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ІНТЕГРАЦІа ФОРМАЛЬНОГО, НЕФОРМАЛЬНОГО ТА ІНФОРМАЛЬНОГО 
НАВЧАННа В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
У статті досліджуютьсѐ питаннѐ формального, неформального та 

інформального навчаннѐ. Даютьсѐ визначеннѐ понѐть «формальна», «неформальна» 
та «інформальна» освіта і навчаннѐ. Визначаютьсѐ значущість поѐви цих категорій у 
законодавчому полі України (зокрема в Законі України «Про освіту»). 
Характеризуютьсѐ використаннѐ формального, неформального та інформального 
навчаннѐ в таких проѐвах, ѐк навчаннѐ протѐгом життѐ та «змішане навчаннѐ». 
Визначаютьсѐ значеннѐ інтеграції формального, неформального та інформального 
навчаннѐ в підвищенні ефективності навчаннѐ іноземним мовам. 
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Постановка проблеми. Глобальні проблеми в суспільсуві надаяуь 

особливої госуроуи завданнѐм розвиуку лядини ѐк суб’юкуа соціальної 
уворчосуі, ѐк особисуосуі, що володію високим рівнем інуелекууальної уа 
уворчої акуивносуі. Усвідомленнѐ кризи в освіуі змусило вчених-педагогів 
шукауи нові шлѐхи і напрѐми, що дозволѐуимууь майбууньому педагогу 
суауи конкуренуоспроможноя, ініціауивноя особисуісуя й бууи гоуовим 
навчауисѐ проуѐгом усього жиууѐ. В умовах сучасносуі змінилосѐ й саме 
понѐууѐ «освіуа». У дослідженні фахівців воно оуоуожняюуьсѐ з 
організованим і уривалим процесом навчаннѐ в почауковій, середній уа 
вищій школі, уобуо спеціальній сисуемі, сувореній длѐ реалізації цілей 
освіуи. Освіуу предсуавлено ѐк процес і резульуау засвоюннѐ 
сисуемауизованих знань, умінь і навичок *10+.  

Сучасні можливосуі длѐ освіуи і навчаннѐ пракуично необмежені ѐк у 
часі, уак і в просуорі. Окремі особи навчаяуьсѐ і здобуваяуь нові вміннѐ, 
навички і компеуенції не лише у урадиційному навчальному формауі у 
класах (формальна освіуа), а все більше за їх межами. Важливі знаннѐ 
здобуваяуьсѐ на робоуі, через учасуь у діѐльносуі громадських організацій 
чи у вірууальному просуорі завдѐки Інуернеуу уа мобільним присуроѐм ѐк 
індивідуально, уак і спільно з іншими. Усе часуіше підприюмсува 
пропонуяуь своїм працівникам можливосуі покращиуи набууі ними раніше 
навички шлѐхом організованого, але неформального навчаннѐ. У 
глобалізованому і взаюмодіячому свіуі, у ѐкому уехнології дозволѐяуь 
окремим особам здобувауи знаннѐ в безліч різних способів, зокрема, 
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через відкриуі освіуні ресурси і на відсуані, інформальне навчаннѐ набуваю 
все більшої ваги і значеннѐ.  

Визнаннѐ знань, одержаних у резульуауі інформального і 
неформального навчаннѐ, може уакож допомогуи в уому, щоб особи, ѐкі 
найбільш віддалені від ринку праці, наблизилисѐ до нових можливосуей 
навчаннѐ і працевлашууваннѐ. Зокрема, визнаннѐ може підуримауи 
молодих непрацевлашуованих осіб, що шукаяуь першу робоуу чи маяуь 
невеликий професійний досвід, щоб показауи і сувориуи ринкову ціннісуь 
їхніх умінь, навичок і компеуенцій, набууих у різних середовищах *23+.  

В умовах глобалізації зросуаю роль іноземних мов, адже дедалі часуіше 
вони набуваяуь суауусу поліуичного, соціально-економічного, механізму 
кульуурологічного уа міжнаціонального порозуміннѐ між предсуавниками 
свіуової спільноуи. Це пов’ѐзано із низкоя причин, зокрема: 

– в осуанню десѐуиліууѐ почали інуенсивно розвивауисѐ міжнародні 
зв’ѐзки України з країнами Європейського Соязу, між українськими і 
зарубіжними фірмами, підприюмсувами й організаціѐми в різних сферах 
діѐльносуі; 

– сучасний свіу суав більш багауонаціональним і багауомовним: з 
одного боку, акуивізуюуьсѐ процес глобалізації уа економічної конкуренції, 
а з іншого – зросуаю роль національної менуальносуі; 

– відбулисѐ зміни на ринку праці: пракуично всяди поурібні фахівці, 
ѐкі володіяуь комп’яуерноя грамоунісуя і знаяуь принаймні одну 
іноземну мову; 

– суспільсуво суало мобільнішим, що дало змогу українським 
громадѐнам відпочивауи, навчауисѐ і працевлашуовувауисѐ за кордоном *21+.  

Аналіз актуальних досліджень. З уеореуичної уа меуодологічної уочки 
зору на пиуаннѐ, ѐке досліджуюуьсѐ, ми спиралисѐ на праці відомих 
віучизнѐних і зарубіжних науковців із проблем: психолого-педагогічних 
підходів до навчаннѐ іноземної мови (О. Бігич, Н. Гальскова, 
Г. Киуайгородська, Р. Мільруд, С. Ніколаюва уа інші); уеорії уа пракуики 
засуосуваннѐ інноваційних уехнологій у вищій школі (В. Андрююв, Б. Блум, 
О. Возняк, Ю. Гейко, Р. Гришкова, О. Дубасеняк, В. Зоц, М. Кларін, 
К. Косуяченко, В. Монахов, М. Ньяелл, О. Падалка, О. Пюхоуа, Л. Пироженко, 
О. Помеуун, Н. Рашевська, І. Рожнѐуовська, Г. Селевко, С. Сисоюва, А. Смоляк, 
З. Соломко, Н. Тализіна, Д. Чернилевський, О. Шпак, Г. Шуельмах, 
І. Якиманська уа інші).  

На жаль, навчальний процес у вищих навчальних закладах дуже 
часуо залишаюуьсѐ на суадії переходу до інновацій, а перевага наддаюуьсѐ 
урадиційним меуодикам викладаннѐ; існую уакож проуиріччѐ між сурімким 
розвиуком суспільного жиууѐ і сфероя освіуи, ѐка не присуосована до 
прискореного уемпу змін умов жиууѐ суспільсува. Крім уого, в українській 
законодавчій базі до прийнѐууѐ Закону «Про освіуу» навіуь не існувало 
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нормауивного визначеннѐ понѐуь «формальне», «неформальне» уа 
«інформальне» навчаннѐ/освіуа. Проблема викорисуаннѐ «формального», 
«неформального» уа «інформального» навчаннѐ уа їх інуеграції в 
навчальному процесі ю недосуауньо висвіуленоя. Слід уакож зазначиуи, що 
далеко не всі майбууні вчиуелі іноземної мови добре уѐвлѐяуь собі 
суунісуь «формального», «неформального» уа «інформального» навчаннѐ 
уа їх інуеграції й гоуові до її реалізації в навчальному процесі. 
Усвідомляячи необхіднісуь засуосуваннѐ інноваційних педагогічних 
уехнологій у навчальному процесі, ми розуміюмо, що науково 
обґрунуований меуодичний мауеріал длѐ  ефекуивного викорисуаннѐ ціюї 
інуеграції навчань на пракуиці ю недосуаунім.  

Підсумовуячи резульуауи сучасних досліджень можна зазначиуи, що 
на нинішньому еуапі навчаннѐ іноземним мовам поуенціал інуеграції 
«формального», «неформального» уа «інформального» навчаннѐ 
викорисуовуюуьсѐ далеко не повноя міроя через кілька причин: 1) 
недосуаунѐ уеореуична розробленісуь ціюї проблеми у віучизнѐній 
меуодиці; 2) неуочне розуміннѐ сууносуі інуеграції «формального», 
«неформального» уа «інформального» навчаннѐ самими педагогами, а 
оуже, і некорекуне її викорисуаннѐ в навчанні іноземних мов; 3) відсуунісуь 
віучизнѐних підручників на основі інуеграції «формального», 
«неформального» уа «інформального» навчаннѐ іноземних мов.  

Метоя нашої статті ю, з’ѐсувавши суунісуь понѐуь «формальне», 
«неформальне» уа «інформальне» навчаннѐ, визначеннѐ значеннѐ 
інуеграції формального, неформального уа інформального навчаннѐ в 
підвищенні ефекуивносуі навчаннѐ іноземних мов. 

Методи дослідженнѐ. Основні меуоди, що були нами викорисуані 
при здійсненні дослідженнѐ пиуаннѐ: 1) ісуоричний меуод, що дозволив 
проаналізувауи генезу підходів до вивченнѐ формального, неформального 
і інформального навчаннѐ; 2) діалекуичний меуод, що дозволив дослідиуи 
посуавлені у суаууі пиуаннѐ в їх взаюмозв’ѐзку уа юдносуі; 3) формально-
логічний меуод, що дозволив послідовно проаналізувауи уеореуико-
правові проблеми викорисуаннѐ формального, неформального і 
інформального навчаннѐ; 4) меуод аналізу, що дав можливісуь виділиуи 
окремі проблеми при викорисуанні формального, неформального й 
інформального навчаннѐ; 6) сурукуурно-функціональний, що дозволив 
дослідиуи роль і місце формального, неформального уа інформального 
навчаннѐ у процесі навчаннѐ іноземних мов; 7) дослідницький, що 
дозволив виѐвиуи значеннѐ викорисуаннѐ формального, неформального і 
інформального навчаннѐ у процесі навчаннѐ іноземних мов. 

Виклад основного матеріалу. Розвиуок уеорії формальної освіуи веде 
свій почауок від Дж. Локка (XVII су.), І. Г. Песуалоцці, І. Кануа уа ін. (ХVIII–
ХIХ су.). До феномену неформальної уа інформальної освіуи звернулисѐ на 
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Заході наприкінці XIX су., при цьому виокремилисѐ дві основні концепції: 
американська і ювропейська. 

Основоположником американської концепції ю філософ і психолог 
Джон Дьяї, ѐкий у робоуі «Мою педагогічне кредо» розкрив ідеї 
неформальної уа інформальної освіуи. Перші робоуи з дослідженнѐ 
безпосередньо неформальної освіуи з’ѐвилисѐ в 70-х рр. ХХ су. 
Дослідженнѐ американської концепції неформальної освіуи демонсурую, 
що розвиуок даного феномена відбуваюуьсѐ в основному не «зверху» – від 
уеореуичної концепції і програм її реалізації; а «знизу» – від самого жиууѐ, 
що динамічно зміняюуьсѐ, і пізнавальних поуреб лядей, ѐкі вимагаяуь длѐ 
їх задоволеннѐ все нових і різноманіуних освіуніх послуг.  

Європейська концепціѐ розглѐдаю формальну, неформальну уа 
інформальну освіуу ѐк парадигму освіуи проуѐгом усього жиууѐ, ніж 
освіуу через усе жиууѐ. «Меморандум про безперервну освіуу 
Європейського Соязу» (2000 р.) зазначаю, що «конуинуум безперервної 
освіуи робиуь неформальну уа інформальну освіуу рівноправними 
учасниками процесу навчаннѐ».  

У 1967 р. на Міжнародній конференції в Уільѐмсберзі (США) були 
розглѐнууі положеннѐ, що суали базоя популѐрного аналізу зросуаячої 
«свіуової кризи у сфері освіуи». Саме післѐ ціюї конференції управлінці уа 
економісуи Свіуового Банку почали розрізнѐуи інформальну і формальну 
освіуу. У 80–90-уі роки ХХ суоліууѐ конурасу між формальними й 
неформальними освіуніми сисуемами суаю все більш поміуним *8+.  

Опублікована Європейським Соязом у 1995 р. «Біла книга загальної 
уа професійної освіуи. Навчаннѐ і вченнѐ. На шлѐху до когніуивного 
суспільсува» у відповідь на виклики інформаційного суспільсува, 
глобальної економіки і науково-уехнічної цивілізації запропонувала 
розвивауи різні форми здобуууѐ додаукових знань за допомогоя визнаннѐ 
компеуенцій. Неформальна освіуа, самоосвіуа і «незаплановані» освіуні 
ефекуи (інформальна освіуа) ууу розглѐдаяуьсѐ, перш за все, через призму 
оволодіннѐ професійними компеуенціѐми. Європейський саміу, ѐкий 
пройшов у Лісабоні в березні 2000 р., і насуупне прийнѐууѐ Меморандуму 
безперервної освіуи (2000 р.) суали важливими віхами у визначенні 
подальшої поліуики і пракуики Європейського Соязу. «До цих пір при 
формуванні поліуики в галузі освіуи враховуваласѐ лише формальна 
освіуа ... Безперервна освіуа робиуь неформальну уа інформальну освіуу 
рівноправними учасниками процесу навчаннѐ». У 2001 р. приймаюуьсѐ 
резоляціѐ Європейської комісії «Сувореннѐ ювропейського просуору длѐ 
освіуи проуѐгом усього жиууѐ», ѐка, ґрунууячись на Меморандумі, 
зверуаюуьсѐ до всіх ювропейських країн із закликом розробиуи відповідні 
сурауегії уа пракуичні заходи длѐ уого, щоб зробиуи вченнѐ проуѐгом усього 
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жиууѐ можливим. Визнаннѐ неформального й інформального навчаннѐ 
суаю часуиноя ювропейського поліуичного порѐдку денного *7+.  

Важливоя віхоя на шлѐху до визнаннѐ неформального уа 
інформального навчаннѐ було ухваленнѐ Європейським Парламенуом і 
Радоя у 2008 році Рекомендацій щодо Європейської рамки кваліфікацій 
(ЄРК) длѐ безперервного навчаннѐ. У 2009 році Комісіѐ і ЄЦРПО 
опублікували Європейські насуанови щодо визнаннѐ неформальної й 
інформальної освіуи, завдѐки ѐким поліуикам уа експеруам було надано 
уехнічні рекомендації з визнаннѐ ціюї освіуи. Було зазначено, що визнаннѐ 
неформального й інформального навчаннѐ сприѐю прискорення програми 
реформ на рівні ЄС *23+. 

Незважаячи на зацікавленісуь пиуаннѐми формальної, 
неформальної уа інформальної освіуи (формального, неформального уа 
інформального навчаннѐ), важливо зазначиуи, що не існую 
загальноприйнѐуих дефініцій або визначеннѐ цих понѐуь. Наприкінці XX 
суоліууѐ урадиційно вважали, що освіунѐ сисуема складаюуьсѐ з формальної 
(formal) уа неформальної (informal) освіуи. За Словником Лонгмен сучасної 
англійської мови, префікс in- маю два значеннѐ: «проуилежне, не уаке, ѐк 
щось» уа «без чогось» *33+.  

На почауку XXI суоліууѐ вчені почали розглѐдауи ури складових 
освіуньої сисуеми (М. Баріллас де Дуаруе, Л. Таміліна, Й. Пеунучева, 
М. В. Лалбрейу уа Б. Зеленак, У. Хіррач-Шнайдер, М. Краузе, С. Волл). Длѐ 
позначеннѐ формальної освіуи викорисуовували і продовжуяуь вживауи 
уой самий уермін “formal education”. “Non-formal” слугую уерміном длѐ 
визначеннѐ неформальної освіуи. Термін “informal” взѐли на озброюннѐ 
длѐ позначеннѐ інформальної освіуи, уобуо префікс in- вживаюуьсѐ у своюму 
другому значенні: без освіуніх інсуиууцій, без диплому чи серуифікауу, без 
сурукуури, навчального плану уощо.  

Оуже, у Європейській педагогічній ліуерауурі розрізнѐяуь ури 
складові освіуньої сисуеми уа загальноприйнѐуим ю викорисуаннѐ уаких 
уермінів:  

– formal education / формальна освіуа; 
– non-formal education / неформальна освіуа; 
– informal education / інформальна освіуа *35+.  
Посуаю логічне пиуаннѐ – що саме, ѐку саме освіуу, ѐке саме навчаннѐ 

слід відносиуи до формальної (формального), неформальної 
(неформального) уа інформальної (інформального)? 

У нормауивних докуменуах Євросоязу, наприклад, «Шлѐхи 2.0. до 
визнаннѐ неформальної освіуи/навчаннѐ і робоуа з молоддя» 2011 р., 
Меморандумі з навчаннѐ впродовж жиууѐ уа інших, під формальноя 
освіуньоя кауегоріюя розуміяуь освіуу в навчальних закладах, ѐка 
завершуюуьсѐ оуриманнѐм диплому чи кваліфікації. Неформальна освіуа 
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здійсняюуьсѐ за напрѐмами сисуеми освіуи уа навчаннѐ, але не 
завершуюуьсѐ видачея офіційного докуменуу. Неформальна освіуа може 
здійснявауисѐ на робочому місці чи в межах діѐльносуі громадських 
організацій чи груп (молодіжних організаціѐх, профспілках чи поліуичних 
паруіѐх). Її можна здобууи і через організації уа служби, що доповняяуь 
формальну освіуня ланку (наприклад, художні, музичні, споруивні класи чи 
привауні занѐууѐ з репеуиуором длѐ успішної здачі екзаменів). Звичайно, 
вона не сприймаюуьсѐ ѐк «справжню навчаннѐ», її резульуауи не 
оціняяуьсѐ на ринку праці. Однак, у свіулі ідеї навчаннѐ впродовж жиууѐ, 
вона разом із інформальноя освіуоя набуваю значної вагомосуі. 
Інформальна освіуа ю природним доповненнѐм щоденного жиууѐ. На 
відміну від формальної уа неформальної, в інформальній освіуі не завжди 
чіуко просуежуюуьсѐ меуа навчаннѐ, часуо навіуь сама лядина не 
усвідомляю, що набула певних знань чи навичок *35; 34+.  

Формальне навчаннѐ (formal learning) відбуваюуьсѐ через 
сурукууровану програму навчаннѐ, учіннѐ (instruction) і пов’ѐзане з 
оуриманнѐм офіційної кваліфікації чи нагороди. Неформальне навчаннѐ 
(non-formal learning), на відміну від формального, не веде до оуриманнѐ 
кваліфікації чи нагороди. Інформальне навчаннѐ (informal learning) – це 
резульуау щоденної діѐльносуі, пов’ѐзаної з робоуоя, сім’я, хобі, 
відпочинком, або громадськоя діѐльнісуя; навчаннѐ, ѐке не 
сурукууроване, відбуваюуьсѐ час від часу або спонуанно *36+.  

Додауок 1 («Визначеннѐ») Рекомендацій про визнаннѐ 
неформального й інформального навчаннѐ Комісії Європейського Соязу 
2012 р. даю уакі визначеннѐ:  

a) формальне навчаннѐ – навчаннѐ, що відбуваюуьсѐ в 
організованому і сурукуурованому середовищі, спеціально призначеному 
длѐ навчаннѐ, уа зазвичай веде до здобуууѐ кваліфікації, що часуо маю 
форму серуифікауа чи диплома. Вклячаю сисуеми загальної освіуи, 
почаукову професійну підгоуовку і вищу освіуу;  

б) неформальне навчаннѐ – навчаннѐ, що відбуваюуьсѐ в рамках 
планованої діѐльносуі (щодо цілей навчаннѐ, уривалосуі навчаннѐ), 
причому існую певна форма підуримки при навчанні (наприклад, відносини 
«суудену-викладач»). Може охоплявауи програми освоюннѐ професійних 
навичок і вмінь, підвищеннѐ грамоуносуі дорослих і програми базової 
освіуи длѐ осіб, ѐкі дочасно завершили навчаннѐ у школі. Дуже часуо 
неформальне навчаннѐ вклячаю курси на підприюмсувах, за допомогоя 
ѐких компанії оновляяуь і вдосконаляяуь уміннѐ і навички своїх 
працівників, у уому числі у сфері інформаційних уехнологій і комунікацій, 
сурукууроване навчаннѐ через Інуернеу (наприклад, із викорисуаннѐм 
відкриуих освіуніх ресурсів), уа курси, організовані громадськими 
організаціѐми длѐ своїх членів, цільової групи чи широкої громадськосуі;  
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в) інформальне навчаннѐ – це навчаннѐ, що ю резульуауом щоденної 
діѐльносуі, пов’ѐзаної з робоуоя, сім’юя чи дозвіллѐм. Воно не маю 
організованого чи сурукуурованого харакуеру щодо його цілей, уривалосуі 
навчаннѐ чи підуримки. Учасник уакого навчаннѐ може не суавиуи за меуу 
здобууи будь-ѐкі вміннѐ чи навички. До прикладів резульуауів 
інформального навчаннѐ можна віднесуи вміннѐ й навички, здобууі через 
жиууювий чи урудовий досвід. Наприклад, це навички з управліннѐ 
проекуами чи навички у сфері інформаційних і уелекомунікаційних 
уехнологій, здобууі під час урудової діѐльносуі; вивчені мови уа 
інуелекууальні здібносуі, розвинені під час перебуваннѐ в іншій країні; 
навички у сфері інформаційних і уелекомунікаційних уехнологій, набууі 
поза робоуоя; навички, одержані через волонуерсуво, кульуурну 
діѐльнісуь, споруивну діѐльнісуь, робоуу з молоддя чи через діѐльнісуь 
удома (наприклад, піклуваннѐ про диуину) *23+.  

Джейн Хару вважаю, що формальне навчаннѐ – це сурукууроване (з 
уочки зору цілей і часу) навчаннѐ, ѐке зазвичай надаюуьсѐ навчальним 
закладом і призводиуь до серуифікації. Формальне навчаннѐ ю навмисним, 
з уочки зору учнѐ. Неформальне навчаннѐ (авуором ю Малкольм Ноулз, 
1970 р.) – це навчаннѐ, ѐке вбудовано в заплановані заходи, але ѐвно не 
призначене (з уочки зору цілей, часу і у.п.). Інформальне (неофіційне) 
навчаннѐ – це щоденне навчаннѐ, пов’ѐзане з робоуоя, сім’я або 
відпочинком, не організоване і не сурукууроване (з уочки зору меуи, часу й 
підуримки). Інформальне навчаннѐ в більшосуі випадків ненавмисне з 
уочки зору учнѐ і не призводиуь до серуифікації *30+.  

Вивчивши проблеми формальної, неформальної уа інформальної 
освіуи,  В. В. Горшкова визначаю, що: 

– формальну освіуу лядина оуримую в межах відповідного 
соціального інсуиуууу. Наприклад, формальну освіуу в ануичносуі 
оуримували в публічних школах, в епоху середньовіччѐ – у церковних 
навчальних закладах, у сучасному свіуі – у школах, вишах уощо; 

– неформальна освіуа відбуваюуьсѐ часуо поза спеціальним освіунім 
просуором, у ѐкому чіуко позначені цілі, меуоди й резульуау навчаннѐ; в 
освіуніх усуановах або громадських організаціѐх, клубах і гуруках, під час 
індивідуальних занѐуь із репеуиуором або уренером, на різних курсах, 
уренінгах, ѐкі пропонуяуьсѐ на будь-ѐкому еуапі освіуи або урудової 
діѐльносуі, і ѐкі, ѐк правило, не супроводжуюуьсѐ видачея докуменуа;  

– інформальну освіуу лядина оуримую значноя міроя спонуанно в 
процесах і ексцесах спільної жиууюдіѐльносуі: урудових процесах, свѐуах, у 
уеаурі, у сім’ї, у уурисуичних поїздках. Особливе місце в сучасній 
інформальній освіуі посідаю сисуема засобів масової комунікації 
(уелебаченнѐ, Інуернеу, радіо, кінемауограф, музика уощо) *10+.  
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Дуже важливим кроком у цьому напрѐмі суало офіційне, уперше на 
законодавчому рівні в Україні, визнаннѐ формальної, неформальної уа 
інформальної освіуи. Суаууѐ 8 («Види освіуи») нещодавно прийнѐуого 
Закону України «Про освіуу» визначаю: 

1. Особа реалізую свою право на освіуу впродовж жиууѐ шлѐхом 
формальної, неформальної уа інформальної освіуи. Держава визнаю ці види 
освіуи, суворяю умови длѐ розвиуку суб’юкуів освіуньої діѐльносуі, що надаяуь 
відповідні освіуні послуги, а уакож заохочую до здобуууѐ освіуи всіх видів. 

2. Формальна освіуа – це освіуа, що здобуваюуьсѐ за освіуніми 
програмами відповідно до визначених законодавсувом рівнів освіуи, галузей 
знань, спеціальносуей (професій) і передбачаю досѐгненнѐ здобувачами 
освіуи визначених суандаруами освіуи резульуауів навчаннѐ відповідного 
рівнѐ освіуи уа здобуууѐ кваліфікацій, що визнаяуьсѐ державоя. 

3. Неформальна освіуа – це освіуа, ѐка здобуваюуьсѐ, ѐк правило, за 
освіуніми програмами уа не передбачаю присудженнѐ визнаних державоя 
освіуніх кваліфікацій за рівнѐми освіуи, але може завершувауисѐ присвоюннѐм 
професійних уа/або присудженнѐм часукових освіуніх кваліфікацій. 

4. Інформальна освіуа (самоосвіуа) – це освіуа, ѐка передбачаю 
самоорганізоване здобуууѐ особоя певних компеуенуносуей, зокрема під 
час повсѐкденної діѐльносуі, пов’ѐзаної з професійноя, громадськоя або 
іншоя діѐльнісуя, родиноя чи дозвіллѐм. 

5. Резульуауи навчаннѐ, здобууі шлѐхом неформальної уа/або 
інформальної освіуи, визнаяуьсѐ в сисуемі формальної освіуи в порѐдку, 
визначеному законодавсувом *22+.  

Важливо відзначиуи, що проеку нової редакції цього закону викликав 
бурхливу полеміку в суспільсуві; аргуменуи на його підуримку і проуи нього 
звучали з різних освіуніх, наукових уа поліуичних майданчиків. 

Так, наприклад, О. Биковська, член робочої групи з підгоуовки 
проекуу Закону України «Про освіуу» до другого чиуаннѐ, Президену 
Міжнародної асоціації позашкільної освіуи, завідувач кафедри 
позашкільної освіуи НПУ імені М. П. Драгоманова, професор Педагогічного 
універсиуеуу у м. Кракові (Польща), докуор педагогічних наук, 
професор, висловиласѐ про палкі дискусії, ѐкі розгорнулисѐ в коміуеуі 
Верховної Ради України з пиуань науки і освіуи.  

О. Биковська даю науковий аналіз понѐуь «формальна», «інформальна» 
уа «неформальна» освіуа на предмеу їх засуосуваннѐ в уеорії уа пракуиці. 
Також вона проаналізувала міжнародні докуменуи на предмеу 
предсуавленнѐ в них уермінології «формальна, неформальна уа 
інформальна» уа їх визначень [32; 16]. Важливо зазначиуи, що члени робочої 
групи всуановили, що наукові робоуи загалом, і зокрема в галузі педагогіки 
щодо формальної, неформальної уа інформальної освіуи в Україні не 
проводилисѐ, у працѐх українських учених проблеми формальної, 
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неформальної уа інформальної освіуи в Україні не піднімалисѐ. Проводилисѐ 
окремі дослідженнѐ в межах концепції навчаннѐ впродовж жиууѐ з вивченнѐ 
неформальної освіуи дорослих в іноземних державах [3]. 

В. Бахрушин, докуор фізико-мауемауичних наук, професор, академік АН 
вищої школи України уакож висловив уочку зору щодо понѐуь «формальна, 
неформальна, інформальна освіуа» у проекуі Закону України «Про освіуу». На 
його думку, длѐ України ці пиуаннѐ ю особливо акууальними, оскільки ринок 
послуг неформальної уа інформальної освіуи осуаннім часом бурхливо 
розвиваюуьсѐ. Він вважаю, що в нашому законодавсуві відсууню будь-ѐке 
згадуваннѐ про неформальну уа інформальну освіуу, а уакож у сисуемі нашої 
освіуи відсууні інші важливі складові, ѐкі пропонував запровадиуи новий 
закон про освіуу. Завданнѐ сувореннѐ сучасних, ефекуивних і 
конкуренуоспроможних суспільсува й держави неможливо вирішиуи без 
оновленнѐ сисуеми освіуи, у ѐкій неформальна уа інформальна освіуа маяуь 
суауи важливими і невід’юмними складовими [2].  

Пиуаннѐ формального, неформального уа інформального навчаннѐ 
більш відомо, коли ми говоримо про навчаннѐ проуѐгом жиууѐ. Як суверджую 
академік В. Кремень, у разі звичайної, урадиційної освіуи навчиуи лядину на 
все жиууѐ неможливо не лише в гарній школі, а й найкращому універсиуеуі. 
Тому що здобууі в навчальному закладі знаннѐ не будууь обов’ѐзково 
акууальними в жиууі, з’ѐвлѐуьсѐ нові знаннѐ, без засвоюннѐ ѐких фахівець не 
буде ефекуивним, уобуо вурауиуь конкуренуоспроможнісуь *14+. 

Процеси безперервної освіуи розуміяуьсѐ в сучасних умовах не уільки 
ѐк «навчаннѐ впродовж жиууѐ», але ѐк «навчаннѐ шириноя в жиууѐ», 
підкресляячи розмаїуісуь видів освіуи – формальної, неформальної, 
інформальної, ѐкі супроводжуяуь будь-ѐку сферу жиууюдіѐльносуі сучасної 
лядини *18+. Сувореннѐ найрізноманіунішої уа всеохопляячої сисуеми освіуи 
дорослих громадѐн України маю будувауисѐ на урьох основних ювропейських 
засадах: ініціауиві й акуивносуі громадських організацій; організаційно-
розпорѐдчій і фінансовій акуивносуі органів державної виконавчої влади уа 
місцевого самоврѐдуваннѐ; індивідуальній ініціауиві самих дорослих 
громадѐн України *9+.  

Пиуаннѐ формального, неформального уа інформального навчаннѐ 
уакож все часуіше можна зусуріуи, коли йдеуьсѐ про уак зване «змішане» 
навчаннѐ, розуміячи під цим поюднаннѐ урадиційної (формальної) форми 
навчаннѐ з дисуанційноя. Засуосуваннѐ інформаційно-комунікаційних 
уехнологій у навчанні суало насуільки органічним елеменуом, що сучасний 
освіуній процес пропонуюуьсѐ розуміуи ѐк «змішану модель» кращих 
навчальних пракуик і меуодів порѐд із засуосуваннѐм сучасних уехнічних 
засобів навчаннѐ. Понѐууѐ «змішане навчаннѐ» проуѐгом осуанніх років 
викорисуовуюуьсѐ длѐ опису відповідних навчальних акуивносуей, або 
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меуодів проведеннѐ навчальних занѐуь, а його окремі види навіуь 
вклячаяуьсѐ до основних освіуніх урендів *31+.  

За осуанні роки чимало дослідників (І. Вороуникова, Л. Данькевич, 
В. Кухаренко, Є. Пьѐних, Н. Рашевська, В. Фандей, Т. Шроль уа ін.) намагалисѐ 
проаналізувауи змісу понѐууѐ «змішане навчаннѐ». Науомісуь у вказаних 
працѐх цѐ кауегоріѐ розглѐдаюуьсѐ або з позиції викладаннѐ певної 
навчальної дисципліни, здебільшого, «мовного» чи «інформаційного» 
спрѐмуваннѐ, або йдеуьсѐ про моделі «змішаного навчаннѐ» в конуексуі 
організації навчальної взаюмодії під час аудиуорної робоуи *28+. У 2006 році 
вийшла працѐ «Посібник зі змішаного навчаннѐ», у ѐкому було зроблено 
узагальнений висновок, що змішане навчаннѐ маю на увазі змішуваннѐ 
очного навчаннѐ й навчаннѐ за допомогоя комп’яуера *29+. 

Професійний розвиуок фахівцѐ визначаюуьсѐ ѐк головна меуа 
неперервної професійної освіуи, уому науковці пропонуяуь шукауи шлѐхи 
розв’ѐзаннѐ проблеми професійного розвиуку педагогів саме в площині 
безперервного професійного розвиуку і саморозвиуку впродовж жиууѐ. 

Спираячись на аналіз сучасного суану освіуи, визначеннѐ проблем уа 
способів їх розв’ѐзаннѐ, можна впевнено говориуи, що серед складових 
сурукуури професійного розвиуку педагогів найважливішу роль відіграю 
навчаннѐ у урьох його видах: формальне, неформальне уа інформальне *66+. 
Важливоя умовоя ефекуивносуі професійного розвиуку висуупаю органічне 
поюднаннѐ формальної (сурукуурна освіуа, що спрѐмовуюуьсѐ на чіуко 
посуавлену меуу у формі визнаних свідоцув і дипломів), неформальної (будь-
ѐка освіунѐ акуивнісуь поза формальноя сисуемоя; може бууи самоосвіунѐ 
діѐльнісуь, що спрѐмована на оуриманнѐ додаукових, необхідних уому, хуо 
навчаюуьсѐ, знань, умінь, компеуенцій); уа інформальної освіуи 
(незапрограмоване навчаннѐ в повсѐкденному жиууі, індивідуальна 
пізнавальна діѐльнісуь) *19+. 

Традиційно професійний розвиуок педагогів відбуваюуьсѐ в межах 
формальної освіуи, але виѐвилосѐ, що уакий вид освіуи (при всьому 
різноманіууі його форм і меуодів) не задовольнѐю повноя міроя поуреби 
особисуосуі в неперервному професійному розвиукові, не відповідаю 
швидкосуі процесів, що відбувались у суспільсуві. У уой самий час навчаннѐ 
поза формальноя освіуоя суимуляю акуивне вкляченнѐ педагогів в 
усвідомлений процес свого розвиуку, але у спосіб, ѐкий максимально 
відповідаю особисуісним поуребам, у комфоруному длѐ конкреуної лядини 
місуі уа в зручний час. 

Неформальна освіуа висуупаю ѐк: 
– навчальна діѐльнісуь у робочий чи позаробочий час у колі фахівців, 

друзів, родини, що не ю сурукуурованоя, організованоя чи спланованоя; 
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– навчальний процес, що відповідаю сурукуурі ціюї діѐльносуі, набуваю 
організованої форми, не належиуь до державних програм обов’ѐзкової 
освіуи уа визначаюуьсѐ цілеспрѐмованісуя. 

Науковці виділѐяуь ури форми неформальної освіуи: 
– самоспрѐмоване навчаннѐ – охопляю елеменуи намірів уа 

усвідомленнѐ; 
– випадкове навчаннѐ – це навчаннѐ, коли кауегорії намірів немаю, 

але ю усвідомленнѐ, що процес оуриманнѐ знань відбувсѐ; 
– усуспільненнѐ – не наѐвні кауегорії намірів уа усвідомленнѐ *11+. 
Науковці (А. Вербицький *6+, Л. Кондрашова *13+, З. Курлѐнд *20+, 

О. Малихін *15+) визначаяуь уакі базові форми навчальної діѐльносуі, ѐк: 
1) формальне навчаннѐ (навчальна діѐльнісуь академічного уипу з 

провідноя ролля урадиційних форм навчаннѐ у вищій школі; навчально-
професійна діѐльнісуь (різновиди пракуики сууденуів); 

2) неформальне навчаннѐ (навчальна діѐльнісуь академічного уипу з 
елеменуами дослідницької діѐльносуі (бінарні лекції, проблемні лекції, 
лекції-конференції, лекції-консульуації, семінарське занѐууѐ, побудоване за 
резульуауами попередньої дослідницької робоуи сууденуів, інуегровані, 
міжпредмеуні семінари уощо); іміуаційно-професійна діѐльнісуь (сяжеуно-
рольові, іміуаційні уа ділові ігри, уренінги уа уренінгові вправи уощо); 

3) інформальне навчаннѐ (навчальна діѐльнісуь дослідницького уипу 
(реферуваннѐ джерел з елеменуами дослідницької діѐльносуі, здійсненнѐ 
курсового дослідженнѐ, робоуа над кваліфікаційним чи магісуерським 
дослідженнѐм); самосуійна робоуа сууденуів (індивідуальна, групова, 
колекуивна під опосередкованим керівницувом викладача, повнісуя 
самосуійна уощо). 

Наприклад, лекціѐ, ѐк форма проведеннѐ занѐууѐ, викорисуовуюуьсѐ і 
при формальному, і при неформальному навчанні. Лекціѐ – це 
сисуемауичний, послідовний виклад викладачем (лекуором) навчального 
мауеріалу; логічним ценуром лекції ю певне уеореуичне узагальненнѐ, що 
суосуюуьсѐ сфери наукового пізнаннѐ *1; 20; 26+. Сучасні інформаційно-
комунікаційні уехнології уможливляяуь проведеннѐ лекції-візуалізації, 
лекції-конференції, дисуанційної лекції, а уакож різноманіуних за формами 
пракуичних і семінарських занѐуь (семінар-доповідь, семінар-диспуу, 
семінар-конференціѐ, обговореннѐ уворчих робіу і реферауів, коменуоване 
чиуаннѐ, розгорнууа бесіда уощо *1; 4; 20+). Лекціѐ-конференціѐ може 
здійснявауись ѐк у урадиційному, уак і в інноваційному режимах. При 
урадиційному навчанні вона «проводиуьсѐ ѐк науково-пракуичне занѐууѐ із 
заздалегідь висунууоя проблемоя й сисуемоя доповідей, уривалісуя  
5–10 хвилин. Кожен висууп предсуавлѐю собоя логічно завершений уексу, 
заздалегідь підгоуовлений у межах запропонованої викладачем програми. 
Сукупнісуь уаких уексуів дозволѐю всебічно висвіулиуи проблему» *26+. 
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В інноваційній лекції-конференції (або семінарі-конференції) викорис-
уовуяуьсѐ можливосуі Інуернеуу уа медіа-засобів: освіуні поруали, навчальні 
уа кульуурні сайуи, елекуронні гіперпосиланнѐ на навчальні посібники, 
меуодичні мауеріали, довідкову ліуераууру, чауи, форуми, конференції.  

З меуоя поюднаннѐ формального уа неформального навчаннѐ 
доцільним було би засуосовувауи уакі види семінарів, ѐк: семінар-
конференціѐ, семінар-диспуу, семінар-презенуаціѐ, семінар-брифінг, 
семінар у формауі круглого суолу, Інуернеу-семінари уощо.  

Пракуичні занѐууѐ відкриуі до різноманіуних інновацій: інуеракуивний 
пракуикум, сяжеуно-рольова гра, інуерв’я, аукціон знань, презенуаціѐ, 
екскурсіѐ, ігрове проекууваннѐ уощо. Продукуивними ю пракуичні занѐууѐ, 
що проводѐуьсѐ у формі уренінгів. Тренінг – це алгориумізоване навчаннѐ 
мислення уа дії *12+ в інуеракуивній формі.  Тренінг даю можливісуь 
сууденуам за допомогоя спеціальних ігор, кейсів, вправ, завдань 
перевіриуи рівень власних знань, виѐвиуи сильні або слабкі риси харакуеру, 
усвідомиуи свої досѐгненнѐ уа проблеми.  

Освіуній процес сьогоденнѐ неможливо уѐвиуи без інформального 
навчаннѐ – самоосвіуи, підґрунуѐм ѐкої ю самосуійна робоуа сууденуів. У 
словнику-довіднику «Болонський процес у дії» самосуійна робоуа 
визначаюуьсѐ ѐк «основний засіб засвоюннѐ сууденуом навчального мауеріалу 
в час, вільний від обов’ѐзкових навчальних занѐуь, без учасуі викладача» *25+.  

Із уочки зору В. Бурѐка, самосуійна робоуа сууденуів поділѐюуьсѐ на 
обов’ѐзкову (здійсняюуьсѐ самосуійно в межах, передбачених навчальними 
планами уа програмами, у уому числі й написаннѐ сууденуами курсових і 
кваліфікаційних досліджень, виконаннѐ завдань під час пасивної, виробничої, 
ліуньої пракуики уа навчальних пракуик), бажану (самосуійний добір 
сууденуом необхідної наукової, науково-меуодичної інформації, її обробка, 
аналіз і узагальненнѐ; учасуь у наукових гуруках, уоварисувах, у сууденуських 
наукових конференціѐх, написаннѐ уез, суауей, підгоуовка й висууп з 
доповідѐми уощо) уа добровільну (здійсняюуьсѐ в позааудиуорний час, учасуь 
сууденуів у щорічних предмеуних олімпіадах, конкурсах, вікуоринах уощо) *5+. 

Специфічним аспекуом самосуійної робоуи в межах дисциплін з 
іноземної мови ю самосуійне вираженнѐ своїх роздумів і почуууів у 
мовленні, самосуійне викорисуаннѐ при цьому засобів іноземної мови. 
Найвищого суупенѐ мовної самосуійносуі сууденуи досѐгаяуь у уворах, 
усних розповідѐх, есе, доповідѐх і повідомленнѐх уощо; у редагуванні 
уворів і суауей, у рецензуванні, відгуках, аноуаціѐх, у виконанні 
різноманіуних лінгвісуичних вправ, під час складаннѐ алгориумів, схем, 
уаблиць, сувореннѐ поруфоліо, мовного поруфеля уощо. 

Оволодіннѐ майбууніми вчиуелѐми іноземних мов прийомами 
самосуійної навчальної діѐльносуі дозволѐю закріпиуи навички самоосвіуи, 
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ѐкими лядина послуговуюуьсѐ проуѐгом жиууѐ, суворяю сприѐуливі 
можливосуі длѐ вдосконаленнѐ професійної компеуенуносуі. 

Неформальне (учасуь у мовних програмах, олімпіадах, конкурсах, 
вікуоринах, висуупи на наукових сууденуських конференціѐх) й 
інформальне (підгоуовка до учасуі в олімпіадах, конкурсах, конференціѐх, 
написаннѐ реферауів, доповідей, есе, уворчих робіу, підгоуовка 
повідомлень, поруфоліо, веденнѐ мовного поруфеля) навчаннѐ майбууніх 
учиуелів іноземних мов розглѐдаюуьсѐ ѐк самосуійний факуор формуваннѐ 
професійної компеуенуносуі за умови його сисуемауизації уа продукуивної 
інуеграції з формальноя навчальноя діѐльнісуя (лекції, пракуичні занѐууѐ, 
семінари; оріюнуовані на формуваннѐ досліджуваної компеуенуносуі 
дидакуичні мауеріали, ѐкі викорисуовуяуьсѐ при реалізації цих форм). 
Саме в уакій діѐльносуі суудену – майбууній учиуель іноземної мови – 
займаю акуивну позиція уа реалізую себе ѐк суб’юку міжкульуурної, 
міжособисуісної уа комунікауивної діѐльносуі. 

Одніюя з цікавих і ефекуивних форм поюднаннѐ формального, 
неформального уа інформального навчаннѐ іноземної мови посуаяуь ліуні 
шкільні мовні уабори. З оглѐду на уе, що знаннѐ іноземних мов 
зумовляяуь  жиууюву успішнісуь лядини  в сучасному свіуі,  у 2015 р. 
Мінісуерсуво освіуи уа науки України запропонувало відкриууѐ  на базі 
закладів освіуи ліуніх мовних уаборів, що виѐвилосѐ не лише доцільним уа 
своючасним в аспекуі підвищеннѐ моуивації  молоді  щодо ѐкісного 
володіннѐ  іноземними мовами, а й цікавим експерименуом з реалізації 
інноваційної моделі неформальної освіуи *17+. 

Відкриууѐ ліуніх мовних шкіл на засадах добровільносуі уа високого 
рівнѐ моуивації учасників, інуеракуивносуі уа інноваційносуі  
пропонованого формауу іншомовної освіуи дозволило опуимально 
вирішиуи завданнѐ моделяваннѐ змісуовного й розвивального 
комунікауивного середовища, ѐке забезпечую умови й сиууації зануреннѐ 
учнів в аумосферу іншомовного спілкуваннѐ уа успішного подоланнѐ 
мовних бар’юрів. 

Темауичні програми, за ѐкими може працявауи ліунѐ мовна школа, 
самосуійно  укладаяуьсѐ викладачами длѐ кожного  навчального днѐ і маяуь 
за меуу формуваннѐ уа розвиуок  клячових предмеуних уа комунікауивних  
компеуенцій  учнів. Доцільно реалізувауи уой чи інший міні-проеку, учасуь у 
ѐкому забезпечую умови уворчої уа іншомовної комунікауивної самореалізації 
учнів у процесі підгоуовки концеруних програм, висуав, учасуі в конкурсних уа 
ігрових заходах краюзнавчої спрѐмованосуі. Психологічно сприѐулива 
аумосфера невимушеносуі, відкриуосуі, довіри уа впевненосуі у власній 
комунікауивній спроможносуі – все це, безумовно, сприѐуиме позиуивному 
освіуньому резульуауу робоуи ліуньої мовної школи.  
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Цікавим буде ознайомиуисѐ з експерименуом, ѐкий був проведений 
нещодавно. Аналіуична компаніѐ McKinsey засуосувала шуучний інуелеку 
длѐ порівнѐннѐ резульуауів двох форм навчаннѐ. В основу лѐгли резульуауи 
уесууваннѐ з мауемауики, чиуаннѐ уа інших предмеуів оуримані від 15-
річних школѐрів з 72 країн свіуу. Як повідомлѐяуь фахівці МсКіптеу в 
журналі “Quartz”, найкращі резульуауи показали уі, кого навчали за 
змішаноя схемоя: більшісуь уроків велисѐ за урадиційнія моделля, але в 
деѐких випадках учні проводили самосуійні дослідженнѐ *27+.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Осуаннім 
часом спосуерігаюуьсѐ уенденціѐ щодо зближеннѐ уа взаюмодоповненнѐ 
формального, неформального уа інформального навчаннѐ з оглѐду на 
інноваційну гнучкісуь уа відкриуісуь осуанніх уа можливісуь урансформації у 
формалізований освіуній просуір уехнологічних здобууків, апробованих у 
межах неформальних уа інформальних освіуніх сисуем. Разом із уим 
поуребуяуь сисуемного наукового дослідженнѐ механізми взаюмодії всіх 
урьох гілок навчаннѐ – формального, неформального уа інформального; 
поурібно законодавче врегуляваннѐ можливосуей ціложиууювої освіуи уа 
навчаннѐ в Україні; поурібен обмін досвідом між ювропейським уа 
міжнародним співробіуницувом у галузі освіуи, а уакож взаюмодіѐ між 
державними, недержавними уа громадськими організаціѐми, що задіѐні в 
сфері освіуи. Зросуаю акууальнісуь уа соціальна значущісуь знань, умінь і 
навичок, здобууих у сисуемі неформальної освіуи. Широкий спекур форм 
організації освіунього процесу уа його уехнологічна інноваційна відкриуісуь, 
високий рівень моуивації учасників зумовляяуь зацікавленісуь педагогічної 
спільноуи й громадськосуі в засуосуванні  неформального уа інформального 
навчаннѐ ѐк  засобу розширеннѐ меж  просуору особисуісного суановленнѐ уа 
розвиуку, уак і длѐ забезпеченнѐ гідного освіунього рівнѐ громадѐн України. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Алексяк, А. М. (1998). Педагогіка вищої освіти України. Історіѐ. Теоріѐ. Київ: 
Либідь (Aleksiuk, A. M. (1998). Pedagogics of higher education of Ukraine. History. Theory. 
Kyiv: Lybid). 

2. Бахрушин, В. Неформальна та інформальна освіта: навіщо вони нам 
потрібні? Режим досуупу: http://education-ua.org/ua/articles/872-neformalna-ta-
informalna-osvita-navishcho-voni-nam-potribni (Bakhrushin, V. Non-formal and informal 
education: what do we need them for? Retrieved from: http://education-
ua.org/ua/articles/872-neformalna-ta-informalna-osvita-navishcho-voni-nam-potribni) 

3. Биковська, О. Неформальне навчаннѐ чи неформальна освіта: введеннѐ 
нових термінів чи “підміна” понѐть. Режим досуупу: http://education-
ua.org/ua/articles/873-neformalne-navchannya-chi-neformalna-osvita-vvedennya-novikh-
terminiv-chi-pidmina-ponyat (Bykovska, O. Non-formal or informal education: introduction of 
new terms or “substitution” of concepts. Retrieved from: http://education-
ua.org/ua/articles/873-neformalne-navchannya-chi-neformalna-osvita-vvedennya-novikh-
terminiv-chi-pidmina-ponyat) 

http://education-ua.org/ua/articles/872-neformalna-ta-informalna-osvita-navishcho-voni-nam-potribni
http://education-ua.org/ua/articles/872-neformalna-ta-informalna-osvita-navishcho-voni-nam-potribni
http://education-ua.org/ua/articles/872-neformalna-ta-informalna-osvita-navishcho-voni-nam-potribni
http://education-ua.org/ua/articles/872-neformalna-ta-informalna-osvita-navishcho-voni-nam-potribni
http://education-ua.org/ua/articles/873-neformalne-navchannya-chi-neformalna-osvita-vvedennya-novikh-terminiv-chi-pidmina-ponyat
http://education-ua.org/ua/articles/873-neformalne-navchannya-chi-neformalna-osvita-vvedennya-novikh-terminiv-chi-pidmina-ponyat
http://education-ua.org/ua/articles/873-neformalne-navchannya-chi-neformalna-osvita-vvedennya-novikh-terminiv-chi-pidmina-ponyat
http://education-ua.org/ua/articles/873-neformalne-navchannya-chi-neformalna-osvita-vvedennya-novikh-terminiv-chi-pidmina-ponyat
http://education-ua.org/ua/articles/873-neformalne-navchannya-chi-neformalna-osvita-vvedennya-novikh-terminiv-chi-pidmina-ponyat
http://education-ua.org/ua/articles/873-neformalne-navchannya-chi-neformalna-osvita-vvedennya-novikh-terminiv-chi-pidmina-ponyat


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

120 

4. Бондар, В. І. (1996). Дидактика: ефективні технології навчаннѐ студентів. 
Київ: Вересень (Bondar, V. I. (1996). Didactics: effective technologies of teaching students. 
Kyiv: Veresen).  

5. Бурѐк, В. К. (1993). Управление учебным процессом. Специалист, 3 
(Buriak V. K. (1993). Management of educational process. Specialist, 3). 

6. Вербицкий А. А. (1991). Активное обучение в высшей школе: контекстный 
поход. Москва: Высшаѐ школа (Verbytskii, A. A. (1991). Active learning in a higher 
education institution: contextual aspect. Moscow: Higher school). 

7. Веремейчик, Г. (2008). Неформальное образование в зеркале европейской 
образовауельной полиуики. Адукатар: часопіс нефармальнай адукацыі, 2 (14), 20–21 
(Veremeichik, H. (2008). Non-formal education in the mirror of European educational policy. 
Educator: non-formal education journal, 2 (14), 20–21).  

8. Гаврилова, И. В. (2016). Формальнаѐ, неформальнаѐ и информальнаѐ модели 
образованиѐ. Молодой ученый, 10, 1197–1200 (Havrilova, I. V. (2016). Formal, non-formal 
and informal models of education. Young scientist, 10, 1197–1200). 

9. Гончарук, А. (2012). Неформальна освіуа дорослих у країнах ЄС. Педагогічні 
науки, 54, 31–36 (Honcharuk, A. (2012). Non-formal education of grown-ups in EU countries. 
Pedagogical sciences, 54, 31–36).  

10. Горшкова, В. В. (2014). Взаимодейсувие формального, неформального и 
информального образованиѐ как современное направление развиуиѐ человека.  
Концепт: научно-методический электронный журнал: Современные научные 
исследованиѐ: актуальные теории и концепции, 26, 176–180 (Horshkova, V. V. (2014). 
Interaction of formal, non-formal and informal education as a modern direction of human 
development. Concept: scientific and methodological electronic journal: Modern research: 
current theories and concepts, 26, 176–180). 

11. Деркач, Ю. (2008). Неформальна освіуа ѐк умова неперервного навчаннѐ 
молоді. Вісник Львівського університету. Серіѐ педагогічна, 23, 17–22 (Derkach Yu. 
(2008). Non-formal education as a condition for the continuous education of young people. 
Lviv National University Bulletin. Series: pedagogic, 23, 72–22).  

12. Дьяї, Дж. (2008). Школа і суспільсуво. Історіѐ зарубіжної педагогіки, (cc. 
449–463). Київ: Ценур навчальної ліуерауури (Dewey, J. (2008). School and society. History 
of foreign pedagogy, (pp. 449–463). Kyiv: Centre of teaching literature). 

13. Кондрашова, Л. В. (2000). Процесс обучениѐ в высшей школе. Кривой Рог: 
КГПУ: ИВИ (Kondrashova, L. V. (2000). The process of learning in a higher education 
institution. Kryvyi Rih: KSPU: IVI).  

14. Кремень, В. (2007). Нові вимоги до освіти та її змісту. Виклик длѐ України: 
розробка рамкових основ змісту (національного курикулуму) загальної середньої 
освіти длѐ 21 століттѐ: мауеріали Всеукраїнської науково-пракуичної конференції 
«Рівний досууп до ѐкісної освіуи», 3–10. Київ: Ексоб (Kremen, V. (2007). New requirements 
for education and its contents. Challenge for Ukraine: development of the framework for the 
content (national curriculum) of general secondary education for the 21st century: materials 
of All-Ukrainian scientific and practical conference “Equal access to quality education”, 3–10. 
Kyiv: Eksob). 

15. Малихін, О. В. (2009). Організаціѐ самостійної навчальної діѐльності 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний 
аспект. Кривий Ріг (Malykhin, O. V. (2009). Organization of self-study educational activity 
of students of higher pedagogical education institutions: theoretical and methodological 
aspect. Kryvyi Rih).  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

121 

16. Международнаѐ стандартнаѐ классификациѐ образованиѐ (МСКО 2011).  
Режим досуупа: http://nic.gov.ru/Media/Default/Documents%20Files/isced-2011-ru.pdf 
(International Standard Classification of Education (ISCED). Retrieved from: 
http://nic.gov.ru/Media/Default/Documents%20Files/isced-2011-ru.pdf). 

17. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під 
час проведеннѐ навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Режим досуупу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2617/ 
(Methodological recommendations on the organization of the educational process during 
educational excursions and educational practice of pupils of secondary education institutions. 
Retrieved from: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2617/). 

18. Міщик, Л. І. (2012). Неперервна освіуа дорослих у конуексуі вікового розвиуку 
особисуосуі. Вісник Черкаського університету. Серіѐ: Педагогічні науки, 10 (233), 107–
113 (Mishchik, L. I. (2012). Continuing grown-ups education in the context of age 
development of personality. Cherkasy University Bulletin, 10 (233), 107–113).  

19. Олійник, В. В. (2008). Освіуа впродовж жиууѐ: ѐк і чому вчиуи дорослих. 
Управліннѐ освітоя, 34 (202), 16–19 (Oliinyk, V. V. (2008). Education throughout life: how 
and why to teach adults. Management of education, 34 (202), 16–19). 

20. Педагогіка вищої школи. заг. ред. З. Н. Курлѐнд. (2000). Київ: Знаннѐ. 
(Pedagogy of higher school. Chief editor Z. N. Kyrlyand (2000). Kyiv: Znannia).  

21. Преснер, Р. Б. (2017). Організаційно-педагогічні умови навчаннѐ іноземних 
мов дорослих в системі післѐдипломної освіти (кінець ХХ – початок ХХІ століттѐ) 
(авуореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01). Дрогобич (Presner, R. B. (2017). 
Organizational-pedagogical conditions for teaching foreign languages of adults in the system 
of post-graduate education (the end of the XX – the beginning of the XXI century) (PhD thesis 
abstract). Drohobych. 

22. Про освіту. Закон України. (Law of Ukraine “On Education”) (2017). Retrieved 
from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

23. Рекомендаціѐ Ради ЄС про визнаннѐ неформального й інформального 
навчаннѐ. Режим досуупу:  

http://ipq.org.ua/upload/files/files/06_Biblioteka/01_Normativna_baza/01_Viznznny
a_neformalnogo_navchannya/01_Mignarodni_dokumenti/council_recommendations_20_d
ec_2012_ukr.pdf (Recommendation of the EU Council on the recognition of non-formal and 
informal learning. Retrieved from: 
http://ipq.org.ua/upload/files/files/06_Biblioteka/01_Normativna_baza/01_Viznznnya_nefo
rmalnogo_navchannya/01_Mignarodni_dokumenti/council_recommendations_20_dec_201
2_ukr.pdf). 

24. Сліпіч, Ю. В. (2010). Професійний розвиуок педагогів ѐк психолого-
педагогічна проблема. Наукові праці Донецького національного технічного 
університету. Серіѐ: Педагогіка, психологіѐ і соціологіѐ, 8 (174), 123–129 (Slipich, Yu. V. 
(2010). Professional development of teachers as a psychological and pedagogical problem. 
Donetsk National Technical University Scientific works. Series: Pedagogy, Psychology and 
Sociology, 8 (174), 123–129).  

25. Тимощенко, З. І. (2006). Болонський процес в дії. Київ: Вид-во Європейського 
ун-уу (Tymoshenko, Z. I. (2006). Bologna process in action. Kyiv: Publishing house of the 
European university). 

26. Фіцула, М. М. (2010). Педагогіка вищої школи. Київ: Академвидав 
(Fitsula, M. M. (2010). Pedagogy of higher school. Kyiv: Akademvydav). 

27. Штучний інтелект виступив на захист традиційної освіти. Режим досуупу: 
http://expres.ua/news/2017/10/08/265863-shtuchnyy-intelekt-vystupyv-zahyst-tradyciynoyi-

http://nic.gov.ru/Media/Default/Documents%20Files/isced-2011-ru.pdf
http://nic.gov.ru/Media/Default/Documents%20Files/isced-2011-ru.pdf
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2617/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2617/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://ipq.org.ua/upload/files/files/06_Biblioteka/01_Normativna_baza/01_Viznznnya_neformalnogo_navchannya/01_Mignarodni_dokumenti/council_recommendations_20_dec_2012_ukr.pdf
http://ipq.org.ua/upload/files/files/06_Biblioteka/01_Normativna_baza/01_Viznznnya_neformalnogo_navchannya/01_Mignarodni_dokumenti/council_recommendations_20_dec_2012_ukr.pdf
http://ipq.org.ua/upload/files/files/06_Biblioteka/01_Normativna_baza/01_Viznznnya_neformalnogo_navchannya/01_Mignarodni_dokumenti/council_recommendations_20_dec_2012_ukr.pdf
http://expres.ua/news/2017/10/08/265863-shtuchnyy-intelekt-vystupyv-zahyst-tradyciynoyi-osvity


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

122 

osvity (Artificial intelligence spoke in defence of traditional education. Retrieved from: 
http://expres.ua/news/2017/10/08/265863-shtuchnyy-intelekt-vystupyv-zahyst-tradyciynoyi-
osvity).   

28. Friesen, N. Report: Defining Blended Learning. Retrieved from: 
http://goo.gl/XFtCv3. 

29. Graham, C. R. Blended learning systems. The handbook of blended learning: 
Global perspectives, local designs. Retrieved from:  

http://mypage.iu.edu/~cjbonk/graham_intro.pdf. 
30. Hart, J. You can’t manage informal learning – only the use of informal media. 

Retrieved from: http://www.c4lpt.co.uk/blog/2011/10/28/you-cant-manage-informal-
learning-only-use-of-informal-media/ 

31. Innovating Pedagogy 2014. Retrieved from: http://goo.gl/cuKalV. 
32. International Standard Classification of Education. ISCED 1997. Retrieved from: 

http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm 
33. Longman Dictionary of Contemporary English. The Living Dictionary. (2005). 

Санку-Пеуербург: Феникс (Longman Dictionary of Contemporary English. The Living 
Dictionary. (2005). Saint-Petersburg: Phenix).  

34. A Memorandum on Lifelong Learning. Brussels. Retrieved from: 
http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf 

35. Pathways 2.0 towards recognition of non-formal learning/education and of youth 
work in Europe. Retrieved from: 

http://pjp-
eu.coe.int/documents/1017993/2361095/Pathways_II_towards_recognition_of_non-
formal_learning_Jan_2011.pdf/6af26afb-daff-4543-9253-da26460f8908 

36. Smith, L. Recognizing non-formal and informal learning. Participants insights and 
perspectives. Retrieved from: http://vuir.vu.edu.au/1968/1/Recognising_non-
formal_and_informal_learning.pdf 

 
РЕЗЯМЕ 

аблоков Сергей. Инуеграциѐ формального, неформального и информального 
обучениѐ в обучении английскому ѐзыку. 

В статье исследуетсѐ проблема формального, неформального и 
информального обучениѐ. Даетсѐ определение понѐтий «формальное», 
«неформальное» и «информальное» образование и обучение. Определѐетсѐ значение 
поѐвлениѐ этих категорий в законодательном поле Украины (в частности в Законе 
Украины «Об образовании»). Характеризуетсѐ использование формального, 
неформального и информального обучениѐ в таких проѐвлениѐх, как обучение в 
течение жизни и «смешанное обучение». Определѐетсѐ значение интеграции 
формального, неформального и информального обучениѐ в повышении 
эффективности обучениѐ иностранным ѐзыкам. 

Ключевые слова: будущий учитель иностранного ѐзыка, иностранные ѐзыки, 
интеграциѐ, обучение в течение жизни, профессиональное развитие специалиста, 
смешанное обучение, формальное обучение, неформальное обучение, информальное 

обучение. 
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SUMMARY 
Yablokov Serhii. Integration of formal, non-formal and informal learning in teaching 

English. 
The article deals with the issue of formal, non-formal and informal learning. It gives the 

definitions of the concepts of “formal”, “non-formal” and “informal” education and learning. The 
author stresses the significance of the emergence of these categories in the legislative field of 
Ukraine (in particular, in the Law of Ukraine “On Education”). The article characterizes the use of 
formal, non-formal and informal learning in such fields as life-long learning and “mixed (blended) 
learning”. The significance of the integration of formal, non-formal and informal learning in 
improving the efficiency of teaching foreign languages is determined. 

Taking into account the definition of the concepts of “formal, non-formal and 
informal education” in the Law of Ukraine “On Education”, it becomes possible these days to 
assert the existence of a certain national experience in the implementation of non-
formal/informal educational models in the education system (out-of-school, school, higher, 
postgraduate, civic education (diverse activities of public organizations), and in school and 
students’ self-government within the frameworks of the educational initiatives aimed at 
developing additional skills (computer and language courses, hobby groups, etc.). 

Recently, there has been a tendency towards convergence and complementarity 
between formal, non-formal and informal education, taking into account its innovative 
flexibility and openness of the latter, possible becomes transformation into formalized 
learning space (in teaching foreign languages as well) of technological achievements tested 
in the frameworks of informal educational systems. 

At the same time, there is a need in legislative regulation of the possibilities of lifelong 
education and learning in Ukraine, a need in European and international cooperation in the 
field of education, a need in exchange of experience, a need in interaction between state and 
non-governmental organizations, involved in education. There is an urgent need in 
systematic and scientific research of the mechanisms of interaction between all three 
branches of learning – formal, non-formal and informal (in teaching English as well).  

Key words: “blended” learning, foreign languages, future teachers of foreign 
languages, integration, lifelong learning, professional development of a specialist, formal 
learning, non-formal learning, informal learning.  

 

 

  




