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Найважливішою умовою для сучас-
ної трудової діяльності будь-якого фа-
хівця є постійне оновлення знань, під-
вищення професійного рівня. Кожна 
людина рано, чи пізно робить перехід 
до внутрішньо вмотивованого проце-
су самореалізації, усвідомлює і реалі-
зовує свій потенціал. А отже, такий 
студент відчуває чіткий внутрішній 
спротив щодо рутинно-повторю-
вального процесу навчання. Аналіз су-
часної психолого-педагогічної літера-
тури, присвячений цій проблемі вказує 
на необхідність вдосконалення форм 
навчання дорослих, у бік розширення 
самоосвіти і самовдосконалення.

Аналізуючи процес професійного 
становлення дорослих людей на при-
кладі майбутніх психологів, які отри-
мують другу вищу освіту, нами було 
проведено ряд дослідницьких заходів. 
Науково-дослідна робота проводилася 
на базі Полтавського національного пе-

дагогічного університету імені В.Г. Ко-
роленка. Дослідженням було охоплено 
60 майбутніх психологів, які отриму-
ють другу вищу освіту за дворічною 
(заочною) програмою навчання. 

Першим нами був застосований 
опитувальник Л.Н. Кабардової, в осно-
ву якого було покладено принцип 
оцінки особою: своїх можливостей у 
реалізації умінь; свого реального, 
сформованого на основі особистого 
досвіду емоційного ставлення, що ви-
никає при виконанні описаних в опи-
тувальнику видів діяльності; своєї 
професійні уподобання у майбутній 
професійній діяльності. 

За результатами проведеного дослі-
дження, можна зазначити наступне. 
Низькі значення до 2 курсу дійшли 
свого мінімуму по усім складовим го-
товності до типу професій «Людина-
людина», до якого, власне, належить 
професія психолога. Найбільше упро-
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довж навчання зріс показник оцінки 
своїх можливостей у реалізації умінь, 
які включені до типу професій 
«Людина-людина». Це свідчить про те, 
що протягом навчання майбутні пси-
хологи оволодівають в достатній мірі 
професійними інструментами для ро-
боти. На противагу цьому, до 2 курсу 
знижуються показники оцінки дослі-
джуваних свого емоційного ставлення 
як позитивного до даної професійної 
діяльності (з 70% до 43%) та оцінки 
свого бажання займатися у майбут-
ньому даною діяльністю (з 53% до 
50%). Це може свідчити про певне роз-
чарування у змісті майбутньої профе-
сійної діяльності, розвіюванні попере-
дніх міфів про дану професію тощо.

Виникнення стану готовності до ді-
яльності починається з постановки 
мети на основі потреб і мотивів або 
усвідомлення людиною поставленої 
перед нею завдання. Далі йде розробка 
плану, установок, моделей, схем май-
бутніх дій. Потім людина приступає до 
втілення сформованої готовності в 
предметних діях, застосовує певні за-
соби і способи діяльності, порівнює 
хід виконуваної роботи та її проміжні 
результати з наміченою метою, вно-
сить корективи. Таким чином, резуль-
тати отримані в ході дослідження го-
ворять про певну невідповідність очі-
кувань майбутніх психологів, які здо-
бувають другу вищу освіту з контентом 
самої навчальної діяльності. Це, знову 
ж таки, можна пов’язати зі скороченим 
терміном навчання, за який досить 
складно повністю реалізувати себе як 
суб’єкта навчальної діяльності.

Далі ми розглядали більш широко 
мотиваційно-ціннісний аспект профе-
сійної сформованості даних студентів. 
Досягнення поставленої мети реалізо-
вувалася через застосування ряду ме-
тодик, зокрема: тесту А. Маслоу на до-
слідження провідної мотивації; двох-
факторного мотиваційного профілю 
Ф. Герцберга; тесту смисложиттєвих 
орієнтацій Д.А. Леонтьєва; ціннісного 
опитувальника Ш. Шварца. Викорис-
товувалися методи статистичної об-
робки даних, представлені в 
комп’ютерному пакеті статистичних 
програм IBM SPSS Statistics 20.0.

Дослідження структури чинників 
мотиваційно-ціннісної сфери майбут-
ніх психологів, які отримують другу 
вищу освіту, дало нам можливість ви-
ділити три фактори. Перший фактор 
«Спрямованість на допомогу собі» 
(19,4% сумарної дисперсії, факторна 
вага становить 3,94), факторне наван-
таження якого складають змінні: по-
треба в почутті власної гідності, осо-
бисті досягнення, локус контролю-Я, 
гедонізм. Даний фактор демонструє у 
респондентів спрямованість отриму-
вати знання для поліпшення свого 
життя, підвищення самооцінки і від-
чуття сили міняти своє життя у відпо-
відності зі своїми цілями і мріями. 
Другий фактор «Спрямованість на до-
помогу іншим» (12,7%; 2,92), факторне 
навантаження якого складають змінні: 
потреба у самореалізації, зміст роботи, 
локус контролю-життя, стимуляція, 
професійні уподобання у сфері діяль-
ності «Людина-людина». Його сенс по-
лягає в спрямованості майбутніх пси-
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хологів отримувати знання для поліп-
шення життя, перш за все, інших лю-
дей, виконання своєї професійної 
діяльності, заснованої на прагненні до 
розкриття своїх можливостей і прихо-
ваних потенцій особистості, а також 
зацікавленість у змістовній складовою 
майбутньої професії. Третій фактор 
«Невизначена або ситуативна спрямо-
ваність» (11,3%; 2,76), факторне наван-
таження якого складають змінні: по-
треба в безпеці і надійності, фінансо-
вий мотив, процес життя, традиції. Ця 
спрямованість майбутніх психологів, 
які отримують другу вищу освіту, по-
лягає в потребі у відчутті впевненості 
в своєму майбутньому, поліпшенні фі-
нансового становища, що сприятиме 
поліпшенню сприйняття свого поточ-
ної життя.

Отже, ми можемо говорити про не-
сформованість у цілому мотиваційно-
ціннісної сфери дорослих студентів 
майбутніх психологів, які отримують 
другу вищу освіту, що ґрунтується на 
виявленні переважно середнього і 
низького рівня розвитку компонентів 
мотиваційно-ціннісної сфери, а також 
переважанні егоїстичної спрямованос-
ті освоєння нового професійного про-
філю [3].

Таким чином, аналіз вітчизняного 
та зарубіжного досвіду дає підставу 
стверджувати, що в основу навчання 
дорослого повинен бути покладений 
діяльнісний підхід, який на відміну від 
традиційного, знаннєвого, знаходить 
своє вираження у застосуванні різного 
роду інтерактивних методів навчання. 
Це дозволить вирішувати питання мо-

тивації і самомотивації студента, за-
безпечення стимулювання його осо-
бистісного зростання і, одночасно, 
оволодіння новими знаннями і спосо-
бами реорганізації наявного досвіду.

Роблячи аналіз методологічних 
освітніх технологій, що би відповідали 
описаним освітнім концепціям, можна 
виокремити наступні. Лекційно-
семінарські технології, які є традицій-
ними у застосуванні, але повинні роз-
ширятися у напрямку міжпредметного 
і комплексного змісту. Серед активних 
форм навчання дорослих слід відзна-
чити тренінги, що спрямовані на під-
вищення загальної, когнітивної та 
професійної компетентності кожного 
члена тренінгової групи, у тому числі 
на розвиток навичок самопізнання, са-
морегуляції, спілкування, міжособис-
тісної і міжгрупової взаємодії, профе-
сійних умінь, тощо. Наступною фор-
мою є ділова гра, що імітує різні аспек-
ти людської активності та соціальної 
взаємодії, перевага якої полягає у тому, 
що вона дає можливість продемон-
струвати учасникам, до яких кінцевих 
результатів призведуть ті, чи інші їх 
рішення і дії [1]. Цікавим до застосу-
вання може бути також вивчення 
кейсів-ситуацій на основі опису реаль-
них чи вигаданих ситуацій. Мета цьо-
го методу – навчити студентів аналізу-
вати інформацію, структурувати її, ви-
являти ключові проблеми, генерувати 
альтернативні шляхи вирішення, оці-
нювати їх, вибирати оптимальні та 
розробляти програми дій. 

Отже, система освіти дорослих, бу-
дучи однією з перспективних галузей 
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застосування психолого-педагогічного 
знання, в сучасних умовах переживає 
кризу, породжену нерозробленістю ці-
лісного, системного уявлення про до-
рослого як суб’єкта освіти. На проти-
вагу цьому, досить сильною на сучас-
ному етапі розвитку освітнього про-
стору є традиція «дитячого» підходу 
до реалізації освітнього процесу. 
Освітній процес, організований для 
дорослої аудиторії має робити спробу 
компенсувати проблеми попередньої 
підготовки, розвивати самостійність, 
аналітичні здібності, рефлексивність, 
ініціативність та творчий потенціал 
особистості. Освіта дорослих людей 

XXI ст., слідом за розвитком гуманіс-
тичних ідей, має бути значно більш 
людиноцентричною. 
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