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В умовах незалежності та розбудови Української держави надзвичайно велике значення 

має розвиток суспільного виробництва. Але ж він знаходиться у прямій залежності від знань і 

умінь людей, що створюють матеріальні і духовні багатства, бо саме людина є творцем і 

будівником, активним учасником усіх сфер виробництва і духовного життя народу. Людина 

не лише споживач того, що створюється його працею. Вона свідомий учасник виробництва, 

вона прогнозує його майбутнє. Людина стає активною рушійною силою суспільного прогресу 

лише при умові глибокого пізнання об’єктивних законів розвитку природи та суспільства, 

набуття глибинних знань, умінь і можливостей їх використання на благо прогресу. 

Сьогодні, коли відбувається постійне ускладнення технічного оснащення виробництва, 

суспільство стає перед необхідністю вдосконалювати освіту і неперервно підвищувати 

кваліфікацію працівників різних галузей виробництва. Підвищення кваліфікації здійснюється 

у процесі навчання і самоосвіти дорослого населення, а також його до навчання та 

перенавчання у зв’язку з потребами науково-технічного прогресу. 

Педагогічний процес включає, як відомо, навчання і учіння. Навчання здійснюється 

викладачем за усіма відомими законами процесу навчання, тобто організації пізнавальної 

діяльності того, хто навчається. Учіння здійснюється тим, хто вчиться. Він одночасно є і 

об’єктом педагогічного впливу, і суб’єктом навчальної діяльності. Основними параметрами, 

що характеризують людину як суб’єкта навчальної діяльності, є сприймання навчального 

матеріалу (змісту, методів подачі), особливості засвоєння знань і формування умінь. 

Схильність до навчання формується у процесі і навчання, і учіння. Дорослій людині частіше 

приходиться виступати у ролі суб’єкта навчальної діяльності, викликаної різними мотивами і 

цілями. Саме тому одним із шляхів неперервної освіти дорослих є самоосвіта. 

Самоосвіта дорослих залежить від багатьох факторів, а саме: від досягнутого рівня 

освіти, ступеню оволодіння професією і професійною майстерністю, основами 

професіоналізму, прояву пізнавальних і професійних інтересів, єдності загальної і спеціальної 

освіти. Неперервна освіта включає спеціальну і загальну освіту. Спеціальна освіта спрямована 

на розв’язання прикладних завдань підвищення продуктивності праці, а загальна освіта 

дорослих, яка досягненням цивілізованого суспільства, спрямована на вирішення завдань 

всебічного розвитку особистості, формування гармонійно розвиненої особистості, що 

відрізняється духовним багатством. 



Всебічний розвиток особистості здійснюється на протязі усього життя людини і 

складається з розумового, фізичного, морального, трудового та естетичного виховання і 

розвитку. Моральне виховання - це прищеплення людині позитивних якостей особистості, 

зумовлених знаннями норм поведінки, тобто здійснення духовного розвитку. Трудове 

виховання готує людину до вибору професії, праці і життя, тобто здійснюється розвиток 

фізичних навичок і інтересу до професійної діяльності. Естетичне виховання - це виховання 

засобами прекрасного у природі, мистецтві, в оточуючій дійсності, де здійснюється розвиток 

почуттів і культурних потреб. Фізичне виховання спрямоване на зміцнення здоров’я, 

вдосконалення фізичного розвитку, забезпечення підготовки до праці і життя, тобто 

здійснення фізичного розвитку. 

Як бачимо, складові частини виховання безпосередньо пов’язані з розвитком 

особистості. Взаємозв’язок виховання і розвитку має місце в усіх вікових періодах життя 

людини. Всебічний розвиток особистості здійснюється і в дорослому стані в періоди зрілості у 

процесі пізнання, праці і спілкування. 

До початку зрілості (розумової, трудової, громадянської) людина проходить досить 

довгий шлях онтогенетичного (індивідуального) розвитку, який не завершується з переходом 

її до дорослості. Початок зрілості як суб’єкта пізнання, праці і спілкування не співпадає у часі. 

Так, може бути сформований інтелект і одночасно спостерігатися громадянська 

інфантильність. Скажімо, розумна людина, але безвідповідальна. Сформованість людини як 

суб’єкта спілкування може давати низький розвиток інтелекту: чудовий співбесідник, а рівень 

розвитку знань і освіти низький. 

Саме тому організація навчання дорослих на науковій основі базується на знаннях 

особливостей розумової діяльності людини на різних вікових етапах. Відомо, що коли мова 

йде про навчання та виховання дітей, то не виникає сумніву, що потрібно враховувати вікові 

особливості розвитку інтелекту. Коли ж це стосується дорослої людини, то довгий час 

вважалося, що її розвиток вже закінчився, а тому нічого враховувати не потрібно. Така думка 

панувала до виникнення акмеології, нової галузі психологічної науки, нової між 

дисциплінарної галузі знань у системі наук про людину, коли ще не існувало педагогічної 

психології дорослих. 

Соціальна зрілість - це період активної трудової діяльності людини, її участі у 

виробничому, суспільному, і культурному житті, формування її як суб’єкта спілкування, 

пізнання, специфічних особливостей пізнавальної сфери і необхідних вмінь і навичок. 

Виходячи із завдань неперервної освіти, важливо відповісти на питання: 

- чи можна навчити дорослу людину? 

- як визначити оптимальні умови навчання дорослих? 



- які закономірності педагогічного керування сприйняттям інформації дорослими? 

- які закономірності психічного і інтелектуального розвитку людини у різні періоди 

життя? 

- які потенціальні можливості розвитку дорослих? 

У світовій науці за останніх чверть століття відбулися якісні зміни в баченні освіти 

дорослих. У деяких країнах вона не розглядається як додаткова, а вважається самостійною. Це 

має велике значення для реалізації концепції неперервної освіти. 

Реформування всіх галузей освіти великою мірою стало залежати від розвитку освіти 

дорослих. Учені зарубіжжя дійшли висновку, що для ефективної виробничої діяльності 

людина повинна бути професіоналом, розвинутим у культурному, моральному, 

технологічному аспектах. А досягти всього цього вона може в системі навчання дорослих. 

У сучасній соціально-економічній ситуації проблема освіти дорослих набуває особливої 

актуальності у зв'язку з тим, що, по-перше, динаміка кон'юнктури ринку вимагає необхідності 

неперервного навчання фахівця упродовж усієї його кар'єри; по-друге, організація освітнього 

процесу дорослих має свою специфіку, обумовлену соціальними, психологічними і віковими 

особливостями. При організації процесу навчання слід подолати професійні стереотипи, які 

вже склалися. Крім цього, доросла людина - це людина з певним соціальним, професійним, 

життєвим досвідом, який необхідно використовувати в процесі навчання. Усе це актуалізує 

проблему освіти дорослих на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Об'єктивно зростаюча роль освіти дорослих проявляється у двох загальних функціях, що 

сприяють їхній соціалізації: професійній та особистісній. "Соціалізацію ми розуміємо як 

процес засвоєння людиною певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють їй 

функціонувати як повноправний член суспільства. Професійна функція покликана 

забезпечити соціалізацію особистості через засвоєння нових професійних ролей, розвиток 

професійної компетентності й мобільності. 

Особистісна - дозволяє збагатити процес соціалізації шляхом залучення особистості до 

загальнолюдських цінностей, мови, культури мислення, діяльності та спілкування" [5]. 

Значимість освіти дорослих у сучасному світі обумовлена рядом факторів: 

• вимогами, що зростають, до професійної компетенції фахівців, які зробили освіту 

дорослих умовою їх конкурентоспроможності. Освіта дорослих дала можливість розширити 

сферу самореалізації людини; 

• процесом старіння населення, що зробив освіту дорослих одним з найбільш 

ефективних засобів, які дозволяють пом'якшити вступ людини у "третій вік", коли вона 

залишає сферу діяльності або змінює характер своїх професійних занять у силу обставин, 



пов'язаних з фізіологічними особливостями, зробити життя людей похилого віку більш 

насиченим. 

Наукові дослідження в галузі освіти дорослих, розробка технології навчання дорослих, 

яка враховувала б соціально-психологічні особливості дорослих в Україні вкрай недостатньо 

масштабні. Андрагогіка є порівняно новим напрямом в системі наук про освіту, актуальність 

якого набирає темпи майже в усіх країнах Європи. Сьогодні життя вимагає вирішення нових 

завдань, що постають перед науково-освітньою галуззю України, яка декларує своє 

устремління бути серед розвинутих демократичних країн Європи. 

Дорослий навчаючий володіє певним рівнем самосвідомості, життєвим досвідом, 

розумінням цілей навчання і шляхів реалізації отриманих знань, умінь, особистісних якостей і 

ціннісних орієнтацій, рівнем відповідальності, достатнім для того, щоб активно й реально 

брати участь у процесі планування, реалізації та оцінювані процесу навчання, а також 

здійснювати самостійну навчальну діяльність, яка відіграє вирішальну роль у процесі його 

навчання". Зазначені особливості визначають рівень зацікавленості, мотивації дорослого 

навчаючого і, як результат, значну ефективність процесу навчання. 

Провідна роль навчаючого в процесі свого навчання визначає і буде визначати основну 

тенденцію розвитку всієї сфери освіти - тенденції до звільнення навчаючого від жорстких 

рамок системи освіти до придбання ними все більш значимої ролі в процесі свого навчання. 

Значущим теоретичним положенням у навчанні дорослих є те, що вони орієнтуються на 

практичний результат навчання. Він дозволяє застосувати нові знання та вміння, набути нової 

професії, підвищити свій соціальний або професійний статус. 

Освіта дорослих у ХХІ столітті буде визначати всю освітню діяльність розширення 

сфери освітніх послуг, спрямованих на задоволення освітньої складової у вирішенні 

соціально-економічних, соціально-психологічних, духовних потреб людини і суспільства. 

Науковими дослідженнями в галузі теорії й практики розвитку особистості представлено 

третій рівень аналізу професійного становлення онтогенетичний. Усвідомлення важливості 

професійного навчання для досягнення відповідності людини й професії привело до 

використання теоретичних конструктів і дослідницької методології.  

Кожна людина підходить до ряду професій, а професії до ряду індивідів; час і досвід 

міняють суб'єктивні й об'єктивні умови професійного розвитку, що обумовлює множинний 

професійний вибір; професійний розвиток має ряд послідовних стадій і фаз; особливості 

професійного розвитку визначаються  соціально-економічним рівнем  батьків, властивостям 

індивіда, його професійними можливостями; керування професійним розвитком припускає 

формування в індивіда інтересів, здатностей розвиток прагнення реального освоєння життя; 

професійний розвитий полягає в розвитку й реалізації Я-концепції; взаємодія Я-концепції й 



реальності відбувається при програванні професійних ролей (у фантазії, у тренінгах, у бесіді з 

консультантом, у реальному житті); задоволеність залежить у знаходженні можливостей для 

реалізації здатностей, інтересів, властивостей особистості в професійних ситуаціях.  

До основних факторів, що формують професійний шлях особистості Д.Сьюпер 

відносить навчання і психічний розвиток дитини. 

Професійне становлення особистості - як процес прогресивної зміни особистості під 

впливом соціальних втручань, професійної діяльності й власної активності, спрямованої на 

самовдосконалення й самоздійснення.  

Серед західних теорій слід виділити теорії професійного розвитку,  орієнтовані на 

вивчення процесу вибору професії. Представники цього походу, Х.Томе, Г.Рис, П.Циллєр 

описують професійний вибір як систему орієнтувань особистості в різних професійних 

альтернативах і прийняття на цій основі рішення. Д. Тидеман пропонує розглядати структуру 

процесів рішення й контекст, на основі якого відбувається прогнозування й здійснення 

рішень, у якості внутрішнього змісту професійного розвитку. У кожній професійній ситуації 

автор розрізняє період антиципації – аналізу професійних альтернатив, вибору й осмислення 

професійної позиції, професійних перспектив і період здійснення - реального вступу в 

професійну ситуацію й інтеграцію обраної позиції в соціальній системі. 

Здійснений аналіз дає змогу побудувати наступну узагальнюючу концепцію 

професійного становлення (професіоналізації) особистості. По-перше, відзначаючись 

індивідуальним і неповторним характером, професійне становлення особистості у своїх 

якісних особливостях та закономірностях, у певних стадіальних характеристиках є 

універсальним і типовим для всіх. По-друге, перехід від однієї стадії до іншої ініціюється 

змінами соціальної ситуації розвитку та життєдіяльності (зовнішні умови та засоби), і 

перебудовою особистісної ієрархії потреб, мотивів, цілей, ведучих діяльностей (внутрішні 

умови), що призводить до розвитку професійно зумовлених психологічних новоутворень. 

По-третє, динаміка професійного становлення особистості підвладна певним 

закономірностям та визначається певною стадіальністю. По-четверте, на кожній стадії 

професійного становлення особистості суб'єктивне наповнення сенсами, відношеннями та 

установленнями є своєрідним і визначається конкретними умовами професійного та 

особистісного буття людини. По-п'яте, всі лінії дослідження професійного становлення 

особистості спрямовані на виявлення детермінант переходу об'єктивних і суб’єктивних 

можливостей особистості в дійсність розвитку психологічних структур, які обумовлюють 

технологічне забезпечення професійної діяльності, розвиток фахівця як суб'єкта діяльності й 

координують здійснення професійних завдань. 



Професіоналізація особистості безпосередньо пов’язується нами з реалізацією 

особистісно-орієнтованого підходу в навчанні і гуманно-особистісного підходу у вихованні та 

дозволяють разом з дітьми відчувати радість спільного пізнання, спільної праці, ігри та 

відпочинку (Феліксологія. Теорія навчання і виховання щастям). 

Метою педагогічного процесу в гімназії є розвиток інтелектуальної, творчої, морально і 

фізично здорової особистості, здатної до успішної соціалізації в суспільстві та активної 

адаптації на ринку праці. 

Під інтелектуальною маємо на увазі особистість, що засвоїла відповідний обсяг знань, 

володіє навичками творчої та дослідницької роботи, здатна до самоосвіти та 

самовдосконалення. 

Моральна особистість, яка засвоїла і прийняла загальнолюдські і гуманістичні цінності, 

має громадянську позицію, здатна обрати моральні форми самореалізації та самовираження, 

готова до творчої діяльності. Вона відчуває потребу у суспільно корисній діяльності та 

відповідальна у виконанні особистих зобов'язань. 

Творча особистість є ініціативною, самостійною і володіє вміннями: ставити творчу 

(гідну) мета, підпорядкувати свою діяльність її досягнення (творча цілеспрямованість) і 

визначати шляхи її досягнення, аналізувати результати, бачити варіанти розвитку подій і бити 

готової до подолання труднощів, професійному самовизначенню і досягненню 

життєвого успіху. 

При цьому сенс професіоналізації особистості на етапі професійного навчання та 

виховання полягає не в організації професійної підготовки, а у формуванні позитивного 

ставлення до будь-якої праці. 

Суттєво, що профорієнтація та пов'язані з нею процедури - профвідбір, профпідбір, 

профконсультація, профосвіта та інші - націлені на вирішення одного завдання: надання 

допомоги людині в ході вибору професії з урахуванням його інтересів, інтересів суспільства, 

спираючись на можливості індивіда і вимоги суспільства. Це завдання можна вирішити 

різними способами і засобами, які змінюються в залежності від соціальної ситуації вибору, 

значущості компонентів, що входять до її складу. 

Процес вибору і прийняття професії - це завжди критичний момент у розвитку 

особистості, він пов'язаний з рішенням цілого комплексу протиріч, в основі якого лежить 

розвивається суперечність між індивідуальним і соціальним. В залежності від того, як 

дозволяється це протиріччя, що виступає в якості ведучого і другорядного, розробляються 

різні системи організації профорієнтаційної роботи зі школярами. 

При цьому рухомими силами розвитку фахівця є протиріччя між ускладнюючими 

вимогами професійної праці та індивідуальним стилем, досвідом і здібностями людини. 



Під соціальною адаптацією в педагогіці розуміють, насамперед, входження людини в 

соціальну роль, прийняття соціальних норм, установок того колективу, в якому йому 

доводиться вчитися або працювати.   

Професійна адаптація розглядається як процес прилучення, пристосування молодого 

фахівця до професійної діяльності, умовами праці, нового колективу і досягнення ним в 

оптимально короткий час якісного виконання професійних обов'язків. Вона дозволяє 

забезпечити стійке позитивне ставлення до професійної діяльності та сприяє закріпленню 

молодих спеціалістів у даній сфері діяльності. Професійна адаптація - не пасивний акт 

підпорядкування професійним вимогам, а активне включення в професійну діяльність 

людини. В цей період соціальна ситуація докорінно змінюється: нова система відносин у 

різновіковому колективі, інша соціальна роль, нові соціально-економічні умови і 

відносини. Провідна діяльність стає професійною, однак рівень її виконання, як правило, 

носить нормативно-репродуктивний характер. Професійна активність особистості на цьому 

етапі різко зростає. Вона спрямована на соціально-професійну адаптацію, освоєння системи 

відносин в колективі, придбання професійного досвіду. 

Реалізація особистісного підходу до професійного самовизначення cприяє 

усвідомленому вибору учнями майбутньої професії. Сьогодні школі потрібно підготувати 

учнів до соціальних змін, адаптація до яких потребує самостійного опанування нових знань, 

уміння самореалізації навчально-трудової діяльності. 

У нашій гімназії реалізується модель профільної школи, що забезпечує в сучасних 

умовах рівний доступ учнів до загальноосвітньої профільної та початкової допрофільної 

підготовки, формування соціально значущих життєвих компетентностей, успішний вибір 

професії, орієнтацію на неперервну освіту впродовж усього життя, виховання життєтворчої 

особистості. 

Основними завданнями реалізації моделі профільної школи у системі роботи з 

педкадрами на основі їх професійного особистісного становлення,  є: 

1. Формування допрофільних та профільних класів на підставі висновків психологічної 

служби, вивчення освітніх запитів і потреб учнів та кадрових можливостей школи. 

2. Сприяння організації інноваційної за змістом пошуково-дослідної роботи, пов'язаної з 

набуттям учнями досвіду та вмінь установлювати ділові взаємини з людьми, які працюють 

в умовах ринкових відносин. 

3. Забезпечення психологічного супроводу навчального процесу з метою своєчасної оцінки 

індивідуальних особливостей учнів із погляду їхньої готовності до успішного навчання за 

певним профілем, запобігання труднощам і стресам, які можуть виникнути. 



4. Укладання двосторонніх угод про співпрацю з питань профільного навчання з іншими 

навчальними закладами і організаціями. 

5. Проведення моніторингу упровадження профільного навчання та поглибленого вивчення 

предметів, реального випливу профільного навчання на вибір професій та результати 

зовнішнього оцінювання. 

6. Зміцнення матеріально-технічної бази профільного навчання з технологічного профілю. 

7. Посилення спрямованості профільного навчання на забезпечення свідомого ставлення 

учнів до вибору життєвого шляху. 

8. Вибір і дидактичне забезпечення профілю навчання здійснюється на основі 

педагогічного прогнозування та побудови сучасних дидактичних систем вчителем (див. 

рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективність профільного навчання - це не тільки відсоток учнів, які обрали 

рекомендовані професії ще в школі.  

На наш погляд, головним критерієм ефективності профільного навчання є 

збалансованість кількості учнів, які йдуть навчатися в спеціальні професійні навчальні 

заклади, технікуми, вищі навчальні заклади згідно з професіями, які актуальні сьогодні. 
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