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у статті йдеться про проблеми вивчення іноземних мов в системі освіти дорослих. аналізуються тенден-
ції в цій області. розглядається досвід вивчення іноземних мов дорослими. вказано на необхідність зміни 
підходів до освіти дорослих. визначені подальші напрямки удосконалення підходів до вивчення іноземних 
мов в системі освіти дорослих.
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постановка проблеми. вища освіта все час-
тіше розглядається як ступінь або основа 

для подальшого професійного розвитку випус-
кника. тому усе більше значення набуває осві-
та дорослих, освіта упродовж життя. під такою 
освітою розуміються вже не лише епізодичні ви-
падки доучування, перенавчання або оновлення 
знань дорослих. 

освіту дорослих бачать як прогресуючий рух 
в особистому розвитку [4]. тим більше, як прави-
ло, первинні посади випускників вищих навчаль-
них закладів не забезпечують достатньою мірою 
задоволення потреб працівника і його сім'ї. ви-
никнення різноманітних можливостей особистого 
професійного розвитку мотивує фахівця отриму-
вати нові знання і навички, удосконалювати на-
явні, адаптувати їх до існуючих умов праці і до 
перспективних можливостей. випускник вищої 
школи може реалізовувати себе і як державний 
службовець, і як найманий працівник, і як осо-
ба вільної професії, і як підприємець. при цьому 
в різноманітних навчальних закладах післяди-
пломної освіти і самостійно він може здобувати 
відповідні знання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
останнім часом з’явилась значна кількість публі-
кацій, пов’язаних з проблемами освіти дорослих. 
Спостерігається тенденція розглядати освіту до-
рослих не просто як деякі окремі заходи, спрямо-
вані на вдосконалення окремих якостей дорослих 
людей, а як систему, яка охоплює велику кіль-
кість аспектів розвитку людини. освіта дорослих 
все частіше розглядається як освіта впродовж 
життя [4; 5; 6; 7]. окремі дослідники розглядають 
в своїх роботах проблеми розвитку дорослої лю-
дини з урахуванням основних проблем розвитку 
суспільства. досліджуються особливості духо-
вного та фізичного розвитку людини, роль мисте-
цтва у професійному становленні фахівця, фор-
мування комплексу знань про здоров’я людини 
[2; 4; 5]. об’єктом досліджень є традиційна стан-
дартизована освіта та різні форми неформальної 
освіти дорослих (творчі і навчальні об’єднання, 
громадські організації освітнього спрямування, 
індивідуальні і групові можливості вдосконален-
ня) [наприклад, 6; 7]. значна частина досліджень 
присвячена ролі нових інформаційних технологій 
в освіті дорослих [4; 5]. 

Невирішені раніше частини загальної проб-
леми. однією з проблем освіти дорослих є мов-
на підготовка. зростає потреба у досконалому 
володінні іноземною мовою, зокрема для вільно-

го спілкування в умовах професійної діяльності.  
дорослі часто висловлюють побажаннявдосконали-
ти навички читання іноземною мовою, що пов’язано 
з розширенням доступу до іншомовних письмових 
джерел інформації. також виникає потреба літе-
ратурно досконало створювати тексти іноземною 
мовою. все це можливо в освіті дорослих. 

тому метою даної статі є дослідження осо-
бливостей освіти дорослих з точки зору вивчен-
ня іноземних мов з урахуванням психологічних 
та соціальних особливостей дорослих людей.

Викладення основного матеріалу. не завжди 
кожен дорослий учень може достатньою мірою 
опанувати іноземну мову. це може бути пов'язано 
з недостатньою кількістю часу, яку зайнята до-
росла людина могла б приділити заняттям. відо-
мо, що вивчення іноземної мови вимагає значних 
витрат часу і зусиль [1]. іншою причиною часто 
є те, що використовувані при навчанні учбові ма-
теріали і методи не відповідають особливостям 
сприйняття і засвоєння, властивим дорослим.

Багато що залежить також від відповідності 
цілей вивчення іноземних мов і наявних можли-
востей дорослого. цілі вивчення іноземної мови 
дорослими можуть бути різні: від заучування 
необхідних фраз розмовної мови перед поїздкою 
в іншу країну до прагнення повністю опанувати 
мову, щоб повноцінно спілкуватися, читати, на 
слух знайомитися з різноманітними джерелами 
інформації на іноземних мовах, а хтось навіть 
ставить перед собою мету навчитися складати 
письмові тексти різного призначення, створюва-
ти придатні для публікації статті і книги на іно-
земній мові.

люди, що мають перед собою великі і різ-
нобічні цілі, бачать у вивченні мови (або навіть 
декількох мов) значне розширення своїх можли-
востей в професійній діяльності і в особистому 
житті. вони зацікавлені у вивченні різноманітних 
аспектів іноземної мови. разом з об'єктивними 
причинами на можливості вивчення іноземних 
мов впливають уявлення про вивчення мов, що 
склалися в сучасному інформаційному суспіль-
стві. тенденції в цій області дискутуються в на-
уковій і популярній літературі [напр., 2; 5]. 

наприклад, о.д. Мешков визначає і описує на-
ступні тенденції, «які останнім часом набули зна-
чного поширення … як в середовищі викладачів 
і методистів, так і в середовищі тих, хто вивчає 
іноземну мову» [2, с. 6]. це: 1) посилення прагма-
тизації з супутньою спеціалізацією навчання; 2) 
прагнення прискорити, полегшити і зробити при-
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ємнішим процес навчання; 3) посилення опори на 
емоційні і психологічні аспекти навчання; 4) і так 
звані, «рецептурні» аспекти в навчанні [2, с. 7]. 
о.д. Мешков, не заперечуючи повністю зазначені 
тенденції, застерігає від надмірного захоплення 
ними, а також від уявлення про названі підходи 
як про універсальний і всесильний засіб для ви-
вчення мови.

Безперечно, у сучасному світі сталися значні 
зміни в умовах вивчення іноземної мови. Мож-
на розглядати загальноосвітнє значення мов, 
згадавши висловлювання видатного мовознавця 
л.в. Щерби: «завдання усвідомити і сформулю-
вати . загальноосвітнє значення мов … є однією 
з основних проблем світової педагогіки» [2]. за-
гальноосвітнє значення іноземна мова має, пере-
важно, в середніх і вищих навчальних закладах, 
на спеціальностях, в яких для вирішення тео-
ретичних і практичних завдань не потрібно за-
стосування іноземної мови (за винятком окремих 
випадків, наприклад, робота в інших країнах). 

велика кількість інформації на рідній мові 
(особливо для поширених в світі мов) знижує 
мотивацію вивчення іноземної мови, оскільки 
у багатьох випадках можна знайти достатню для 
вирішення теоретичних і практичних завдань 
кількість інформації на рідній мові. цьому спри-
яє і збільшення кількості перекладів іноземних 
видань. але таке зниження мотивації характер-
не частіше для випадків пасивного застосування 
мови (читання із словником, переклад з іноземної 
мови). в той же час велика кількість інформації 
на одній мові є значною проблемою для представ-
ників інших мов, а також для осіб, зацікавлених 
в передачі необхідної інформації, наявної на од-
ній мові, представникам інших мов. це відбува-
ється тому, що величезна кількість інформації 
залишається неперекладеною, оскільки з такої 
кількості можуть бути перекладені і в майбут-
ньому опубліковані далеко не усі тексти. авто-
рам же або власникам авторських прав текстів 
на їх рідній мові слід в таких ситуаціях діяти 
активніше. якщо вони зацікавлені, щоб пред-
ставники інших мов ознайомилися з їх текстами 
(чи з інформацією про їх тексти), їм вже не слід 
чекати, коли ці тексти оберуть для перекладу 
з величезних масивів інформації. замість цього 
повинно домінувати прагнення самим (за своєю 
ініціативою) перекласти ці тексти на іноземну 
мову або ж дати усну або письмову інформацію 
про них для представників інших мов. це моти-
вує активне оволодіння письмовою і усною мовою 
(усне та письмове мовлення) на іноземній мові, 
як для перекладачів, так і для інших фахівців.

розглядаючи тенденції, які впливають на ви-
вчення іноземних мов у сучасному світі, можна 
також зазначити, що вони виникли не випадково, 
і не лише із-за неправильних (чи неоптимальних) 
уявлень методистів і викладачів про вивчення 
іноземних мов. звичайно, один і той же метод 
може бути більш-менш ефективним для різних 
людей. Більш обдаровані до вивчення мов мо-
жуть освоїти мову швидше і ефективніше. праг-
нення до всебічного глибокого володіння мовою, 
що дозволяє вирішувати велике коло комуніка-
тивних завдань, передавати щонайтонші відтінки 
думки в відповідності з нормою і стилем, вимагає 
різноманітних методів і підходів. але не кожен 

і не в кожній життєвій і професійній ситуації по-
требує такого володіння мовою і має для цього 
досить можливостей. діяльність, пов'язана з від-
відуванням багатьох країн і контакти з представ-
никами багатьох мов вимагають також знання 
багатьох мов, хоча іноді тільки на короткий час – 
для короткострокових поїздок і для вирішення 
окремих завдань. тому і виникають методи (при-
йоми) для вивчення мови тільки в тих межах, 
які потрібні для вирішення конкретних вузьких 
комунікативних завдань. це є однією з причин 
виникнення тенденції прагматизации у вивченні 
іноземних мов.

інтерес нині представляє і досвід людей, що 
успішно освоїли одну або декілька іноземних 
мов (часто, будучи вже дорослими і знаходячись 
в неоптимальних умовах), які вміло застосову-
ють їх в практичній діяльності. Гідним уваги ба-
читься досвід вивчення іноземних мов угорської 
лінгвістки, перекладачки і поліглота като ломб, 
викладений в її книзі «як я вивчаю мови», вида-
ною в перекладі російською мовою у видавництві 
«прогрес» (Москва) в 1978 році [1]. не дивля-
чись на те, що досвід, що розглядається в книзі, 
здобутий декілька десятиліть тому, коли ще не 
було сучасних методик вивчення іноземних мов 
і сучасних наукових уявлень про розумову ді-
яльність людини, а також різноманітних техніч-
них засобів на основі інформаційних технологій, 
узагальнений досвід відомої лінгвістки є цікавим 
і актуальним. те, що вона досягла в складних 
умовах обмеженої інформації і часто за відсут-
ності мовного середовища, а також при недоско-
налих технічних засобах навчання, в сучасних, 
сприятливіших умовах може допомогти дорос-
лій людині освоїти іноземну мову на необхідному 
йому рівні (чи хоч би на рівні, що дозволяє ви-
рішувати окремі комунікативні завдання).

цікавими бачаться багато положень, сформу-
льованих угорською лінгвісткою на основі влас-
ного досвіду. наведемо деякі з них: «Мозок до-
рослої людини чинить опір, коли повторюється 
те, що він чує (на відміну від мозку дитини)». 
тому в процесі повторення з метою вивчення 
іноземної мови дорослій людині необхідно докла-
дати значні зусилля [1, с. 51]. часу, який дорос-
ла людина зазвичай витрачає на вивчення іно-
земної мови, зазвичай недостатньо для набуття 
грунтовних і стійких знань [1, с. 53]. като ломб 
рекомендує як мінімум 10-12 годин активних за-
нять іноземною мовою на тиждень. за її словами 
: «час, витрачений на вивчення, буде марним, 
якщо не досягти певної щільності занять на тиж-
день, і ще краще – на день». у випадку неста-
чі часу рекомендується «підключати вивчення 
мови до роботи, відпочинку або розваги» [1, с. 53].  
като ломб влучно помічає, наводячи слова до-
слідника і. талаши із статті «викладання інозем-
них мов» [1, с. 180], що доросла освічена людина, 
що говорить на іноземній мові, «тяжко пережи-
ває напруження, яке виникає всякий раз між 
рівнем його духовної розвиненості і обмеженістю 
його можливості висловити цей рівень на інозем-
ній мові». Ствердження като ломб, що професій-
ні знання дорослого – «ключ, яким відчиняються 
ворота іноземної мови», означає рекомендацію 
дорослим учням працювати з текстами, близько 
пов'язаними тематично з їх роботою, професією. 
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у таких випадках професійні знання дозволя-
ють відчути значення іноземних слів і термінів, 
взаємозв'язок слів в тексті, оскільки тема близь-
ка дорослому за його професійною діяльністю 
[1, с. 58]. велика увага приділяється також ролі 
читання при вивченні іноземної мови [1, с. 59]. 
цікавим є також твердження про значення гра-
матики: «Без знання граматики людина може 
навчитися говорити тільки на рідній мові (але 
тільки навчитися говорити: писати без грамати-
ки не навчитися!)» [1, с. 65]. вивчення граматики 
як зведення «законів, що управляють мовними 
явищами» (л.в. Щерба) необхідно не лише для 
оволодіння усіма аспектами мови, але має і ве-
лике загальноосвітнє значення. «Граматика – це 
система. хто душею і серцем засвоїв граматику 
якої-небудь мови, хто пройшов виучку грамати-
ки, той підготовлений до систематизації в усіх 
галузях знань, які потребують системи. останнє 
відноситься, наприклад, і до органічної хімії», – 

зазначає като ломб, яка має окрім мовних знань 
і диплом природничого факультету університету 
[1, с. 13]. Слід додати, що уміння систематизувати 
знання набуває ще більшого значення в сучасну 
епоху, коли людину оточує величезна кількість 
різноманітної інформації. 

Висновки і перспективи подальшого розви-
тку. збереження високого професійного статусу 
на сьогодні вимагає постійного зростання про-
фесіоналізму, набуття якісних знань в широкій 
професійній області. знання іноземних мов за-
безпечує доступ до професійної інформації, до-
зволяє зберегти професіоналізм дорослої люди-
ни. перспективним для подальших досліджень 
може бути вивчення особливостей оптимізації 
читання іноземною мовою дорослими учнями 
з урахуванням нових досягнень міждисциплінар-
них досліджень, а також вивчення особливостей 
створення письмових текстів іноземною мовою, 
як проблеми освіти впродовж життя.
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ОбРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ

Аннотация
в статье идет речь о проблемах изучения иностранных языков в системе образования взрослых. анали-
зируются тенденции в этой области. рассматривается опыт изучения иностранных языков взрослыми. 
указано на необходимость изменения подходов к образованию взрослых. определены дальнейшие направ-
ления усовершенствования подходов к изучению иностранных языков в системе образования взрослых.
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foreign languages in adult’s education

summary
the article deals with the problems of foreign language study as an element of adult’s education.  
trends in the foreign language study are analyzed. the experience of language study for adults is consid-
ered. it is indicated on the necessity of changes in adult’s education. it should be carried out taking into 
account individual peculiarities of students.
Keywords: foreign language, adults, education, experience, tendency, methods.


