
ISSN 2414-634X 

SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIVE SOLUTIONS IN 

MODERN SCIENCE 

No. 4(13), 2017 

FOUNDER: CENTER FOR 

INTERNATIONAL COOPERATION TK 

MEGANOM, LLC WAS FOUNDED IN 

2016 IT IS ISSUED TEN TIMES A 

YEAR h ttp .//naukajoumai org/index. 

php/ISMSD 

Edition address: Dubai Silicon Oasis 

Headquarters Building 4th Floor, С & D 

Wing, Dubai Sillicon Oasis, Dubai, UAE 

Edition e-mail: ismsdubai@gmail.com 

Phone: +971 55 1435638 

© Center for international cooperation TK 

Meganom, LLC 

Reprint of materials without the written permission of edition forbidden 

Editorial Board: 

The Editor-in-chief Doctor of Political 

Science, Professor, Kornienko V. 

Doctor of Economics Sciences, Professor 

Bashnyanin G, 

Doctor of Economics Sciences, Professor, 

Barsky Y. M. 

Doctor of Economics Sciences, Professor, 

Shvets N. R. 

Doctor of Economics Sciences, Professor, 

Shevchuk A. V. 

Doctor of Economics Sciences, Associate 

Professor, Vdovenko N. M. 

Doctor of Economics Sciences, Professor, 

Zahorna Т. О 

Doctor of Economics Sciences, Associate 

Professor, Hrapkina V V. 

Doctor of Economics Sciences, Professor 

Babenko A. 

Doctor of Historical Sciences, Professor, 

Orehovsky V. 

Doctor of Historical Sciences, Professor, 

Yuriy M. 

Doctor of Historical Sciences, 

Bezarov O. 

Doctor of Historical Sciences, Professor, 

Tsyganenko L. F. 

Doctor of Historical Sciences, Professor, 

Roebuck Igor Y. 

Doctor of Historical Sciences, 

Nikitenko К. V 

Doctor of Historical Sciences, Professor, 

Datskiv I B. 

mailto:ismsdubai@gmail.com


Innovative solutions in modern science № 4(13), 2017 

Scientific and pedagogical research on preparation of future teachers and educators to the 

profession 101 

Sukhoviienko N.A. 

Speech culture formation of school students at foreign language lessons in the second half of 

the twentieth century 118 

PhD in Philology, O. Tsaryk 

III. PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

Self-actualization as a factor of future specialist’ personality becoming 129 

PhD in Psychological Sciences, Olesia Stoliarchuk 

Personal world as the basis and factor of self-improvement of the human 

140 
PhD in Psychological Sciences, Associate professor, A.A. Furman 

155 



innovative solutions in modern science № 4(13), 2017 

1. Sekirin V.P. Pro vimogi do znan z angliyskof movi vipusknikiv seredno'i shkoli /V.P. 

Sekirin, i.A. Likhodid // Radyanska shko/a. - 1961. - № 4. - 

S. 59 - 62. 

I. PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

УДК 159.9.075 

САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ  

кандидат психологічних наук, доцент, Столярчук О.А. 

Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ 

Проаналізовано результати дослідження впливу самоактуалізації особистості 

на її професійне становлення під час фахового навчання. Емпіричне дослідження 

підтвердило гіпотезу про впливовість самоактуалізації майбутніх фахівців як дієвого 

чинника становлення їх особистості під час професійного навчання. Встановлено 

позитивну тенденцію зростання показників самоактуалізації студентів упродовж їх 

фахового навчання. Диференціація динаміки самоактуалізації студентів різних 

спеціальностей показала, що найвищий середній рівень самоактуалізації 

характерний для майбутніх психологів, найнижчий - майбутніх учителів. 

Зафіксовано необхідність гармонізації самоактуалізації студентів у їх навчально-

професійній діяльності. 

. Ключові слова: особистість, самоактуалізація, студент, 

майбутній фахівець, професійне становлення, фахове навчання. 
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PhD in Psychological Sciences, Olesia Stoliarchuk Self-actualization as a factor of 

future specialist’ personality becoming / Boris Grinchenko Kyiv University, Ukraine, Kyiv 

The research results of influence of a self-actualization on students’ professional 

becoming were analyzed. Self-actualization is impact factor of students’ professional 

becoming, it was proved. Positive trend of growth indicators of students’ self-actualization 

during their professional studying was found. Differentiation of the dynamics of students’ 

self-actualization was done. The highest level of self-actualization was found in future 

psychologists. The lowest level of self-actualization was found in future teachers. The 

need of improvement of students’ self-actualization was proved. 

Key words: personality, self-actualization, student, future specialist, professional 

becoming, professional studying. 

Вступ. В умовах нестабільності сучасного вітчизняного суспільства 

особистість має покладатись в першу чергу на внутрішні ресурси. 

Відповідальне й активне ставлення особистості до формулювання і 

досягнення життєвих цілей стає підґрунтям для її успішного самовизначення 

та самореалізації. Збалансованість цілепокладання, особистісних ресурсів і 

потенціалу Я-концепції свідчить про гармонійність психологічного здоров’я 

людини. 

Студентство як важливий етап становлення особистості майбутнього 

фахівця випробовує та кристалізує потенціал своєї суб’єктності. Фахове 

навчання повинно стати платформою для самоакгуалізації особистості 

студента, забезпечити апробацію його професійного самовизначення. 

Актуальність дослідження самоакгуалізації студентів зумовлена 

стратегічними завданнями підготовки фахівців, які є не тільки 

конкурентоспроможними на ринку 
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праці, але й володіють стійкою громадською позицією, готові до особистісно-

професійної самореалізації і відповідальної побудови власного життя в потоці 

суспільних трансформацій. Прикладний аспект дослідження виявляється у 

конкретизації впливу самоакгуалізації особистості на її професійне 

становлення під час фахового навчання з метою гармонізації цього впливу. 

Наукове утвердження поняття самоактуалізації особистості пов’язане з 

розробкою ідей гуманістичної психології та роботами таких персоналій, як К. 

Гольдштейн, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Е. Фромм, К. Хорні, Е. 

Шостром. Засновник гуманістичної психології Абрахам Маслоу визначає 

самоактуалізацію як «...прагнення людини актуалізувати те, що міститься в 

ній в якості потенцій. Цю тенденцію можна назвати прагненням стати тією 

людиною, якою вона може стати, досягнути вершини свого потенціалу» [1, с. 

494]. 

Надалі самоактуалізація як дефініція потрапила у фокус наукових 

розвідок ряду вітчизняних і російських вчених, як-то К.О. Абульханової-

Славської, Л.І. Анциферової, Б.Г. Ананьева, О.Г. Асмолова, Г.О. Балла, Б.С. 

Братуся, І.С. Булах, Л.М. Карамушки, О.М. Кокуна, С.Д. Максименка, І.П. 

Манохи, В.О. Моляко, А.О. Реана, В.В. Русової, Ю.О. 

Приходько, О.Г. Солодухової, 

В.О. Татенка,Т.М. Титаренко, М.Г. Ткалич, Н.В. Чепелєвої та ін. Проблема 

самоактуалізації студентів висвітлюється українськими та російськими 

вченими С.А. Богомазом, Л.П. Бутузовою, Г.Б. Варіною, Ю.Г. Долинською, 

А.В. Забєліною, Л.М. Кобильнік, О.В. Макаренко, В.І. Маркеловим, Г.І. 

Медніковою, Г.К. Радчук, Т.М. Соломкою, Т.П. Смірновою, Н.В. Старинською, 

А.В. Шилакіною, А.С. Харченко тощо. 

131 



Innovative solutions in modern science № 4(13), 2017 

Вивчаючи взаємозв’язок самоактуалізації й індивідно-особистісних 

властивостей студентів, російський вчений В.І. Маркелов наголошує на 

вагомому значенні самоактуалізації для фахового становлення особистості. 

Безперечно слушною є його думка, що для майбутніх фахівців (психологів, 

учителів, соціальних педагогів та інших), чия професійна діяльність пов’язана 

з наданням допомоги людям, значущості набувають такі характеристики, як 

здатність брати на себе відповідальність, креативність, рефлексивність, 

уміння працювати в колективі, готовність для подальшого саморозвитку й 

самовдосконалення. Ці якості найбільш повно виявляються в особистості, яка 

розкрила власний внутрішній потенціал, - особистості, яка 

самоактуалізується [2]. 

Українська дослідниця Г.І. Меднікова встановила суттєвий 

багатогранний зв’язок між структурою і змістовими особливостями ставлення 

до себе та самоактуалізацією студентів. Змістовний аналіз компонентів 

ставлення до себе засвідчив, що за наявності у структурі самоставлення 

певних бар’єрів самоактуалізації присутні і такі особливості самоставлення, 

які можуть пригнічувати потенціал подальшого особистісного зростання і 

самоактуалізації. Водночас, у структурі самоставлення студентів з більш 

вираженою тенденцією до самоактуалізації присутні характеристики, які у 

подальшому можуть сприяти гальмуванню процесу самоактуалізації [3, с. 

205]. 

Ряд наукових досліджень присвячені вивченню рівня та динаміки 

показників самоактуалізації студентів під час їх фахової підготовки. Зокрема 

українська вчена Г.К. Радчук під час здійснення емпіричного дослідження 

студентів - майбутніх фахівців гуманітарної сфери виявила середній рівень 

реалізації їх прагнення до самоактуалізації [4, с. 96]. Не надто оптимістично 

виглядають й показники ціннісних і поведінкових аспектів самоактуалізації, 

діагностовані психологом 
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A.B. Забєліною щодо російських студентів. За даними дослідниці, блок 

цінностей, представлений шкалами «Ціннісна орієнтація» і «Гнучкість 

поведінки» показав, що близько половини опитаних мають низький рівень 

самоактуалізації: за першою шкалою 46% студентів не поділяють цінності 

особистості, що самоактуалізується, та лише 15% опитаних є близькими 

цінності самоактуалізації. За другою шкалою 43% респондентів мають 

низький рівень гнучкості поведінки, натомість лише 16% студентів здатні 

реалізувати цінності самоактуалізації у власній поведінці [5]. 

У контексті проблеми динаміки рівня самоактуалізації студентів 

упродовж їх фахового навчання заслуговує на увагу дослідження російської 

вченої А.В. Шилакіної, яка дещо патетично наполягає, що в останні два роки 

навчально-професійної діяльності студентів- психологів їх головною 

інструментальною цінністю і сенсом життя є професійна самоактуалізація, 

котра набуває особливої значущості в зв’язку з самовизначенням на ринку 

праці [6]. Нам видається доречним з’ясувати, простежується ця тенденція у 

студентів магістратури чи стосується лише випускників-бакалаврів. Також 

важливим прикладним завданням постає встановлення впливу 

самоактуалізації майбутніх фахівців на їх загальний рівень і парціальні прояви 

професійного становлення. 

Метою статті є висвітлення й аналіз результатів дослідження впливу 

самоактуалізації студентів на їх професійне становлення під час фахового 

навчання. Відповідно до мети постають завдання: 1) розкриття динаміки 

показників самоактуалізації студентів соціономічної сфери, .2) висвітлення 

результатів виявлення зв’язків, самоактуалізації студентів з рівнем і 

компонентами їх професійного становлення. 
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Гіпотезою дослідження постала теза, що самоактуалізація майбутніх 

фахівців є дієвим чинником становлення їх особистості під час професійного 

навчання. У процесі емпіричного дослідження використовувались такі 

методи, як тестування (опитувальник «САТ» для визначення показників 

самоактуалізації [7] та психодіагностична методика «Рівень і тип 

професійного становлення студентів» [8]), кореляційний і дисперсійний аналіз 

для виявлення взаємозв’язків і впливовості самоактуалізації у процесі 

фахового становлення особистості. Вибірку становили 589 студентів 1-6 

курсів трьох спеціальностей - майбутніх педагогів, психологів і юристів. 

За результатами тестування встановлено загальну тенденцію зростання 

показників самоактуалізації студентів упродовж їх фахового навчання. 

Найвищий середній рівень самоактуалізації виявлено у майбутніх психологів, 

найнижчий - у майбутніх учителів (табл. 1). Майбутні юристи відобразили 

досить чітку тенденцію лінійного зростання показників самоактуалізації 

впродовж фахового навчання, натомість динаміка самоактуалізації студентів, 

які здобувають психологічний і педагогічний фах, відображає суперечливий 

характер становлення цієї цінності. 

Таблиця 1 

Динаміка показників самоактуалізації студентів 

Спеціальність 

Показники (у балах) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Педагогіка 49,91 59,80 51,83 52,40 49,14 51,11 
Правознавство 53,42 56,92 56,14 58 58,50 58,76 
Психологія 55,40 52,48 54,47 52,59 55,33 60,77 

Половина студентів-психологів першого курсу вже є носіями високого 

рівня самоактуалізації, однак другий, четвертий і п’ятий курси їх навчання 

характеризуються суттєвим зменшенням вибірки (табл. 2). Зафіксована 

несприятлива тенденція розподілу показників 
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самоактуалізації на випускному четвертому курсі, де менше третини 

студентів-психологів є носіями високого рівня. Натомість навчання у 

магістратурі суттєво покращує ситуацію, стаючи полігоном для 

самоактуалізації студентів у навчально-професійній діяльності. 

Таблиця 2 

Показники самоактуалізації майбутніх психологів (п=183) 

Рівні 

Кількість носіїв (у %) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Високий 50 ЗО 47 31 33 69 

Середній 20 27,5 22 21 40 24 
Низький ЗО 37,5 28 41 20 7 

Псевдосамоакгуалізація 0 5 3 7 7 0 

Дослідження виявило тенденцію зростання вибірки носіїв високого рівня 

самоактуалізації упродовж фахового навчання майбутніх юристів (табл. 3). 

Також сприятливою платформою для їх самореалізації постає навчання у 

магістратурі, хоча випускний шостий курс характеризується деяким 

погіршенням ситуації за рахунок зменшення носіїв високого рівня 

самоактуалізації та збільшення кількості студентів з низьким рівнем. 

Таблиця З 

Показники самоактуалізації майбутніх юристів (п=168) 

Рівні Кількість носіїв (у %) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Високий 37 42 40 45 60 48 

Середній 37 35 34 ЗО 25 28 
Низький 26 19 21 20 15 19 

Псевдосамоактуалізація 0 4 5 5 0 5 

Проблеми професійного становлення майбутніх учителів 

віддзеркалились і на показниках їх самоактуалізації у навчально- професійній 

діяльності (табл. 4). Лише близько третини 
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першокурсників засвідчили високий рівень самореалізації, і ці показники є 

стабільними щодо всього фахового навчання майбутніх учителів, включаючи 

й магістратуру. Трохи оптимістичніше виглядає ситуація на другому році 

навчання, але згодом вона нівелюється. 

Таблиця 4 

Показники самоактуалізації майбутніх учителів (п=238) 

Рівні Кількість носіїв (у %) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс б курс 

Високий 29 51 34 33 31 33 

Середній 28 21 25 25 31 34 
Низький 43 22 39 42 38 33 

Псевдосамоактуалізація 0 6 2 0 0 0 
 

Застосування кореляційного аналізу уможливило виявлення зв’язків між 

самоакгуалізацією студентів і психологічними аспектами їх професійного 

становлення. Зокрема, встановлено пряму кореляцію самоакгуалізації з 

загальним рівнем професійного становлення студентів (г=0,283**, де г - 

значення коефіцієнту Пірсона, статистична значущість: «**» - р^0,01; «*» - 

р^0,05). Також виявлені стійкі зв’язки між самоакгуалізацією й окремими 

компонентами професійного становлення особистості на етапі її фахового 

навчання, зокрема з цільовим компонентом (г=0,161**), ресурсним 

компонентом (г=0,319**) та Я-концепцією (г=0,286**). Встановлено пряму 

кореляцію між самоактуалізацію студентів і такими компонентами їх 

професійної самооцінки результату, як самооцінкою фахових переконань та 

самооцінкою професійно значущих особистісних якостей (г=0,095* та 

г=0,087*). Більш значущий зв’язок зафіксовано щодо самоакгуалізації 

майбутніх фахівців і рівня сформованості їх професійного Я-образу 

(г=0,149**). 

Підтвердило гіпотезу дослідження й застосування дисперсійного 

аналізу, за даними якого самоактуалізація студентів є суттєвим 
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чинником їх професійного становлення (F=1,757**, де F- значення коефіцієнту 

Фішера, статистична значущість: «**» - р<0,01). 

Встановлено, що впливовість самоактуалізації студентів розповсюджується й 

на формування парціальних компонентів їх професійного становлення, 

зокрема цілей і мотивації (F=2,086**), ресурсів (F=3,806**) та Я-концепції 

(F=3,534**). 

Висновки. Теоретичний аналіз наукових джерел підтвердив тезу про 

значущість самоактуалізації студентів для успішності їх навчально-

професійної діяльності. Емпіричне дослідження підтвердило гіпотезу про 

впливовість самоактуалізації майбутніх фахівців як дієвого чинника 

становлення їх особистості під час професійного навчання. Встановлено 

позитивну тенденцію зростання показників самоактуалізації студентів 

упродовж їх фахового навчання. Виявлено відмінності динаміки 

самоактуалізації студентів різних спеціальностей. Найвищий середній рівень 

самоактуалізації виявлено у майбутніх психологів, найнижчий - у майбутніх 

учителів. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у виявленні зв’язків 

самоактуалізації студентів з іншими чинниками їх професійного становлення. 
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