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У статті проаналізовано діяльність психолога в контексті духовного розвитку особистості дорослої людини в неформальній 
освіті. Досліджено умови неформальної освіти дорослих, її особливості та складники. Проаналізовано особливості діяльності 
психолога й умови неформальної освіти дорослих, визначено спільні ознаки. Схарактеризовано діяльність психолога щодо духов-
ного розвитку особистості як фахівця, який працює з дорослими в неформальній освіті. Зроблено висновок про те, що діяльність 
психолога в умовах неформальної освіти дорослих необхідно спрямувати на духовний розвиток особистості.

Ключові слова: практикуючий психолог, неформальна освіта, освіта дорослих, психологічна діяльність, духовно-моральний 
розвиток, розвиток особистості.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА В КОНТЕКСТІ 
ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

ДОРОСЛИХ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

У сучасному освітньому просторі значну увагу 
приділяють неформальній освіті дорослих або освіті 
протягом життя, а також розвитку особистості. Ак-
туальності набуває питання не лише загального роз-
витку, а й духовно-морального розвитку дорослих. 
Сучасне суспільство стає більш технократичним,  
інформаційно-технічним і спрямованим на викорис-
тання, що призводить до активного накопичення мате- 
ріальних благ і до вияву життєвої позиції «кожен сам за 
себе». У такому соціумі  слабнуть моральні та духовні 
якості особистості та частіше спостерігається знеці-
нення внутрішнього світу. Ці явища пов’язані з різни-
ми причинами, серед яких: зміна ідеології суспільства, 
підміна життєвих цінностей тощо, що безпосередньо 
впливають на індивідуальний внутрішній вибір окре-
мої особистості. Відсутність стабільності в соціально-
му житті спричиняє внутрішню напругу, під постійною 
дією якої особистість втрачає важливі внутрішні орієн- 
тири, що призводить до загубленості, безпорадності, 
невпевненості тощо. Замість зовнішніх орієнтирів, 
що повсюдно існують у сучасному світі, особистість 
має віднайти орієнтири всередині себе та навчити-
ся покладатися на внутрішню опору. Такою опорою 
в будь-якій людині є вищий вияв її особистості, що 
формує внутрішній стрижень духовності та стійкос-
ті. Отже, актуальним питанням є духовно-моральний 
розвиток особистості, а особливо – дорослої людини,  
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яка здатна усвідомлювати власні вияви. Доросла лю-
дина чинить вплив на: суспільство, якість і наслідки 
виховання молодого покоління, адже дорослі кожний 
день активно здійснюють внесок у різні соціальні 
сфери. Залежно від того, як кожна доросла людина 
взаємодіє зі світом, ми спостерігаємо розвиток і вияв 
духовності в суспільстві або спад. На нашу думку, 
реалізувати це актуальне питання сьогодення можна 
в межах неформальної освіти, що передбачена За-
коном України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р.  
№ 2145-VIII. 

Реалізувати таке завдання зможуть психологи та 
інші фахівці в неформальній освіті, спрямовуючи до-
рослу людину на заглиблення у себе, самопізнання 
через допомогу в розв’язанні індивідуальних запитів. 
Вважаємо, що діяльність практикуючого психолога 
щодо особистісного розвитку дорослих в умовах не-
формальної освіти потребує детального дослідження 
та є актуальним питанням не лише для сучасної психо-
лого-педагогічної науки, а й для суспільства загалом.

Тема діяльності практикуючого психолога є актуаль- 
ною в сучасному суспільстві. Нами проаналізова-
но праці О. Коберніка [1], Р. Овчарової [2]. Питання 
неформальної освіти та освіти дорослих вивчають 
О. Аніщенко [3], Е. Гусейнова [4; 5], С. Зінченко [6; 
7; 8], М. Карпенко [9], Л. Лук’янова [10] та ін. Розви-
тку особистості та вихованню духовності вчителями  
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дослідники також приділяють достатньо уваги, серед 
яких: С. Зінченко, М. Карпенко [9], Л. Лук’яновою  
[10], С. Хатунцевою  [11], В. Шадріковим  [12].

У досліджуваних питаннях акцентують на роз-
витку духовної культури чи духовності для вузького 
кола, наприклад, учителів або психологів. Однак не-
достатньо дослідженим залишається питання щодо 
діяльності практикуючого психолога, його можливос-
тей в умовах неформальної освіти спрямовувати до 
духовно-морального розвитку особистість будь-якої  
дорослої людини, незалежно від її діяльності та  
соціального статусу. 

Метою статті є визначення особливостей діяль-
ності практикуючого психолога в умовах неформаль-
ної освіти дорослих щодо духовно-морального роз-
витку особистості.

За результатами аналізу психолого-педагогічної 
літератури визначено, що поняття неформальної осві-
ти дорослих часто подібне до таких понять, як «без-
перервна освіта», «продовжена освіта». Окрім цього, 
неформальна освіта  є однією з форм освіти дорослих, 
які навчаються впродовж життя. Однак неформальна 
освіта, як жодна інша форма неперервної освіти, без-
посередньо відображає й задовольняє особистісні  
потреби та запити особи, мобілізуючи її природну 
здатність до самовдосконалення, духовного внутріш-
нього зростання [9].

На сучасному етапі, коли установи формальної 
освіти втратили монополію щодо поширення даних, 
зростає значущість неформальної освіти. Сучасні 
умови життя вимагають, щоб освітній процес ставав 
більш динамічним, а сама освіта була доступна та від-
повідала потребам різних категорій населення. Для 
того, щоб заповнити прогалини, які не здатна запо-
внити формальна система, на сучасному етапі широко 
вивчають можливості неформальної освіти [13].

У публікації [5] неформальну освіту визначено 
як освіту, що необов’язково має організований і сис-
тематичний характер. Її можуть реалізовувати поза 
межами освітніх закладів. Неформальна освіта не має 
вікових, професійних чи інтелектуальних обмежень 
щодо учасників, нерідко не обмежується часовими 
рамками. 

Дослідник З. Курлянд  описує неперервну освіту 
як форму здобуття, поглиблення та розширення за-
гальної освіти, культури, виховання, громадянської та 
моральної зрілості. Він уважає, що «для кожної люди-
ни неперервна освіта є процесом формування та за-
доволення її пізнавальних запитів, духовних потреб, 
розвитку задатків і здібностей у мережі державно- 
суспільних закладів освіти і шляхом самоосвіти» [14].

Так, С. Зінченко наголошує, що неперервна освіта 
забезпечує можливість використання кожною люди-
ною впродовж усього її життя різних освітніх закла-
дів [8, с. 115]. 

Таким чином, неформальна освіта забезпечує умо-
ви для всебічного й цілісного розвитку кожної особис-
тості, що може тривати впродовж усього життя, 
надає широкі можливості у виборі напряму та форм 

освітньої діяльності, мобілізує до самовдосконален-
ня, духовного внутрішнього зростання, задовольняє 
пізнавальні запити і духовні потреби особистості.

Раніше нами було проведено дослідження щодо 
педагогічної ролі практикуючого психолога в нефор-
мальній освіті дорослих. Результатами стали виснов-
ки стосовно ідентичності та схожості практичної  
діяльності психолога й учителя-андрагога в діяль-
ності з дорослими як за формою, так і за методами, 
а також єдиною спрямованістю – на розвиток осо-
бистості, її вищих якостей. У цій статті ми деталь-
но розкриємо особливі умови неформальної освіти 
дорослих, де практикуючий психолог, виконуючи 
функціональні можливості, здатен сприяти духовно- 
моральному розвитку дорослої людини.  

Один із принципів освітньої діяльності наголо-
шує на єдності навчання, виховання та розвитку. 
Тобто практикуючий психолог, здійснюючи надання 
психологічної допомоги дорослій людині та сприяю- 
чи її внутрішньому духовно-моральному розвитку, 
здійснює педагогічну діяльність в неформальній осві-
ті дорослих, а сам постає в ролі вчителя-андрагога.

Проаналізуємо деякі погляди дослідників з педа-
гогіки та психології щодо значущості єдності освіти, 
виховання та розвитку особистості в контексті освіти, 
зокрема неформальній і практичній психології.

Серед функцій безперервної освіти, до якої зарахо-
вують неформальну, виокремлюють розвивальну, що 
передбачає задоволення духовних запитів особистос-
ті, потреб творчого зростання [9]. Більшість науковців 
визначають освіту як процес формування людини, що 
містить навчання, духовно-моральне формування осо-
бистості та вважають, що зв’язок виховання з мораль-
ністю та самосвідомістю є силою, яка сприяє розвитку 
високодуховної особистості. 

Для психології та інших прикладних наук голов-
ним об’єктом дослідження є особистість людини,  
яка у процесі розвитку вчиться виявляти, насамперед, 
власні вищі моральні якості, носієм яких вона є від 
природи. Коли людина впродовж життя проходить 
шлях навчання, самовиховання та самовдосконален-
ня, то неминуче відбувається розвиток її духовних 
якостей. Натомість В. Шадріков [12] зауважує, що в 
історії етики наявні теорії, що визнають одвічність і 
незмінність таких моральних начал, як добро і зло.  
Ці початки властиві людині від народження та визна-
чають її поведінку. У цьому контексті можна говорити 
про розвиток моральності людини.

Вищеозначені твердження стосуються також сфе-
ри неформальної освіти дорослих. Так, С. Зінченко 
вважає, що за психологічною значущістю неформаль-
на освіта спрямована на збагачення творчого потен- 
ціалу та всебічного розвитку особистості, «людина 
має керувати власним життям і, не відкидаючи впливу 
інших, розраховувати на себе» [6, с. 117].

У публікації [11] висловлено схожу думку щодо 
якісних перетворень особистості, удосконалення ро-
зумових і духовних потенцій особистості, розгортання 
її індивідуальності: «теорія особистісного зростання  
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й саморозвитку заснована на ідеях про позитивну 
природу людини, цінність кожної особистості, інди-
відуальні особливості. У цих умовах виникає необ-
хідність виховання особистості, здатної не лише на 
репродуктивну діяльність, а й на перебудову сформо-
ваних стереотипів, готової до регулярної самоосвіти, 
постійного самовиховання та саморозвитку». 

На думку О. Коберніка, забезпечення умов для  
повноцінного фізичного, психічного, соціального і 
духовного розвитку особистості, формування люди-
ни, яка здатна жити у відкритому суспільстві, перед-
бачає перехід від освітньо-дисциплінарної моделі 
організації педагогічного процесу до особистісно-
розвивальної моделі. Реалізація такої моделі вимагає 
пошуку та впровадження сучасних технологій органі-
зації виховного процесу [1].

Тобто єдність освіти, виховання та розвитку 
є фундаментом освіти і має значущість також для 
особистості дорослої людини, що формує умови для її 
саморозвитку, сприяє розвитку духовної особистості. 

З урахуванням можливості реалізації нових освіт-
ніх технологій, з’ясуємо, чи спрямована неформальна 
освіта дорослих на особистісно-розвивальну модель 
організації педагогічного процесу? Чи може психолог 
як учитель неформальної освіти застосувати таку мо-
дель під час роботи з дорослими?  

Так, С. Зінченко зазначає, що освіта дорослих 
спрямована не на передачу готових знань, а на від-
бір, синтез і відкритий діалог. Тому можна застосову-
вати різні методи навчання, серед яких можуть бути 
й тренувальні завдання, що пропонують дорослим 
учням для закріплення знань і відпрацювання вмінь 
та навичок [8, с. 119], пошуковий метод, коли зміст 
освіти не визначений цілком, а його процес перед-
бачає постановку проблем, пошук їх розв’язання [8,  
с. 114]. Науковець наголошує, що «проблемну орга-
нізацію пошукового процесу застосовують у прак-
тичній психології» [там само, с. 115]. Тобто відповідь 
на поставлені запитання перебуває в одній площині, 
що об’єднує два напрями: неформальну освіту і прак-
тичну психологію, де зрозуміло, що відкритий діалог, 
тренувальні завдання та пошуковий метод спрямо- 
вують кожного дорослого учня на особистий контакт 
із собою, тобто звернення до особистості, завдяки 
чому реалізують особистісно-розвивальну модель.

Розглянемо, які існують підходи та методи в не-
формальній освіті, що може застосувати практи- 
куючий психолог, сприяють особистісному розвитку  
дорослого?

Так, Е. Гусейнова вважає, що програми нефор-
мальної освіти створено на засадах гуманістичних 
філософських ідей, і тому вчать дорослих вдаватися 
до самоосвіти, розвивати емоційну сферу на рівні 
з когнітивною [4]. Окрім цього, С. Зінченко,  про-
довжуючи тему, визначає гуманізацію освітнього 
процесу і обгрунтовує його як перехід до особис-
тісно-орієнтованої педагогіки, що надає значущості  
особистій свободі та діяльності дорослих учнів. «При-
чому пріоритетними є не набуття знань особистістю 

та формування вмінь та навичок, а розвиток її фізич-
них, інтелектуальних, психічних, моральних сфер» 
[там само, с. 121]. «На думку А. Квіглі, гуманістична 
педагогіка є однією з провідних, де цінується всебіч-
ний розвиток і вдосконалення особистостей, підви-
щення їх самооцінювання та надання можливостей» 
[там само]. Таким чином, гуманістичний підхід в осві-
ті дорослих, що спрямовано безпосередньо на осо-
бистість, відповідає принципу практичної психології, 
де головним предметом є особистість та її унікаль-
ність, переживання людиною світу та усвідомлення 
місця в ньому, що сприяє особистісному розвитку.

Натомість Л. Лук’янова  дає відповідь на постав-
лені запитання з точки зору практики. «Значна кіль-
кість дорослих засвоює знання більш ефективно за 
умови використання освітніх активних методів. Така 
освіта передбачає іншу логіку цього процесу: не від 
теорії до практики, а від формування нового досвіду 
до його теоретичного осмислення через застосуван-
ня. Використання методів активної освіти сприяє за-
своєнню навчальної інформації та формуванню осо-
бистісних якостей, особливо в неформальній освіті 
дорослих» [10, с. 37−38].

Це підтверджує С. Зінченко та деталізує, що в не-
формальній освіті основними формами навчання є 
експерименти, дискусії, розв’язання конкретних зав-
дань, діалоги, круглі столи, соціально-психологічні 
тренінги тощо, які вважають активними методами нав- 
чання. «Підхід до навчання реалізують за допомогою 
таких форм і методів, як аналіз практичних ситуацій, 
групові дискусії, розв’язання конструктивних за-
дач, розробка проектів, ділові ігри, мозковий штурм 
тощо» [6]. Вищевизначені методи та форми навчання 
відомі як психологічні, тобто, де б і ким вони не були 
застосовані: чи в освіті дорослих вчителем-андраго-
гом, чи в психологічній практиці психологом, – такі 
активні методи обов’язково будуть сприяти додат-
ковому знайомству із собою, самопізнанню, розвитку 
власної особистості.

Підтвердження цього знаходимо в сучасних дослі-
дженнях, де широко проаналізовано роль соціально- 
психологічного тренінгу в неформальній освіті до-
рослих як одного з популярних активних методів. Так,  
Л. Лук’янова  зазначає, що тренінги вважають «новою 
освітньою формою, які початку впроваджувались з 
метою психологічної підтримки для формування со-
ціальних та життєвих умінь» [10, с. 38] та «одним із 
методів психологічного впливу, що зорієнтовано на 
втручання в розвиток групи чи особистості з метою 
викликати певні зміни». Також С. Зінченко  зазна-
чає, що «під час проведення соціально-психологіч-
ного тренінгу у членів групи формуються навички 
глибокого самопізнання, пізнання інших людей, ово-
лодіння інструментарієм проникнення у приховані 
мотиви. Така своєрідна психологічна лабораторія піз-
нання є школою дослідного пошуку, оскільки збага-
чує учасників тренінгу психологічними знаннями, які  
вони здобувають в емоційно насичених ситуаціях 
спілкування на основі аналізу того, що вони бачать, 
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чують, відчувають» [8, с. 129]. «На відміну від тра-
диційних методів навчання, соціально-психологічний 
тренінг спрямовано на стійку мотивацію до самороз-
витку, розвиток особистості» [там само, с. 127].

Таким чином, освітні активні методи в нефор-
мальній освіті дорослих, серед яких став актуальним 
тренінг, є психологічними методами, зорієнтовани-
ми на розвиток особистості.

Неформальну освіту дорослих через застосуван-
ня основ гуманістичних підходів ототожнюють в меті 
діяльності з практичною психологією. Неформальна 
освіта дорослих реалізує ідею, що «людина має вро-
джену здатність досягати повного розкриття власно-
го духовного потенціалу, розв’язувати особистісні 
проблеми, якщо вона перебуває в оптимальній для 
неї, приязній соціально-психологічній атмосфері»  
[там само, с. 131]. 

Отже, використання активних методів і форм в 
освітньому процесі, що формують навички глибоко-
го самопізнання, стійку мотивацію до саморозвитку 
та спрямовані на формування особистісних якостей 
і безпосередньо розвиток особистості, а також гу-
манізація освітнього процесу і перехід його до осо-
бистісно-орієнтованої педагогіки, свідчить про 
застосування особистісно-розвивальної моделі в не-
формальній освіті дорослих. Окрім цього, психолог, 
як учитель неформальної освіти, може застосовува-
ти таку модель у діяльності з дорослими, тому що 
підходи та методи в неформальній освіті є психоло-
гічними методами, зорієнтованими на розвиток осо-
бистості та сприяють розвитку її вищих, духовних 
якостей, розкриттю духовного потенціалу. 

Так, В. Шадріков  виокремлює спільні точки до-
тику наук, які вивчають особистісний розвиток,  
і вважає, що «онтологію розвитку має розробляти 
психологія, онтологію виховання – етика, а способи 
реалізації – педагогіка, що застосована на сутнісній 
картині якостей особистості та моральних нормах, 
які формує психологія і філософія. Розвиток і вихо-
вання охоплюють сутність онтогенезу особистості 
(розвиток особистості та індивідуальності в єдності 
розвитку природних якостей та присвоєння якостей 
суспільної моралі)» [12]. 

Визначимо функціональні можливості психолога, 
який виконує педагогічну роль у неформальній осві-
ті дорослих і здатен використати особистісно-розви-
вальну модель з метою спрямування особистості на її 
духовно-моральний розвиток. 

Щодо діяльності вчителя системи освіти дорос-
лих провідні спеціалісти зазначають, що «вчитель 
виконує роль наставника, консультанта, допомагаю-
чи дорослому, який навчається» [8, с. 112]. Він «воло-
діє методологією андрагогічного супроводу процесу 
самоосвіти дорослих», допомагає в особистісному 
розвитку [10, с. 54] та «повно реалізує акмеологіч-
ні принципи усвідомленого розвитку (саморозвит-
ку) дорослих людей на основі наявного життєвого  
досвіду» [там само, с. 54−55], а «завдання вчителя по-
лягає в тому, щоб заохотити та підтримати розвиток  

дорослого учня» [8, с. 114]. «Йдеться про фахівців 
у галузі теорії та практики освіти дорослих, у га-
лузі освіти, управління, консультування, а також 
соціальної, корекційної, реабілітаційної роботи в 
середовищі дорослих різного віку. Компетентним 
андрагогом може бути вчитель, психолог, соціальний 
працівник та інший фахівець, який пройшов спеці-
альну підготовку, а також постійно підвищує рівень 
професійної компетентності з проблем освіти дорос- 
лих» [3, с. 28−29]. 

Необхідно детально розглянути соціальні ролі 
психолога: «захисник інтересів – захищає право кож-
ної людини бути унікальною та неповторною осо-
бистістю; духовний наставник – сприяє особистості 
у контактах з відповідними фахівцями, допомагаючи 
розв’язувати конфліктні ситуації; фасилітатор – дбає 
про формування гуманістичних, загальнолюдських 
цінностей у соціумі, створює сприятливі психологіч-
ні умови для розвитку особистості та самовиражен-
ня та самореалізації; учасник спільної діяльності, 
партнер – мотивує діяльність, спонукає людину до 
соціально-психологічної активності, сприяє розвит-
ку суб’єктних властивостей особистості; експерт – 
відстоює права підопічного, визначає методи допус-
тимого, компетентного педагогічного втручання в 
розв’язання його проблеми; посередник – сполучна 
ланка між особистістю та її мікросоціальним оточен-
ням; співрозмовник – має здатність вислухати, зрозу-
міти і прийняти будь-яку людину, здійснити культурну 
та психологічну емпатію щодо неї; психотерапевт – 
надає психоемоційну підтримку особистості у важ-
ких, кризових і критичних ситуаціях, розвиває здат-
ність особистості до самостійного вирішення власних 
проблем» [2].

З урахуванням головних класичних напрямів про-
фесійної діяльності практикуючого психолога, до 
яких належать просвітницька та профілактична діяль-
ності, психодіагностика, консультування, корекційно-
відновлювальна, розвивальна діяльності та соціальні 
ролі психолога, що було описано вище, доходимо до 
таких висновків. Діяльність психолога як учителя в 
неформальній освіті дорослих дає використовувати 
особливі умови, а саме особистісно-розвивальну мо-
дель, активні методи та форми навчання, гуманіс-
тичний підхід в освіті дорослих для спрямування осо-
бистості на її духовно-моральний розвиток. 

Погоджуємося з думкою С. Зінченко стосовно 
того, що в неформальній освіті, яка передбачає гу-
манність, цілісність, дієвість, відбувається «перетво-
рення внутрішнього світу дорослої людини» [7, с. 87].  
Тому вважаємо, що актуальне питання щодо ду-
ховно-морального розвитку особистості дорослої 
людини можна розв’язувати в сфері неформальної 
освіти тим фахівцям, які здатні до поглибленої внут-
рішньої роботи над собою, які проходять індивідуаль- 
ний шлях до набуття особистої духовної зрілості.

Зауважимо, що погоджуємося з висловлюван-
ням [12]: «сутнісну характеристику процесів роз- 
витку містить час», «розвиток, як і будь-який процес,  
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характеризується інерційністю», тому розвивальний 
вплив буде досить тривалим, і «лише тоді проявиться 
ефект розвитку», коли особистість буде ставитися до 
розвитку, як до процесу, що триває впродовж усього 
життя. 

Таким чином, за результатами дослідження 
з’ясовано:

1) неформальна освіта забезпечує умови для все-
бічного та цілісного розвитку кожної особистості, 
мобілізує до самовдосконалення, духовного внутріш-
нього зростання;

2) освіта дорослих і практична психологія засто-
совують гуманістичний підхід, спрямований безпосе-
редньо на особистість та її розвиток;

3) підходи та методи в неформальній освіті, зо-
крема активні її форми, є психологічними методами, 
зорієнтованими на розвиток особистості та сприяють 
розвитку вищих, духовних якостей, розкриттю її ду-
ховного потенціалу;

4) у неформальній освіті дорослих формуються 
особливі умови завдяки використанню особистісно-
розвивальної моделі, активних методів і форм навчан-
ня та гуманізації освітнього процесу;

5) психолог у ролі вчителя неформальної освіти, 
використовуючи особливі умови, може спрямовувати 
практичну діяльність на духовно-моральний розвиток 
дорослих. 

У сучасному суспільстві набуває актуальності 
питання духовно-морального розвитку особистос-
ті дорослої людини. Знайти рішення цього питання 
можна в рамках неформальної освіти, що може за-
лучати особливі умови для особистісного розвитку, 
серед яких: а) реалізація особистісно-розвивальної 
моделі організації педагогічного процесу; б) застосу-
вання освітніх активних методів і форм, що ідентичні 
з психологічними та зорієнтовані на стійку мотива-
цію до саморозвитку та формування особистісних 
якостей; в) гуманістичний підхід в освіті дорослих, 
спрямований на особистість та відповідає принципу 
практичної психології, де головним предметом є осо-
бистість та її унікальність, переживання людиною 
світу й усвідомлення місця у ньому, що сприяє осо-
бистісному розвитку.

Оскільки неформальна освіта дорослих передба-
чає здійснення педагогічної діяльності психологом 
у межах просвітницької, профілактичної, консульта-
ційної, корекційно-відновлювальної, розвивальної  
діяльностей, то корисним буде поєднання сприятли-
вих особливостей неформальної освіти з функціо-
нальними можливостями практикуючого психолога 
для духовно-морального розвитку особистості дорос-
лої людини. Ефективний результат такого освітнього 
процесу можна набути за умови власного духовного 
розвитку вчителя та постійної практичної роботи до-
рослого учня над собою, а також безперервного праг-
нення до самовдосконалення.

Напрямами подальших досліджень можуть ста-
ти вивчення професійної діяльності психолога щодо 
особистісного розвитку дорослої людини в сучасно-

му інформаційному суспільстві та дослідження умов 
Інтернет-простору для духовно-морального розвитку 
особистості.
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ACTIVITIES  OF  THE  PSYCHOLOGIST 
REGARDING  SPIRITUAL 

AND  MORAL  DEVELOPMENT 
OF  THE  PERSONALITY  OF  ADULTS 
IN  CONDITIONS  OF  NON-FORMAL  

EDUCATION

The publication is devoted to the analysis of the 
activity of a practical psychologist aimed at spiritual 
and moral development of an adult personality in non-
formal education. The article touches upon the prob-
lem of the spiritual crisis in modern society, which is 
becoming more and more technocratic, information-
ally, technically and consumption oriented. This situ-
ation leads to  accumulation of material benefits and 
assertion of the life position "everyone lives for him-
self". The development of society depends on contribu-
tion of each person to it, and especially of the adult. At 
the same time, education for adults, including lifelong 
education is actively developing in the modern educa-
tional space that has also been realized in the frame-
work of non-formal education. Considerable attention 
is paid to personal development in the non-formal 
education of adults. Since a personal development is 
the basis of spiritual and moral development, the pub-
lication considers possibilities of combining the spiri- 
tual and moral development of the personality of an 
adult person in the conditions of non-formal education.  
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In addition, the following particularity is taken into ac-
count: activities of a practical psychologist are aimed 
at the personal development and the psychologist might 
be a pedagogue for adults within the framework of non-
formal education. 

The conditions of non-formal education of adults, 
their features that contribute to the personal develop-
ment of the human are examined in the article. The com-
ponents of the following special conditions are studied: 
possibilities of realizing personality-development model 
of  organization of pedagogical process; humanistic ap-
proach; use of active teaching methods. The features 
of activities of practical psychologist and conditions of 
non-formal education of adults were compared and ana-
lyzed, common signs were found. The practical work of 
the psychologist concerning the spiritual-moral devel-
opment of the personality as a specialist working with 
adults in non-formal education is characterized. The ba-
sic conclusion of the article is that the practical activities 
of psychologist in the favorable conditions of non-formal 
adult education supports spiritual and moral develop-
ment of personality.

Key words: practicing psychologist, non-for-
mal education, adult education, psychological ac-
tivity, spiritual and moral development, personal  
development.

Пичугина И. С., психолог, аспирант Институ-
та информационных технологий и средств обучения 
НАПН Украины, г. Киев

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПСИХОЛОГА  В 
КОНТЕКСТЕ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ  ВЗРОСЛыХ 
В  УСЛОВИЯХ  НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Статья о деятельности психолога, направленной 
на духовное развитие личности взрослого человека в не-
формальном образовании. Исследованы условия, особен-
ности неформального образования взрослых, их состав-
ляющие. Анализ особенностей деятельности психолога 
и условий неформального образования взрослых выявил 
общие признаки. Охарактеризована работа психолога 
по теме духовного развития личности как специалиста, 
работающего с взрослыми в неформальном образовании. 
Вывод статьи состоит в том, чтобы деятельность 
психолога в условиях неформального образования взрос-
лых способствует духовному развитию личности.

Ключевые слова: практикующий психолог, не-
формальное образование, образование взрослых, пси-
хологическая деятельность, духовно-нравственное 
развитие, развитие личности.


