, але під керівництвом викладача;
самостійне оволодіння іноземною мовою шляхом опрацювання навчального
посібника без допомоги викладача; індивідуальна робота (one-to-one teaching) з
одним чи кількома викладачами; самостійне оволодіння іноземною мовою у
спеціалізованих центрах (self-access centres) (Маковська, & Пархоменко, 2014, с.
138).
Ефективними технологіями іншомовного навчання є ті, що уможливлюють
особисту

активність

та

застосування

знань

на

практиці.

Найбільш

продуктивними технологіями у системі формальної і неформальної освіти
Швеції є тренінгові технології,

технології дистанційного, корпоративного,

модульного, програмного, інтерактивного навчання, комунікативно-орієновані,
технології змістово-інтегрованого та проблемного, туристичного та сімейного
навчання, комунікативно-діяльнісні технології, комп’ютерні та мультимедійні
технології.
Навчання через спілкування (Communicative Language Teaching (CLT)) та
змістово-інтегроване навчання (Content and Language Integrated Learning (CLIL))
є головними методами іншомовної підготовки у Швеції, що рекомендовані ЄС
як найбільш оптимальні для розвитку іншомовної компетентності та все частіше
практикується у країнах Європейського Союзу (Cabau, 2009, p. 3; Бородина,
2018, с. 200). За даними Європейської Комісії (2008), змістово-інтегроване
вивчення мови (CLIL) передбачає викладання навчального предмету іноземною
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мовою, наприклад вивчення історії, філософії, професійно-орієнтованих,
профільних дисциплін англійською мовою (First European Survey on Language
Competences, 2012, p. 58).
Вперше така методика була використана у Швеції як експериментальна у
1977 р., а у 1984 р. її використовували більшість освітніх закладів Швеції.
Вчителі, які працюють за методикою CLIL, є спеціалістами у певній галузі, а не
типовими вчителями іноземної мови (Igawa, & Yagi, 2011, p. 99). Зазвичай, вони
володіють професійною іншомовною термінологією. Ключовим аргументом на
захист такого підходу стає розвиток навичок спілкування та оптимізація
навчальних годин.
Професійна спрямованість підготовки дорослих змушує застосовувати
інтенсивні та активні методи у процесі розвитку культури іншомовного
спілкування, як відповідь на запити суспільства. Максимальна наближеність
процесу навчання до майбутніх умов праці та професійного спілкування сприяє
швидкому та ефективному засвоєнню матеріалу.
Робота з інформацією, викладеною іноземною мовою, вимагає формування
певних інтелектуальних умінь: уміння аналізувати інформацію, відбирати
необхідні факти, вибудовувавши їх в логічній послідовності, уміння висувати
аргументи і контраргументи. Як правило, починаючи працювати за фахом, у
процесі спілкування з іноземними колегами фахівець зіштовхується з
необхідністю вирішення проблем теоретичної і практичної значущості, які
вимагають чіткої і ясної думки, уміння сформулювати свої наміри усно або
письмово на іноземній мові.
На нашу думку, ефективним є використання технологій інтерактивного
навчання, спрямовані на формування багатомовної особистості, стимуляції
розумових, емоційних, фізичних, соціальних знань, вмінь та навичок дорослих.
Зазвичай використовуються методи, орієнтовані на зміст, методи, орієнтовані на
процес навчання, метод проектної діяльності, центровані на викладачеві,
центровані на учневі, індивідуальні методи.
Умовно інтерактивні методи навчання поділяються на:
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а) фронтальні: дебати, лекції, семінари, інтерпретації;
б) групові: рольові ігри, імітаційні ігри, експериментування;
в) індивідуальні: самостійна робота, проекти, реферати, есе, вивчення
літератури.
Узагальнюючи інформацію джерел у галузі методики навчання дорослих,
а також підходи до вивчення іноземних мов, можна зробити висновок про
домінування методів інтерактивного навчання у процесі розвитку культури
іншомовного спілкування дорослих у Швеції: дистанційні майстерні / семінари
(«distant workshops / seminars»), кібер-навчання («cyber teaching»), демонстрація
(«demonstration»), дискусія («discussion»), групи, що радяться («buzz-groups»),
рольові ігри («role plays»), імітаційні вправи («simulation exercises»), керована
дискусія («guided discussion»), контрольована дискусія («controlled discussion»),
лекція-обговорення («lecture-discussion»), наставництво («coaching»), тьюторські
заняття («tutorial»), інтерв’ю («interview»), аудіювання і спостереження
(«listening and observing»), «круглій стіл» («panel»), проекти і аналіз конкретних
ситуацій («projects and case studies»), семінар («seminar»), подорожі, поїздки та
екскурсії («visits, tours and field trips»), майстерні («workshops»), індивідуальні
завдання («assignments»), комп’ютеризоване навчання («computer assisted
learning»), навчальні контракти («contract learning»), персоналізована система
навчання («personalized systems of instruction»), практичні заняття («practicals»),
індивідуальні консультації («personal tutorials»), дистанційне / гнучке навчання
(«distance learning / flexistudy»), проекти / дослідження («discovery projects /
research»), повсякденний життєвий досвід («real life experience»), віртуальне
навчання.
Характерною особливістю іншомовного навчання у Швеції є активне
використання комунікативно-орієнтованих технологій і стратегій навчання
(Communicative strategies) або навчання через спілкування (Communicative
Language Teaching (CLT).
Комунікативні технології іншомовного навчання отримують визнання у
шведській педагогіці з 1980 року (Skolöverstyrelsen, 1980; Nilsson, Harjanne, &
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Steuer, 2019, p. 113).

Подальшого розвитку парадигма комунікативного

методу навчання набула у програмах 1994 р. (Skolverket, 1994) та 2011 рр.
(Skolverket, 2011a, 2011b). Усне та писемне мовлення вважали складовими
комунікативної компетентності та головними цілями навчання (СС), поряд із
здатністю спілкуватися іноземною мовою у різних соціальних контекстах,
відповідно до CEFRL (Skolöverstyrelsen, 1980; Nilsson, Harjanne, & Steuer, 2019,
p. 114). Усне мовлення передбачає володіння загальною іншомовною
компетентністю, комунікативною іншомовною компетентністю (лінгвістичну,
соціолінгвістичну та прагматичну), та стратегіями іншомовного спілкування.
Технологія комунікативного навчання диктувала необхідність прийняття
рішень для вчителя (Borg, 2006), від якого вимагали знань не лише предметного
змісту, а й педагогічної компетентності з метою реалізації «здатності діяти» на
основі власних суджень («a sense of agency») (Ahearn, 2001, p. 112; Buchanan,
2015).
Головною метою навчання іноземній мові з використанням цих методів є
навчання не системі мови, а її застосуванню в реальному (переважно усному)
спілкуванні; а основним засобом навчання виступають не письмові тексти і
граматичні вправи, а ситуації, що моделюють реальне спілкування. Основним
засобом навчання виступають ділові ігри, що моделюють реальні ситуації
спілкування, найтиповіші для даного контингенту студентів. Оволодіння
засобами спілкування (фонетичними, лексичними, граматичними), а також
видами мовленнєвої діяльності (говорінням, аудіюванням, читанням та письмом)
відбувається під час практичного застосування цих засобів та видів мовленнєвої
діяльності у процесі спілкування.
Специфікою такого навчання є обмежене використання рідної мови під час
навчання іноземній, вивчення системи мови (граматики) є переважно
інтуїтивним; лексика вивчається виключно в контексті під час її застосування.
До вищезазначеного можна додати, що необхідності

формування

комунікативних умінь (communicative proficiency); формування комунікативної
компетенції (communicative competence). Хід заняття залежить від самих
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студентів - їх відповідей, реакцій, оскільки спілкування відбувається
осмислено, на актуальні теми.
Змістово-інтегроване навчання (Content and Language Integrated Learning
(CLIL) передбачає вивчення немовних дисциплін іноземними мовами,
наприклад вивчення історії, філософії, професійно-орієнтованих, профільних
дисциплін англійською мовою.
Для вдалого проведення заняття з іноземної мови з використанням CLIL
необхідні:
−

зміст навчального матеріалу, який передбачає розвиток знань та

умінь з обраного фахового предмету;
−

спілкування, яке передбачає використання іноземної мови для

вивчення обраного предмету і навпаки;
−

пізнання, яке передбачає розвиток логічного мислення, абстрактного

у тому числі, та уміння поєднувати отриманні знання із висловлюванням власних
думок іноземною мовою;
−

культура, яка передбачає розвиток альтернативних напрямків

вивчення матеріалу; забезпечує порозуміння в аудиторії, що поглиблює
усвідомлення студентом себе та розуміння оточуючих людей, світу загалом.
Процес навчання візуалізують три моделі CLIL:
1) м’яка (soft, language-led) спрямована на лінгвістичні особливості
спеціального контексту;
2) жорстка (hard, subject-led): 50 % навчального плану предметів зі
спеціальності вивчаються іноземною мовою;
3) часткового занурення (partial immersion) займає проміжне положення, і
використовується, коли деякі модулі з програми зі спеціальності
вивчаються іноземною мовою (Огнівенко, Черкашина, 2020, с. 63).
Ефективним є метод занурення (підготовка до спілкування

в умовах

необхідного контексту), метод бінарних занять.
Підвищення мотивації до вивчення іноземної мови, цілеспрямоване
оволодіння іноземною мовою для вирішення конкретних комунікативних задач,
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пріоритетність надбання умінь для спілкування іноземною мовою у
професіональному контексті, занурення у штучно створене мовне середовище,
засвоєння специфічних термінів, певних мовних конструкцій і розширення
словникового запасу.
Інтенсивним та активним технології навчання притаманні стислі терміни
навчання та велика щоденна концентрація навчальних годин.
Надзвичайно вдалими є оригінальні методи, зокрема активізації резервних
можливостей та емоційно-смисловий метод (пропонується освоювати іноземну
мову природним способом, так само, як діти навчаються говорити рідною мовою,
не маючи ще ні найменшого уявлення про існування граматики).
Має місце активне залучення студентів до навчального процесу; процес
здобування, а не споживання знань; використовують стратегії максимальної
взаємодії між студентами, студентами і викладачем.
Основні принципи методів:
- двоплановість навчального процесу (спілкування – не тільки мета
навчання, а й його головний засіб);
- поетапно-концентрична організація навчання (від формування навичок і
вмінь елементарного рівня через систематизацію та закріплення засвоєного
матеріалу в тренувальних і мовленнєвих вправах до формування творчих умінь
ситуативного варіювання висловлення на новому матеріалі в умовах,
наближених до реального спілкування);
- глобальне використання всіх засобів впливу на психіку студента;
- усне випередження;
- індивідуальне навчання через групове;
- взаємодія рольових та особистісних елементів навчання.
Використання цих методів розвиває уміння аналізувати інформацію,
відбирати необхідні факти, вибудовувати їх в логічній послідовності, уміння
висувати аргументи і контраргументи, мотивує до колективного обговорення,
самовираження, демонстрації професійного досвіду, активізації резервних
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можливостей людини. Окрім того, відбувається підвищення мотивації в
процесі навчання і, як наслідок, високі результати.
До особливостей методу можна віднести використання попереднього
досвіду і знань; прийняття нових перспектив, критичне переосмислення
існуючих припущень; відкритість по відношенню до результатів навчання;
взаємопідтримка і взаємонавчання; засвоєння великої кількості мовних,
лексичних та граматичних одиниць; активне використання засвоєних знань,
навичок і умінь в практиці усного мовного спілкування іноземною мовою;
вміння використовувати отриманий мовний матеріал не тільки у своєму
мовленні, а й при розумінні співбесідника; подолання психологічних бар’єрів,
зокрема страху перед можливістю зробити помилку; висока і швидка
результативність навчання.
До активних технологій іншомовної підготовки відносять також
комунікативний метод, який для шведського соціуму є логічним етапом у
цілісній системі безперервного іншомовного навчання, якому передує пасивний
досвід набутий у інформальному іншомовному середовищі (преса, радіо і
телебачення). Іншомовна практика набута у інформальному середовищі
пов’язана з методом фізичного реагування (Total-physical response), у процесі
якої людина отримує достатню кількість пасивних знань для формування звичок:
інтонації, вимови, жестикуляції, самопрезентації, типовій поведінці. Такий
метод допомагає у розвитку вторинної іншомовної особистості.
Ефективним інструментом іншомовного навчання є також тренінгові
технології,

які

застосовують

з

метою

формування

або

розширення

комунікативних навичок шляхом залучення студентів до дії. Слід зазначити, що
тренінгові технології є важливою складовою інтерактивного навчання.
У контексті нашого дослідження продуктивність тренінгових технологій
визначається

їх

спроможністю

створювати

атмосферу

невимушеного

обговорення особистісних проблем; вони сприяють пом’якшенню страху
помилитися, виглядати некомпетентним, закомплексованим тощо; дають змогу
ознайомитися із загальними методичними прийомами групової роботи;
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розвивають компетентність у спілкуванні, наприклад, уміння встановити
контакт зі співрозмовником, сприймати його емоційний стан, вміння сприймати
й передавати інформацію, бути учасником або керівником дискусії; сприяють
корекції, формуванню та розвитку установок, необхідних для успішного
спілкування, розв’язання конфліктних ситуацій, розвитку емоційної стійкості до
складних життєвих ситуацій; розвивають уміння і потреби у пізнанні інших
людей, гуманістичне ставлення до них (Лук’янова, 2013a, с. 12).
Існують різні визначення тренінгу: «систематичне тренування або
вдосконалення певних навичок i поведінки»; «сукупність психотерапевтичних,
психокорекційних та навчальних методів, спрямованих на розвиток навичок
самопізнання i саморегуляції, спілкування i міжособистісну взаємодію,
комунікативних i професійних умінь»; «один з активних методів соціальнопсихологічного впливу»; «форма спеціально організованого спілкування людей,
вплив на особистість через активні методи групової роботи» (Пучина;
Петльована, 2012; Скрипник, 2019, с. 126).
Група відображає суспільство в мініатюрі, у групі моделюються система
взаємовідносин, що є характерною для реального життя. У групі людина може
навчатися нових умінь, експериментувати з різними стилями відносин серед
рівних партнерів. Важливо, що у групі учасники можуть ідентифікувати себе з
іншими, зіграти роль іншої людини для кращого розуміння її й себе (Шульга,
2016, с. 245-246).
Тренінгові технології передбачають різні форми організації навчання:
майстер-класи, семінари, бінарні лекції, відкриті заняття; ігрові (ділові, рольові
ігри) методи, кейс-навчання, групову дискусію, відеоаналіз тощо.
На думку І. Вачкова (2003), тренінги поєднують ігрову та навчальну
діяльність і проходять в умовах моделювання актуальних професійних
комунікативних ситуацій. Такі ситуації мають визначатися відповідно до
комунікативних потреб студентів.
Лінгвістичне наповнення комунікації маю активізувати в мовленні
слухачів найбільш типові для комунікативних завдань курсу мовні засоби й
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вирішити деякі проблеми корекції. Залежно від виду тренінгу їхня питома вага
зміняються: тренінг ділового спілкування більшою мірою «навантажений»
рольовими іграми.
Матеріал тренінгу необхідно компонувати відповідно до класичної форми
з трьох частин: зав’язка, кульмінація і розв’язка (Скрипник, 2019, с. 129). Метою
«зав’язки» є викликати живий інтерес аудиторії до інформації, дати уявлення про
те, чого вони ще не знають і чого можуть досягнути навчившись новому,
окреслити методику, яка сприятиме засвоєнню знань. Під час «кульмінації»
відбувається передача знань, формуються необхідні патерни поведінки;
відпрацьовуються вміння та навички. «Розв’язка» дає можливість відчути
наслідки від отриманої інформації, усвідомити рівень власної готовності до
застосування знань на практиці, незалежності дій.
Наведемо особливості використання тренінгових технологій. Зокрема,
тренінг належить до групових методів взаємодії, що автоматично надає цій
технології інтерактивного характеру та водночас наділяє специфічними рисами:
дотримання певних принципів групової роботи; спрямованість на психологічну
допомогу учасникам групи щодо саморозвитку, яка ініціюється не лише
ведучим, а й власне учасниками; певна просторова організація; акцент на
взаємостосунках між учасниками групи, що розвиваються й аналізуються в
ситуації «тут і зараз»; застосування активних методів групової роботи;
вербалізована рефлексія з приводу власних почуттів та того, що відбувається в
групі; атмосфера розкутості та свободи спілкування між учасниками, клімат
психологічної безпеки.
Варто наголосити, що використання цих технологій залежить від рівня
володіння студентами іноземною мовою, передбачає визначення такого рівня,
виявлення його відповідності задачам спілкування; тренінгове заняття з
іноземної мови зазвичай короткотривале, обмежене часом академічної пари;
Серед найбільш популярних тренінгових програм у закладах формальної
та неформальної освіти дорослих Швеції «Effective meetings and successful
negotiations» (Ефективні зібрання та успішні переговори); «Presentations»
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(Презентації); «Master the nuances!» (Оволодій нюансами!); «Business English»
(Ділова англійська); «International Commerce and

Finance» (Міжнародна

комерція та фінанси); «Two-day professional language skills workshops» (Дводенні
професійні мовні майстер-класи); «English for IT» (ІТ англійська); «English for the
Fashion Industry» (Англійська модної індустрії); «Global Virtual Communications»
(Світове мережеве спілкування); «Acquire intercultural intelligence for the region of
your choice» (Формування міжкультурної компетентності за обраним регіоном);
«Cultural Orientations» (Культурні орієнтири); «Increase your team's productivity»
(Підвищення командної ефективності); «Leading Global Teams» (Кураторство
світових команд); «Master the challenge of our age» (Реагування на виклики
епохи); «Good preparation for the perfect start to a foreign assignment» (Підготовка
до початку роботи із зарубіжними колегами); «Berlitz Online Live Seminars»
(«живі» дводенні онлайн семінари по 90 хвилин) та ін.
Тренінгові технології іншомовного навчання дорослих варто поєднувати з
технологіями корпоративного навчання. Це форма групового навчання, яке
базується на взаємній залежності членів однієї групи фахівців у формі: курсів;
консультування (з питань використання різних технологій); супровід розвитку
співробітника через наставництво, а керівництво – через коучинг; систему
управління знаннями, що забезпечує узагальнення, консолідацію і використання
накопиченого фахівцями компанії досвіду.
Особливостями використання цієї технології у процесі формування
культури іншомовного спілкування є:
1) неперервність професійної підготовки та навчання персоналу, обумовлена
стрімкими темпами розвитку, модернізації техніки і технології;
2) практична спрямованість професійної підготовки та навчання персоналу;
3) використання переважно активних методів навчання персоналу (Баніт,
2014, с. 96).
Зазвичай ці технології продуктивно використовуються у професійній
підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації в межах організації, без
відриву від виробництва, що суттєво знижує рівень витрат на навчання;
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корпоративні послуги; корпоративний преміум (від 2 до 10 учасників);
корпоративна група (від 6 учасників),

з професійної англійської (за

спеціалізаціями).
Провайдери освіти для дорослих Швеції надають послуги корпоративного
навчання (On-the-job training and corporate education, corporate service) з
іноземної мови: групи від 2 до 10 учасників (Corporate Group Premium (2-10
participants)), від 6 учасників (Corporate Group Compact (from 6 participants)),
навчання у групах за професійними інтересами (Group Instruction; Industry
Specific English Courses (e.g. English for Insurance Companies)); Англійська
автомобільної індустрії (English for the Automobile Industry); Англійська колцентрів (English for Call Centers).
Тематичну дискусію відносять до активних методів розвитку культури
іншомовного спілкування, їй притаманна динаміка, в якій виділяються три етапи:
зав’язка, колективне обговорення, підведення підсумків. Тема задається у
вигляді розумового завдання, які повинні відповідати інтересам і віковим
потребам студентів, врахуває специфіку профілю: робота над спеціальними
текстами, вивчення спеціальних тем для розвитку усного мовлення, вивчення
словника-мінімуму за відповідною спеціальністю. Дискусія повинна бути
життєвою, актуальною і включати обговорення тем цікавих студентам. Метод
дискусії мотивує до колективного обговорення, самовираження, демонстрації
професійного досвіду. Дискусія передбачає синтез ідей та думок, логічне
закінчення діалогу на засадах взаємоповаги та толерантності (Languages:
syllabuses, grading criteria and comments, 2001, p. 155).
Одним з найбільш впливових джерел інформальної іншомовної освіти у
Швеції є медіа. Виявлено, що найвищі показники володіння іноземною мовою
спостерігаються у країнах, де телевізійні програми та фільми супроводжуються
субтитрами мови оригіналу або не дублюються взагалі. Мультилінгвальна
комісія 2008 року наголосила на необхідності субтитрів під час трансляції
телевізійних фільмів. 52% населення Швеції підкреслюють, що навчались
розмовляти англійською мовою самі, спостерігаючи телебачення / фільми або
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прослуховуючи радіо та читаючи книги (41%). Вони втричі частіше, ніж
Європейці в цілому, відвідували мовні курси в країні, де англійська є державною.
Нарешті, Швеція також має відносно високу частку респондентів, які
стверджують, що спілкуються з носіями мови з метою покращення іншомовних
навичок спілкування (28%) (Europeans and their Languages, 2012, p. 102).
Коли дорослий громадянин Швеції звертається до освітніх установ з метою
вдосконалення іншомовних навичок, вже наявний досвід дозволяє йому
застосовувати інтерактивно-комунікативні технології та відводити менше годин
на вивчення граматичних правил та синтаксису.
Для

підвищення

результативності

існуючих

систем

шведськими

педагогами проводяться серйозні дослідження, спрямовані на розробку сучасних
комунікативно-орієнтованих технологій і стратегій навчання (Communicative
strategies), які б забезпечили студенту автономність у процесі іншомовної
підготовки (learner autonomy); вдосконалення методів і прийомів проблемного
навчання (Problem-based learning); підвищення ефективності програм з
професійно-орієнтованим вивчення іноземних мов (Smith, A. and Strong, G.,
2015, p. 2-3).
Актуальності набувають стохастичні технології, які не детермінують
чіткий результат, але дають можливість отримати його у процесі обробки
вхідних параметрів. Педагогічний процес у роботі з слухачами мовних курсів у
його класичному розумінні перетворюється на більш природній – стохастичний,
тобто з певними незначними відхиленнями від заданих параметрів, які істотно
не впливають на результат роботи, але за те враховують індивідуальноособистісні психо-лінгвістичні параметри самих слухачів.
Дія лежить в основі іншомовного навчання дорослих. Навчання дією
дозволяє професіоналам розвивати базові навички слухання, формулювання
питань і рішення проблем, керуючись цілісним, системним підходом в аналізі
видів діяльності. При цьому, будь-яка зміна, спрямована на вирішення проблем,
буде включати зміни кожної людини. Ідея навчання дією була висловлена Р.
Реванс (англійським консультантом і дослідником), який вважав, що особистість
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сама спроможна подолати труднощі і сприяти цьому може навчання дією, яке
по суті є спільне рішення проблем, коли індивіди обговорюють складні питання,
з якими їм доведеться зіштовхнутися. Основними засоби навчання у дії
виступають робочі проблеми, які вимагають алгоритму вирішення на основі
спілкування між учасниками групи.
До

інтенсивного

методу іншомовного навчання

відносять метод

сугестопедії (Sugesto pedia), торжество якого припало на 70-і роки минулого
століття. Відповідно до цієї методики, оволодіти іноземною мовою можна,
ставши (хоча б на період навчання) іншою людиною. Сугестопедичний метод
навчання – це система вивчення й закріплення мовного матеріалу в різних
ситуаціях спілкування,

орієнтована

на

створення

природного

мовного

середовища, активізацію учнів у процесі уроку та мобілізацію прихованих
психічних резервів особистості.
На думку педагогів і психологів, ефективність сугестопедичного методу
полягає

у

створенні надзвичайно

сильної мотивації навчання;

психологічних бар’єрів (сором’язливості,

страху,

знятті

скутості); можливості

оволодіти великою кількістю інформаційних одиниць; умінні активно
використовувати інформаційний запас у спілкуванні; умінні переносити засвоєні
інформаційні одиниці в різні мовні ситуації тощо. Окрім того, при використанні
сугестопедичного
концентрацією

методу

уваги,

навчання

звичайне,

запам'ятовування

тобто

поєднується

з

усвідомлене,

з

неусвідомленим,

підсвідомим (т. зв. субсенсорний режим сприйняття інформації), що розширює
можливості пам'яті (має місце явище гіпермнезії (надзапам’ятовування)).
Широкого застосування набуває метод контекстно-мовного інтегрованого
навчання (Content and Language Integrated Learning (CLIL)), що відповідає
шведській абревіатурі SPRINT. Його поява пов’язана з запровадженням
імерсійних програм (англ. immersion – занурення), які фокусують увагу на діалозі
між учнем і вчителем. Головною ідеєю у процесі навчання стає оволодіння
іноземною мовою без заглиблення в її структуру.
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Людина, яка навчається за традиційною системою (читати і писати
правильно), але не має мовного середовища для практики спілкування, будує
фрази на основі рідної мови і не може подолати бар’єр внутрішнього перекладу.
Тому, в основі традиційної шведської моделі іншомовного навчання знаходиться
комунікативний

підхід.

Сформована

комунікативна

компетентність

дає

можливість ефективно спілкуватися в культурно-значущих параметрах (Brown,
2000). «Комунікатив» дає можливість почати розмовляти, подолати «мовний
бар’єр», передбачає, що людина розмовлятиме не замислюючись, не
перекладаючи подумки слово за словом (Гавриленко, 2013).
На думку М. Пентилюк (1994), комунікативно-діяльнісний підхід
передбачає дотримання принципу цілісного вивчення мови і мовлення. Не
навчання системі мови, а її застосуванню в реальному (переважно усному)
спілкуванні є головною метою комунікативно-діяльнісного навчання.
Віково-психологічна характеристика дорослого студента (самоорганізація,
самоуправління, досвід) дозволяють використовувати метод рефлексії у процесі
професійно-орієнтованого іншомовного навчання. Рефлексію трактують як
здатність

займатися

переосмислення

самоаналізом,

власного

досвіду,

тобто
вона

здатність
розглядається

до
як

критичного
компонент

інтелектуальної діяльності і важлива частина інтелектуальної культури
особистості.
Рефлексія іншомовної діяльності передбачає усвідомлення алгоритму
своїх дій для вирішення певної ситуації у іншомовному середовищі, поведінки;
рефлексія змісту формує лексичний запас, який допомагає у самовираженні та
вчить використовувати компенсаторну тактику у процесі іншомовного
спілкування; рефлексія настрою та емоційного стану дозволяє зрозуміти власну
мотивацію та мотивацію інших, застосовувати методи саморегуляції під час
спілкування.
Рефлексія на заняттях з іноземної мови може бути одним з визначальних
факторів та інструментів у процесі формування професійної компетентності та її
окремих компетенцій, а саме – інтеркультурологічної (ІК), або міжкультурної.
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Це пов'язано з тим, що у процесі формування міжкультурної компетенції
включаються багато психологічних механізмів.

У процесі міжкультурного

діалогу особливе місце займає процес осмислення нових мовних сенсів, нюансів
іноземних

слів,

речень,

словосполучень.

В

результаті

взаємопізнання

відбувається самоусвідомлення та взаємозбагачення комунікантів. До того ж, у
процесі обробки інформації, наприклад, обговорення текстів, підтверджується
думка про те, що, вивчаючи чужу культуру (як і мову), ми краще пізнаємо свою,
оскільки багато завдань базуються на порівнянні культур і, щоб відповісти на
питання про культуру іншої країни,

слід знати та розуміти свою культуру

(Копил, 2017, с. 73).
Для формування культури іншомовного спілкування застосовується
матеріал, який має демонструвати зразки мовної та ділової культури носіїв
іноземної мови та служить базою для тренування умінь діяти в міжкультурному
середовищі.

Студенти повинні вміти спочатку аналізувати, розпізнавати

інтеркультурологічні аспекти з загального інформаційного та мовного матеріалу,
а потім за допомогою правильно побудованої системі питань з урахуванням
рефлексивних прийомів, проектувати обговорювані моменти на персональний
досвід.
Оригінальну думку щодо особливості іншомовного навчання дорослих
висловив

С. Вершловський.

Він

зазначив:

якнайповніше

збагачення

інтелектуального потенціалу і емоційно-вольової сфери дорослого слухача
відбувається в тому випадку, коли освітній процес носить проблемноорієнтований характер. Обговорення проблем, пов’язаних з етичною орієнтацією
людини, її громадською позицією в основних сферах життя торкається глибин
особистісної сфери і в ідеалі приводить до якісних змін, які дозволяють людині
по-новому поглянути на себе та навколишній світ (Вершловский, 1998, 119 с.).
Іншомовна підготовка дорослих – це діяльність, яка забезпечує взаємодію
психолого-педагогічної теорії з практикою реалізації завдань. Діяльнісний підхід
до навчання іноземної мови має свої особливості. Він забезпечує можливість не
лише формувати навички добору мовних засобів на основі конкретного

141

навчального змісту, але й розвивати уміння

вибудовувати логічну

послідовність, використовуючи комунікативні одиниці у практиці мовлення.
Відповідно до комунікативно-діяльнісного підходу, спілкування виступає
метою,

способом

і

засобом

навчання

іноземної

мови,

має

глибоку

психолінгвістичну обумовленість: ґрунтується на взаємозв'язку мови і
мовленнєвої діяльності, психології породження та розуміння висловлювань і
концентрується на мові як системі та мовленні як діяльності з актуалізації
можливостей, що мова надає її носіям. Ф. де Соссюр розглядав мову як знакову
систему, яка виникає й використовується заради спілкування та у ситуаціях
спілкування, є його основним засобом, тобто виконує комунікативну функцію,
окрім того, вона є засобом передачі інформації від мовця до слухача (Леонтьев
А., 2001, c. 3-6).
Розвиток культури іншомовного спілкування пов'язаний з особистістю
студента та вимагає використання технологій проблемного навчання (PBL), у
процесі якого студенти формують навички вирішення проблемних реалістичних
ситуацій, у виробничому середовищі, або його імітації. Проблемна ситуація
викликає пізнавальну складність, для подолання якої потрібні нові знання або
інтелектуальні зусилля. Таке інтелектуальне ускладнення стимулює до пошуку
нових знань чи способів дій, завдяки яким долаються ускладнення. Важлива риса
проблемного навчання – це домінанта творчої, продуктивної діяльності над
репродуктивною (Smith, A. and Strong, G., 2015, p. 3).
Проблемне навчання – система методів, при якій студенти отримують
знання не шляхом заучування та запам'ятовування їх в готовому виді, а в
результаті розумової роботи за рішенням проблем і проблемних завдань,
побудованих на утриманні матеріалу, що вивчається. Проблемне навчання
використовується як на стадії ознайомлення з матеріалами, так і на стадії їх
закріплення.
У контексті розвитку культури іншомовного спілкування проблемне
навчання допомагає виявити індивідуальні схильності кожного учня; навчити
спостерігати, досліджувати, активізувати розумову діяльність, оскільки немає
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готових відповідей на питання ні в одному підручників; навчити слухати і
чути один одного, поважати думку співрозмовника, зацікавити; змінити роль
учителя (учитель – не контролер, а наставник, радник, джерело інформації, який
розділяє загальну відповідальність за результат). Проблемна ситуація стимулює
мовну діяльність, збільшує її об’єм і різноманітність форм висловлювання, а
також сприяє міцності формованих мовних навичок і умінь (Резнік, Ткачова,
2013, С. 209).
Застосування Сократичного методу у навчанні передбачає ведення діалогу,
в ході якого один співрозмовник задає питання, а інший відповідає на них. Суть
методу – невизначеність, яка мотивує до розвитку діалогу, взаємодії у ході якої,
за допомогою уточнюючих запитань, визначається правильна відповідь.
Сократичний діалог – це бесіда між учителем, який направляє хід бесіди, та
студентом, який розмірковує і відповідає (Заярна, І., 2017, С. 45).
Відтворення соціального досвіду лежить в основі розвитку культури
іншомовного спілкування. Соціокультурне середовище – це культура і стан
суспільства, у якому живе й розвивається людина; це складна структура
суспільних, матеріальних і духовних умов, у яких реалізується особистість.
Розуміння соціокультурної складової функціонування мови сприяє розвитку
культури іншомовної вторинної особистості, яка може вести активну приватну
чи громадську діяльність.
Соціокультурний підхід у іншомовному навчанні передбачає створення
умов навчання, які відтворювали б реальне спілкування, слугували механізмом
соціальної взаємодії та сприяли засвоєнню норм і моделей мовленнєвого й
немовленнєвого спілкування, притаманних соціуму країни, мова якої вивчається.
Соціокультурна компетентність формує толерантне відношення до
культури та традицій у процесі спілкування, уміння представляти рідну країну
та

культуру

в

умовах

іншомовного

міжкультурного

спілкування.

Соціокультурна компетенція – це «знання правил і соціальних норм поведінки
носіїв мови, традицій, історії, культури та соціальної системи країни, мова якої
вивчається» (Бобаль, 2011, с. 56-62).
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Т. Колодько
інтегративне

(2006)

утворення,

розглядає
яке

соціокультурну

включає:

компетенцію

країнознавчі,

як

лінгвокраїнознавчі,

соціолінгвістичні знання, уміння та навички співвідносити мовні засоби з метою
та умовами спілкування; вміння організовувати мовленнєве спілкування
відповідно до соціальних норм поведінки, прийнятих у носіїв мови; вміння
використовувати мовні засоби відповідно до національно обумовлених
особливостей їх вживання (c. 38).
Шведська

традиція

відносить

уміння

навчатися

до

інтегральної

компетентності, яке супроводить людину протягом всього життя,

сприяє

оволодінню стратегіями мовленнєвої діяльності, спрямованої на розв’язання
професійних та особистісних завдань; активно застосовувати іноземну мову;
сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо)
і застосовувати інші компетентності, для того щоб діяти (на основі
спостереження, здогадки, запам’ятовування), використовувати нові технології
тощо.
Розвиток культури іншомовного спілкування дорослих може та має
покращити взаємини між націями, а також збагатити власну національну
культуру на основі вивчення іншої культури, насамперед, завдяки засвоєнню
іншої мови. Подолання лінгво-етнічного бар’єру стає можливим лише за умови
вивчення мови з урахуванням соціокультурних факторів. Набуває актуальності
технологія вивчення іноземної мови одночасно із ознайомленням з культурою,
традиціями народу, адаптацією до різних комунікативних ситуацій – процес
навчання іноземної мови відбувався у взаємозв’язку з контекстом соціальних і
культурних взаємодій.
Комп’ютерні технології допомагають у вирішенні проблем іншомовного
навчання дорослих, комп’ютерні програми ураховують кращі практики
навчання, імітують мовне середовище, тренажери вимови та функції
прослуховування, дозволяють формувати правильну вимову та вміння
сприймати іноземну мову на слух.
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Д. Кайрен, вчитель та засновник освітньої платформи для вчителів, які
використовують мультимедійні ресурси з метою підвищення ефективності
навчання іноземних мов, вказує на необхідність застосування тих методів
навчання дорослих, які б розвивали пам’ять, аудіо та відео матеріалів, вправ на
основі методу асоціацій, систематичного повторення; заохочувати студентів до
використання попередньо набутого досвіду, і тим самим підвищувати цінність
отримуваних знань для майбутнього, не квапити процес засвоєння, виділяючи
для нього стільки часу скільки вимагають обставини (D. Kieran, Teaching English,
BBC).
Інформаційно-комунікативні

технології

створюють

можливість

спілкування; мультимедійні лабораторії, віртуальне навчальне середовище,
програмне забезпечення – формують позитивний навчальний мікроклімат та
освітню мобільність.
Використання комп’ютерних навчальних програм на заняттях із іноземної
мови у Швеції розділяють на три етапи: на першому етапі відбувається
формування

лексичних

та

граматичних

навичок

із

певної

теми

(удосконалюються мовні навички прослуховування і повторення фрази на аудіо
носіях); другий етап характеризується вдосконаленням мовних навичок, шляхом
перегляду й обговорення тематичних відеофільмів, драматизацій, створення
власних відеороликів; на третьому етапі здійснюється узагальнення і
систематизація отриманих знань у процесі підготовки й обміну текстами в
мережі, висловлення власної думки, обговорення проблем на блогах,
демонстрація самостійно створених презентацій, відеокліпів тощо. Можливість
колективної участі в навчальному процесі у вищих навчальних закладах Швеції
забезпечується завдяки різноманітним діалоговим системам, що дозволяє
здійснювати спілкування в реальному часі, серед яких електронна пошта, відео
конференції, чати. Цікавим досвідом зарубіжних педагогів є застосування так
званих електронних класних дошок, груп новин, конференцій із використанням
комп’ютерної техніки тощо.
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Агентство віртуального навчального середовища, створене у Швеції,
популяризує технології дистанційного навчання, виникає термін «net-діалог».
Віртуальне спілкування дозволяє проявляти високу ступінь самостійності у
виборі освітньої траєкторії: можливість обирати місце, час, темп засвоєння
матеріалу, а у шведському суспільстві закріплюється поняття Do it yourself
education – самоосвіта або самоорганізація навчальної діяльності. Розроблене
шведськими педагогами віртуальне навчальне середовище є базою даних, яка
дозволяє студентам взаємодіяти та коментувати матеріали (тексти, графіки, есе)
інших студентів, – формуються віртуальні спільноти, які об'єднують людей у
пізнавальних цілях; програми Comenius (спільних проектів навчальних груп з
різних країн), Leonardo and Erasmus сприяють розвитку міжкультурних
контактів. Мобільна освіта передбачає обмін ідеями та досвідом як всередині
країни, так і за її межами, розміщенню знань в різних контекстах: блогах,
соціальних профайлах, тематичних форумах, листуванні.
Інформаційні технології створюють нові можливості для освіти дорослих:
доступність, безперервність, особистісно-орієнтований підхід при формуванні
навчального змісту (А. Феєс, М. Мілана, М. Андерсен, Б. Кабо, Р. Фірат);
формування демократичних навчальних традицій (О. Огієнко); виховання
національної самосвідомості; досягнення професійної орієнтації з урахуванням
соціально-економічних умов (див. додаток А).
Студенти отримують можливість працювати з навчальними матеріалами у
такому режимі та обсягах, які підходять для них індивідуально. Результат
значною мірою залежить від того, як регулярно навчається студент.
Послідовне виконання контрольно-діагностичних завдань і підсумкової
роботи, а також підтримка в усіх питаннях з боку викладача-координатора
(тьютора) забезпечує планомірне засвоєння програми дисципліни; дозволяє
слухачеві не лише добре засвоювати навчальний матеріал, але й знайомитися в
процесі навчання з найновішими досягненнями і розробками у відповідній
галузі; забезпечується можливість своєчасно зв’язатися з викладачем, поставити
запитання, отримати консультацію; викладач отримує можливість здійснювати
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постійний контроль за навчальною діяльністю, оскільки при автоматизованій
системі аналіз дистанційно набутих знань може бути детальним і практично
постійним; дозволяє підтримувати постійний контакт слухача не лише з
викладачем, але й іншими студентами, що сприяє реалізації як групової форми
роботи,

орієнтованої

на

формування

соціально-адаптаційних

навичок;

орієнтовані на впровадження в навчальний процес принципово нових моделей
навчання, що передбачають проведення конференцій, самостійну роботу
студентів з інформаційними полями з різних банків знань, проектні роботи,
тренінги й інші види діяльності з комп’ютерними технологіями (Постоленко,
2015, с. 106).
Використанням комп’ютерних навчальних програм та електронних
підручників, доступних студентові за допомогою глобальної і локальних
комп’ютерних мереж.
Кібер-вчитель (спілкування з вчителем цілодобово, 5 днів на тиждень);
телефонні уроки; віртуальні аудиторії; віртуальні класи для індивідуального
навчання; віртуальне

консультування; індивідуальний коучинг

на

базі

комунікативної методики; живі он-лайн семінари; віртуальні класи для
корпоративного навчання.
Підтримка дистанційної освіти у Швеції виражена у фінансовій підтримці
установ, які пропонують програми дистанційного навчання та широку
варіативність дистанційних курсів. Народні школи, асоціації, університети
роблять важливі кроки до організації дистанційного навчання для дорослих;
пропонують професійну спеціалізацію «Дистанційне навчання / Мультимедія»
(E-Learning/Multimedia).
Розвиток технологій дистанційної іншомовної освіти дорослих відбувався
у три етапи: 1) навчання на основі друкованих матеріалів (через листування); 2)
цифрове навчання (використання аудіо та відео технологій); 3) інтернет- або
мережеве навчання.
Незважаючи на популярність інтернет-навчання, висловлюється думка про
необхідність змішаної форми (blended learning), як найбільш оптимальної, для
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набуття письмових та усних навичок. У своїх дослідження А. Феєс (2011)
звертає увагу на те, що деяким студентам бракує навичок самостійної роботи,
тому їм необхідно більше годин для консультування з викладачем, чіткі вказівки,
допомога в оцінці знань (переважно, це вихідці інших країн, де культура освіти
передбачає чітке делегування обов’язків та окреслення прогнозованих
результатів від вчителя). Перевагами змішаної моделі є оптимальний розподіл
навчальних годин, отримання досвіду незалежно і у колективі; формування
навички критичного мислення та пошуку інформації та водночас співпраця і
спілкування у групі; доступність викладача не лише під час аудиторних годин,
отримувати консультації електронною поштою, спілкуватися у віртуальній
спільноті, тощо; можливість повторення та аналізу помилок (p. 797-812).
Цілі освіти дорослих вимагають формування екстралінгвістичних навичок
у процесі іншомовного навчання:

професійної гнучкості та мобільності,

здатності адаптуватися до мінливих умов праці в умовах глобалізації; уміння
запобігати

конфліктам

у

полікультурному

середовищі;

попередження

професійної фрустрації; створення перспектив для особистої самореалізації.
Соціальні контакти у колі сім’ї, друзів, знайомих, під час туристичних
подорожей сприяють іншомовній соціалізації, подоланню комплексів та
психологічних блоків.
З метою підвищення свого економічного успіху, багато підприємств
пропонують технологію корпоративного навчання своїх працівників на місцях
або у закладах професійної та вищої освіти; приватні школи пропонують
навчальні пакети для бізнесу; консультанти проводять навчання співробітників
на місцях.
Для корпоративного навчання характерним є проведення тренінгів та
семінарів, майстер-класів, які проводяться на базі великих підприємств,
організацій або з комплексною навчальною програмою (тренінг для професійних
цілей, тренінг підвищеної інтенсивності, спеціальні навчальні програми для
фахівців, що працюють в різних відділах певної організації, та ін.).
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У контексті іншомовної освіти дорослих, на початку XXI століття у
Швеції набуває актуальності коучинг, фінансуються дослідження з виявлення
достатнього рівня навичок для навчання дорослих.
У ході проведеного дослідження під час міжнародному проекту Coach4u,
було виявлено потреби та очікування дорослих під час навчання. Від коучів
студенти очікували: підтримки у навчанні, сприяння формуванню уміння
вчитися та творчого підходу, емоційного розвитку, розвитку уміння постановки
та досягання цілей, часового менеджменту, інструментів вирішення проблемних
ситуацій та долання стресу; відкритий стиль спілкування, який мотивує до
самостійного пошуку, прояву креативності, розкриття потенціалу, передбачає
баланс формального та неформального спілкування, із застосовуванням методу
відкритої дискусії, у ході якої кожен зможе висловити свою думку без остраху
бути осудженим, на проходить у атмосфері взаємної довіри та поваги; роль
викладача у процесі навчання було охарактеризовано як партнер, фасилітатор,
радник, провайдер знань, який проявляє емпатію (розуміння хвилювань учня),
гнучкість мислення та дій, хороші комунікативні навички (Lasocińska, K.,
Witerska, K., Zbonikowski, A., 2016, p. 58).
Із шести країн-учасниць проекту, Швеція продемонструвала найвищий
показник готовності викладачів до коучингу. Серед основних критеріїв, які
визначали рівень підготовки коучів були здатність зосереджуватися на потребах
студента, вміння застосовувати досвід студентів у навчанні, комунікативні
навички, відкритість та гнучкість мислення, використання коучинових методів
та інструментів, вміння долати виклики у навчанні.
Дорослі навчаються для того, щоб ефективніше реалізувати себе у
професійному й особистому житті, відчувати контроль над тим, що з ними
відбувається чи може відбутися. Метод коучингу – спрямований на досягнення
самоактуалізації, полегшення навчання, саморозвитку на основі формування та
активації інтелектуальних ресурсів особистості, розширення можливостей учнів
і допомога у пошуку власних рішень; це спосіб допомогти людям краще пізнати
власні сильні сторони, вміти використовувати внутрішні ресурси, досвід; це
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комплексний підхід із застосуванням різних методів підвищення ефективності
потенційних навичок, який допомагає засвоїти нові знання та вдосконалити уже
наявні.
У контексті коучингу актуальними методами навчання виступають:
відкриті та порівняльні питання; метод Сократа; завдання для самоаналізу та
рефлексії, підвищення впевненості, самооцінки; мозкового штурму, групової
динаміки, рольових ігор; ментальних карт, інформаційних графіків, діаграм,
відео-супровід, тематичних дослідження; проектні роботи, які мотивують до
самовираження та демонстрації професійного потенціалу; метод конфронтації,
стимулювання, провокації.
Ключовим елементом успішного навчання у групі виступає створення
безпечного простору, в якому учасники можуть аналізувати свої труднощі. Така
атмосфера сприяє полеміці учасників, забезпечує зворотній зв'язок, допомагає
членам групи ставати експертами з проблеми. Завдання викладача - продумувати
способи поєднання індивідуальних та групових форм роботи і враховувати
індивідуальні та психологічні особливості студентів. Об’єднуючись у творчі
групи, студенти виконують цілу низку комунікативних завдань, що передбачає:
моделювання реальних професійних ситуацій, рольові ігри, «мозковий штурм»,
критичне читання, розробку проектів, проблемно-пошукові завдання, вправи з
дефіцитом інформації, критичний аналіз конкретних ситуацій, бесіди та інше.
Вони знаходять, аналізують, систематизують та узагальнюють інформацію,
факти і аргументи, проводять необхідні аналогії, висувають гіпотези, роблять
висновки, здійснюють власну оцінку, самостійно шукають необхідні матеріали
та творчо використовують їх в різноманітних нестандартних ситуаціях.
Серед технологій інформального навчання варто назвати метод фізичного
реагування (Total-physical response), який передбачає використання засобів
масової інформації та спілкування з носіями мови. Відбувається набуття
достатньої кількості пасивних знань для формування звичок: інтонації, вимови,
жестикуляції, самопрезентації, типовій поведінці, сприяє розвитку вторинної
іншомовної особистості.
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Цікавим також є використання технологій туристичного навчання, які
передбачають організацію навчання за межами навчальної аудиторії, у країні
мова якої вивчається, у середовищі, наближеному до реальних соціальнопобутових умов, інтерактивні екскурсії. Цінність використання таких технологій
полягає у проведення бесід та дискусій на соціальні теми, обмін досвідом під час
перебування у живому іншомовному середовищі.
Технології туристичного навчання або «освітня подорож» формують
основу методики навчання дорослих у Швеції, розвиток культури іншомовного
спілкування відбувається у країні мову якої вивчають, під час інтерактивних
екскурсій: курси з ділової англійської мови у містах Брайтон/Кейптаун/НьюЙорк/Дублін/Честер/Едінбург та ін. Школа Берліц організовує мовні подорожі у
70 країн світу з цілодобовим консультуванням під час проживання у приймаючій
сім’ї, квартирі чи готелі (за бажанням студента); пропонує вибір з понад 30
навчальних локацій у США та Великобританії в університетських містечках чи
одному з ELS мовних центрів, розробляє програми для професіоналів у освітніх
таборах США.
Під час подорожі предмети та об’єкти живої природи розглядають як
своєрідні тексти, «розшифровка» яких дає змогу встановити взаємозв’язок між
реальними об’єктами і втіленими в них ідеями (Крутій, Грицишина, Стеценко,
2017, с. 44).
Активно використовується метод міжкультурного діалогу: в результаті
взаємопізнання

відбувається

самоусвідомлення

та

взаємозбагачення

комунікантів. У процесі обробки інформації, обговорення текстів, студенти,
вивчаючи чужу культуру (як і мову), краще розуміють власну, оскільки багато
завдань базуються на порівнянні культур і, щоб відповісти на питання про
культуру іншої країни, слід знати та розуміти свою культуру спілкування. Такий
метод

має

глибоку

психолінгвістичну

обумовленість;

ґрунтується

на

взаємозв’язку мови і мовленнєвої діяльності, психології виникнення та
розуміння висловлювань, концентрується на мові як системі та мовленні як
діяльності з актуалізації можливостей, що мова надає її носіям.
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Оригінальним також є шведський досвід використання технології
сімейного навчання дорослих, який полягає в організація навчання для категорій
осіб, об’єднаних сімейними зв’язками. Такі технології мотивують до навчання,
формують комфортний мікроклімат, доброзичливе ставлення, сприяє подоланню
психологічних бар’єрів між співрозмовниками, має терапевтичний ефект.
Досвід роботи з різними категоріями дорослого населення дозволяє нам
виокремити найбільш ефективні технології формування культури іншомовного
спілкування, які активно використовуються у Швеції й впроваджено нами у
практику.
Наприклад, технології рефлексивного навчання є основоположними у
навчанні дорослих, зокрема при вивченні теми «Curriculum Vitae» (див. додаток
Б). Метод рефлексії в даному контексті забезпечує систематизацію досвіду,
аналіз пройденого професійного шляху, дає оцінку вже набутих знань та тих, що
ще повинні сформуватися. Джерелами рефлексії тут можуть стати проблемні
питання:
1.

How do you evaluate your professional path?

2.

What was the best part during professional training?

3.

What are the competences you lack the most?

4.

What are your strong sides?

5.

What are your weak sides?

6.

What motivates you the most at work?

7.

What are advantages and disadvantages of your profession?

Нами також активно впроваджується в практику формування культури
іншомовного спілкування дорослих шведський досвід використання соціальних
мереж. Для дорослого важливо усвідомлювати зв’язок між отриманими
знаннями та соціальними реаліями. Мережа Фейсбук сьогодні є надзвичайно
затребуваною

платформою

для

налагодження

професійно-особистісних

контактів. Вміння коректно заповнювати інформацію про себе іноземною
мовою, без сумніву, мотивує до формування тематичних навичок.
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Використовуються такі види завдань: 1) застосуйте технології інтернетнавчання, та спонукайте студентів створити власне портфоліо чи профайл
англійською мовою на одній із популярних соціальних мереж;
2) застосуйте метод «тандем-навчання», створіть сприятливу атмосферу
для взаємного аналізу укладених автобіографій між студентами у групі;
3) застосуйте метод ділової гри: оберіть «роботодавця» у групі, який
висловить думку про ту чи іншу укладену автобіографію;
4) презентуйте власні здобутки;
5) залучіть групу до рефлексії, самоаналізу за допомогою методу
«анкетування», де кожен учасник спробує заповнити дані про партнера.
Така технологія допомагає налагодити невимушену, позитивну, дружню
атмосферу, сприяє комфортному навчанню всередині групи. Дорослий учень
розвивається через обмін досвідом, ідеями.
Цікавим є досвід застосування методу «Щоденник», що залучає до
неперервного тренування: протягом певного періоду, студенту пропонується
вести щоденник, у якому він записує головні події дня іноземною мовою.
Контакт з викладачем та коригування помилок можна організувати через
систему Інтернет, обміну електронними повідомленнями у зручний час, або ж
віддавати на перевірку під час заняття. Викладач повинен розуміти, що головний
акцент такого методу варто робити не на творчих здібностях студента, а
постійній іншомовній практиці, коли навіть 2-3 речення в день виражені мовою,
яку студент вивчає, наближають до поставлених цілей.
Ефективним є також метод асоціацій. Пропонуємо студентам побудувати
асоціативний ряд до наступних термінів: country, nation, language, culture,
traditions, customs, society, group, territory, norms, standards, lifestyle, monetary
system, currency, housing. Такий метод допоможе визначити лексичний запас
студентів та їх розуміння понять «соціум» та «культура». Наявність
соціокультурної

компетентності

визначається

спроможністю

успішно

реалізовувати комунікативні інтенції, проявляти взаєморозуміння та взаємодію з
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іншомовними носіями у відповідності з культурними традиціями та нормами,
проявляє ситуативну обізнаність.
Наголосимо, що граматика є невід’ємним компонентом програми, проте у
Швеції методика її набуття відмінна від юнацької. Усвідомлюючи це, ми також
розпочинаємо подання нового граматичного матеріалу з питання, застосувавши
технологію евристичного навчання, підштовхуючи студентів до правильних
відповідей: Why do we study this? Where might we need it? Imagine the situation
when you should compare people, situations, skills, qualities and quantity (якщо ви
вивчаєте ступені порівняння прикметника). Як правило, дорослі люди хочуть
вчитися, якщо розуміють необхідність навчання і бачать можливості застосувати
його результатів для поліпшення своєї діяльності.
Метод «Вайбер-групи», випробуваний нами під час курсів іноземної мови
для дорослих, довів ефективність такої роботи. Адміністратор групи – викладач,
розміщує завдання, які студенти виконують у зручний для них час протягом дня.
Завдання обмежені можливостями текстової програми, проте тренують письмові
(граматичні) навички: опис малюнка (3-5 речень); асоціативні квести за темою
чи термінами; пошук помилок у запропонованому текстовому повідомлені;
запитання одне одному мовою, що вивчається та ін. Тиждень використання
такого методу активує студентів і спонукає їх уважно ставитися до граматики,
швидко реагувати на творчі завдання, об’єднує учасників групи на очних
заняттях, мотивує дослухатися до відповідей інших, формує впевненість у
комунікативних навичках через інтеграцію у мовну практику.
Вільгельм фон Гумбольдт у 1822 році висловлював думку про необхідність
вивчення мови через культуру. Основним компонентом комунікативної
компетентності

є

лінгвістична.

Необхідний

рівень

комунікативної

компетентності визначається змістом та цілями навчання. Без знання слів і
граматичних форм, практичного вміння структурувати фрази, планувати
письмове та усне мовлення – неможлива вербальна комунікація. Згідно даних
загальноєвропейської конференції проведеної

в Страсбурзі у 1966 р.,
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комунікативна компетентність включає лінгвістичну, соціолінгвістичну,
дискурсивну, стратегічну, соціальну, соціокультурну компетенцію.
Особливу увагу приділяємо формуванню міжкультурної толерантності,
яка передбачає терпимість до інших точок зору та думок незалежно від
національної та культурної належності, що сприяє порозумінню між
представниками різних мов та культур (Свойкіна, 2010, с. 278-281). Тому, на
нашу думку, варто запозичити шведський досвід діалогічного навчання, який
базується на принципах рівноправності, толерантності, культурного інтелекту,
трансформативності, солідарності, рівності відмінностей. Підкреслимо, що дуже
важливо не лише володіти сукупністю знань про національно-культурні
особливості країни, мову якої вивчаємо, а й уміти виділяти загальне і специфічне
в рідній та іншомовній культурі; мати бажання й готовність взаємодіяти з
іншими людьми, вміння керувати ситуацією.
Специфіка розвитку культури іншомовного спілкування полягає в тому,
що в освіті дорослих студент оволодіває не тільки мовою іншого народу, але й
вивчає найцінніше – культуру, яка має великий виховний потенціал, що
спрямований на духовне збагачення й удосконалення особистості на основі
діалогу власної та іноземної культури.
Розвиток такої культури, по суті, включає чотири процеси: пізнання,
спрямоване на оволодіння змістом іншомовної культури, тобто культурою
країни, фактами культури і мовою як частиною культури; розвиток, спрямований
на оволодіння психологічним змістом іншомовної культури (здібності, психічні
функції тощо); виховання, орієнтоване на оволодіння морально-етичними
аспектами іншомовної культури; навчання,

спрямоване

на

оволодіння

соціальним змістом іншомовної культури, тобто мовними вміннями, які
засвоюються як засоби спілкування в соціумі.
Отже, до основних технологій іншомовного навчання дорослих відносять:
стохастичні освітні технології, технологія електронної освіти, технологія
мобільного освіти, технологія розвитку критичного мислення, технологія
навчання як дослідження, технологія проектного навчання, технологія навчання
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дією, технологія рефлексивного навчання, технологія діалогічного освіти,
технології контекстного навчання, технології імітаційно-ігрового навчання,
метод бінарних занять тощо.
Для забезпечення самонаправляючого принципу у освіті дорослих,
цілеспрямованості і орієнтованості на практичне використання, учасники
повинні бути мотивовані на навчання. Виникає концепція «екологічного
підходу» у навчанні дорослих, що передбачає формування матриці можливостей,
міждисциплінарних зв’язків, необхідних під час встановлення відношень між
раніше набутим досвідом, тим, що здобувається у поточний період та
перспективами використання у майбутньому.
З огляду на свою міждисциплінарність, культура іншомовного спілкування
дорослих передбачає загальнокультурний розвиток та успішне функціонування
в суспільстві, успішне
середовищі,

функціонування

навчально-пізнавальні

в

комунікативно-інформаційному

компетентності

та

готовність

до

безперервної освіти.
За формою організації виділяють індивідуальне, парне, групове,
колективне, корпоративне, інтегральне (добове з проживанням у школі),
погодинне, денне, вечірнє, очне та дистанційне (Інтернет, віртуальна аудиторія,
кібер-вчитель).
Іншомовне навчання дорослих передбачає індивідуальні та групові
заняття, які проводяться в очній, дистанційній чи змішаній формах. Очне
навчання передбачає роботу в аудиторії, змішане складається з контактного та
дистанційного

навчання,

частина

матеріалу

викладається

очно,

решта

обробляється самостійно (вдома або відкритому навчальному середовищі).
Поєднання аудиторного та дистанційного навчання сприяє формуванню навичок
критичного мислення та пошуку інформації.
Віртуальне консультування – одна з форм організації іншомовного
навчання дорослих, яке включає: телефонну підтримку, viber-консультування
skype-сесії, zoom-зв'язок та ін. Дорослому студенту не завжди потрібен
комплексний підхід, а лише предметна консультація.
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Рис. 2.2. Модель з організації іншомовної підготовки дорослих у Швеції
Гурток – скандинавська модель об’єднання людей у просвітницьких цілях.
Здатність до самоуправління відкривають можливості до налагодження
інформального навчання у формі клубів з іноземної мови, що сприяє практиці
відтворення та закріплення знань.
У процесі студіювання проблеми іншомовної підготовки дорослих у
Швеції не можемо обійти увагою постать викладачів, які працюють у системі
неформальної освіти дорослих цієї країни. Передусім зауважимо, усі, хто навчає
дорослу людину потребують спеціальної професійної компетентності, сукупні
складові якої базуються на знаннях психології, фізіології, андрагогіки тощо.
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Пояснити це можна особливістю контингенту, з яким вони працюють, а також
різноманіття організаційного та соціального контекстів. Так професійна
діяльність педагога-андрагога полягає у навчанні, консультуванні, наданні
соціальної допомоги та виконанні організаційно-управлінських функцій у
середовищі дорослих людей. Виконання означених функцій передбачає
наявність андрагогічної компетентності, яка, за твердженням С. Вершловського,
охоплює розуміння особливостей освіти дорослої людини; знання особливостей
дорослого як суб’єкта освітньої діяльності; володіння освітніми технологіями,
адекватними особливостям позиції дорослого учня; здатність до взаємодії,
заснованій на партнерській участі (Вершловский, 2002, с. 33-36). Загалом
йдеться про спеціально підготовлені викладацькі кадри (Змеев, 1999, с. 32-39),
які здатні задовольнити освітні потреби дорослих.
Аналіз праць зарубіжних дослідників (Р. Пейдж, Л. Ферроу, М. Ноулз,
А. Роджерс, Дж. Гоулд, М. Френсис, С. Брукфилд, П. Джарвис, П. Скейлз,
І. Хильє та ін.) дав підстави для виокремлення складових професійної
компетентності педагогічного персоналу, який працює з дорослими (Рис.2.3):
Комунікативна

Методологіна

Андрагогічна

Особистісна

Предметно-методична

Рис. 2.3. Складові професійної компетентності педагогічного персоналу
для роботи з дорослими
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1) методологічна (ставлення до навчання-учіння як науки і
мистецтва одночасно);
2) андрагогічна (знання андрагогічних принципів, використання
життєвого досвіду в процесі навчання; розвиток у дорослої аудиторії навичок
самоосвіти і мотивації до навчання, здатність навчати з урахуванням стрімких
змін у швидкозмінюваному навколишньому середовищі; інтегрування теорії і
практики навчального предмета, уміння визначати його роль в системі знань
дорослої людини);
3) предметно-методична (навички навчання, організації процесу
учіння, навички оцінювання результатів навчання-учіння);
4) особистісна (розуміння, підтримка, орієнтація на успіх, відданість
справі, терпимість, тактовність, енергійність, спрямованість на розвиток
мотивації тих, хто навчається);
5) комунікативна (уміння спілкуватися з дорослою аудиторією,
активне слухання).
Для формування цієї компетентності на відповідному рівні фахівці, які
працюють у сфері освіти дорослих повинні мати сукупність знань:
−

методологічні (уможливлюють формулювання цілей навчання

дорослої аудиторії, адаптування цілей і програм навчання для вимог і потреб
дорослих учнів);
−

психолого-педагогічні

(особливості

віку

і

психофізіологічні

можливості дорослої людини; урахування і використання життєвого досвіду;
створення комфортних умов навчання; уміння мотивувати дорослих на навчання
та самонавчання);
−

загальнокультурні знання і уміння (обізнаність про швидкоплинні

зміни у сучасному світі; власне ставлення до цих змін; усвідомлення і шанування
демократичних
розвиватися);

цінностей,

здатність

змінюватися,

удосконалюватися,
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− теоретико-технологічні знання щодо активних методів і форм навчання
дорослих (тренінги, ділові ігри, дискусії, аналіз ситуацій, конференції, майстерні
тощо), а також доцільне використання їх на практиці
− методичні знання (ефективне передавання знань; використання технологій
і методів навчання, фасилітативний характер навчання-учіння, індивідуалізація
навчання; різноманітні способи оцінювання знань);
− організаторські знання й уміння щодо створення оптимальних умов
ефективної групової роботи;
− проектувальні знання

і вміння (проектування процесу навчання;

теоретичне обґрунтування програми розвитку дорослого учня, діагностування
потенційних можливостей і потреб дорослої особистості, яка навчається).
Слід додати, що розгалуженість системи освіти дорослих у Швеції
вимагає великої кількості педагогів, причому вимоги до їх компетентності
досить різні в залежності від завдань, змісту освіти та типу навчального
закладу. Так, підкреслює О. Огієнко, для педагогів муніципальних закладів
освіти дорослих достатньо мати диплом про педагогічну освіту та
кваліфікацію шкільного вчителя. Для організації навчання на робочому місті
чи підвищення кваліфікації основними вимогами до викладача є високий
рівень як теоретичної підготовки, так й наявність практичного досвіду у
відповідній професійній сфері. Тому, навчальні заклади, які готують вчителів
починають вводити у навчальні програми курси (зазвичай це курси за вибором
студентів), які спрямовані на забезпечення андрагогічної підготовки майбутніх
вчителів. Крім того, під час вивчення обов’язкового курсу «Теорія освіти»
значна увага приділяється визначенню особливостей навчання дорослої
людини (Огієнко, О., 2008, с. 150).
Опираючись на скандинавський досвід, можна вивести мінімальний
перелік вимог до викладача іноземної мови, який працює в освіті дорослих:
усвідомлення цілей освіти дорослих; стратегій розвитку особистості; розуміння
культурно-соціальних завдань у навчанні дорослих; задатки лідера та розвинену
комунікативність; здатністю вести за собою; уміння навчати дорослих;
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мотивувати на самостійні пошуки; знання наукових теорій та вміння
застосовувати її на практиці; здатність передбачати ризики та вирішувати
проблемні ситуації; здатність впливати на інноваційну компетентність дорослих;
організаційна

чутливість;

знання

стратегії

професійного

планування;

комп’ютерна грамотність; застосування ІТ-технологій у навчанні; навичка
постійного самовдосконалення.
Серед головних технологій розвитку культури іншомовного спілкування
ті, що провокують до особистої активності та застосування знань на практиці:
тренінгові технології, технології дистанційного, корпоративного, програмного,
інтерактивного навчання, комунікативно-орієнтованого, змістово-інтегрованого
та проблемного, туристичного та сімейного навчання, комунікативно-діяльнісні
технології, комп’ютерні, мультимедійні.
Знання іноземної мови і культури дає можливість людині вільно
орієнтуватися у світі, сприяє взаєморозумінню між представниками різних
лінгвокультур. З цих позицій розвиток культури іншомовного спілкування має
стати пріоритетною метою освіти дорослих.
Висновки до другого розділу

У розділі узагальнено особливості реалізації іншомовної підготовки
дорослих у Швеції, зокрема у закладах формальної та неформальної освіти, які є
рівноправними учасниками процесу навчання. Установи освіти дорослих
поставлені сьогодні в ситуацію реальної і жорсткої конкуренції, що сприяє
розвитку якісного наповнення освітніх послуг.
Констатовано, що іншомовну підготовку дорослих у Швеції здійснюють
заклади формальної та неформальної освіти. Подано характеристику кожної з
названих форм освіти дорослих. Вказано на типи закладів і установ, що
представляють кожну з них.
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Доведено, що у Швеції велика увага держави приділяється формальній
освіті, а неформальна освіта представлена курсами, гуртками тощо, створеними
суспільними некомерційними організаціями або шляхом приватної ініціативи.
Формальна освіта створює «загальну базу», проте неформальна швидше
розвиває її, поглиблюючи компетентності у сферах, що представляють інтерес
для самих студентів. У контексті неформальної освіти рівень самосвідомості
учасників вищий, навчання здійснюється на умовах вільного вибору студента.
Доведено зв’язок неформальної освіти із дистанційними освітніми
технологіями, які дають можливість своєчасно зв’язатися з викладачем,
поставити запитання, отримати консультацію.
Вивчення змісту програм курсів з іноземної мови у Швеції дало змогу
охарактеризувати основні напрями розвитку іншомовної підготовки дорослих,
ефективність

якої

підтверджено

статистичними

даними

інформаційних

платформ та європейських звітів у галузі освіти, попитом серед іноземних
студентів та стажерів з усього світу.
Особливістю іншомовної підготовки дорослих в умовах формальної та
неформальної освіти Швеції є те, що студент (слухач) зацікавлений у практичній
складовій використання мови, для нього важливі розуміння культури, економіки,
філософії, традицій народу не лише у контексті процесу навчання, а й
можливості застосування у професійному живому середовищі, що допомагає
налагоджувати діалог у процесі міжособистісного іншомовного спілкування.
Доведено, що іншомовній підготовці дорослих у Швеції притаманні певні
особливості, які підвищують результативність навчання та сприяють залученню
населення

до

контекстуальне,

розвитку

культури

моделююче,

іншомовного

інтегроване,

спілкування,

стимулююче,

а

саме:

компетентнісне,

міждисциплінарне навчання.
Аналіз педагогічного інструментарію іншомовного навчання дорослих
дозволив виокремити найефективніші технології, прийоми і методи: стохастичні
освітні технології, прийоми і методи електронної і мобільної освіти, розвиток
критичного мислення, проєктне навчання, навчання дією, рефлексивне навчання,
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методи діалогічного і контекстного навчання, прийоми імітаційно-ігрового
навчання, метод бінарних занять.
Культура

іншомовного

спілкування

дорослих

передбачає

загальнокультурний розвиток та успішне функціонування в суспільстві, успішне
функціонування в комунікативно-інформаційному середовищі та готовність до
безперервної освіти.
Основні наукові результати, висвітлені у розділі, опубліковано у працях
автора: Фельцан, І. (2016a, 2016b, 2017c, 2019b, 2020a); Feltsan, I. (2019a, 2019b,
2019c).

163

РОЗДІЛ 3
ПРОГНОСТИЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ІНШОМОВНОГО
СПІЛКУВАННЯ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ УКРАЇНИ
У розділі проаналізовано особливості розвитку іншомовної підготовки
дорослих в Україні, сучасний стан та основні тенденції. На основі дослідженого
шведського досвіду розвитку культури іншомовного спілкування розроблено
рекомендації щодо впровадження найпрогресивніших ідей в український
освітній простір.

3.1. Сучасний стан іншомовної підготовки дорослих в Україні
Результати дослідження розвитку культури іншомовного спілкування в
освіті дорослих Швеції, безсумнівно, є актуальними для розвитку культури
іншомовного спілкування дорослого населення в Україні. Зокрема детального
вивчення вимагають її перспективні напрями. Отже, схарактеризуємо сучасний
стан іншомовної підготовки дорослих в Україні, розкриємо найбільш ефективні
існуючі форми, іншомовної підготовки дорослих у нашій країні, а потім
визначимо перспективні напрями її розвитку.
Але передусім коротко висвітлимо сучасний стан освіти дорослих в
Україні.
У контексті нашого дослідження особливого значення набуває думка, що
«освітня політика України, відображаючи національні інтереси у сфері освіти
дорослих, зорієнтована на процес інтернаціоналізації освітніх систем, світові
тенденції розвитку: всебічну модернізацію суспільства в інтенсивно змінюваних
соціокультурних умовах, особливості постіндустріального етапу його розвитку і
як наслідок – необхідність підготовки людини до нової якості життя;
виникнення і наростання глобальних проблем, можливість вирішення яких
зумовлюється розширенням міжкультурної взаємодії, діалогу культур, що

164

вимагає формування ноосферного і планетарного стилю мислення особистості
(Дем’яненко, 2011, с. 39) .
Підсумовуючи,

зазначимо,

що

всі

форми

освіти

дорослих,

схарактеризовані у п.1.1 та доповнені у п. 2.1 в Україні на початку ХХІ ст.
призвели до значних змін у вітчизняній освіті та до появи нових методів, форм і
технологій навчання дорослих у контексті глобалізаційних процесів. Науковці в
галузі освіти дорослих в Україні наголошують на важливості узгодженого
розвитку вітчизняної освіти дорослих в європейському просторі, на подальшій
інтеграції освітніх структур, розробці відповідних стратегій модернізації освіти
дорослих, які були б спрямовані на збереження інтелектуального та культурного
потенціалу країни, її цивілізованої ідентичності.
Вагомим здобутком української педагогічної науки є розроблення
Концепції освіти дорослих (автор Л. Лук’янова), у якій висвітлено основні
поняття, мету, завдання, принципи освіти дорослих та напрями її реалізації в
Україні. Концепція передбачає створення належного нормативно-правового,
науково-методичного, організаційного забезпечення освіти дорослих в Україні;
розробку

та

введення

спеціальності

«Андрагогіка»

у

Класифікатор

спеціальностей вищої професійної школи; визнання на законодавчому рівні
результатів неформальної та інформальної освіти дорослих як невід’ємної
складової системи освіти України (Лук’янова, 2017).
Вважаємо, що впровадження Концепції освіти дорослих в Україні
сприятиме визначенню перспективної освітньої політики в Україні, що
уможливить задоволення пожиттєвих освітніх потреб різних категорій
дорослого населення держави.
Узагальнення результатів наукового пошуку дало змогу виявити, що в
Україні на початку ХХІ ст. існували усі форми освіти дорослих, які за
структурними ознаками представляють складові системи:
1) формальна – структурована система освіти і підготовки, яка охоплює
загальну середню освіту, професійно-технічну, базову і повну вищу освіту,
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післядипломну

освіту

(аспірантура,

докторантура,

підвищення

кваліфікації, перепідготовка);
2) неформальна
представлена

–

професійно

сукупністю

та

особистісно

навчальних

спрямована

програм,

освітніх

освіта,
курсів,

спрямованих на всебічний розвиток; запланована освітня діяльність, мета
якої полягає у розширенні кола навичок і компетенцій за межами
формальної освіти;
3) інформальна освіта (індивідуальна самоосвітня діяльність, самоосвіта,
відвідування установ культури, тренінгів тощо).
Президент Національної академії педагогічних наук України В. Кремень
доводить, що сучасні умови вимагають змін в системі освіти дорослих людей,
людство перейшло до інноваційного типу прогресу – зміни відбуваються дуже
швидко і неможливо навчити людину на все життя, за інноваційного етапу
розвитку людської цивілізації неможливо все життя навчитися тільки у закладах
формальної освіти (Кремень, 2002, с. 4-12).
Освіта дорослих представлена в Україні такими закладами та установами,
які пропонують різні види формальної та неформальної освіти, а саме:
громадянську освіту (громадські організації, жіночі центри та об’єднання,
сімейні клуби, об’єднання людей третього віку); професійною освітою (курси
іноземних мов, комп’ютерні курси); об’єднання за інтересами (гуртки, клуби,
центри культури); центри освіти дорослих, організовані при державних закладах
(філармоніях, бібліотеках, музеях, будинках культури, центрах медичної
просвіти) (Сагун, 2010). Проте таке розмаїття освітньої діяльності для дорослих
в Україні, на жаль, не може бути схарактеризоване як цілісна система освіти
дорослих, що має закономірно пов’язані між собою елементи, оскільки всі
заклади та установи існують розрізнено та об’єднані лише в рамках проєктної
діяльності на тимчасовій основі.
Нинішній етап розвитку освіти дорослих в Україні – спроба розглядати її
як спосіб адаптації людини до мінливих умов життя, можливість гнучко і
мобільно реагувати і пристосовуватися до змін, щоденну потребу людини,
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соціально-духовну опору життєдіяльності людини, засіб забезпечення
демократичних свобод, системоутворюючим фактором національної безпеки.
Відбувається пошук нових орієнтирів та цінностей, адже суспільство
сподівається на чітку державну політику в сфері освіти дорослих.
Освіта дорослих у сучасній Україні базується на принципах, визначених
Рекомендаціями ЮНЕСКО (1976): освіта ґрунтується на потребах людей і
використовує їх різнобічний досвід; освіта дорослих сприяє реалізації
можливості і прагненню всіх людей до адаптації в соціумі та соціокультурної
діяльності; освіта дорослих стимулює і підтримує інтерес дорослих, віру в себе і
забезпечує їх активну участь на всіх етапах процесу освіти, до якої вони залучені;
освіта дорослих пристосована до конкретних умов побуту і праці, враховує
особисті якості дорослих учнів, їх вік, сімейний, соціальний, професійний статус,
середовище, в якому вони живуть, і характер взаємозв’язку цих факторів; освіта
дорослих визнає, що кожен дорослий, чоловік або жінка, в силу свого життєвого
досвіду, є носієм культури, що дає йому можливість виступати в процесі освіти,
в якому він бере участь, одночасно в якості того, хто навчається і того, хто навчає
(Закон України про освіту).
Водночас варто зауважити, що в Україні існують певні труднощі в
реалізації освітніх програм ЮНЕСКО для щодо можливості участі в освітніх
програмах, стереотипні побоювання дорослих: низька поінформованість
дорослих людей щодо навчання у дорослому віці, практично відсутнє
фінансування освітніх проектів тощо. На сучасному етапі активізується
організаційна робота з впровадження і розробки подальшого законодавчого
забезпечення освіти дорослих. На базі Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України розробляють найсучасніші
технології освіти дорослих, неперервної професійної освіти, андрагогіки тощо.
З 2016 р. Українська асоціація освіти дорослих у співробітництві з
європейськими партнерами, реалізує програму «Підготовка фахівців у сфері
освіти для дорослих, включно з питаннями громадянської освіти», що
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супроводжується розробкою кількох навчальних програм спрямованих на
активізацію та підтримку демократичних змін в українському суспільстві.
Відкритий університет майдану ВУМ on-line – одна з найбільших
платформ популяризації освіти дорослих в Україні. Тренери ВУМу розповідають
про важливість навчання протягом життя, актуальність громадянської освіти для
розвитку громади; презентують можливості, які люди можуть використати для
самоосвіти та перетворень у своїй громаді. Учасників ознайомлюють з тим, як
користуватись платформою онлайн-освіти vumonline.ua та з кейсами розвитку
громад за допомогою створення культурних продуктів та збільшення
туристичної привабливості.
Форум неформальної освіти дорослих «Освіта дорослих і розвиток
громадянського суспільства» (2017 р.) визначив основні проблеми освіти
дорослих та її вплив на життя громади і залучення різних категорій населення у
процеси прийняття рішень на місцевому рівні, роль

громадянської освіти

дорослих у розвитку європейського та українського соціумі, розвиток
громадянського суспільства та підготовку викладачів до роботи з дорослими.
З огляду на демографічну ситуацію в країні важливим для України є
вирішення проблеми залучення людей дорослого віку до освітнього процесу. Це
зумовлено зміною форм соціального життя, швидкою застарілістю інформації,
труднощами міжгенераційної взаємодії, потребою інтеграції людей поважного
віку в сучасне суспільство, що насамперед зумовлює неперервність освіти, її
вихід за вікові межі та забезпечує природне входження дорослих у новий етап
життя та адаптацію до нього.
Процес розвитку освіти дорослих в Україні характеризується певними
суперечностями, пов’язаними з соціально-економічними умовами життя,
наростанням кризових явищ і дезорієнтацією населення з приводу визначення
ефективного алгоритму адаптації до нових життєвих ситуацій.
На нашу думку, ключовими засадами розвитку системи освіти дорослих в
Україні є популяризація філософії безперервного навчання/навчання протягом
життя на державному та регіональному рівнях, визнання результатів освіти,
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отриманих у закладах неформальної та інформальної форми освіти,
налагодження співпраці між регіональною владою та бізнесом щодо створення
та підтримки центрів освіти дорослих, запровадження програм з підготовки
фахівців освіти дорослих, відкриття віртуальних інформаційних платформ з
метою ознайомлення населення з можливостями навчання у зрілому віці та інше.
У контексті розвитку освіти дорослих велике значення набуває іншомовна
підготовка. Успіх входження України в європейський освітній простір
визначається процесами модернізації вітчизняної системи освіти дорослих,
зокрема у сфері іншомовної підготовки, покликаними підготувати людину нової
генерації, конкурентоздатної й готової до нових трансформаційних змін.
Система іншомовної підготовки дорослих відповідає вимогам сучасного
українського суспільства, логіці й методології сучасної педагогічної науки,
базується на теоріях розвитку культури особистості й суспільства, органічно
інтегрується у загальну теорію навчання, дає можливість розв’язувати
культурологічні, соціологічні, психологічні й педагогічні проблеми.
У державних документах (Національній доктрині розвитку України в
XXI столітті, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національній
програмі вивчення та популяризації іноземних мов «Speak Global – Go Global», а
також Концепції «Нова українська школа») серед ключових компетентностей
зазначається високий рівень спілкування іноземними мовами.
Реалізація основних положень Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти зумовлює необхідність перегляду усталених поглядів на процес
іншомовної підготовки різних категорій дорослого населення з урахуванням
потреб сучасного суспільства і вимог до рівня та обсягу знань, якими має
оволодіти кожен.
Прийнята українським урядом національна політика популяризації
іншомовної підготовки передбачає оволодіння кожним випускником української
школи двома іноземними мовами, що вимагає від учителя (викладача, андрагога)
нового покоління здатності реалізовувати інноваційні методи викладання,
забезпечувати постійне вдосконалення та самовдосконалення особистості учня.
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Метою

іншомовної

підготовки

дорослих

є

формування

високоосвіченого фахівця й творчого працівника, здатного до роботи в
багатомовному інформаційному просторі. Доросле покоління повинно мати
здатність жити і працювати в умовах полікультурної взаємодії народів
європейського простору. Це детермінує головне завданням іншомовної
підготовки дорослих – виховання потреби і вміння жити разом у єдиному
європейському домі на засадах демократії та дотримання прав людини,
миролюбства і безпеки, толерантності й солідарності.
Реалізація цих завдань потребує розроблення єдиної стратегії іншомовної
підготовки кадрів, підпорядкованої інтеграції зусиль щодо формування людини
нової генерації на єдиній платформі європейських цінностей з урахуванням
особливостей

національних

культур

і характерів.

У

цьому контексті

спостерігаємо помітні досягнення держав Західної Європи, а також країн
колишнього

соціалістичного

табору,

які

нещодавно

приєдналися

до

Європейського Союзу (ЄС). Вони успішно конкурують на світовому ринку,
визначаючи основні напрями розвитку суспільно-економічних відносин, зокрема
освітні тенденції.
Україна поки що не входить до країн-лідерів у цій галузі, проте докладає
чималих зусиль щодо оновлення змісту освіти та удосконалення її методології
відповідно до значних суспільних і технологічних перетворень, що відбуваються
як в Україні, так і у світі загалом.
Отже,

необхідність

удосконалення

системи

освіти

диктується

європейською орієнтацією України загалом і входженням її у європейський
освітній простір зокрема та передбачає насамперед глибоке освоєння
зарубіжного досвіду, необхідного для створення відповідної системи у власній
країні.
Тривалий час Співдружність європейських країн акцентує свою увагу на
необхідності вивчення мов та підкреслює їхню роль в освіті, культурі,
громадському житті і працездатності. Досягнути дану мету можливо лише за
умови зменшення істотної кількості європейців середнього та старшого віку, які
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володіють лише рідною мовою. При цьому основними завданнями визначено:
заохочення кожної людини вивчати дві чи більше мов, окрім рідної та
наголошувати на важливості вивчення іноземних мов у будь-якому віці;
заохочення шкіл та інших навчальних установ використовувати ефективні
навчальні та тренувальні методи; спонукати до вивчення іноземних мов у більш
зрілому віці (Education and Training in Europe: Diverse System, Shared Goals for
2010, 44 p.)
Зміни, що відбулися за останні роки в світі, призвели до великої міграції
народів, змішання, зіткнення. Так у 90-х рр. ХХ століття в Україні почав
змінюватися соціокультурний контекст вивчення іноземних мов. Поступовий
перехід України у відкрите суспільство стимулювало розвиток міжнародного
співробітництва в країні у всіх галузях, включаючи й освіту дорослих. Усе це
вплинуло на соціальний статус іноземної мови як предмета, на визнання гострої
необхідності оволодіти однією із мов міжнародного спілкування в умовах
відкритого суспільства, переваги якого Україна не зможе повно відчути без знань
громадянами іноземних мов.
Українська дослідниця В. Гаманюк визначає низку невирішених проблем
у сфері іншомовної підготовки: невисокий рівень знань іноземних мов
громадянами країни, недостатній рівень підготовки викладачів іноземних мов,
застарілі методики, недостатнє матеріально-технічне забезпечення навчальних
закладів. Проте Україна зробила помітні кроки у напряму реформування
іншомовної підготовки. У вище згаданих документах, до яких належать «Біла
книга національної освіти України» (2009), «Концепція мовної освіти в Україні»
(2010) наголошується на важливості вивчення іноземних мов та підтримується
освітня мета ЄС «рідна мова + дві іноземні мови». Також позитивною ознакою є
видання Радою Європи у 2003 році «Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти» та розробка на їх основі рамкових програм з англійської та
німецької мов професійного спілкування у 2004- 2006 рр., актуалізацію програми
з німецької мови у 2014 році, розробку програм для філологічних спеціальностей
університетів (Гаманюк, 2012, с. 314).
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З

метою

популяризації

мов

Євросоюзу

запроваджується

«Рік

європейської мови». 2017 рік був роком англійської мови, 2018 рік було
проголошено роком німецької, а 2019 – французької мови. Упродовж цього часу
було проведено безліч заходів на державному і на регіональному рівнях. Задля
популяризації європейських цінностей, мовного і культурного різноманіття у ЄС
Наказом президента №339 з 2003 р. третю суботу травня Україна святкує День
Європи, що позитивно позначається на пробудженні інтересу до європейських
мов і культур.
Київським науково-освітнім центром було проведено опитування щодо
стимулу вивчення іноземних мов https://languages/5594/. Статистичні дані
свідчать, що 51% опитаних людей називають головним поштовхом для вивчення
іноземних мов кар’єрне зростання, а 23% прагнуть стажуватися і навчатися за
кордоном. 12% респондентів роблять це з метою, щоб зробити свій відпочинок
більш комфортним, а 7% збираються в ділові закордонні відрядження. 4%
дорослих вивчають іноземну мову для участі в міжнародних конференціях і
лише 3% опитаних працюють з іноземними партнерами. Зазначимо, що
більшість відповідей пов'язана з роботою і кар'єрним зростанням. З огляду на
суспільні зміни, для успішної роботи в найрізноманітніших галузях і напрямках
рідної мови сьогодні вже недостатньо, тож саме бажання посісти хорошу посаду
або отримати контракт на роботу за кордоном зумовлює потребу у іншомовних
знаннях, які більшість свідомих громадян отримують у системі освіти дорослих.
Аналіз документальних і наукових джерел, у яких висвітлений досвід
іншомовної підготовки дорослого населення України, уможливив виокремлення
низки суперечностей, зокрема між:
– викликами сучасного глобалізованого та полікультурного суспільства й
рівнем іншомовної підготовки різних груп дорослого населення в Україні,
необхідним для ефективної реалізації іншомовного спілкування;
– розумінням соціальної значущості іншомовної підготовки дорослих і
недостатнім

використанням

європейського

національної системи освіти дорослих;

досвіду в модернізації
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– очікуванням суспільством якісних змін у системі освіти України
відповідно до європейських стандартів і недосконалістю наукового
обґрунтування концептуальних засад іншомовної підготовки дорослого
населення;
– вимогами сучасного суспільства знань до професіоналізму сучасної
дорослої людини і недосконалістю підходів до відбору і структурування
змісту її іншомовної підготовки;
– об’єктивними потребами вивчення інноваційних ідей зарубіжного досвіду
іншомовної підготовки дорослих і відсутністю його належного освоєння,
узагальнення у вітчизняній педагогічній теорії та впровадження в освітню
практику.
Забезпечення якісного рівня іншомовної підготовки дорослих можливе
лише за умови подолання зазначених суперечностей на основі обґрунтування
специфіки їхньої іншомовної підготовки, розроблення відповідних навчальнометодичних комплексів і науково-практичних рекомендацій (див. додаток А).
Однією з умов успішної іншомовної підготовки дорослих є безперервне
навчання, його сувора тактика і стратегія. Навчання іноземним мовам дорослих
має свою специфіку, яку варто враховувати у процесі їхньої іншомовної
підготовки. Знання вікових особливостей та специфіки роботи з такою категорію
населення дає можливість визначити саме ті прийоми, форми та засоби навчання,
які призведуть до успішного вирішення визначених завдань. Відбір адекватних
методів навчання з урахуванням психологічних і фізіологічних вікових
характеристик дорослих дає водночас можливість скоротити терміни і
підвищити економічну ефективність навчання. На заняттях варто застосовувати
нетрадиційні комбіновані форми їх проведення, які спрямовані на підвищення
інтересу дорослих до навчання за допомогою нових форм організації їх
діяльності.
Під час вдосконалення іншомовної підготовки різних категорій дорослих
слід враховувати різноманітні аспекти процесу засвоєння мови. Так, Л.
Вікторова визначає (Вікторова, 2016, с. 11) для різних категорій дорослого
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населення певні організаційні й технологічні комунікативні обмеження,
пов’язані із змістово-організаційними особливостями (пов’язані з типом
взаємодії (службові, позаслужбові), характеристиками суб’єкта (соціальної,
національної або вікової групи) та єдністю продуктивної та репродуктивної
складової, що зумовлюють застосування різних видів і типів спілкування;
когнітивними особливостями (полягають у спрямованості на пізнання:
розпізнавання,

декодування,

перевірка,

обробка,

аналіз,

формалізація);

комунікативно-емотивними особливостями (пов’язаними з обміном між
суб’єктами взаємодії уявленнями, ідеями, інтересами, цілями, мотивами,
потребами, почуттями, настановами тощо. Таке спілкування виявляється у рухах
суб’єктів спілкування (невербальні засоби спілкування), їхніх діях, вчинках,
поведінці, через них виражаються взаємні відносини, які стають своєрідним
соціально-психологічним фоном взаємодії); лінгвістичними особливостями
(характеризуються зв’язністю (володіння мовними засобами міжфразового
зв’язку), тематичністю, інформативністю, контекстуальністю, безперервністю та
розгорнутістю фраз, ситуативністю, використанням мовних кліше, реплік,
лексичною

еліптичністю,

фразеологічністю,

стилістичною

диференційованістю).
Зупинимось більш детально на проблемах іншомовної підготовки
дорослих. Отже, варто зазначити, що навчання дорослих іноземній мові в значній
мірі відрізняється від навчання дітей і підлітків. Основні відмінності між ним, як
зазначають вчені, такі: доросла людина, яку навчають усвідомлює уже себе
самостійною, самокерованою особистістю та має великий життєвий досвід
(зокрема і навчальний); має високу початкову та конкретної мотивацією до
навчання, яка спричинена можливістю вирішити власні професійні проблеми за
допомогою навчання; доросла людина, яку навчають прагне до миттєвого
практичного застосування отриманих знань та умінь в повсякденному та
професійному житті; доросла людина, яку навчають висуває вищі вимоги щодо
якості й результатів навчання (Ефимова 2008, с. 2).

174

Кожна людина, яка починає вивчати іноземну мову у дорослому віці,
стикається з певними труднощами: відсутня практика у використанні іноземної
мови в реальному житті людини, тому спостерігається низький результат
навчання, який впливає на бажання продовжувати навчатися. Від дорослого
потрібно значно більше сили й часу на навчання в порівнянні з молодшим
поколінням; вивчення іноземної мови, яке відбувалося в школі чи у закладі вищої
освіти, як правило, виявляється недостатнім для володіння мовою на
комунікативному рівні; територіальною віддаленістю країни мова, якої
вивчається, відсутність можливості регулярної практики мови як засобу
спілкування, наприклад, при перегляді телепередач чи кінофільмів на мові, що
вивчається, як це проводиться в західних країнах. Тому іншомовна підготовка
дорослих

повинна

базуватися

на

таких

педагогічних

принципах,

як

пріоритетність самостійного навчання, опора на досвід, спільна діяльність,
індивідуалізація,

практична

спрямованість

занять,

викладач

виступає

організатором, наставником, консультантом, джерелом знань.
Важливою умовою результативності іншомовної підготовки дорослих є
вибір оптимальних прийомів і форм навчання. На сьогодні існує велика кількість
інтенсивних методик, які передбачають комунікативне оволодіння різними
видами мовленнєвої діяльності за дуже короткий проміжок часу. Під час
підготовки до роботи з групою дорослих можна взяти за основу одну чи декілька
методик і виробити власну, враховуючи ті цілі навчання дорослих, про які
говорилося раніше.
Роль викладача, який навчає дорослих людей, дещо різниться від тієї ролі,
яку він відіграє при навчанні студентів-бакалаврів. Адже дорослі більш
самостійні у навчальній діяльності, більше спираються на власний професійний
досвід, тому і функція викладача відповідно полягає в допомозі їм оволодіти
необхідними знаннями, вміннями та навичками. Тому, на нашу думку, методика
викладання іноземної мови дорослим повинна базуватися на активних формах
навчання (рольових іграх, моделюванню, групових дискусіях, роботі у парах,
спільному

приготуванню

презентацій)

із

застосуванням

інтерактивних
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технологій, а процес навчання будуватися з урахуванням набутого досвіду і
можливості практичного застосування отриманих знань, а також права дорослих
на самостійний вибір та приймати чи не приймати нові методи навчальної
діяльності.
Так, наприклад, у навчанні іноземної мови, дорослих, які вивчають мову
для практичного застосування на роботі, викладач може направляти на пошук і
аналіз

інформації, анотування й реферування, підготовку презентацій,

переговорів, ведення кореспонденції з партнерами тощо; організація таких видів
навчальної діяльності дозволяє здійснити міждисциплінарний підхід в освіті,
метою якого є освоєння дорослими певних компетенцій і навичок, які
знадобляться їм як у повсякденному, так і професійному житті. Велика увага на
заняттях, на нашу думку, повинна приділятися парній роботі, яка реалізується в
ігрових ситуаціях.
Дорослі, що навчаються беруть участь у конференціях, дискусіях,
проводять переговори з партнерами, ведуть листування, кореспонденцію,
готують проекти тощо. Також слід приділяти увагу аудіюванню.
Важливим методом, який дозволяє реалізовувати всі перераховані види
навчальної діяльності, є метод «кейс-стаді». Адже у кожному кейсі викладається
реальна виробнича проблема, яку дорослі, що навчаються мають проаналізувати
і вирішити. Застосування такої методики дозволяє значно підвищити їх
мотивацію до навчання, так як вони втягнуті в ситуацію, і з якою можуть
зіткнутися в реальному житті.
Сьогодні все більше дорослого населення користується сучасними
інформаційні технологіями, які знаходять широке застосування у навчанні і
самостійному вивченні іноземних мов. В Інтернеті є чимало проєктів, які
пропонують інтерактивні програми вивчення іноземних мов. Це, наприклад,
програма LinguaLeo, в якому закладена ігрова форма вивчення іноземної мови;
програма Kimir.org, пропонує вивчення через невеликі ролики з популярних
фільмів і призначена для тих, хто ще не може дивитися фільми цілком; програми
сайту freelanguage.org або сайту englishpod.com. А також такі сайти, як
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puzzleenglish.com, на якому мова вивчається у вигляді пазлів до відео роликів,
та english-e-books.net, де можна знайти цікаві адаптовані та неадаптовані книги в
аудіо та пдф форматі, MyEnglishPlatform від Pearson – електронний ресурс,
збагачений вправами та заняттями для тих, хто бажає цікаво та швидко
підвищити рівень англійської мови (Закірова, 2017, с. 60–65).
Ефективними методиками, ми вважаємо, також ті, які базуються на формах
комунікації з залученням інтерактивних засобів навчання, які включають:
друковані, аудіо- та відеоматеріали; електронну пошта, viber, messenger,
використання соціальних мереж, наприклад, таких як Facebook тощо.
Особливості іншомовної підготовки дорослих полягають в урахуванні
труднощів, які виникають в процесі навчальної діяльності, в реалізації основних
принципів оволодіння іноземною мовою, в застосуванні сучасних інтенсивних
методик навчання іноземної мови. Саме в такому випадку процес іншомовної
підготовки дорослих відповідатиме не лише комунікативним і когнітивним
очікуванням, але й особистісним, надаючи можливість застосовувати отримані
знання, виходячи з особистих інтересів та життєвих потреб.
Донедавна іншомовна підготовка, як в Європі так, і в Україні, була на
досить низькому рівні. Як результат, лише одиниці людей здатні вільно
розмовляти хоча б однією іноземною мовою. Дана ситуація суттєво змінюється,
оскільки в школах учнів навчають двом-трьом іноземним мовам, багато з них
вивчає іноземну мову додатково. В період нестабільної соціо-політичної ситуації
найбільших незручностей зазнають дорослі люди. Вони наполегливо вивчають
мови, що є невід’ємною частиною їхньої кар’єри. У порівнянні з іншими
віковими групами, дорослі суттєво різняться своїм освітнім досвідом, здатністю
запам’ятовувати і звичайно ж потребами та сподіваннями. Вони прагнуть
вчитися швидко і бачити результати майже одразу ж. Сьогодні іншомовна
підготовки дорослих спрямована не лише на формування мовних знань, а й
культури іншомовного спілкування як шляху до єдиного мовленнєвого
простору, що призводить як до розширення мовної картини світу, так і до
трансформації сучасного світового простору.
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3.2.

Рекомендації

щодо

впровадження

конструктивних

ідей

шведського досвіду розвитку культури іншомовного спілкування в
український освітній простір
Доведено, що відсутність іншомовних навичок створює бар’єри для
самореалізації саморозвитку, просуванню по кар’єрних сходинках. Як показують
численні дослідження, зниження кваліфікаційної нерівності відбувається прямо
пропорційно підвищенню рівня володіння мовою; компанії інвестують у
навчання англійської мови, як найбільш популярної у професійному спілкуванні;
вона є мовою Інтернет-спілкування, міжнародного обміну товарами, послугами
та ідеями, нею публікуються наукові журнали та висвітлюються результати
наукових досліджень з метою розширення географії цитувань та інформаційного
обміну. До цього слід додати, що приватні та державні установи вимагають
наявності міжнародних сертифікатів оцінки знань з іноземної мови, адже
корпоративна співпраця будується у білінгвальному діалозі.
Володіння іноземною мовою стало перепусткою до міжнародних програм
підвищення кваліфікації та стажування, участі у міжнародних грантах,
пожвавленню

ринково-економічних

відносин.

В

основі

популяризації

мультилінгвізму лежить принцип взаємодії. Дорослі інвестують у розвиток
власної

іншомовної

підготовки

з

метою

розширення

особистої

конкурентостійкості на ринку праці.
За оцінками експертів більшість світового населення говорить на двох або
більше мовах, володіння трьома мовами у Швеції вважається нормою, постійно
збільшуються державні і приватні інвестиції у іншомовну освіту, яка є
підготовкою до життя, розвитком міжкультурної чуйності особистості та
попередженням конфліктів на фоні національних відмінностей.
Розвиток культури іншомовного спілкування як в українській освіті, так і
в шведській,

гарантує певний ступінь свободи від зовнішньої детермінації,
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визнання досвіду особистості, його роль носія культури, її унікальності,
інтелектуальної і моральної свободи, права на повагу.
З метою аналізу розвитку культури іншомовного спілкування в освіті
дорослих України, нами було проведено опитування, яке дало змогу виокремити
мету, цілі та завдання іншомовної підготовки загалом, і культури іншомовної
підготовки зокрема.
Опитування проводилося впродовж двох тижнів у відкритому он-лайн
режимі (https://forms.gle/q4Z3hnYbKPTfNTMz9). До участі запрошувалися, в
першу чергу, викладачі закладів вищої освіти, педучилищ і вчителів
загальноосвітніх шкіл, для яких іноземна мова не є предметом професійної
діяльності. Анкетування було анонімним, проте з метою розширення
аналітичних даних дослідження, ми просили вказати педагогічний стаж, а за
бажанням респонденти могли надати додаткові відомості про себе.
Загалом у процесі аналізу ми ураховували думку 80 викладачів із різних
регіонів України. Як видно із табл. 1, усіх учасників опитування (80 осіб) було
розподілено на чотири групи, з яких найбільшою (30 осіб) була група викладачів
з педагогічним стажем від 10 до 20 років.
Таблиця 1. Розподіл учасників опитування за педагогічним стажем
Вікові групи
Від 5 до 10
20

Від 10 до 20
30

Від 20 до 30
15

Понад 30
15

Загальна
кількість осіб
80

Опитування передбачало визначення ряду питань: рівень володіння
іноземною мовою; сутність поняття «культура іншомовного спілкування»;
фактори, які мотивують до вдосконалення культури іншомовного спілкування
та, навпаки, тих, що гальмують процес навчання; готовність до навчання;
інтенсивність використання іноземної мови у професійному спілкуванні;
необхідність володіння культурою іншомовного спілкування; попередній досвід
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іншомовного спілкування; цілі у процесі формування культури іншомовного
спілкування.
Проаналізуємо результати опитування.
Перше питання – стосувалося розуміння респондентами поняття
«культура іншомовного спілкування».
рівень
практикоорієнтованих
навичок
спілкування
6%

знання традицій
19%

знання етикету
19%

профільне
володіння
мовою
44%
знання стилів
мовлення
12%

Рис. 3.1. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви розумієте поняття
«культура іншомовного спілкування»?
Нами виявлено загальну тенденцію, яка вказує на те, що переважна
більшість опитаних ототожнює культуру іншомовного спілкування з певним
комплексом інформації, об’єднаної знанням про культуру та традиції, етикет та
стилі мовлення. Лише незначний відсоток респондентів зміг виокремити
культуру іншомовного спілкування як невід’ємну складову іншомовної
підготовки, яка характеризує не предмет вивчення, а рівень практикоорієнтованих навичок іншомовного спілкування особистості, володіння мовою
на екстралінгвістичному, паралінгвістичному, вербальному та невербальному
рівнях.
Разом з тим велика кількість опитаних виявили бажання отримувати саме
практико-орієнтовані знання, де «спілкуванню» належав найбільший відсоток
голосів, а вдосконалення навичок письма, насамперед, викликано професійною
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необхідністю представляти результати своїх наукових досліджень іноземною
мовою (Рис. 3.2).
50

60
40

20

20
0

5
Спілкування

Письма

Перекладу

5
Слухання

Рис. 3.2. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які навички Ви
прагнете розвинути у процесі іншомовної підготовки»?
Під час робити з фокус-групою було виявлено ряд проблемних факторів,
які є перешкодою вільного іншомовного спілкування, зокрема: відсутність
навичок компенсаторної стратегії самовираження (невербальний рівень),
прогностичної компетентності (паралінгвістичний рівень), контекстуальної
компетентності (екстралінгвістичний рівень). Було встановлено, що викладачі з
найбільшим стажем роботи, мають труднощі в іншомовному спілкуванні. Досвід
їх попереднього навчання характеризувався відсутністю комунікативних
технологій під час опанування іноземної мови. Традиція іншомовної підготовки
у процесі читання та перекладу, пасивного вивчення граматичних структур та
відсутність контактів з носіями мови призвели до того, що ціле покоління
талановитих фахівців просто неспроможні застосовувати набуті знання на
практиці. Незважаючи на те, що досить великий відсоток опитуваних володіють
однією

чи

двома

іноземними

найскладнішим аспектом (Рис. 3.3).

мовами,

«спілкування»

залишається
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трьома і більше
10%

жодною
2%

двома
25%

однією
45%

Рис. 3.3. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Скількома
іноземними мовами Ви володієте»?
Хоча 91,7 % опитаних виявляють бажання вивчати іноземну мову і
вдосконалювати саме навички спілкування (Рис. 3.4).
не визначився
8,3%

так, дуже хочу
91,7%

Рис. 3.4. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи мате Ви
бажання вивчати іноземні мови»?
У ході опитування жоден із респондентів не вказав на відсутність потреби
спілкуватися іноземною мовою: 25 % опитуваних досить часто використовують
її у професійному житті, а ще 67 % зазначили, що користуються іноземною
мовою час від часу. Лише 8 % користуються іноземною мовою постійно,
переважно це викладачі зі стажем роботи від 5-10 років, які опинилися в умовах
нових реалій української освіти, що формує необхідність академічної
мобільності та представлення результатів наукових досліджень у міжнародних
науково-метричних базах (Рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Як часто Ви
застосовуєте іноземну мову у професійному спілкуванні»?
Про необхідність профільної психолого-педагогічної підготовки педагогів
для освіти дорослих свідчать наступні отримані дані: серед головних перешкод,
які стоять на шляху до розвитку культури іншомовного спілкування, переважна
більшість респондентів назвала відсутність актуальної освітньої пропозиції (Рис.
3.6).
У ході відкритої бесіди учасники фокус-групи виокремили певні критерії,
за якими оцінюють процес навчання: загальна атмосфера (створено умови для
комфортного навчання); актуальний зміст (вивчення матеріалу, який можна буде
застосувати у близькому майбутньому); викладач, який володіє навичками
роботи з дорослими (високими психолого-поведінковими характеристиками,
необхідними для встановлення позитивного психо-емоційного клімату у групі),
та виконує функції коуча, координатора процесу; технології та методи, які
відповідають віково-психологічним

характеристикам дорослих, а також

мобілізують процес засвоєння та відтворення знань, застосування досвіду
слухачів, як невід’ємної стимулюючої складової під час створення мотивації до
безперервного саморозвитку.
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зневіра у
досягненні
цілей

відсутність
можливості

Відсутність
мотивації

відсутність
актуальної
освітньої
пропозиції

Рис. 3.6. Розподіл відповідей респондентів на пропозицію обрати головні
перешкоди на шляху до розвитку культури іншомовного спілкування ?
Підтримка іншомовної освіти дорослих повинна сприяти формуванню
мотивації до самовдосконалення. Однією з ключових перешкод на шляху до
розвитку культури іншомовного спілкування велика кількість респондентів
назвали зневіру у досягненні цілей. У відповідях простежуються особистісноіндивідуальні пріоритети іншомовної підготовки – можливість спілкування в
іншомовному середовищі та академічна мобільність, які випередили фінансову
вигоду від знання іноземної мови, що може свідчити про відсутність уваги
держави до цього питання (Рис. 3.7).
можливість
працювати
закордоном
31%

підвищення
заробітної
плати
13%

можливість
спілкуватися з
представника
ми різних
культур
56%

Рис. 3.7. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Що може стати
для Вас мотиваційним чинником для розвитку культури іншомовного
спілкування»?
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Окрім

джерела

конструктивної

інформації,

досвід

може

бути

деструктивним фактором, що впливає на процес пізнання. Малоефективним
назвали попередній досвід іншомовного спілкування 20 із 80 опитуваних,
пояснюючи це відсутністю навичок використання мови у діловому спілкуванні,
зокрема, під час міжнародних конференцій чи семінарів, що вимагає певної
культури академічного спілкування. Інші 45 осіб, хоч і охарактеризували свій
досвід як позитивний, проте він описував загальні емоційні враження від
спілкування, та не передбачав досягнення цілей (Рис.3.8).
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Рис. 3.8. Розподіл відповідей респондентів на пропозицію щодо оцінки
власного попереднього досвіду іншомовного спілкування?
Незважаючи на складну модель критерію відбору освітньої пропозиції,
15% респондентів

планують розвивати культуру іншомовного спілкування

найближчим часом, 78% вже відвідують курси. У ході відкритих зустрічей
респонденти підкреслювали важливість фінансової підтримки держави під час
планування освітньої траєкторії, адже окрім власного професійного розвитку,
дорослі виконують соціальні ролі, що формує матрицю обов’язків за життя та
добробут інших (дітей, батьків) (Рис.3.9). Прогресивним у цьому питанні є досвід
Швеції, де існує широка перспектива грантових програм у галузі освіти дорослих
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та створено гнучку систему кредитування населення, що навчається протягом
життя.

планую
найближчим
часом
15%

не планую
7%

вже відвідую
курси
78%

Рис. 3.9. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи плануєте Ви
розвивати культуру іншомовного спілкування»?
Узагальнюючи отримані результати, можна зробити такі висновки:
1) зараз в українському соціумі виник гострий попит на формування
практичних навичок іншомовного спілкування, як реакція на діяльність
фахівця в умовах міжнародної співпраці та уніфікації досвіду;
2) серед інших аспектів, «спілкування» є найбільш актуальною метою
іншомовної підготовки, отже у центрі іншомовної підготовки дорослих
знаходиться особистість та її готовність до комунікації у різних
контекстах (професійному та соціально-побутовому), а не предмет
вивчення;
3) увага держави до іншомовної підготовки дорослих та фінансова
підтримка є одними з ключових стимулів під час визначення власної
освітньої траєкторії та мотивацією до розвитку культури іншомовного
спілкування як складової професіоналізму;
4) зміст

програм

іншомовної

освіти

дорослих

(формальної

та

неформальної) потребує оновлення у відповідності з прогресивними
технологіями та актуальними потребами ринку праці.
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Отже, культура іншомовного спілкування є важливим компонентом
особистісної компетенції, яка передбачає володіння особливостями мовленнєвої
та немовленнєвої поведінки носіїв мови в певних ситуаціях спілкування, тобто
сформованість цілісної системи уявлень про національнокультурні особливості
країни, що дозволяє досягати повноцінної комунікації.
Вивчення наукових, науково-публіцистичних, статистичних джерел дали
можливість порівняти шведську та українську моделі розвитку культури
іншомовного спілкування дорослих. Результати представлено у табл. 3.1.

Таблиця 3.1
Порівняльна таблиця відповідності шведської та української моделей
розвитку культури іншомовного спілкування дорослих
Критерії аналізу

Українська модель

Шведська модель

Мережа провайдерів
освіти дорослих

Недостатня кількість
провайдерів освіти дорослих

Значна кількість провайдерів
освіти дорослих (формальної та
неформальної)

Рівень взаємодії між
провайдерами освіти
дорослих

Робота над налагодженням
взаємодії між провайдерами
освіти дорослих

Активна взаємодія
різнорівневих провайдерів
освіти дорослих

Освітні пропозиції
для дорослих

Обмежена пропозиція

Широка варіативність курсів та
програм

Популяризація
освітніх програм для
дорослих

Недостатня популяризація

Широка інформаційна база
даних

Наявність системи
освіти впродовж
життя

Відсутнє цілісне
концептуальне середовище
для безперервного навчання

Злагоджена система для
реалізації пізнавального
потенціалу впродовж життя

Наявність методик
для навчання
дорослих

Невідповідність методики та
змісту віково-психологічним
характеристикам студента

Відповідність змісту, форми та
методики віковописхологічним
характеристикам студента
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Рівень практичної
складової освітніх
програм для
дорослих

Відсутність практичної
складової підготовки,
інтегрованого навчання

Практико-орієнтована
підготовка, високий рівень
інтегрованості навчання

Рівень державної
підтримки

Недостатній рівень державної
підтримки освіти дорослих та
розвитку культури
іншомовного навчання

Загальнонаціональна підтримка
розвитку культури
іншомовного спілкування

Наявність
інформального
середовища для
розвитку культури
іншомовного
спілкування

Низький рівень розвитку
інформального середовища

Підтримка інформального
середовища для розвитку
культури іншомовного
спілкування впродовж життя

Порівняння української та шведської моделей розвитку культури
іншомовного спілкування дало можливість виявити ті ділянки процесу
організації та підготовки, які є найбільш проблемними та потребують
вдосконалення. Незважаючи на вже наявну теоретичну базу досліджень з
проблеми іншомовного навчання дорослих у вітчизняній науці, досліджень з
проблеми

іншомовної

підготовки

та

розвитку

культури

іншомовного

спілкування, в українській практиці ще недостатньо прикладів застосування
прогресивних підходів до розвитку культури іншомовного спілкування
дорослих, більшість ідей залишають мало апробованими.
Аналіз шведського досвіду розвитку культури іншомовного спілкування
дозволив виокремити пріоритетні напрями роботи, які варто використовувати і в
українській практиці: поглиблення,

розширення

і оновлення

культури

іншомовного спілкування на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного
рівня та практичного іншомовного досвіду;

набуття особою здатностей

виконувати окремі завдання та обов’язки в межах удосконалення іншомовної
підготовки; здійснення досліджень іншомовної підготовки та їх упровадження у
практику; створення умов для безперервно іншомовної підготовки працівників
різних підприємств; забезпечення зростання культури іншомовного спілкування
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працівників відповідно до вимог підприємства; надання освітніх послуг,
консультацій з питань культури іншомовного спілкування за замовленням
підприємств та установ різних типів і форм власності, місцевих органів
управління, окремих осіб.
Вважаємо, що вдосконалення розвитку культури іншомовного спілкування
дорослих в Україні має відбуватися на трьох рівнях:
I.
II.
III.

Державному
Регіональному
Рівні закладу формальної або неформальної освіти дорослих.

На державному рівні доцільно запровадити такі ідеї шведського досвіду:
1.1. забезпечення загальнонаціональна підтримка ідеї безперервного
розвитку культури іншомовного спілкування, створення мотивації
для населення;
1.2. забезпечення системності, цілісності та послідовності процесу
розвитку культури іншомовного спілкування протягом життя;
1.3. підтримка
навчального

формального,
середовища

неформального,
для

стимулювання

інформального
безперервного

розвитку культури іншомовного спілкування;
1.4. взаємодія суб’єктів ринку праці з метою визначення оновлених
(поточних) цілей та завдань іншомовної підготовки дорослих;
1.5. швидка

та

динамічна

зворотна

реакція

провайдерів щодо

необхідності створення актуальної освітньої пропозиції;
1.6. збільшення пропозицій дистанційної іншомовної освіти для
дорослих, з метою забезпечення рівного доступу до навчання;
1.7. забезпечення відповідності змісту, форм, технологій та методів
іншомовної підготовки віково-психологічним характеристикам
дорослого студента.
На регіональному рівні доцільно було б врахувати наступні ідеї:
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2.1.

підготовка фахівців для роботи з дорослими (на курсах
підвищення кваліфікації, професійної перепідготовки, магістерських
програмах з підготовки андрагогів);

2.2.

збільшення кількості провайдерів неформальної іншомовної освіти
дорослих для різних категорій населення;

2.3.

створення

інформаційних

платформ,

з

метою

встановлення

зворотного зв'язку з населенням, інформування про актуальні курси
та програми з розвитку культури іншомовного спілкування;
2.4.

створення Інтернет-спільнот як форми організації навчання,
віртуальних аудиторій та майстер-класів з вдосконалення культури
іншомовного спілкування.

Шведський досвід розвитку культури іншомовного спілкування дорослих
підтверджує той факт, що ключові зміни в іншомовній підготовці дорослих
мають відбуватися на місцевому рівні, безпосередньо у закладах освіти
дорослих. На нашу думку, найбільш конструктивними шведськими ідеями на
рівні навчального закладу є:
3.1.

створення

пропозицій

з

розвитку

культури

іншомовного

спілкування дорослих у закладах формальної освіти (для
мігрантів, студентів з інших країн та зарубіжних фахівців, що
планують працювати в Україні);
3.2.

профільна варіативність курсів та програм з розвитку культури
іншомовного спілкування дорослих;

3.3.

організація

заходів (ярмарок та

днів відкритих дверей),

присвячених іншомовній підготовці дорослих;
3.4.

орієнтація педагогічного процесу на розвиток практичних
навичок іншомовного спілкування, з урахуванням професійного
контексту;

3.5.

підтримка активного навчання, що передбачає розвиток культури
іншомовного спілкування через дію, у процесі пізнання та
стимулювання до обговорення;
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3.6.

інтегрованість навчання у мовне середовище;

3.7.

створення умов для бінарної іншомовної практики з носіями
мови та у професійному середовищі;

3.8.

організація процесу розвитку культури іншомовного спілкування
з використанням інформаційно-комунікативних та технологій
проблемного навчання;

3.9.

модульна організація програм з метою надання вузько-тематичної
підготовки за короткий період;

3.10. мобільність

курсів

з

розвитку

культури

іншомовного

спілкування, створення умов для очної, дистанційної та змішаної
освіти;

групових,

парних

та

індивідуальних

занять

із

застосуванням сучасних цифрових технологій.
Водночас ми свідомі того, що використання шведського досвіду в Україні
буде ефективним за умови дотримання сукупності педагогічних умов. З поміж
інших, передусім слід назвати підтримку держави, наявність законодавчої бази,
підготовку педагогічного персоналу для роботи з дорослими, наявність
мотивації у дорослої людини розвивати культуру іншомовного спілкування;
руйнування стереотипів щодо доцільності вчити іноземну мову у дорослому віці,
поширення ідеї навчання впродовж життя.
, распространение идеи необходимости образования взрослых в нашей стране
За таких умов на державному, регіональному та місцевому рівнях
визнається необхідність формування стратегії розвитку культури іншомовного
спілкування, що сприятиме самореалізації та налагодженню діалогу між
індивідуумом та середовищем.
Висновки до третього розділу
Іншомовної підготовки дорослих в Україні реалізується у закладах
формальної, неформальної та інформальної освіти і потребує вдосконалення
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підходів до розвитку культури іншомовного спілкування відповідно до віковопсихологічних характеристик та потреб дорослих.
Основні завдання іншомовної підготовки дорослих: заохочення кожної
людини вивчати дві чи більше мов, окрім рідної та наголошувати на важливості
вивчення іноземних мов у будь-якому віці; заохочення шкіл та інших навчальних
установ використовувати ефективні навчальні та тренувальні методи; спонукати
до вивчення іноземних мов у більш зрілому віці.
Модернізація іншомовної підготовки дорослих є умовою підвищення
загального рівня володіння мовою серед населення, мотивує до формування чи
вдосконалення

іншомовних

навичок

у

зрілому

віці,

збільшує

конкурентоздатність фахівців та рівень соціального захисту.
Важливою умовою результативності іншомовної підготовки дорослих є
вибір оптимальних прийомів і форм навчання. Відбір адекватних методів
навчання з урахуванням психологічних і фізіологічних вікових характеристик
дорослих дає водночас можливість скоротити терміни і підвищити економічну
ефективність навчання. На заняттях варто застосовувати нетрадиційні
комбіновані форми їх проведення, які спрямовані на підвищення інтересу
дорослих до навчання за допомогою нових форм організації їх діяльності.
Інформаційно-комунікативні методи відносять до основних під час іншомовного
навчання дорослих, адже сьогодні левова частка комунікації та взаємодії у
соціумі відбуваються у віртуальному просторі.
Донедавна іншомовна підготовка, як в Європі так, і в Україні, була на
досить низькому рівні. Дана ситуація суттєво змінюється, оскільки в школах
учнів навчають двом-трьом іноземним мовам, багато з них вивчає іноземну мову
додатково. В період нестабільної соціо-політичної ситуації найбільших
незручностей зазнають дорослі люди. Вони наполегливо вивчають мови, що є
невід’ємною частиною їхньої кар’єри, оскільки відсутність іншомовних навичок
створює бар’єри для самореалізації. Дорослі інвестують у розвиток власної
іншомовної підготовки з метою розширення особистої конкурентостійкості на
ринку праці.
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У соціумі виник гострий попит на формування практичних навичок
іншомовного спілкування, готовності до комунікації у різних контекстах
(професійному та соціально-побутовому), культури іншомовного спілкування як
невід’ємної складової іншомовної підготовки.
Порівняння української та шведської моделей розвитку культури
іншомовного спілкування дало можливість виявити ті ділянки процесу
організації та підготовки, які є найбільш проблемними та потребують
вдосконалення, оскільки специфіка розвитку культури іншомовного спілкування
полягає в тому, що в освіті дорослих студент оволодіває не тільки мовою іншого
народу, але й вивчає культуру, яка має великий виховний потенціал, що
спрямований на духовне збагачення й удосконалення особистості на основі
діалогу власної та іноземної культури.
Основні наукові результати, висвітлені у розділі, опубліковано у працях
автора: Фельцан, І. (2016c, 2017e, 2018a, 2018c, 2019a, 2020b); Feltsan, I. (2019a,
2018b, 2020).
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено дослідження й аналіз

розвитку

культури

іншомовного спілкування в освіті дорослих Швеції, що дало змогу виявити
сучасні тенденції цього процесу та зробити наступні висновки:
1. Вивчення стану дослідженості проблеми формування культури
іншомовного спілкування в освіті дорослих Швеції дало можливість з’ясувати,
що розвиток освіти дорослих у Швеції відбувався на тлі соціальних та
громадських рухів, які ознаменували закінчення ери домінування релігійної
освіти

та

виникнення

перших

народних

шкіл

для

освіти

дорослих.

Просвітницька філософія та ліберальність, практична орієнтованість шведської
освіти поклала початок соціально-культурним тенденціям демократизації
закладів освіти та зробити її доступною для населення. Реформи в освіті Швеції
у 60-х рр. XX ст., створили білінгвальне суспільство, у якому знання іноземної
мови визнавалося пріоритетним напрямом в освіті; потік імміграції, який
обумовив необхідність встановлення спільної іноземної мови для спілкування.
Міжнародна співпраця та приєднання Швеції до Європейського Союзу в 1995 р.
створило нові критерії іншомовної підготовки, необхідність формування
соціокультурних

та

професійно-орієнтованих

навичок

іншомовного

спілкування.
2. Розвиток культури іншомовного спілкування в освіті дорослих у
шведському суспільстві відбувався під впливом різних чинників, серед яких
виокремлено інтеграційні процеси, що ознаменувалися створенням єдиного
європейського політичного, економічного та освітнього простору, історикопедагогічні, проголошена Швецією у 1950 р. політика мультилінгвізму
забезпечила офіційний статус шведської мови та сприяла розвитку мов
національних меншин, активно заохочувала до вивчення англійської мови як
засобу міжнародного спілкування.
У

процесі

дослідження

були

виявлені

історичні

(установлення

дипломатичних і торговельних відносин з європейськими країнами, ліберальні
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реформи), соціально-економічні (економічне процвітання Швеції після Другої
світової війни та значний притік мігрантів, соціал-демократичні реформи 1940 –
1950

рр.,

започаткування

політики

мультилінгвізму) та

організаційно-

педагогічні передумови розвитку культури іншомовного спілкування в освіті
дорослих Швеції.
Розроблено періодизацію розвитку

іншомовного спілкування:

1.

«незалежність освіти» (XIX-XX ст.) – боротьба за право бути ідейно та
функціонально незалежною від релігії, надання можливості для навчання
робітничому класу, забезпечення доступності освіти для різних категорій
населення, відхід від освітньої елітарності, визнання права кожного громадянина
на освіту; 2. «кризова освіта» (XX ст.), характерна для до- та післявоєнного
періоду, як реакція на необхідність освітньої підготовки населення до
реінтеграції у професійну діяльність після повернення з фронту, викликана
науково-технічним прогресом та змінами на попиту ринку праці, як реакція на
світову економічну кризу 60-80 рр.; 3. «вікова освіта» (XX-XXI ст.) як реакція
на

демографічні

та

соціально-культурні

(глобалізацію)

характеристики

функціонування сучасного суспільства, інтенсивну міграцію населення,
динаміку попиту ринку праці та необхідність формування соціальноадаптаційних навичок.
3. Вивчення шведського досвіду формування культури іншомовного
спілкування дорослих дало можливість виокремити організаційно-методичні
засади даного процесу: оптимізація технологій навчання у відповідності з
передовими прогресивними розробками у галузі іншомовної підготовки;
розвиток

психологічних,

характеристик

фізіологічних

особистості

у

процесі

та

розвитку

загальноінтелектуальних
культури

іншомовного

спілкування; скорочення психологічної відстані між студентом та андрагогом;
формування культури іншомовного спілкування через інтеграцію у цільове
іншомовне

середовище;

широка

варіативність

та

поетапність

процесу

формування культури іншомовного спілкування; звернення до інтересів
студента для створення мотивації та інтенсифікації процесу розвитку культури
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іншомовного спілкування; педагогічна емпатія та підтримка у процесі
розвитку культури іншомовного спілкування; створення можливостей для
розвитку культури іншомовного спілкування у будь-якому віці; педагогічна
мобільність та гнучкість як ознака готовності до взаємодії; методична
компетентність, яка сприяє корекції помилок під час формування культури
іншомовного спілкування; прагматична компетентність, що дозволяє визначити
цілі навчання та способи їх досягнення; предметна компетентність, яка дозволяє
розвивати культуру іншомовного спілкування за певним профілем чи темою;
соціокультурна компетентність, яка супроводжує пізнавальну діяльність
студента під час розвитку культури спілкування у іншомовному середовищі;
гуманізація процесу навчання з метою формування позитивного досвіду;
технічна підтримка процесу навчання; розвиток автономності студента та
сприяння розкриттю потенціала студента у процесі формування культури
іншомовного спілкування; усвідомлення особистої потреби у розвитку культури
іншомовного навчання протягом життя.
4. На основі узагальнення розвитку культури іншомовного спілкування в
освіті дорослих Швеції та України виявлено положення та ідеї, що дозволять
визначити перспективи

впровадження

конструктивних ідей розвитку

відповідної галузі вітчизняної освіти: інформаційні, комунікативні, психологопедагогічні, стохастичні, сугестопедичні, рефлективні, контекстуальні та бінарні
методи навчання; технології очного, дистанційного та змішаного навчання;
розширення варіативності тематичних модулів у відповідності з віковопсихологічними характеристиками дорослих.
5. Розроблено та апробовано навчально-методичний посібник «Формування
іншомовної компетентності студентів у системі післядипломної освіти» для
слухачів післядипломної освіти та курсів іноземної мови.
Отримані теоретичні і практичні результати не вичерпують усіх аспектів
здійсненого дослідження. Подальшого вивчення потребують формування
полікультурної особистості в умовах багатонаціонального мультилінгвального
суспільства; організаційно-педагогічних умов реалізації контекстно-мовного
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інтегрованого навчання; вивчення регіональних особливостей способів
організації навчання іноземних мов; зміст навчання цієї дисципліни на інших
ступенях освіти.
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Додаток А
Змістовий модуль навчального курсу
«Іншомовне спілкування в академічному просторі»
Розробник: ст. викладач кафедри англійської філології та методики
викладання іноземних мов Фельцан І.М.
Апробовано у 2016 -2018 рр.
Тема

Вид

Матеріали

Години

діяльності
1
Професійне

2
Читання

резюме

3
Stories

on

interviews,

4

professional life,
employer’s

job

4

references,

resumes, creating a Curriculum Vitae
Письмо

Making up professional resume, CV.

Спілкування Describing professional life, career
goals,

hobbies,

challenges

4
4

and

achievements.
Слухання

Watching and discussing interviews
with

outstanding

4

personalities,

success-stories from popular bloggers,
professionals,
employers,

job

recruiters,

comparing,

making

decisions and conclusions
Професія та

Читання

характер

Articles on work types and styles,

2

studies and motivational stories from
market leaders, reading the reports on
present

market

demands

and

requirements
Письмо

Describing your working style, hours,
methods,

advantages

and

2
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disadvantages, working day design and
time-management
Спілкування Describing your career personality, a
personal

way

future

to

plans,

resolutions,

2

professionalism,
achievements,

expectations

and

challenges
Слухання

Audio script; dictation; documentaries
on

employment,

speeches

2

by

supervisors, from HR department
workers
Післядипломна Читання

Texts on lifelong education, adult

освіта

education,

postgraduate

4

education,

non-formal and informal educational
practice
Письмо

Expressing one’s own attitude to self-

4

education, sharing true to life stories
about people who enjoy steady selfimprovement
Спілкування Sharing experience in group, finding
the

educational

4

possibilities,

discussing the most appropriate forms
of education
Слухання

Watching motivational videos proving

4

the need of constant self-development
Інтернеттехнології у

Читання

Texts on modern IT, digital data,
computer competence, gadgets,
organizers

2
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професійному

Письмо

спілкуванні

Writing down your pros and cons of

4

technological development
Спілкування Expressing your vision of future

2

without IT
Слухання

Listening

to

containing

the
the

audio
IT

podcasts

4

terminology

integrated into modern society
Ринок праці

Читання

Articles on world job market demands,
popular

skills

well/low

and

paid

competences,

jobs,

rewarding/most

4

the

stressful

most
jobs,

principles of oversea vacancies, labour
safety
Письмо

Working on one of the chosen projects:

2

European job market, Asian job
market, Employment in USA, The best
paid

jobs,

the

most

rewarding

professions, career change
Спілкування Discussing: risks at work, professional

4

safety, choice tactics, benefits and
obstacles of work at the international
company
Слухання

Watching true to life stories of people
working oversea, people who managed
to

find

counselors

the

dream jobs,

career

2
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Продовження таблиці
Міжкультурна

Читання

компетентність

Texts on different cultures, traditions,

4

ethics, lifestyle, rules and norms,
belief, religion, feasts
Письмо

Prepering the presentation on life in

2

different English-speaking countries:
Great Britain, USA, Australia, Canada
etc.
Спілкування Presenting the reports on different

4

lifestyles to the group
Слухання

BBC

audio

podcasts

on

2

communicative practice from all over
the world
Академічна

Читання

подорож

Analising

the

data,

statistics,

4

information on net-sites, platforms,
travellers’
magazine

leaflets,

guidebooks,

advertisements,

reviews,

comments or complains on staying in a
particular country
Письмо

Sharing your travel experience on-line,

2

in personal blog, writing a comment on
staying in a visited country
Спілкування Speaking about your best travel

2

experience, future dream destinations
Слухання

Watching vlogs by different people on

4

their staying in a particular country
Професійний
дрес-код

Читання

Reading articles by fashion designers
of what is in trend now; reading on
dress code at work

2
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Письмо

Expressing your point of view on
whether

it’s

appropriate

uniform philosophy

at

to

2

start

enterprise,

company, school
Спілкування Sharing your fashion “faux pas” at

2

work, discussing the necessity of
taking up dress code at work
Слухання

Watch videos on fashion styles at work

2

from all over the world
Оплата послуг

Читання

Monetary system of Ukraine/European

4

Union/USA and other countries which
are of special interests for the group
Письмо

Preparing the report on monetary

2

system of the target country (relying on
the personal needs of students)
Спілкування Sharing payment experience from
visited

countries;

discussing

2

the

convenience of paper money/digital
accounts and credit cards
Слухання

Audio podcasts on the economies

2

which are of special interest for group
Проживання та Читання

Texts on housing and placement, home

харчування

design,

official

4

institutions’

architecture
Письмо

Making up advisory list on creating

2

comfortable atmosphere at home/work
Спілкування Discussing

the

best

living

environment, expressing pros and cons
of urban and rural life

4
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Слухання

Watching youtube vlogs on housing

2

and placement in different cultures
(reviewed and approved by a teacher)
Логістична

Читання

компетентність

Articles on up-to-date

means of

2

transportation, texts on eco-friendly
transport
Письмо

Expressing one’s own point of view on

2

the best mean of travelling
Спілкування Discussing transportation fees and

2

charges, highways, tourism routes,
mountain paths
Слухання

Watching videos with stories from

4

different people about the best means
of travel they’ve ever tried
Робота і

Читання

відпочинок

Stories by different people on their
hobbies

and

leisure,

2

pastime,

entertainment, partying habits
Письмо

Stories

of

personal

leisure

4

experience/hobbies: state your choice,
describe challenges
Спілкування On perfect leisure, basing on traits of

4

character and lifestyle
Слухання

Stories of people with the most

2

extraordinary hobbies
Страхування

Читання

життя

Articles on medical insurance at

4

work/leisure/travelling
Письмо

Preparing
care/medical

project

on

health

counseling/healthy

4
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lifestyle trends/emotional and physical
heath
Спілкування Sharing factors which influence our

2

health, discussing advantages and
disadvantages

of

modern

health

reforms in Ukraine, comparison of
successful medical systems
Слухання

Watching TV programs of medical

2

subject
Національна

Читання

кухня

Texts on national/regional/local

4

cuisine
Письмо

Preparing a report on one’s local

4

cuisine
Спілкування Discussing modern food tendencies:
freegans;

vegetarians;

junk

4

food;

convenience food
Слухання

to

educational

episodes

on

the

4

healthiest food traditions of the world
Ефективне

Читання

використання
ресурсів

Articles

on

ecology,

climate,

4

Expressing one’s own point of view on

4

environment
Письмо

“Urgent environment problems in my
region”
Спілкування On eco-friendly trends around me
Слухання

Ideas

of

eco-aware

4

people

on

4

who

had

4

improvement of ecology
Професійна
співпраця

Читання

Stories

by

people

international work experience/hosted
foreign partners
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Письмо

Making

up

the

list

of

basic

4

competences required at international
labour market
Спілкування Discussing professional challenges at

4

international companies
Слухання

Listening

to

audio

files

with

4

information from employers taking up
international staff
Total:
Джерело: авторська розробка
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Додаток Б
Навчально-методичні розробки з організації розвитку культури
іншомовного спілкування для дорослих
Практичне заняття 1
Тема: Професійне резюме
Мета: Формування навичок опису професійної автобіографії.
Технології навчання: професійно-орієнтоване навчання, навчання у
співпраці,

проектні

технології,

інформаційно-комунікативні

технології,

інтернет-технології.
Методи навчання: метод психологічного тесту, конструктивістський,
сугестопедичний та активізації можливостей, демонстрації, презентації,
експозиційні, «Портфоліо»/«Фейсбук», «Щоденник» («Diary»), рефлексії,
проблемно-ділова гра, лексико-перекладний, «тандем-навчання».
Технології рефлексивного навчання є основоположними під час навчання
дорослих – адже їм подобається досліджувати себе і людей навколо. Інколи, тема
Curriculum Vitae стає справжнім відкриттям для тих студентів, котрі не
працюють на міжнародній арені. Допоможіть їм у визначенні сильних та слабких
сторін характеру, комфортного стилю роботи, потенційних напрямів особистого
розвитку через метод «Психологічного тесту», зміст і результати якого будуть
представлені іноземною мовою:
You tend to…

Extravert Thinkers

Sensors/

Judgers /

/Introvert / Feelers Intuitives Perceivers
(E) be energized by being with
others/ (I) spending time alone;
(E) like being in the center of
attention/ (I) avoid being the center of
attention;

?
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(E) talk more then listen / (I) listen
more than talk;
(E) act, then think / (I) think, then act
(T) value logic, justice, one standard

?

for all/ (F) see the exception in every
rule;
(T) see flaws and try to be critical / (F)
like to please others and appreciate
easily;
(T)

may be

seen as

heartless,

insensitive, uncaring / (F) may be seen
as overemotional, illogical, weak;
(T) more truthful than tactful/ (F)
more tactful than truthful
(S) trust what is certain and concrete/
(I) trust inspiration;

?

(S) like new ideas only if they have
practical use / (I) like new ideas and
concepts for their own sake;
(S) value realism and common sense /
(I) value imagination and innovation;
(S) present information in a step-bystep manner / (I) present information
through leaps, and roundabout manner
(J) have a work ethics: work first, play
later/ (P) have a play ethics: enjoy
now, finish the job later;

?
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(J) result oriented / (P) process
oriented;
(J) derive satisfaction from finishing
projects/ (P) derive satisfaction from
starting projects;
(J) see time as finite resource and take
deadlines seriously/ (P) see time as a
renewable resource and consider the
deadlines as elastic.
Джерело: [Науменко, 2004]
Метод рефлексії в даному контексті забезпечить систематизацію досвіду,
аналіз пройденого професійного шляху, оцінку вже набутих знань та тих, що ще
повинні бути сформованими. Джерелами рефлексії тут можуть стати проблемні
питання:
8.

How do you evaluate your professional path?

9.

What was the best part during professional training?

10.

What are the competences you lack the most?

11.

What are your strong sides?

12.

What are your weak sides?

13.

What motivates you the most at work?

14.

What are advantages and disadvantages of your profession?

Такий метод передбачає обмірковування та аналіз досвіду, видів
діяльності, людських стосунків та подій, які формують життя людини. Метод
рефлексії передбачає подальше обговорення в групі, обмін інформацією,
думками, взаємне спостереження, визначення спільних цілей.
Індивідуальна робота за межами очного навчання включає укладання та
підготовку презентації власної професійної автобіографії, чи автобіографії
людей, які є прикладом для наслідування. Такий метод стане підставою для
здійснення лексико-перекладної практики, коли група буде задіяна у перекладі
презентацій колег. Демонстрація своєї роботи допоможе групі ознайомитися з
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варіантами

форм

укладання

професійної

автобіографії,

які

можуть

варіюватися в залежності від професійного контексту.
Важливо пам’ятати! Методика освіти дорослих вимагає акцентування на
особистісно-орієтнованому навчанні: а) андрагог мотивує студентів до вивчення
теми через наголошення на можливостях застосування отриманих знань, а саме:
ситуаціях з працевлаштування, професійної саморепрезентації, можливості
укладання рекомендаційних листів, ділових контактах, обміну досвідом,
професійний ріст; б) адрагог дає можливість описання власного досвіду, чим
створює умови для позитивної рефлексії, переосмислення власних здобутків; в)
спонукає до побудови траєкторії дій представляючи професійні автобіографії
людей, які досягли успіху у професії суміжній професії студентської групи.
Метод «Фейсбук»
Пам’ятаємо! Для дорослого важливо усвідомлювати зв’язок між
отриманими знаннями та соціальними реаліями. Мережа Фейсбук сьогодні є
надзвичайно

затребуваною платформою для

налагодження

професійно-

особистісних контактів. Вміння коректно заповнювати інформацію про себе
іноземною мовою, без сумніву, змотивує до формування тематичних навичок.
Закріплення результату повинно відбуватися на практиці: 1) застосуйте
технології інтернет-навчання, та спонукайте студентів створити власне портфоліо чи профайл англійською мовою на одній із популярних соціальних мереж
2) застосуйте метод «тандем-навчання», створіть сприятливу атмосферу для
взаємного аналізу укладених автобіографій між студентами у групі 3) застосуйте
метод ділової гри: оберіть «роботодавця» у групі, який висловить думку про ту
чи іншу укладену автобіографію, це спонукає до обговорення та конструктивної
дискусії у групі 4) можливість презентувати свої здобутки – викликає особистий
інтерес. Застосуйте метод презентації, в якому студент отримає змогу
самостійного пошуку інформації, активізації творчого потенціалу, який розкриє
його досвід. 5) залучіть групу до рефлексії, самоаналізу за допомогою методу
«анкетування», де кожен учасник спробує заповнити дані про партнера, - така
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технологія

допоможе

налагодити

невимушену,

позитивну,

дружню

атмосферу, сприяє комфортному навчанню всередині групи. Дорослий учень
розвивається через обмін досвідом, ідеями.
Головним принципом методу тандем / колаборативного навчання є
самостійність групи, пізнавальна активність формується на основі зацікавленості
у інтересах команди, підвищується рівень відповідальності за результат. Н.
Кипень

зазначає,

що

самонавчальна

організація

як

штучно

створена

організаційна система, функціонує на певних принципах, серед яких –
динамічність принципів організації, відповідність змінам і вимогам зовнішнього
середовища; домінування групової
міжособистісного

спілкування

форми

через

організації;

необхідність

активізація

прийняття

рішень;

спрямованість діяльності на розширення знань. Завданнями для андрагога у такій
діяльності стануть: формування культури та навичок

самонавчання,

ознайомлення з інструментами самонавчання. У більшості людей уміння вчитися
необхідно тренувати. Процес самонавчання має певні стадії: 1. пошук інформації
– накопичення бази даних

певної тематики (андрагог враховує це під час

визначення термінів проекту); 2. обмін знаннями – представлення результатів
пошуку у групі (реалізується принцип відтворення пасивної інформації); 3.
використання знань – застосування на практиці, у професійній діяльності.
Метод «Щоденник» («Diary»)
Залучення у неформальне навчання збільшує час іншомовної практики, яка
не

обмежується

аудиторною роботою.

Побудова

речення

є

однієї з

найскладніших частин граматичного матеріалу для тих, хто вивчає англійську.
Необхідність пошуку або формування підмета розповідного речення вимагає
виділення великого обсягу часу, щоб студент звикнув до

синтаксичних

конструкцій та швидко відтворював їх у мовленні. Метод «Щоденник» залучає
до неперервного тренування: протягом певного періоду, студенту пропонується
вести щоденник, у якому він записує головні події дня іноземною мовою.
Контакт з вчителем та корегування помилок можна організувати через систему
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Інтернет, обміну електронними повідомленнями у зручний час, або ж
віддавати на перевірку під час заняття. Андрагог повинен розуміти, що головний
акцент такого методу не на творчих здібностях студента, а постійній іншомовній
практиці, коли навіть 2-3 речення в день виражені мовою, яку студент вивчає,
наближають до поставлених цілей.
Результат

навчання:

навичка

практичного

опису

професійної

автобіографії, самопрезентації, вираження інтенцій пов’язаних з потребами та
пропозиціями,

лексико-граматична компетентність, організаційно-змістова

компетентність.
Дорослий студент сам визначає (під адрагогічним супроводом), результати
свого навчання. Зворотній зв'язок між педагогом і студентом, конструктивна
критика для оптимізації цілей, досягається через анкетування, де студент ще раз
аналізує набуті навички.
Що я знав?

Що я дізнався?

Чи зможу застосувати на
практиці (якщо ні, то чому)?

Практичне заняття 2
Тема: Міжкультурна компетентність
Мета: Формування соціокультурної компетентності.
Технології навчання: інформаційно-комунікативні, інтернет-технології,
проектні технології, застосування мультимедійних технологій, стохастичні
технології, технології навчання у співпраці, технології проблемного навчання.
Методи навчання: міні-лекція, прямі методи навчання, інтенсивні
(сугестопедичний та активізації можливостей), дискусії, розповіді, бесіди, кейсметоду,

колективного

вирішення

завдань,

моделювання,

обговорення

відеозаписів, асоціації, проблемно-ділового сценарію, розгляд ситуацій з
практики.
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Вражайте фактами! Англійська мова сприяє розширенню горизонтів
суспільства. Більшість людей, які не говорять англійською як рідною,
використовують її для спілкування з людьми з інших країн. Це спілкування
дозволяє вільно спостерігати, як живе решта світу. У цьому році простежується
тісний взаємозв'язок між показником EF EPI (агентство, яке щорічно проводить
дослідження рівня англійської мови у світі) та індексом демократії, який
складається компанією Economist. Контакти із зовнішнім світом неминуче
призводять до питань у своєму власному суспільстві, порівнянь і, у багатьох
випадках, змін. Володіння англійською мовою відкриває доступ до світових
знань, дозволяє знаходити партнерів по всьому світу і ділитися своїми ідеями з
більш широкою аудиторією. Більше половини з 10 мільйонів найбільш
відвідуваних веб-сайтів в Інтернеті працюють англійською мовою. Передові
дослідження та інновації в галузі технологій майже неминуче вимагають певного
знання мови. В рамках найбільшої в світі програми мобільності студентів,
Erasmus +, проведеної ЄС, щорічно понад 700 000 європейських студентів і
викладачів навчаються за кордоном. Азіатські країни з високим рівнем володіння
англійською мовою процвітають завдяки стрімкому розвитку торгівлі та
технологій. У Сінгапурі, який стабільно входить в десятку кращих країн за
показниками EF EPI, відношення торгівлі до ВВП склало більше 300% з 1960
року. Незважаючи на те, що Індія відома своїми офшорними послугами, саме
Філіппіни, з населенням в 10 разів менше у порівнянні з Індією, мають більшу
кількість колл-центрів.
Важливо пам’ятати! Сучасні екзамени з іноземної мови зосереджені на
визначенні соціокультурних навичок: а) на лексичному рівні (знання культурно
забарвленої лексики) б) на соціальному рівні (знання про традиції, звичаї, побут
іншої культури). Принцип прямих методів навчання реалізується через практику
спілкування

з

носіями

мови,

створенні

іншомовного

комунікативного

середовища, навчанні через дію. Досвід дорослих – є інформаційною базою
даних, в якій зібрані відомості про носіїв іншої мови. Завданням андрагога – є
відновлення та оновлення знань, які, можливо, вже колись здобувалися дорослим
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студентом, створення підґрунтя для відтворення пасивної пам’яті, чому
сприяють евристичні методи навчання, коли через початкову ідею-натяк, ми
поступово приводимо студента до правильної відповіді та висновків.
Сугестопедія сприяє досягненню цих цілей: від англ. Suggest – пропонувати,
учень отримує декілька варіантів вирішення. Колективна робота, «метод
круглого столу», мотивують до обговорення та дискусії, в яких народжується
істина. Самостійно сформовані знання – віднесені до інтенсивних методів
навчання, та активізації потенціалу.
Запропонуйте студентам побудувати асоціативний ряд до наступних
термінів: country, nation, language, culture, traditions, customs, society, group,
territory, norms, standards, lifestyle, monetary system, currency, housing. Такий
метод допоможе визначити лексичний запас студентів та їх розуміння понять
«соціум» та «культура». Наявність соціокультурної компетентності визначається
спроможністю успішно реалізовувати комунікативні інтенції, проявляти
взаєморозуміння та взаємодію з іншомовними носіями у відповідності з
культурними традиціями та нормами, проявляє ситуативну обізнаність.
Необхідний рівень комунікативної компетентності визначається етапом та
цілями навчання. Згідно даних загальноєвропейської конференції проведеної в
Страсбурзі у 1966,
соціолінгвістичну,

комунікативна компетентність включає лінгвістичну,
дискурсивну,

стратегічну,

соціальну,

соціокультурну

компетенцію. Вільгельм фон Гумбольдт у 1822 році висловлював думку про
необхідність вивчення мови через культуру. Лінгвістична компетенція є
основним компонентом комунікативних компетенцій. Без знання слів і
граматичних форм, практичного вміння структурувати фрази, планувати
письмове та усне мовлення – неможлива вербальна комунікація.
Дорослим подобається вирішувати поставленні завдання, демонструвати
свою компетентність. Ідея кейс-методу полягає у постановці проблемної
(професійно-орієнтованої) ситуації, де студент пропонує свій план дій та
обґрунтовує думку. Змотивує студентів до пошуку необхідної інформації по
темі, розприділіть дослідження за проблемними питаннями:
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1.

What is sociocultural competence? How can this contribute to my

success as an English Speaker?
2.

What do we mean under masculinity/feminity culture scale?

3.

What is Power Distance?

4.

What is the sense of Uncertainty Avoidance approach?

5.

What is polychromic/monochromic culture?

6.

What is the idea of “ethical coffee”?

7.

How do you understand the term “aficionado”?

Дорослому студенту подобаються складні питання, які потребують
залучення вже набутих знань. Мультимедійні технології під час формування
соціокультурної компетентності –

надзвичайно актуальні,

можливість створення наближеного до природного

вони дають

іншомовне середовище:

перегляд відео матеріалів на тему досвіду перебування у країні мова якої
вивчається, налагодження інтернес-мостів/студій з носіями мови, порівняння
стилю спілкування представників декількох культур, для чіткішого розуміння
обраної іноземної культури.
Міжкультурна толерантність визначається як прагнення досягти взаємної
поваги, розуміння та злагоди різних інтересів та точок зору без використання
тиску, переважно методами роз’яснення та переконання (Д. Зінов’єв); як
моральна якість особистості, яка передбачає терпимість до інших точок зору та
думок незалежно від національної та культурної належності, що сприяє
порозумінню між представниками різних мов та культур (Л. Свойкіна); як
особистісну або суспільну характеристику, що передбачає усвідомлення того, що
світ і соціальне середовище є багатовимірними, а, отже, і погляди на цей світ є
різними і не можуть, і не повинні зводитися до одноманітності або на чиюсь
користь.
Якось Р. Емерсон зауважив: «Секрет освіти полягає у повазі до
студента», - як ніколи ці слова актуальні у контексті навчання дорослих.
Пам’ятаємо! Андрагог відповідає за організацію процесу навчання –
студенти відтворюють знання та формують компетентність! Використовуючи
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метод діалогу андрагог об’єднує групу в єдине ціле, що сприяє подоланню
обмежень власного культурного досвіду і збагаченню культурним досвідом
оточуючих. До принципів діалогічного навчання відносимо: рівноправність,
толерантність,

культурний

інтелект

(академічний,

практичний,

комунікативний); трансформативність (за необхідності); інструментальна
спрямованість; формування суджень; солідарність; рівність відмінностей.
Підкреслимо, що соціокультурна компетенція передбачає сукупність знань про
національно-культурні особливості країни досліджуваного мови, вміння
виділяти загальне і специфічне в рідній та іншомовній культурі; cсоціальна
компетенція проявляється в бажанні і готовності взаємодіяти з іншими людьми,
вмінні керувати ситуацією.
Результат навчання: набуття компетенції реалізації спілкування з
іншомовними носіями, навичок ділового спілкування, толерантного відношення
до представників інших культур, конструювання діалогу в міжнародній
професійній діяльності, загальнокультурний та спеціальний світогляд, мережі
можливостей, набори ефективностей, розвинену мову, цінності, норми,
рефлексивні здібності, мотивацію на самостійне особистісне та професійне
зростання, здатність до самоорганізації, саморозвитку. Через вже відомий нам
метод анкетування, отримуємо зворотній зв'язок, який допоможе оцінити
результати:
Чого я не
знав?

Що

було

цікаво дізнатися?

В якому комунікативному
контексті,

мені

знадобиться

соціокультурна компетентність?
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Практичне заняття 3
Тема: Оплата послуг
Мета: Формування іншомовної економічної компетентності.
Технології навчання: інтернет-технології, професійно-орієнтованого
навчання,

інформаційні

та

телекомунікаційні

технології,

навчання

в

комп’ютерному середовищі (форуми, блоги, електронна пошта), технологія
електронного та мобільного освіти,

мультимедійні технології, граматико-

педагогічні технології.
Методи навчання: міні-лекція, розповідь, обговорення, моделювання,
проблемного сценарію, перекладний, метод «ділової гри», проектування й
написання бізнес-планів, метод симуляції, робота в малих групах, системного
аналізу, інтенсивні методи (сугестопедія), метод активізації можливостей
особистості і колективу, метод анкетування.
Важливо пам’ятати! Торгівельно-економічна світова глобалізації – є
головною причиною вивчення іноземних мов дорослим населенням. Міграція
відбувається в контексті ідеї «громадянин світу», підштовхує до створення умов
та середовища для інтеграції в новий мікро-соціум людей, а освіта – є формою їх
соціального захисту. Освіта дорослих, на відміну від шкільної, може оперувати
такими поняттями як: досвід, відношення, бачення, план дій. Метод
«Проектування й написання бізнес-планів» дасть змогу проявити організаційні
навички, які є запорукою ефективного перебування у соціумі кожної дорослої
людини. Укладання бізнес-плану спонукає до пошуку лексики, використання
граматичних конструкцій, опрацювання інформаційних джерел, звернення до
досвіду у різних життєвих обставинах. Добираючи мультимедійний матеріал,
андрагог керується принципом відповідності, адже тематика повинна не лише
тематично, а й організаційно бути наближена до реалій групи.
Подавайте новий матеріал у світлі професійного та кар’єрного росту,
наводьте дані та цифри, які переконають у важливості вдосконалення
іншомовних навичок та мотивують до нових результатів. Наприклад, вивчаючи
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тему “Trade and Economy”, відзначте, що кількість компаній, де знання
англійської мови необхідне для отримання посад стає дедалі більше.
Якщо раніше знання англійської мови було необхідно тільки для роботи на
керуючих посадах, то сьогодні спектр напрямків розширюється та вимагається
від фахівців з поставок, техпідтримки, зв'язку з клієнтами, документообігу, адже
бізнес виходить на міжнародний рівень. З 2006 по 2016 роки кількість
міжнародних підприємств по всьому світу зросла на 25%. В опитуванні 2016
року понад 70% компаній в 28 неангломовних країнах вказали, що знання
англійської мови важливо для їх бізнесу, а 11% відзначили, що це основна мова
їхнього бізнесу. Рейтинг галузей, де англійська мова є одним з головних критерії
працевлаштування очолили: юриспруденція, стратегічне планування, ІТ,
маркетинг і торгівля, бухгалтерія і фінанси, наука та дослідження. Існує пряма
залежність між відсутністю іншомовних навичок та проявами консерватизму,
ізольованості і схильності погоджуватися з нерівністю прав, можливостей і
доходів серед населення.
На перший погляд, може здатися, що андрагог використовує ті самі
методи, що й педагог середньої освіти, проте акцент цих методів відмінний.
Шкільний підхід зосереджений на зайнятості та діяльності учнів під час уроку.
Андрагогічний підхід завжди зосереджений на ідеях близького практичного
застосування знань, особистому відношенню учасників до змісту навчання. Саме
тому, під час навчання дорослих ми повністю замінюємо метод «рольової гри»
на «ділову гру». Доросла людина є соціально фіксована, їй чим далі важче брати
на себе нетипові ролі, і навпаки – чим ближчий зміст навчання її професійній
діяльності – тим інтенсивніша взаємодія.
Залучення студентів до інформального іншомовного навчання забезпечує
його безперервність та усвідомлення причинно-наслідкового ефекту від
самостійної роботи. Завданням андрагога буде навчити пошуку можливостей для
тренування граматичних, лексичних навичок, формування комунікативної
компетентності. Інформального освіта стає інтегративної системою безпеки
дорослої людини в сучасному мінливому соціумі. Іншомовна компетентність
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приносить відчуття захищеності, стає значущою цінністю, дає впевненість у
власній інформаційній стабільності. Едмунд Деваль якось зауважив: «Знаючи
мови ви всюди як вдома!».
Технології

онлайн-навчання

забезпечують

мобільність,

гнучкість

мислення, відповідність сучасному, взаємодію, творчий підхід. Запропонуйте
студентам створити власні відео-роботи з питань торгівлі та економіки. Цей
метод сприяє розвитку артикуляційної бази, адже прагнення якнайкраще
презентувати своє дослідження зверне увагу на необхідність правильно
вимовляти слова, витримувати інтонацію, логічно наголошувати найбільш
важливе. Проблемними під час такої практики можуть стати:

підвищена

сором'язливість, нервозність дорослого в ситуаціях, де проявляється його
неосвіченість або грубі помилки. Зорієнтуйте студентів на правильне
відношення до такого методу, застосуйте індивідуальний підхід та створіть
умови для нерішучих демонстрації своєї роботи віч-на-віч.
Пам’ятаємо! Сугестопедія, на відміну від тесту, не пропонує неправильні
варіанти, а дає можливість вибору для самоаналізу, рефлексії, визначення рівня
своєї готовності до ситуації. Укладаючи анкету, де кожне питання містить
займенник «Ви», андрагог створює особистий інтерес, акцентує на користі
набутих знань з теми:
Staying abroad what currency

a.

Cash

will be more convenient for You and

b.

Credit cards

a.

Euro

b.

Dollar

c.

Rupee

d.

Pound

e.

Yen

f.

Hryvnia

why?
Which currency is the most
familiar to you?
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What are the Economies that

a.

Ukrainian

b.

US economy

c.

European

d.

Japanese

e.

Asian

f.

Chinese

Which countries, You believe,

a.

France

are the most trade friendly? Create a

b.

Japan

scale from the most to the least.

c.

Norway

d.

Great Britain

e.

Italy

f.

Greece

g.

Mexico

a.

Germany

b.

Sweden

c.

Denmark

a.

Inventing new products

b.

Delivering new services

c.

Team-player

d.

Mobility

attract you the most?

What do you know about the
business etiquette of…
What is your talent of making
money?

Джерело: [Буданов, Борисова, 2009]
На цьому етапі викладачу дуже важливо: не обмежувати час, надати
можливість кожному виступити.
Результат

навчання:

формування

компетенції

спілкування

на

торгівельно-економічну тематику, можливість практичного застосування знань
у соціумі, перебуваючи за кордоном з метою здійснення професійно-ділових
контактів, формування технічної компетентності, оперування технічною
термінологією й можливість її застосування під час закордонних візитів,
перебування в країні мова якої вивчається, розвиток навичок сприйняття чи
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вираження інтенцій іноземною мовою, розвиток технічно-економічної
свідомості вторинної іншомовної особистості.
Дорослий студент любить усвідомлювати результати навчання. Зробіть
порівняння між початковими та набутими знаннями за допомогою методу
повторної асоціації, який проводиться перед і після опрацювання теми. Зберіть
перший варіант відповідей, і покажіть його після проведення повторного
опитування. Різниця «до та після» допоможе мотивувати до продовження
навчання, сформує відчуття правильності траєкторії дій.
Практичне заняття 5
Тема: Страхування життя
Мета: Формування іншомовної компетентності з питань захисту здоров’я.
Технології навчання: інтерактивні, інтернет-технології, навчання в
комп’ютерному середовищі (форуми,

блоги), мультимедійні технології,

граматико-педагогічні технології.
Методи навчання: міні-лекція, розповідь, обговорення, метод імітації,
метод статті, організаційно-діяльні ігри, метод семінару, конференції, метод
активізації можливостей особистості і колективу, метод наукового дослідження.
Інтерактивне навчання побудоване на взаємодії слухача з навчальним
оточенням, середовищем, які є основою для засвоєння досвіду; яке ґрунтується
на психологічних аспектах взаємовідносин і взаємодій між суб’єктами
освітнього процесу; сумісний процес пізнання, де знання засвоюються через
діалог, обговорення, бесіду. Використання інтерактивних методичних засобів
дозволяє найбільш ефективно вирішувати поставлені завдання курсу і забезпечує
формування в слухачів необхідних особистісних і ділових якостей.
Метод міні-лекції – це не активна робота вчителя і пасивне слухання
студента. Реакція на інформацію допомагає визначити інтерес до теми та
потенційний її розвиток. Після ознайомлення з матеріалами лекції, вчитель
роздає застосовує метод «фільтрів» у вигляді таблиці з чотирма колонками:
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write down

write down

write down

write

down

the

statements/idea statements/ideas statements/ideas

aspects

you

that adjust to

that fall apart

which have appealed

still like to find out,

your personal

with your

to you the most

learn, read about

primary

personal

outlook

primary outlook

would

Пам’ятаємо! Тема «Захисту здоров’я» у контексті навчання дорослих
набуває нових акцентів, та зміщується зі знання медичної термінології у
площину страхування життя (крім ситуацій, коли ми навчаємо медиків), адже
саме така компетенція гостро необхідна для організації безпечного перебування
закордоном. Імітація семінару чи конференції змотивує студентів до пошуку та
укладання доповідей за обраною темою. Отриманими результатами свого
пошуку, студент зможе поділитися на сторінках власних про файлів у соц.
мережі чи блозі. Влог – це метод обміну власними ідеями з оточенням, він
створює платформу для активізації пасивних знань, можливості отримувати
реакцію іноземною мовою та вдосконалювати мовленнєві навички з кожним
наступним «ефіром».
Запропонуйте групі питання для обговорення:
1. What is the main idea of healthy lifestyle?
2. What are the rules of a long life?
3. What are the factors that influence our health?
4. What can be done to make people healthier?
5. Which are the countries with the best medicine?
6. What is your attitude to life insurance companies?
7. How do you take the idea of retirement prolongation?
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Нагадуємо! Дорослим притаманна самостійність мислення, гостро
виражений індивідуалізм. В такому середовищі, андрагог може вільно
використовувати всі методи активного навчання, адже його студенти зацікавлені
у відтворенні знань, а не їх накопиченні.
Результат навчання: формування компетенції спілкування на тему
захисту

здоров’я,

оперування

термінологією

у

проблемних

ситуаціях,

соціальний комфорт під час поїздки закордон, комунікація за професійноорієнтованою тематикою, розвиток навичок вираження прохань у питаннях
пов’язаних з страхуванням здоров’я та страхового полісу. Успіх навчання
дорослих – це майстерність педагога поєднати змістову частину навчання та
інтереси студентів. Створюйте можливості для демонстрації досвіду та набутих
навичок через метод конструювання суджень – почніть речення і запропонуйте
його продовжити:
- Being healthy is…..
- Health insurance is…
- Staying fit means…
- Exercising is…
- Work safety is…
- Industrial accident is…
- Lifestyle is a set of…
- Emotional health is…
- Be on medical leave means…
- Pills are taken when…
- Freegan is a person who…
Пам’ятаємо, що принципи навчання дорослих це: рух від окремого до
цілого,
навчання,

цілеспрямованість,
спільна

індивідуалізація

змістовність,

діяльність,

навчання,

опора

системність

самовизначення,

на

досвід

навчання,

того,

самостійність

хто

конкретика

навчається,
навчання,

актуалізація результатів навчання, розвиток освітніх потреб, усвідомленість
навчання, самоконтроль. Їх дотримання під час освітньої діяльності забезпечить
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ефективність навчання, гарантує практичність застосування та сформує
правильне відношення до необхідності оновлювати свої навички у контексті
безперервного навчання.
В інформаційному суспільстві попередньо набуті навички повинні бути
переглянуті та розширені. Андрагог у такому контексті стає перепусткою до
можливості навчатися, він адаптує зміст навчання відповідно до потреб учня,
«примиряє» минуле з майбутнім, створює можливості для доступності навчання.
Інколи, негативний досвід в школі чи вузі формує психологічні блоки, з якими
доведеться працювати; або ж освітні установи знаходяться далеко від будинку,
мають незручний розклад, чи використовуються методи не враховують досвід
дорослого студента і його особистісні та культурні особливості – отже андрагогу
доведеться

проявити

професійну

інформаційно-комунікативну

мобільність,

компетентність,

щоб

гнучкість

мислення,

організувати

процес

навчання. Особиста мотивація та наявність різноманітних освітніх ресурсів є
ключовими факторами безперервної освіти. Необхідно розвивати не тільки
пропозицію, але й попит на освітні послуги, орієнтуватися на конкретні освітні
запити різних соціальних, професійних, демографічних груп населення особливо
тих, хто раніше не був активно залучений в процес навчання. Одним з найважчих
завдань для андрагога буде формування здібності і готовності до самостійного і
безперервного вивчення іноземної мови, її застосування у повсякденній
професійній

діяльності,

дискурсивних

та

стратегічних

контекстах,

соціокультурну та соціальну компетентність.
Висновки. Опираючись на вище описаний практикум та фактичні дані
наведені у розділах I-II, робимо висновок про високу актуальність вивчення
іноземної мови у зрілому віці. Така необхідність обумовлена світовими
соціально-економічними змінами, розширенням міжкультурної взаємодії та
вимогою уніфікації світового досвіду, збільшенням тривалості життя і, як
наслідок цього, пролонгацією перебування у професійному середовищі,
прискоренням частоти змін, які вимагають постійно оновлювати свої знання,
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міграцією населення, що створює необхідність у адаптації до нових умов, а
знання мови стає запорукою інтеграції у новий мікросоціум.
Контингент, з яким працює педагог освіти дорослих, змушує шукати
відповідних технологій та методів навчання; змінювати своє відношення до
процесу навчання та своєї ролі у ньому; перенаправляти свою діяльність з
прямих контактів зі студентами на непрямі (дистанційне навчання, віртуальні
лабораторії, модульне середовище, інтернет-технології); оновлювати професійні
навички для навчання тих, чиї мета та цілі відмінні від цілей школярів чи
студентів формальної вищої освіти; асимілювати передовий досвід країн, які
досягли значних успіхів у стратегії іншомовної освіти (зокрема, Швеції), у
власну методологію навчання.
Важливою є підтримка процесу навчання самим роботодавцем, який
створює сприятливі умови для навчання без відриву від виробництва;
організовує проведення вебінарів, тренінгів, курсів з іноземної мови; створює
віртуальне іншомовне середовище для своїх співробітників, що компенсує
відсутність живого спілкування і залучає у процес практики; прививає культуру
інтернаціоналізму та мобільності.
Англійська мова є обов’язковою мовою для вивчення у Греції,
Нідерландах, Мальті, Швеції, Німецькій спільноті Бельгії; французька мова – у
Німецькій та Фламандській спільнотах Бельгії. Рекомендаційні години для
вивчення першої іноземної мови на рік складають до 80 годин на рік.
Стратегія держави повинна відповідати тенденціям передового світового
досвіду, підтримувати філософію мобільності та динамічності навчання;
відповідності потребам дорослого студента; офіційного визнавати, що володіння
іноземною мовою є ключової компетентністю під час працевлаштування;
виділяти години для не дубльованих телевізійних програм та фільмів,
забезпечуючи

постійний

контакт

з

англійською

мовою;

фінансувати

короткострокові та довгострокові програми навчання та стажування закордоном;
дозволяти вузам проводити навчання англійською мовою; включати англійську

283

мову у всі програми підготовки нових педагогів; створювати можливість
професійного стажування у галузі андрагогіки.
Практичне заняття 5
Тема: Ефективне використання ресурсів
Мета: Формування тематичної лексико-граматичної компетентності.
Технології навчання: інформаційно-комунікативні, інтернет-технології,
проектні технології, застосування мультимедійних технологій, граматикопедагогічні технології.
Методи навчання: міні-лекція, асоціація, перекладний, презентація,
дискусія, розповідь, обговорення, моделювання, проблемного сценарію,
конкурс, пошук, метод «вайбер-групи».
Важливо пам’ятати! Екологічна освіченість є одним з головних елементів
початкової, середньої та вищої освіти у світі. Метод міні-лекції сприяє
налаштуванню студентів на стиль мислення, усвідомлення рівня необхідного для
комфортного спілкування на екологічну тематику, та технології самостійного
пошуку для формування власного бачення. Метод презентації створює
просторово-часову

мобільність

для

індивідуальної

роботи,

сприяє

продуктивному (говорінню та письму) та сенситивному способах навчання
(читанні та слухання). Застосування мультимедійних технологій збільшить
уявлення студентів про сучасні екологічні реалії, тенденції та виклики.
Ідея екологічної освіченості надзвичайно актуальна – як у особистісному
так і професійному житті. Реакція на питання пов’язані з екологією актуальна
для всієї міжнародної практики здачі екзаменів з іноземної. Читання та переклад
текстів за даною тематикою тут не виявиться зайвим, адже поповнення лексикостилістичної бази розширить комунікативні можливості учня. Практика читання
допускає

зупинку

та

корегування

помилок

викладачем,

що

змушує

концентрувати увагу на корекції вимови, інтонації, правописі.
Визначте лексичний рівень студентів та їх поінформованість за даною
тематикою за допомогою методу асоціацій: ecology, environment, nature,
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recycling, ozone layer, climate, jungle forests, deforestation, pollution, green house
effect, hydration, desert, freegan.
Поповнюючи словниковий запас за даною тематикою, необхідно
пам’ятати, що інтегральним компонентом вторинної мовної особистості є
стратегічна (компенсаторна) компетенція, яка дозволяє компенсувати
недостатність слів при отриманні і передачі іншомовної інформації. Неможливо
знати всі слова та терміни, проте важливо навчитися методу перифразування,
пошуку еквівалентів, вираження через описання необхідного терміну. Це,
безумовно, зведе страх комунікативної невдачі до мінімуму.
Не забуваємо, що граматика є невід’ємним компонентом програми, проте
методика її набуття відмінна від юнацької. Андрагог акцентує увагу студента на
тих ситуаціях, де грамотність може вплинути на формування думки про освітній
рівень співрозмовника: діловому листуванні, укладанні рекомендаційних листів,
заповненні анкет, веденні документації та ін. Наприклад, ми можемо розпочати
подання нового граматичного матеріалу з питання, застосувавши технологію
евристичного навчання, наштовхуючи студентів до правильних відповідей: Why
do we study this? Where might we need it? Imagine the situation when you should
compare people, situations, skills, qualities and quantity (якщо ви вивчаєте ступені
порівняння прикметника). Як правило, дорослі люди хочуть вчитися, якщо
розуміють необхідність навчання і бачать можливості застосувати його
результатів для поліпшення своєї діяльності.
Пам’ятаємо! Пам'ять та увага – є викликами у роботі андрагога. Соціальна
зайнятість дорослого є перепоною, адже часто вириває студента з навчального
контексту. Сформувати внутрішній інтерес – є завданням викладача та
запорукою особистого психологічного зацікавлення у знаннях. Динаміка змін у
суспільно-економічному житті змушують до незапланованих змін. Напевно,
саме через це відсіювання студентів у освіті дорослих є найвищим. Цілі, з якими
студенти починають навчання втрачають актуальність і вони «сходять з
дистанції» так і не досягнувши поставленої мети. Вихід один – сформувати
довготривалі цілі, наголосити на розвивальній меті вивчення іноземної мови.
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А. Ейнштейн казав: «Освіта – це не вивчення фактів, а тренування
мислення». Дискусія (від лат. diskussio – дослідження) – публічне обговорення
або вільний обмін знаннями, судженнями, ідеями або думками з приводу якогось
суперечливого питання. Головними ознаками дискусії є поєднання діалогу і
обговорення, зіткнення різних точок зору, позицій. Метод допомагає
активізувати комунікативну активність, а основними функціями викладача
стануть: формування теми дискусії, доведенні значимості проблеми; створення
доброзичливої атмосфери; формулювання разом з учасниками правил дискусії
(виступати повинен кожен, уважно вислуховувати інших, аргументовано
виказувати свою позицію, не допускати особистої конфронтації, не оцінювати
іншого, не вислухавши його до кінця і не зрозумівши його позицію); фіксація
запропонованих ідей на дошці чи плакаті; управління дискусією: дотримання
регламенту, підтримка високого рівня активності, залучення пасивних
учасників; проведення аналізу запропонованих ідей, думок; узагальнення
наданих пропозицій, підсумок.
Головним викликом для андрагога під час іншомовного навчання – є
створення віртуального середовища для залучення студентів у комунікативну
практику поза межами аудиторії. Інформаційно-комунікативна компетентність
передбачає здатність бачити можливості використання сучасних технологій.
Метод «Вайбер-групи», випробуваний нами під час курсів іноземної мови для
викладачів МДУ, показав ефективність такої технології. Адміністратор групи –
андрагог, в залежності від успішності учасників, ставить завдання які студенти
виконують у зручний для них час протягом дня. Завдання обмежені
можливостями текстової програми, проте тренують письмові (граматичні)
навички: опис деякого малюнка в межах 3-5 речень; асоціативні квести за темою
чи термінами; пошук помилок у пропонованому текстовому повідомлені;
запитання одне одному мовою, що вивчається та ін. Тиждень такого інтенсиву
спонукає студентів уважно відноситися до граматичної складової мови, швидко
реагувати на творчі завдання; об’єднує учасників групи на очних заняттях;
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мотивує

дослухатися

до

відповідей

інших;

формує

впевненість

у

комунікативних навичках через інтеграцію у мовну практику.
Результат навчання: накопичення лексичного запасу з метою комунікації
за обраною темою, формування граматичної компетентності як запоруки
коректного самовираження у писанні,

вдосконалення продуктивних та

сенситивних навичок сприйняття чи вираження інтенцій іноземною мовою,
розвиток екологічної свідомості вторинної іншомовної особистості.
На завершальному занятті по темі анкетуємо студентів, даємо можливість
оцінити сформовані вміння та навички:
Чого я не знав?

Що було цікаво В
дізнатися?

якому

контексті,

комунікативному
мені

знадобиться

соціокультурна компетентність?

Характеристика послуг з іншомовного навчання у закладах
освіти дорослих Швеції

Додаток В

Organisation /
Провайдер освіти

Target group /
Цільова група

Courses’ types/
Зміст та тематика курсу

Study format/
Формат курсу

Results/
Результати навчання

Folkuniversitetet is an
association of five
foundations: the extramural departments
attached to the
Universities of
Stockholm, Uppsala,
Göteborg, Lund and
Umeå.
Folkuniversitetet це
асоціація, яка
складається з 5-ти
підрозділів: заочні
відділення
університетів
Стокгольму,
Уппсали, Гьотеборг,
Лунду, Умеї

Adults; people who
freely seek knowledge.

language courses, courses
abroad and projects with an
international emphasis; мовні
курси, курси закордоном,
міжнародні проєкти
aims to be a natural meeting
place for people’s free search
for knowledge; for learning,
cultural experiences and
chances for reflection. English
for professional or personal
reasons; має на меті стати
місцем зібрання вільних
людей, які прогнуть знань,
культурного досвіду, та
простору для саморефлексії
organising courses in English as
a foreign language for almost
fifty years; понад 50-ти років
організовує курси з вивчення
англійської мови
experienced teachers who teach
exclusively in English;
досвідчені викладачі, які

Open courses; відкриті
курси
Study circles in cooperation
with associations;
навчальні кола у
співпраці з асоціаціями
Research information and
lectures; дослідницька
практика та лекції
On-the-job training and
corporate education;
корпоративне навчання
без відриву від
виробництва
International language
certificates and digital
language tests; міжнародні
мовні сертифікати та
цифрові мовні тести
Language abroad;
закордонна практика
Komvux, SFI and Särvux;
Folk high schools and
Montessori schools Народні

to give people the tools
to have a richer life
through knowledge and
creation.
Надати інструменти
для розширення
особистого кругозору,
підвищення якості
життя через
набуття знань

Дорослі, вільні
пошукувачі знань
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навчають виключно
англійською
develop all four language skills
(reading, writing, speaking and
listening) with the main
emphasis on spoken
communication; розвиток 4-х
іншомовних навичок:
читання, письмо, говоріння
та слухання
Every course has its own course
plan and the levels in our course
plans correspond with the
common european Framework
of reference for languages
(ceFr); Кожен курс
функціонує згідно
індивідуального плану, а
рівні володіння мовою
відповідають
загальноєвропейській рамці
(ceFr), яка слугує
орієнтиром під час
формування цілей навчання

вищі школи та школи
Монтесорі
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The British Institute
Британський
інститут

small groups of max. six
participants, 12 lessons,
once a week for 6 weeks
(2 lessons 60
minutes/session)
малі групи (до 6
учасників), 12 уроків
по 60 хвилин 1 раз на
тиждень протягом 6
тижнів.

New modules starting regularly:
система модулів, які
постійно оновлюються
Evening courses; вечірні
курси
Daytime Courses; денні курси
Back to Basics, Brush up your
English, Master the nuances!
Business English; Повернення
до Основ, Відполіруй
Англійську, Оволодій
нюансами, Ділова
Англійська
Translation; Переклад
Proof reading; Редакція
Language audit; Мовний
Аудит
Distance learning;
Дистанційне навчання
Presentations; Презентації
Effective meetings and
successful negotiations;
Ефективні зібрання та
Успішні Переговори
'Write right' - Professional
writing skills (PWS); Пиши
грамотно – формування
писемних навичок
'Speak up' - Professional oral
skills (POS); Спілкуйся! –
формування
комунікативних навичок

open courses; відкриті
курси
Language Assessment for
Employers; Оцінювання
мовних навичок
працівників
IELTS or TOEFL Test
preparation and support;
підготовка та
асистування до IELTS та
TOEFL

build bridges between
cultures and relieve
linguistic confusion
побудова мостів між
культурами та
подолання іншомовної
невпевненості
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Two-day professional language
skills workshops; Дводенні
професійні мовні майстерні

Berlitz
Берліц

Young and adults
Молодь та дорослі

a flexible program personalized
exclusively for you; гнучка
програма, яка створюється
під індивідуальні потреби
студента
Business English for
Professionals; Ділова
англійська для професіоналів
Individual Instruction; Premium
Індивідуальне навчання,
Преміум абонемент
Individual Instruction; Classic
Індивідуальне навчання,
Класичний абонемент
Semi-Private Instruction (no
more than 2 people);
Напівприватне навчання (до
2 учасників)

Private Instruction;
Personalized coaching based
on the conversational Berlitz
Method®; Приватне
навчання, Індивідуальний
коучинг на базі
комунікативної
методики Берліц
Flexible scheduling to
accommodate busy lifestyle;
Гнучкий розклад у
відповідністю із
індивідуальною
зайнятістю
Learning at your own pace you decide how fast or slow
to take this course; Blended
Learning: CyberTeachers

Speak with confidence;
to communicate in
demanding professional
and private situations
Говоріть впевнено, у
професійному та
приватному житті
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Total Immersion® (a daily onehour training session with 2
language instructors); Coaching
- individual sessions focusing
on your topics of choice;
Тотальне занурення (
щоденні одногодинні
заняття з двома
тренерами), Коучинг –
індивідуальні сесії за
обраними учнем темами
Coaching online/by phone - full
flexibility in terms of
scheduling and location;
Corporate Services; Corporate
Group Premium (2-10
participants); Коучинг онлайн
чи по телефону –
максимальна часова та
просторова мобільність,
Корпоративні послуги,
Корпоративний преміум (від
2-10 учасників)
Corporate Group Compact
(from 6 participants); Group
Instruction; Корпоративна
Група Компакт (від 6
учасників), Групове
навчання
Industry Specific English
Courses (English for Insurance
Companies Виробничі курси з

(live presence of your
personal tutor 5 days a
week, 24 hours a day) &
Telephone Lessons; Berlitz
Virtual Classroom;
Навчання в обраному
ритмі – ви вірішуєте
інтенсивність та
тривалість курсу,
змішане навчання: Кібер
вчителі (спілкування з
вчителем цілодобово, 5
днів на тиждень),
телефонні уроки,
Віртуальні аудиторії
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професійної англійської (за
спеціалізацією)
English for the Automobile
Industry (Англійська
автомобільної індустрії)
English for Call Centers
(Англійська кол-центрів)
English for Human Resources
(Кадрова англійська)
English for the Energy Industry
(Енергетична англійська)
English for IT (ІТ англійська)
English for Accounting
(Бухгалтерська англійська)
English for the Fashion Industry
(Англійська модної
індустрії)
English for Legal
Professionals); Англійська для
Правозахисників
Intensive Club (3-5
participants); Інтенсивний
клуб (3-5 учасників)
Language Abroad (Berlitz
Study Abroad® - attractive
locations worldwide in 70
countries Іншомовне
навчання закордоном – у 70
країнах
Standardized content guarantees
the highest Berlitz quality
Стандартизований конвент

293

гарантує найвищу якість
навчання
First-class native speaker
instructors
Висококваліфіковані мовні
інструктори
Possible to design a training
program individually
Можливість розробки
індивідуальної програми
Choice between individual
instruction, Total Immersion®
or group instruction Вибір між
індивідуальним навчанням,
програмою Тотальне
занурення, чи груповим
навчанням
Accommodation in a guest
family, apartment or hotel as
desired Розміщення у
прийомній сім’ї, квартирі чи
готелі за бажанням
Berlitz organizes your language
trip at your destination; ELS
Language Centers® - "Aroundthe-clock" training Берліц
організовує мовну подорож,
ELS мовні центри –
цілодобове консультування
Choice of 30 attractive
locations in the USA and Great
Britain Вибір з понад 30
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навчальних локацій у США
та Великобританії
Accommodation on the
university campus or at one of
our centers Розміщення в
університетському
містечку чи в одному з
центрів
Courses for all requirements
Курси за будь-яким вибором
Intensive program: for example,
to prepare for studying in the
USA Інтенсивні програми :
наприклад, для навчання у
США
Semi-intensive program: to get
to know the language and
country in an intensive manner
Напівінтенсивні програми:
вивчення мови і культури
Program for professionals:
quicker learning success on a
campus in the USA);
Програми для професіоналів
– у таборах США, Berlitz
Virtual Classroom – Individual
Instruction; Віртуальні класи
– Індивідуальне навчання,
Berlitz Virtual Classroom –
Corporate Training;
Віртуальні класи –
Корпоративне навчання
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Berlitz Virtual Classroom –
Open Groups; Віртуальний
клас – відкриті групи, Berlitz
Consulting (Global Leadership
Training: Global Meetings
Берліц Консалтінг –
Менеджмент та ведення
переговорів
Increase the efficiency and
impact of your international
meetings. Підвищення
ефективності міжнародних
зустрічей
Global Presentations Світові
презентації
Convince your international
audience. Переконання
міжнародної аудиторії
Global Negotiations Світові
переговори
Get ahead in an international
context. Будь попереду у
міжнародній сфері
Global Virtual Communications
Світові мережеве
спілкування
Skillfully master the challenges
posed by global
communications);
Компетентний фахівець зі
світових викликів
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Culture (Doing Business
Globally Культура – ведення
глобального
Secure your competitive
advantage at an international
level. Забезпечення
конкурентних перевах на
міжнародній арені
Doing Business in...
Acquire "intercultural
intelligence" for the region of
your choice. Формування між
культурної
компетентності за
обраним регіоном
Cultural Orientations@Work
Культурні орієнтири на
роботі
Increase your team's
productivity. Підвищення
командної ефективності
Leading Global Teams
Кураторство світових
команд
Master the challenge of our age.
Вікові особливості
сприйняття
International Assignment
Programs Міжнародні
програми
Good preparation for the perfect
start to a foreign assignment);
Berlitz Online Live Seminars (2
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AAC Global; global
B2B learning and
translation services;
ААС Глобал, послуги
навчання та
перекладу

Adults
дорослі

live sessions of 90 minutes
each).
Живі онлайн семінари (2
сесії по 90 хвилин кожна)
translations of technical
documentation, user manuals
and instructions, websites,
communication, marketing
material, and public sector
texts; authorized translations;
переклад технічної
літератури, підручники та
методички, вебсайти,
спілкування, маркетинговий
матеріал, тексти
громадської тематики,
завірений переклад
proofreading and copy-editing
services; редакція та
авторські послуги
influential communication;
пропагування ідей
managing multicultural teams;
управління полікуртурними
групами
personal branding skills;
навички індивідуального
брендингу
customer service skills;
навички обслуговування
клієнтів
networking; мережа

24/7 access with the AAC
Customer Portal;
цілодобовий доступ до
порталу
Modern translation
technology and tools that
provide the full benefit of
centralizing translation
orders
Сучасні технології
перекладу та ефективні
методи централізованої
подачі замовлень
2. On-time delivery of
translations, and solutions to
all kinds of problems
Вчасне виконання
перекладацького
замовлення різного типу
3. Comprehensive
terminology tools and
expertise in the management
and development of
terminology
Оцінка та аналіз
термінології, та
експертиза
менеджменту та

to set ourselves apart
from other translation
agencies by providing
the best customer
experience in the market;
унікальність на ринку
перекладацьких
послуг, найкраще
сервісне
обслуговування
Get fluent and accurate
translations in any target
language or text format,
and for any media
Забезпечення швидких
та досконалого
перекладу на будь-яку
мову або текстовому
форматі, для будьяких медіа

298

small talk and discussion skills;
діалогічне та дискурсивне
мовлення
AAC Global books and guides:
presentation skills; multilingual
marketing; e-learning; machine
translation; business e-mail
communication;
ААС Глобал книги та
буклети: навички
представлення, між
культурний маркетинг,
електронне навчання,
машинний переклад, онлайн бізнес спілкування

Language server
Мовний сервер

Spoken English for Industry
and Commerce International
Qualifications; English for
finance;
Розмовна англійська та
міжнародна комерція,
англійська для фінансів
English for managers; Spoken
English for Industry and
Commerce examinations;
Англійська для менеджерів,
англійська для виробництва
та торгівельного аудиту

термінологічному
перекладу
4. Secure ordering and
management of translations
24 hours a day via our
Customer Portal
Безпечне замовлення та
керування перекладами
5. ISO-certified professional
project management;
ISO-сертифіковане
професійне управління
проектами
online coaching session with
our professional language
and business skills coaches;
онлайн коучинг з
професійними
іншомовними коучами
Seminars; workshops;
Associate Certified Coach
(ACC); distance learning
Семінари, мастер-класи,
сертифіковані коучі,
дистанційне навчання

Making international
business easier
Зробимо міжнародний
бізнес простішим
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BBiCommunication
ВВі Комунікейшн

Adults
дорослі

language training, intercultural
leadership programs,
intercultural training and
translation services;
programmes that are based on
your language level and your
professional role; expert
coaching and training for toplevel management, management
teams, global mobility personal
and employees/teams otherwise
involved in strategic
international business
transactions; Language training;
Intercultural communication;
Intercultural leadership;
іншомовне навчання, між
культурні лідерські
програми, між культурне
навчання та перекладацькі
послуги, програми, які
формуються на основі
вашого мовного рівня та
професійних обов’язків,
коучинг та тренування для
топ-менеджменту,
персоналу та колективів,
які задіяні у міжнародних
бізнес трансакціях, мовне
навчання, міжнародне
спілкування, міжнародне
лідерство
Translations; Переклади

Coaches, consultants and
trainers are approved by our
Training Managers;
language training as a
significant aspect of
achieving a high level of
intercultural skills; services
in-house; intercultural
consultants and language
trainers; Face-to-face
training; Virtual training;
Telephone training; Online
training; Blended training
Коучі, консультанти і
тренери схвалені нашими
менеджерами, формування
високого рівня
міжкультурних навичок у
резульльтати іншомовного
навчання, послуги
навчання вдома,
міжнародні консультанти
та мовні тренери, живе
навчання, навчання через
телефон, онлайн навчання,
змішане навчання.
Language testing Мовне
тестування

to enable individuals,
teams, and organisations
to be successful in an
international
environment; aim to
develop skills and
approaches to deal with
cross-cultural and
intercultural issues, and
provide guidance on how
to leverage cultural
differences and
maximize the potential of
a multicultural team;
дати змогу окремим
особам, командам,
організаціям бути
успішними у
міжнародному
просторі, розвинути
міжкультурну
компетентність,
підтримка у
налагодженні
міжкультурного
діалогу в умовах
культурних
відмінностей,
збільшення потенціалу
міжкультурних команд.
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Language testing for selection
process; Мовне тестування
EXPAT360;
COOT for Healthcare
London School of
English Online
Лондонська школа
англійської мови
онлайн

Adults/mature adults
Дорослі/зрілі дорослі

Intensive General English
course: Learn English. Build
confidence. See results;
Загальний інтенсив з
англійської: Вивчай
англійську. Здобувай
впевненість. Насролодуйся
результатом
General English 30+ course;
Загальна англійська 30+
Business and professional
English 30+ course;
Intercultural training for
international business teams;
Legal English course; IELTS
Preparation Course in London;
Бізнес та фахова англійська
30+, Між культурне
навчання для полі
культурних груп,
Правознавча англійська,
підготовка до IELTS у
Лондоні,

content of courses is tailored
to clients and is as close to
one-to-one training as one
can get in a group; small
groups; on-line English
courses; flexible and
engaging training programs;
Skype English lessons;
corporate education
зміст курсу зформований у
відповідності з потребами
клієнтів, та реалізовується
під час одноосібних занять
чи занять у групі, онлайн
курси з англійської, гнучкі
та цікаві практичні
програми, уроки
англійської через Skype,
корпоративне навчання.

deliver results based on
goals and provide you
with a memorable
experience and clear
outcomes
гарантувати результат,
який би базувався на
формуванні цінного
досвіду
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Loxdale English Centre
Центр вивчення
англійської Локсдейл

Young
adults/adults/mature
adults
молодь/дорослі/зрілі
дорослі

Інтенсив (Intensive Course) –
програма ранкових занять, з
двома додатковими уроками
та післяобіднім спілкуванням,
створена для міжнародного
фахівця, який прагне
розширити свій професійний
словниковий запас;
Супер Інтенсив (Super
Intensive English) – 30 уроків
на тиждень, загальна
англійська щоранку, та
післяобіднє спілкування з
понеділка по четвер;
Англійська Плюс (English
Plus) – популярний курс,
який поєднує вивчення
загальної англійської та
спеціальних предметів, таких
як: фотографія, Британська
культура, історія, мода,
мистецтво;
Англійська Влітку (Summer
English) – навички
спілкування за межами
аудиторії; Інтенсиванглійська Влітку (Summer
Intensive English) – ранкові
заняття з додатковими
післяобідніми уроками у
понеділок, середу та четвер,
для тих хто прагне навчатися

Morning and afternoon
classes; outside classroom
activities; English in action
method, private lessons.
Ранкові та післяобідні
заняття, змішаний метод
навчання, позакласна
діяльність, вивчення мови
у дії, приватне навчання.

More than just English
навчити більшому, ніж
просто англійській мові
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у англомовній країні чи веде
міжнародний бізнес;
Англійська та Мистецтво
(English and Art) – програма
загальної англійської з
мистецькою тематикою, що
дасть можливість
спілкуватися у колі
професіоналів;
Англійська і Театр (English
and Drama) – вивчення мови
через акторську гру, з
можливістю програвання
різних соціальних ситуацій на
сцені;
Англійська Здоров’я та
Добробуту (English with
Health and Wellbeing) –
ранкові заняття та
післяобідня активність з
фітнесу, обговорення тем
здоров’я та соціального
захисту та ін.;
Сімейний курс (Family
Course) – навчання батьків з
дітьми, у процесі якого
відбувається вивчення мови у
різних життєвих ситуаціях,
можливість спілкування з
іншими сім’ями;
Англійська 40+ (English for
the students aged 40+) – для
зрілих студентів з різними
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навичками, який допомагає
вдосконалити чи пригадати
набуті раніше знання у колі
однолітків та дружній
атмосфері;
Приватні уроки (One to One
lessons) – для тих, у кого
обмежений час для вивчення
англійської, з увагою на
індивідуальних потребах
студента та професійних
цілях.

Джерело: систематизовано автором

Додаток Г
Інформаційні платформи Швеції з надання освітніх послуг з іноземної
мови
Програмна модель курсу «Загальна англійська» для дорослих у школі
Loxdale
Loxdale School Sample of General English Course

Джерело: Sample General English Course Programme URL: https://www.loxdale.
com/general-english-course/
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Соціальна програма з англійської мови для дорослих у школі Loxdale

Джерело: Winter Social Programme URL: https://www.loxdale.com/generalenglish-course/
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Огранізаційна модель уроку у школі Loxdale
What is a lesson at Loxdale?

Джерело: What is a lesson at Loxdale? URL: https://www.loxdale.com/adultenglish-courses/
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Курс «Загальна англійська» для дорослих у школі Loxdale
Loxdale School Summer General English Course

Джерело: Summer General English Course URL: https://www.loxdale.com/adultenglish-courses/
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Курс «Літній інтенсив з англійської мови» для дорослих у школі Loxdale
Loxdale School Summer Intensive English Course

Джерело: Summer Intensive English Course URL: https://www.loxdale.com/adultenglish-courses/
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Курси «Англійська мова та Мистецтво» / «Англійська мова і Театр» у
школі Loxdale
Loxdale School English and Art Course / English and Drama Course
A

B

Джерело: English and Drama Course URL: https://www.loxdale.com/adultenglish-courses/
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Курс «Англійська мова у родинному колі» у школі Loxdale
Loxdale School Summer Intensive English Course / Family Course

Джерело: Family Course URL: https://www.loxdale.com/adult-english-courses/
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Курси з англійської мови у Народному Університеті

A

Folkuniversitetet

B

Джерело: English Courses URL: https://www.folkuniversitetet.se/inenglish/english-courses/
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C

D

Джерело: English Courses URL: https://www.folkuniversitetet.se/inenglish/english-courses/
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E

F

Джерело: English Courses URL: https://www.folkuniversitetet.se/inenglish/english-courses/
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Курси з іноземної мови для дорослих у мовній школі Берліц

A

Berlitz School

Джерело: Improve Your Language Skills URL: https://www.berlitz.com/adults
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B

Джерело: Cultural Assessment URL: https://www.berlitz.com/adults
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Додаток Д
Довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження №0123/251 від 25.11.2019, Прикарпатський національний університет ім. В.
Стефаника
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Довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження №2369-Н
від 04.07.2019, Львівський національний університет ім. І. Франка
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Довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження №37/06
від 26.06.2019, ТОВ «Джентерм», Україна
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Довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження №5 від
24.12.2019 у мовній школі «Лінгва», м. Мукачево

