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modern creative specialist, who has a broad interdisciplinary outlook, based on knowledge of 
basic sciences, the ability to think and express their thoughts successfully. 

Key words: adaptation, classical university, educational process, future specialist, 
higher education institution, professional adaptation, professional activity, professional 
training. 
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У статті узагальнено теоретико-методологічні засади освіти дорослих та 
обґрунтовано напрѐми розвитку професійно-творчої самореалізації вчителѐ в системі 
освіти дорослих; розглѐнуто роль педагогічної фасилітації у професійній діѐльності 
сучасного вчителѐ, подано педагогічне визначеннѐ педагогічної фасилітації педагога в 
системі навчаннѐ дорослих. Здійснено акцент на тому, що освіта дорослих в Україні 
залежить від створеннѐ відповідних об’юктивних передумов демократизації всіюї 
системи освіти та гуманізації навчального процесу, а також урахуваннѐ 
закономірностей розвитку теорії і практики системи освіти дорослих. Висвітлено 
принципи професійно-творчої самореалізації вчителѐ в системі освіти дорослих. 
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Постановка проблеми. Глобалізаціѐ проникаю в усі сфери 
життюдіѐльності лядини, поступово зміняячи навколишній соціум. 
Сучасному суспільству потрібно займатисѐ тим, чому півстоліттѐ назад 
майже не приділѐлась увага: навчаннѐм і перенавчаннѐм дорослого 
населеннѐ, лядей, ѐкі маять ѐк досвід минулої освіти, так і тривалий 
досвід практичної діѐльності. 

Навчаннѐ в системі безперервної освіти покликане вирішити низку 
протиріч між існуячим станом, ѐкістя, рівнем розвитку особистості, її 
освіти та соціальними умовами, потребами, ідеалами; між здібностѐми 
особистості, її індивідуальністя, унікальністя, особливостѐми 
професійного й особистісного розвитку та конкретними потребами й 
вимогами суспільства і держави до неї; між потенціалом лядини та станом 
її реалізації; потребоя ринку праці у високопрофесійних фахівцѐх і 
обмеженоя кількістя таких працівників; потребоя в мобільних кадрах з 
певним професійним досвідом і деѐкоя інфантильністя молодих фахівців. 
Тому постаю суспільна вимога до створеннѐ системи освіти дорослого 
населеннѐ ѐк складової навчаннѐ впродовж життѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз світових тенденцій розвитку 
освіти дорослих дозволѐю виділити напрѐми наукових досліджень у цій 
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сфері, визначити напрѐми розвитку національних систем освіти на засадах 
розв’ѐзаннѐ суперечностей між глобальним та локальним, між посиленнѐм 
уніфікації та збереженнѐм національної ідентичності (С. Болтівець, 
Т. Десѐтов, І. Зѐзян, В. Кудін, В. Кремень, Л. Лук’ѐнова, Н. Ничкало, 
Л. Сігаюва, С. Сисоюва, О. Сухомлинська, Г. Філіпчук та ін.). Вдале поюднаннѐ 
історичного й теоретичного аналізу освіти дорослих спостерігаютьсѐ, 
зокрема, у дослідженнѐх Х. Мартінеза, П. Джарвіса та багатьох інших.  

Відомі українські вчені, зокрема О. Аніщенко, С. Гончаренко, І. Зазян, 
В. Кремень, І. Лікарчук, Л. Лук’ѐнова, В. Майборода, Н. Ничкало, О. Огіюнко, 
О. Сухомлинська, С. Сисоюва, Л. Сігаюва, О. Шестопаляк обгрунтовуять 
необхідність і розкриваять особливості освіти дорослих. Проте питаннѐ 
розвитку професійно-творчої самореалізації вчителѐ в системі освіти 
дорослих залишаютьсѐ поза увагоя. 

Мета статті – узагальненнѐ теоретико-методологічних засад освіти 
дорослих та обгрунтуваннѐ напрѐмів і принципів розвитку професійно-
творчої самореалізації вчителѐ в системі освіти дорослих. 

Методи дослідження. У статті використано загальнонаукові та 
історичні методи дослідженнѐ, що забезпечуять розв’ѐзаннѐ поставлених 
завдань та досѐгненнѐ мети.  

Загальнонаукові: аналіз (ретроспективний, порівнѐльний, 
статистичний) і синтез, абстрагуваннѐ й конкретизаціѐ, класифікаціѐ і 
систематизаціѐ даних, узагальненнѐ, аналіз педагогічної літератури та 
документальних матеріалів. Методи теоретичного дослідженнѐ дозволили 
здійснити науковий аналіз різних літературних джерел із вибраної 
проблеми, глибше проаналізувати закономірності системи освіти 
дорослих, виокремити напрѐми й принципи розвитку професійно-творчої 
самореалізації вчителѐ в системі освіти дорослих.  

Виклад основного матеріалу. Педагог ю носіюм нових освітніх і 
суспільних змін. Саме через це необхідним ю приведеннѐ професійного 
рівнѐ педагогічних працівників навчальних закладів у відповідність до 
вимог сьогоденнѐ, до індивідуально-особистісних і виробничих потреб із 
максимальним урахуваннѐм власних можливостей і потреб педагогів, їхніх 
здібностей, формуваннѐ потреби й здатності особистості до 
самовдосконаленнѐ.  

Сучасна освіта дорослих, зокрема освіта педагогів під час 
підвищеннѐ кваліфікації, на думку більшості зарубіжних та вітчизнѐних 
учених, маю ґрунтуватисѐ на андрагогічних засадах. 

Андрагогіка (від грец. – лядина, доросла лядина) – педагогіка 
дорослих, одне з визначень галузі педагогічної науки, що охопляю теоретичні 
та практичні проблеми освіти, навчаннѐ й вихованнѐ дорослих *4+.  

У спеціальній науковій літературі, крім терміна «андрагогіка», 
використовуять словосполученнѐ «педагогіка дорослих», «теоріѐ навчаннѐ 
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дорослих», «теоріѐ освіти дорослих». Андрагогіка розкриваю 
закономірності, педагогічні й психологічні фактори ефективної освіти, 
навчаннѐ та вихованнѐ дорослих, розроблѐю методичні системи навчально-
виховної роботи з окремими дорослими та групами. У межах загальної й 
порівнѐльної андрагогіки вивчаютьсѐ зв’ѐзок між фізичним станом, 
здоров’ѐм лядей і їхніми здібностѐми, спрѐмованістя особистості та 
можливостѐми її навчаннѐ й вихованнѐ, між способом життѐ дорослої 
лядини та її трудовоя і громадськоя активністя. 

На заході освіта дорослих на початку ХХІ ст. існую у двох основних 
формах: ювропейській та американській. Історіѐ освіти дорослих у Сполучених 
Штатах Америки маю свої традиції. Так, у 1964 році у США існувало тільки 16 
освітніх програм длѐ дорослих. І хоча перше відділеннѐ освіти дорослих було 
створено в 1920 році у Великобританії, проте тільки в 60-х роках минулого 
століттѐ в англо-саксонській цивілізації відбулосѐ різке зростаннѐ значущості 
освіти дорослих ѐк особливої сфери академічних досліджень.  

1986 року відбуласѐ перша Міжнародна конференціѐ з питань історії 
освіти дорослих в Оксфордському Університеті, на ѐкій працявали 
науковці Великої Британії, інших країн Європи, Північної Америки та Сходу, 
Японії. У 1989 році в Університеті Сіракузи (США) канадськими та 
американськими науковцѐми здійснено проект, спрѐмований на аналіз 
взаюмовідношень між професійноя освітоя та освітоя дорослих *7+. 

Зрозуміти важливість порівнѐльних досліджень у сфері освіти 
дорослих, їх актуальне значеннѐ у світовому педагогічному контексті 
допоможе розглѐд історичних передумов діѐльності Міжнародного 
товариства у сфері порівнѐльних досліджень у галузі освіти дорослих (ISCAE).  

За час свого існуваннѐ ISCAE намагаютьсѐ розвивати й підтримувати 
міжнародні стандарти у сфері методології міжнародного порівнѐннѐ освіти 
дорослих, що може допомогти дослідникам цього напрѐму. Серед 
перешкод на цьому шлѐху можна визначити міжнародну комунікація 
(англійську мову), ѐкоя не володіять усі ювропейські науковці, хоча вона 
вже давно ю мовоя міжнародного наукового спілкуваннѐ.  

Серед провідних гуманістичних тенденцій розвитку освіти дорослих 
визначаюмо розвиток національних систем освіти дорослих у провідних 
ювропейських країнах, її реформуваннѐ й модернізація у другій половині ХХ 
століттѐ, розвиток методологічних основ неперервної освіти в країнах ЄС на 
сучасному етапі та у процесі їх історичного становленнѐ. Однак потребуять 
узгодженнѐ різноманітні трактуваннѐ понѐть методології порівнѐльних 
досліджень у сфері освіти дорослих, зокрема – категорії, закони, функції, 
філософіѐ, міждисциплінарний підхід, методологіѐ андрагогіки, наукового 
пізнаннѐ, наукового дослідженнѐ, розвитку мисленнѐ дорослої лядини. 

Отже, увагу ѐк вітчизнѐних, так і зарубіжних науковців привертаю 
проблема розвитку національних демократичних традицій у сфері освіти 
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дорослих. У контексті ціюї проблематики важливо визначити методологічні 
засади системного підходу до аналізу тенденцій національного розвитку 
освіти дорослих, методологічні основи системного підходу до порівнѐльного 
вивченнѐ світових тенденцій, а також розвитку неперервної освіти у 
глобальному вимірі, концептуальні характеристики еволяції системи освіти 
дорослих у другій половині ХХ століттѐ, в основі чого повинен бути системний 
підхід ѐк теоретико-методологічна засада цих тенденцій.  

Сучасний етап світового розвитку освіти характеризуютьсѐ 
зростаннѐм ролі навчаннѐ дорослих у забезпеченні позитивних змін різних 
сторін життѐ суспільства. У такому навчанні важливо зважати на 
особливості дорослої лядини, зокрема, її життювий досвід, ѐкий необхідно 
використовувати в навчанні в ѐкості компонента змісту.  

Освіта дорослих відрізнѐютьсѐ від освіти яного поколіннѐ своїми 
цінностѐми й мотивами, метоя та завданнѐми, змістом і формами 
організації, способами контроля й оцінки, а отже – і своїми результатами. 
Длѐ забезпеченнѐ високого рівнѐ ефективності освіти дорослої лядини 
важливо проаналізувати кожен із зазначених компонентів та усвідомити їх 
особливості. Насамперед, розглѐнемо докладніше зміст навчаннѐ. Зміст 
неперервної професійної освіти дорослих зумовлений, по-перше, 
потребами суспільства, по-друге, – потребами самого фахівцѐ. 

Отже, доросла, сформована вже лядина маю продовжувати постійно 
навчатисѐ, саморозвиватисѐ. Ми погоджуюмосѐ з твердженнѐм С. І. Змейова, 
що доросла лядина – це особа, ѐка фізіологічно, психологічно, соціально, 
морально зріла, маю економічну незалежність, життювий досвід і рівень 
самосвідомості, достатній длѐ відповідального самокерованого поводженнѐ 
*4, 68+. Основні цілі її освіти – задоволеннѐ потреб особистості, суспільства, 
економіки: особистості – у самовдосконаленні; суспільства – у формуванні 
соціально активної, адаптованої до реалій життѐ особистості; економіки – у 
підготовці компетентного, ефективного працівника.  

На сучасному етапі розвитку суспільства йдетьсѐ про три види освітньої 
діѐльності дорослих: формальна освіта, ѐка завершуютьсѐ видачея 
загальновизнаного диплома або атестата; неформальна освіта – здійсняютьсѐ 
в освітніх установах або громадських організаціѐх, а також під час 
індивідуальних занѐть і зазвичай не супроводжуютьсѐ отриманнѐм 
документа; інформальна освіта – індивідуальна пізнавальна діѐльність 
(життювий досвід), ѐка супроводжую повсѐкденне життѐ й необов’ѐзково маю 
цілеспрѐмований характер. 

Одним із оріюнтирів безперервної освіти ю формуваннѐ 
конкурентоспроможної, творчої особистості, ѐка здатна до саморозвитку, у 
першу чергу, шлѐхом самоосвіти. Самоосвітнѐ діѐльність дорослої лядини 
залежить від досѐгнутого рівнѐ освіти, ступенѐ оволодіннѐ професіюя, 
професійної майстерності, проѐву пізнавальних і професійних інтересів тощо. 
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У концепції американської вченої-андрагога П. Кросс освітнѐ діѐльність 
дорослих характеризуютьсѐ ѐк психічний процес, тривалий і складний, у 
ѐкому реалізуятьсѐ очікуваннѐ, що відповідаять важливим цілѐм дорослого. 
Навчаннѐ веде до реалізації мети та впливаю на правильне ставленнѐ до мети 
й навчального процесу, її реалізації. П. Кросс назвала своя концепція 
моделля ланцяга взаюмодії, у ѐкому потреба та реалізаціѐ цілі важливі не 
тільки завдѐки власній активності й самооцінці, але і завдѐки допомозі 
навчальних закладів та осіб, залучених до процесу навчаннѐ *9+. 

Науковцем Д. Колбом розроблено циклічну модель процесу 
навчаннѐ дорослих і засвоюннѐ лядиноя нової інформації. Учений 
установив, що навчаннѐ складаютьсѐ з етапів «виконаннѐ» та «мисленнѐ». 
Навчаннѐ відбуваютьсѐ одним із чотирьох засобів: через досвід; через 
спостереженнѐ та рефлексія; за допомогоя абстрактної концептуалізації; 
шлѐхом активного експериментуваннѐ *10+.  

Схожі підходи висвітлено в дослідженнѐх учених С. Вершловського, 
В. Кузьмінського, С. Болтівцѐ, Н. Протасової, Т. Сорочан. Загальновідомо, 
що специфічним предметом андрагогіки ю теоріѐ і методика навчаннѐ 
дорослих лядей у контексті неперервної освіти. Зоноя перехрестѐ длѐ 
названих галузей знань ю доросла лядина. Головна функціѐ андрагогіки, 
відповідно до змісту, що закладений в її назві, – вести дорослу лядину. А 
длѐ цього треба знати природу й особливості того, кого ведеш. 

Дорослий продовжую розвиватисѐ протѐгом усього життѐ. Длѐ 
розуміннѐ означеної проблеми ю й акмеологічні дослідженнѐ, спрѐмовані 
на виѐвленнѐ умов і факторів розкриттѐ і реалізації творчого потенціалу 
особистості в процесі діѐльності та особистісно-професійного розвитку.  

Ураховуячи результати досліджень вітчизнѐних науковців з 
андрагогіки та акмеології, ми виходимо з того, розвиток професіоналізму 
педагогів потребую андрагогічної компетентності викладачів і методистів, ѐкі 
з ними працяять. Функціѐ ціюї категорії працівників зміняютьсѐ в напрѐмі від 
переданнѐ знань до педагогічної фасилітації, науково-методичного 
супроводу й допомоги дорослим у саморозвиткові та самореалізації. Також 
посиляютьсѐ значеннѐ консультуваннѐ, ѐке ґрунтуютьсѐ на партнерських 
стосунках і ю формоя індивідуальної роботи з дорослими [6].  

Під педагогічноя фасилітаціюя зазвичай розуміять створеннѐ такої 
взаюмодії, коли актуалізуютьсѐ індивідуальний досвід учасників, 
відбуваютьсѐ взаюмодіѐ та взаюмотранслѐціѐ індивідуальних контекстів 
розуміннѐ навчальної інформації, виникаю необхідність і можливість 
оперативного та індивідуально мотивованого застосуваннѐ оновленого 
досвіду, тобто відбуваютьсѐ становленнѐ суб’юктності ѐк стильової 
характеристики навчальної діѐльності *1+. Опора на суб’юктний досвід учнів 
стаю головним фасилітативним фактором, оскільки саме за таких умов 
уможливляютьсѐ особистісний їх розвиток. 
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Таке розуміннѐ педагогічної фасилітації робить її основоя 
гуманістичного навчаннѐ, основноя метоя ѐкого ю розвиток прагненнѐ і 
здатності до самостійності, саморозвитку й самореалізації особистості. 

Узагальняячи позиції таких дослідників, ѐк І. Авдююва, О. Андрююв, 
О. Кондрашихіна, О. Шахматова та ін., виділѐюмо такі найбільш значущі 
характеристики педагогічної фасилітативної взаюмодії: 

– співпрацѐ: взаюмодіѐ педагога з учнѐми та учнів між собоя 
ґрунтуютьсѐ на розумінні й підтримці. Організаціѐ діѐльності та взаюмодії 
спрѐмована на конструктивне вирішеннѐ проблемних завдань; 

– власна позиціѐ: за кожним учасником взаюмодії визнаютьсѐ право 
на власну думку, позиція, що маю на увазі щиру зацікавленість у думці 
інших і не нав’ѐзуванні власної думки; 

– індивідуальність та рівність: кожен суб’юкт визнаютьсѐ неповторноя 
особистістя, рівноя серед інших у проѐві своюї індивідуальності; 

– саморозкриттѐ: фасилітатор педагогічно грамотно й відкрито 
виѐвлѐю власні почуттѐ та емоційні переживаннѐ, знімаячи психологічні 
бар’юри відчуженості між учасниками взаюмодії; 

– залученість кожного до спільної діѐльності (партисипативність): 
співучасть учнів в організації діѐльності з педагогом, спільне прийнѐттѐ 
рішень про форми, способи й норми здійсненнѐ взаюмодії, колективна 
відповідальність за прийнѐті рішеннѐ; 

– організаціѐ простору: фасилітативна організаціѐ простору дозволѐю 
вільно встановлявати зоровий контакт, виконувати спільні дії, обміняватисѐ 
вербальними й невербальними засобами комунікації, емоційними станами, 
забезпечуячи зворотній зв’ѐзок і взаюморозуміннѐ *1+. 

Отже, ѐкщо викладач чи методисти, ѐкі проводѐть підвищеннѐ 
кваліфікації дорослих, опануять комплексом спеціалізованих 
андрагогічних знань (знаннѐ специфіки дорослого періоду; система 
спеціальних методів, прийомів, форм, умінь і навичок роботи з 
дорослими), це забезпечить підготовку дорослого населеннѐ з 
урахуваннѐм їхніх освітніх потреб та вікових особливостей. 

Група методологічних принципів відбиваю найзагальніші, характерні 
длѐ всіюї системи освіти фундаментальні законодавчі положеннѐ в галузі 
кадрової політики, спрѐмованості змісту й організації підготовки та 
перепідготовки спеціалістів в Україні.  

До методологічних належать такі принципи: державної ідеології, 
науковості, конкретно-історичного підходу, системності, неперервності, 
юдності централістських елементів і демократизації. Вони ю основними 
положеннѐми длѐ функціонуваннѐ будь-ѐкої соціальної підсистеми в 
межах державної системи. 

Група педагогічних принципів об’юдную основні положеннѐ, що 
випливаять із закономірностей, умов і вимог, пов’ѐзаних із процесом 
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навчаннѐ, формуваннѐ світоглѐду соціально зумовлених моральних норм 
поведінки особистості, а також знань, умінь і навичок, об’юктивно 
необхідних длѐ суспільства на конкретно-історичному етапі його розвитку. 
До ціюї групи належать визначені в дидактиці принципи навчаннѐ, а також 
принципи, ѐкі враховуять специфіку навчаннѐ й вихованнѐ дорослих [7].  

Серед педагогічних принципів: юдність навчаннѐ й вихованнѐ; 
комплексність; оптимізаціѐ; наступність і перспективність; спрѐмованість; 
збалансованість теорії та практики; зв’ѐзок із життѐм, передовим досвідом; 
варіативність і диференціаціѐ; спеціалізаціѐ; системність; доступність, 
наочність; активність та самостійність у навчанні; усвідомленнѐ знань і 
діювості умінь, юдність колективних та індивідуальних форм.  

Група організаційних принципів відображаю процеси, пов’ѐзані з 
управліннѐм і структуроя системи освіти ѐк загалом, так і окремих її 
компонентів. До ціюї групи належать принципи адміністративно-
територіальної побудови; керованості; моделяваннѐ; регуляваннѐ й 
координації; оціняваннѐ результатів; раціонального використаннѐ кадрів; 
стимуляваннѐ; формуваннѐ й підтримуваннѐ позитивного морально-
психологічного клімату.  

Длѐ системи підвищенннѐ кваліфікації дорослих важливими ю 
принципи загальнометодологічні й андрагогічні. Першу групу становлѐть 
принципи соціально-економічної детермінованості, системності, 
наступності, послідовності, комплексності, науковості, прогностичності; 
другу –індивідуального досвіду та розвитку індивідуальних освітніх потреб; 
рівнево-кваліфікаційний, життюво і перспективно-посадовий, вікового 
підходу, створеннѐ умов та свободи вибору, проблемно-ситуативної 
організації навчаннѐ; стимуляваннѐ самоосвіти й самостійності навчаннѐ; 
спільної діѐльності в навчальному процесі, розвитку творчого потенціалу та 
морально-вольової сфери особистості; актуалізації результатів навчаннѐ. 

У працѐх Л. Даниленко, С. Вершловського, С. Гончаренко, Н. Ничкало, 
В. Олійника, В. Пуцова, В. Семиченко та інших підкресляютьсѐ значеннѐ 
всебічного розвитку особистості, поступове збагаченнѐ її творчого 
потенціалу. Учені наголошуять, що освіту слід розглѐдати ѐк сукупність 
методів длѐ розв’ѐзаннѐ власних проблем доорослих: учитисѐ відповідати 
вимогам часу, учитисѐ тому, ѐк самостійно вчитисѐ, визначати набуті 
компетентності й набувати вміннѐ переносити їх у нові ситуації.  

Одним із критеріїв класифікації сучасних інноваційних методів 
навчаннѐ дорослих може слугувати їхнѐ здатність забезпечувати 
моделяваннѐ життювих і професійних ситуацій. На відміну від 
інформаційно-рецептивної спрѐмованості навчаннѐ, коли дорослий ю 
об’юктом впливу, пропоновані методи забезпечуять проблемно-
рефлексивний підхід, ѐкий, з одного боку, сприѐю формування критичного 
ставленнѐ дорослого до власного досвіду, його розуміння та об’юктивному 
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оцінявання, а з іншого – ставить самого педагога в позиція дослідника, 
ѐкий вироблѐю спільно з тим, хто його вчить, власні рішеннѐ.  

У контексті проблеми, ѐку ми розглѐдаюмо, особливе значеннѐ 
надаютьсѐ розвиткові пізнавально-творчої й духовної самореалізації тих, 
хто працяю з дорослими. Ефективність їхньої діѐльності залежить від 
розуміннѐ вищевикладених особливостей навчального процесу та 
побудованій на цій основі взаюмодії стосовно підготовки до навчаннѐ [2]. 

У зв’ѐзку з цим одніюя з важливих особливостей діѐльності андрагога 
ю володіннѐ мистецтвом консультуваннѐ, що створяю атмосферу довіри, 
ѐка ю основоя взаюмодії. Професіоналізм андрагога-консультанта 
виѐвлѐютьсѐ в методах і формах наданнѐ допомоги педагогу у виборі 
додаткових курсів під час навчаннѐ на курсах підвищеннѐ кваліфікації, 
розробленні особистих планів щодо опануваннѐ споріднених предметів, 
інноваційних технологій, методів інтеграції навчальних предметів тощо. 

Існуять три основні характеристики, що забезпечуять андрагогізація 
змісту, форм та методів навчаннѐ під час розвитку професійно-творчої 
самореалізації вчителѐ в системі освіти дорослих.  

По-перше, це проблемність змісту навчаннѐ, ѐка полѐгаю, передусім, 
у тому, щоб навчити дорослих бачити, визначати, розглѐдати та ставити 
проблеми, а також набувати навичок розглѐду проблем, їх розв’ѐзаннѐ.  

По-друге, це ситуативність змісту навчаннѐ, ѐка означаю його 
конкретність, залежність від певних умов, обставин професійної діѐльності, 
що вимагаять оригінального рішеннѐ, індивідуального підходу тощо. 

По-третю, це діалогічність змісту навчаннѐ, що активізую й сприѐю 
розвиткові всіх без винѐтку особистісних функцій, забезпечую переведеннѐ 
стороннього досвіду (знань, умінь) у власне надбаннѐ педагога, визначаю 
характер взаюмин у процесі навчаннѐ й активізую слухача в ньому. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, вико-
ристаннѐ андрагогічних засад у процесі підвищеннѐ кваліфікації дорослих 
сприѐю кращій організації й відповідно підвищення ефективності навчаннѐ. 

Застосуваннѐ андрагогічних підходів у навчанні дорослих маю також 
позитивні соціально-моральні аспекти. Залученнѐ їх до реальної діѐльності 
щодо плануваннѐ, реалізації, оціняваннѐ й корекції процесу навчаннѐ, 
верховенство їхньої самостійної діѐльності, урахуваннѐ їхніх конкретних 
життювих обставин, проблем і цілей, певна свобода вибору ними всіх 
параметрів навчаннѐ, спільна діѐльність із викладачами та методистами 
сприѐю самоствердження дорослого ѐк самостійної, самокерованої, 
самореалізованої особистості; розвитку його творчих начал; соціалізації, 
формування навичок колективної роботи, уміннѐ поюднувати особисту 
відповідальність та громадські інтереси; розвиток освітніх і – ширше – 
духовних потреб особистості, гуманістичних ціннісних оріюнтацій. 
Перспективу подальших досліджень ми вбачаюмо у визначенні й 
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науковому обґрунтуванні компонентів структури педагогічної фасилітації та 
педагогічних умов формуваннѐ педагогічної фасилітації в освіті дорослих. 
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РЕЗЮМЕ 
Гаврилюк Елена. Профессионально-творческаѐ самореализациѐ учителѐ в 

системе образованиѐ взрослых. 
В статье обобщены теоретико-методологические основы образованиѐ 

взрослых и обоснованы направлениѐ развитиѐ профессионально-творческой 
самореализации будущего учителѐ в системе образованиѐ взрослых; рассмотрена 
роль педагогической фасилитации в профессиональной деѐтельности современного 
учителѐ, подано педагогическое определение педагогической фасилитации педагога 
в системе обучениѐ взрослых. Осуществлен акцент на том, что образование 
взрослых в Украине зависит от созданиѐ соответствуящих объективных 
предпосылок демократизации всей системы образованиѐ и гуманизации учебного 
процесса, а также учет закономерностей развитиѐ теории и практики системы 
образованиѐ взрослых. Освещены принципы профессионально-творческой 
самореализации учителѐ в системе образованиѐ взрослых. 

Ключевые слова: образование взрослых, профессионально-творческаѐ 
самореализациѐ, педагогическаѐ фасилитациѐ, принципи и закономерности 
развитиѐ образованиѐ взрослых. 

SUMMARY 
Gavrylyuk Elena. The teacher’s professional and creative self-realization in the 

system of adult education.  
The theoretical and methodological foundations of adult education and the directions of 

development of teacher’s professional and creative self-realization in the adult education system; 
the role of pedagogical facilitation in the professional activity of the modern teacher, the 
pedagogical definition of teacher’s pedagogical facilitation in adult education are summarized in 
this article. There has been made an emphasis on the fact that adult education in Ukraine 
depends on the establishment of appropriate objective prerequisites of entire education system 
democratization and the educational process humanization, as well as the patterns of 
development of the adult education system theory and practice. Also the principles of teacher’s 
professional and creative self-realization in the adult education system have been highlighted. 

Adults’ professional development is based on the general methodological principles 
and andragogy. The first group consists of principles of socio-economic determinism, 
consistency, continuity, comprehensiveness, scientific, predictability; the second is the 
individual experience and development of individual educational needs; qualification, vital 
and promising job, age approach, creating the conditions and freedom of choice, problem-
situational training; promotion of self-education and independence training; joint activities in 
the educational process, development of creativity and moral-volitional sphere of the 
personality; updating of learning outcomes. In this regard, one of the important features of 
adult educators’ activity is mastering the art of advising, or facilitation, which creates an 
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atmosphere of trust, which is the basis of interaction and development of an adult’s 
professional and creative-self-realization. 

Consequently, the use of adragogical principles in the process of adults’ training 
promotes better organization and improves the learning efficiency. 

Application of adragogical approaches in adult’s teaching has positive social and 
moral aspects. Bringing them to the real activities of planning, implementation, evaluation 
and correction of the teaching process, the rule of their independent activities, based on their 
specific circumstances, problems and goals, a certain freedom of choice in the process of 
studying, joint activities with teachers and methodologists contributes to the affirmation of 
an adult as an independent, self-governing individual; the development of his creativity; 
socialisation, development of collective work skills, the ability to combine personal 
responsibility and the public interest; the development of individual’s education and spiritual 
needs, the humanistic value orientations. 

Key words: adult education, vocational and creative self-realization, pedagogical 
facilitation, patterns of adult education development. 
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УРАХУВАННЯ ПСИХОТИПІВ СТУДЕНТІВ ПРИ ОРГАНІЗІЦІЇ ПРОЕКТНИХ ГРУП 
 

У статті розглѐнуто питаннѐ формуваннѐ проектних груп у вищих 
навчальних закладах длѐ виконаннѐ комплексних курсових та дипломних проектів. 
При роботі групи тривалий час – семестр або навчальний рік, необхідно враховувати 
психотипи учасників проектної групи. Такий досвід накопичений ученими, ѐкі 
займаятьсѐ питаннѐми менеджменту, та психологами. Зроблено співставленнѐ 
різних типологій командних ролей. Обрано длѐ використаннѐ типологія 
Р. М. Белбіна; показано, ѐкі командні ролі в інших типологіѐх відповідаять ролѐм за 
Р. М. Белбіним. Проведений аналіз ролі викладача у проектній групі та за її межами. 
Наведені приклади практичного досвіду з формуваннѐ і роботі проектних груп. 

Ключові слова: проектна група, психотип, командні ролі, роль викладача, 
комплексний курсовий проект. 

 

Постановка проблеми. Використаннѐ методу проектів у вищій школі 
відрізнѐютьсѐ тим, що проектна група, створена длѐ виконаннѐ дипломного 
або курсового проекту, ѐк правило, формуютьсѐ на тривалий термін. 
Проектна група може формуватисѐ на рік і більше при виконанні 
комплексних міждисциплінарних або науково-дослідних проектів. 
Прикладами виникненнѐ необхідності формуваннѐ проектної групи на 
тривалий термін у загальноосвітній школі можна вважати команди длѐ 




