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ІьМ.Євченко

Проблема самоствердження особистості в 
студентському віці

Сучасність вимагає від особистості студента мобілізації всіх 
своїх здібностей для успішної реалізації професійних завдань, демо
кратичне суспільство зацікавлене у використанні всіх умінь кожної 
людської особистості, у максимальному розвитку всіх творчих мож
ливостей людини.

Через задоволення потреби в діяльності, спілкуванні, пізнанні 
й самопізнанні особистість прагне задовольнити головну потребу -  
природну потребу в самоствердженні як атрибутивну, статусну по
требу, яка полягає в прагненні молодої людини завоювати суспільне 
визнання, зайняти відповідне положення в найближчому соціаль
ному оточенні, а також набути почуття особистісної значущості, ви
сокої самооцінки, що в кінцевому результаті буде сприяти форму
ванню й розвитку почуття впевненості у власних силах, а значить, 
зміцнювати її соціальну безпеку.

Актуалізація потреби в самоствердженні відбувається у зв’язку 
зі зниженням (загрозою зниження) або зміни соціального статусу 
людини, що викликає в неї почуття соціальної небезпеки, яке, у 
свою чергу, стимулює активність індивіда, його прагнення зберегти 
(зміцнити) або створити своє положення, установити втрачений чи 
новий статус у суспільстві або зняти загрозу його можливого зни
ження.

Студентство -  центральний період становлення людини, осо
бистості в цілому, прояву найрізноманітніших інтересів. У цей час
©І.М.Євченко 149
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відбувається формування соціально зрілої особистості, змінюється 
система поглядів на світ, на своє місце в цьому світі. Іншими сло
вами, формування світогляду студента означає розвиток його реф
лексії, усвідомлення ним себе суб’єктом діяльності, носієм певних 
суспільних цінностей, соціально корисною особистістю. Прагнення 
до реалізації внутрішньої потреби своєї індивідуальності, свого Я 
особливо яскраво заявляє про себе саме в юності.

Різноманітні аспекти проблеми самоствердження та формуван
ня самооцінки студентів успішно вирішувалися вітчизняними на
уковцями. Психологи доводять, що самоствердження -  це перш за 
все поєднання уявлень особистості про власне Я (самоідентичність) 
і спрямованості на його здійснення, тобто потреби в самототожнос- 
ті, самоцінності, у протиставленні свого Я іншим; потреби у визна
нні, самореалізації, статусно-рольовому визначенні, у досягненні 
результатів діяльності; її потреби у самовияву. «Самоствердження 
-  це реалізація первісних потенцій конкретної особистості, утвер
дження свого Я завдяки досягненню певного статусу в соціальній 
сфері, -  зазначає І. Бех, -  стимулює її до самовдосконалення, само
виховання, обумовлює відповідні прояви у певних поведінкових си
туаціях, діяльності» [2, с. 60].

За механізмами самоствердження поділяється на :
1) самоствердження шляхом заперечення іншого (інших) Я. Та

кий тип різноманітний за своїми формами -  від абсолютно м ’якої, 
при якій «той, кого заперечують» з тієї або іншої причини взагалі 
ні про що не здогадується, до таких украй жорстких і жорстоких як 
фізичне насильство і вбивство;

2) самоствердження шляхом самовизначення. В механізмі са
моствердження шляхом самовизначення теж закладено акт запере
чення. Правда, тепер він спрямований не на інші Я, а на своє власне. 
Людина заперечує себе вчорашнього (сьогоднішнього) задля утвер
дження себе сьогоднішнього (завтрашнього), більш високого, зара
ди підйому по ціннісних сходах або навіть по вертикалі [3].

Відзначимо проблеми, які можуть виникнути у людини в про
цесі ствердження:

-  дефіцит потенціалу самоствердження (специфічний потенці
ал нижче того, який вимагається для задоволення ситуацій
ного імпульсу);

-  дефіцит імпульсу самоствердження (ситуаційний імпульс 
слабкіше того, який був здатний ініціювати повну реалізацію 
специфічного потенціалу).

Соціально зріла особистість свідомо організовує своє життя, ви
значає власний розвиток, тобто процес особистісного самовизначен
ня, самооцінки, самоконтролю, самосвідомості, на основі яких від-

150



Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. 21-22 травня 2013 року

бувається самовизначення, самореалізація, які врешті призводять 
до самоактуалізації й самоствердження. Самоствердження -  це про
цес утримання або набуття або розширення людиною обсягу його -  
власне людського -  буття, набуття сенсу буття [1].

Висновки. Можна вважати, що самоствердження -  це прагнен
ня особистості до саморозкриття, самоцінності, самореалізації осо- 
бистісних потенціалів та досягнення певного статусу у взаємодіях 
з оточуючими, з соціумом. Сучасний рівень усвідомлення проблеми 
вимагає нових підходів до особистісного самоствердження та соціа
лізації особистості студента. Необхідно розвивати прагнення й по
требу усвідомити своє місце і призначення у житті, готовність до 
безперервного самопізнання, самовираження, самовдосконалення 
та особистісного саморозвитку.
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Т.В.Налужна

Удосконалення відносин викладач-студент 
шляхом психологічної підготовки викладачів
Вступ. Освітня галузь України, за всіма напрямами вимог Бо

лонської декларації, потребує гуманізації. Перше і найбільш вагоме 
завдання -  це вироблення і впровадження нової філософії освітньої 
діяльності, формулювання і виконання нових принципів організа
ції навчального процесу, це нові «технології» опанування знань, це 
новий тип відносин між викладачем і студентом. Реалізація цих за
вдань можлива лише за умови обов’язкової психологічної підготов
леності викладачів.

Основна частина. Мистецтво спілкування завжди вважалося 
органічною складовою професіоналізму викладача, який повинен
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