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САМООРГАНІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК МОТИВАЦІЇ 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗВО 

Сердюк Л.З. Самоорганізація як чинник мотивації самореалізації студентів 

ЗВО. У статті обґрунтовано психологічну доцільність вивчення чинників мотивації 

самореалізації особистості в контексті її саморганізації. В емпіричному дослідженні взяли 
участь 120 студентів закладів вищої освіти. Вивчались особливості взаємозв’язків 

мотивації самореалізації студентів з складовими їх самоорганізації та іншими 

особистісними характеристиками. Чинниками, що характеризують особистісні ресурси 

самореалізації особистості, є такі особистісні параметри як визначеність цілей, та 

осмисленість життя; прагнення свободи і незалежності; прагнення до саморозвитку та 

самореалізації, високий рівень самоорганізації при плануванні та бюджетуванні часу; 

здатність контролювати події життя, наполегливість, планомірність, цілеспрямованість; 

упевненість в собі і власних силах; почуття компетентності в часі та управлінні 
повсякденними справами.  

Ключові слова: самоорганізація, самодетермінація, мотивація самореалізації, 

особистісне зростання, самореалізація, психологічне благополуччя, студенти ЗВО.  

Сердюк Л.З. Самоорганизация как фактор мотивации самореализации 

студентів ВУЗов. В статье обоснована психологическая целесообразность изучения 
факторов мотивации самореализации личности в контексте ее саморганизации. В 

эмпирическом исследовании приняли участие 120 студентов высших учебных 

заведений. Изучались особенности взаимосвязей мотивации самореализации студентов 

с составляющими их самоорганизации и другими личностными характеристиками. 
Факторами, характеризующие личностные ресурсы самореализации личности, 

являются такие личностные параметры как определенность целей, и осмысленность 

жизни; стремление к свободе и независимости; стремление к саморазвитию и 

самореализации, высокий уровень самоорганизации при планировании и 

бюджетировании времени; способность контролировать события жизни, настойчивость, 
планомерность, целенаправленность; уверенность в себе и собственных силах; чувство 

компетентности во времени и управлении повседневными делами. 

Ключевые слова: самоорганизация, самодетерминация, мотивация 

самореализации, личностный рост, самореализация, психологическое благополучие, 
студенты ЗВО. 

Постановка проблеми. Розвиток ідей реалізації людиною закладеного в неї 

потенціалу в тій чи іншій формі можна знайти у багатьох психологічних напрямах і 

підходах. Безумовно, величезний вплив на розвиток феномена самореалізації 

особистості мали ідеї А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса. Дослідження в гуманістичній 
психології дозволили виділити різні складові та характеристики самоактуалізованої, 

психологічно здорової, зрілої особистості, що прагне до самореалізації [2, 4]: розширене 

почуття Я; позитивний образ Я; цілісний підхід до життя; орієнтація на діяльність; 

реалізація творчих здібностей; повага до себе та інших; низька внутрішня конфліктність; 
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почуття суб’єктивної свободи; особистісна цілісність; екзистенціальність та ін. Суттєво 

доповнюють теорію самореалізації ідеї «сенсу життя» (В.Франкл), «відповідальності за 

право свободи» (Е. Фромм), «актуалізаторської діяльності» (Е.Шостром) та ін.  
Проблема самореалізації особистості активно розробляється також у різних теоріях 

росту, розвитку і досягнень, більшості когнітивних і гештальт-теорій. Особливістю цих 

підходів є розуміння людини як активного, самоорганізованого суб’єкта, що прагне до 

розвитку своїх ресурсів завдяки мотивації, джерелами якої є «самоорганізована» 

природа людської активності, а мотиваційний стан виникає як прагнення ослабити 
напругу, що виникає через розбіжності між актуальними і потенційними можливостями 

людини. Це підтверджується думкою класиків теорії самодетермінації Е. Десі і Р. Райана 

про те, що самодетермінація є функцією психологічного зростання протягом усього 

життя, заснована на основних психологічних потребах у автономії, компетентності та 
пов’язаності з іншими [9].  

Такі психологічні поняття як самореалізація, саморозвиток, самоактуалізація, 

самовизначення особистості, самовираження, самоствердження, особистісне зростання 

та інші «само-» процеси (саморух, самоактивність, самодетермінація та ін.), укорінилися 

в науковому вжитку і не втрачають своєї актуальності впродовж багатьох десятків років. 
Проте, в достатній мірі ці феномени не піддаються поясненню, оскільки «само» 

припускає дещо, що виходить із суто внутрішньої детермінації, як дещо самопричинне, 

самоспонукуване і саморегульоване.  

Формулювання мети і завдань статті. Метою нашого дослідження є вивчення 
чинників мотивації самореалізації студентів, зокрема її психологічної основи – 

самоорганізації. 

Відповідно зазначеної мети, основним завданням дослідження є вивчення 

особливостей і взаємозв’язків мотивації самореалізації студентів з складовими їх 

самоорганізації та іншими особистісними характеристиками. 
Виклад методики і результатів дослідження. Сучасні дослідження 

самореалізації особистості базуються на постнекласичних схемах досліджень, які 

виконуються на засадах детермінації певних зовнішніх чи внутрішніх впливів. 

Методологічним підґрунтям сучасних досліджень стали уявлення про людину як складну 
самоорганізовану систему, яка є активним суб’єктом власного життя. Самоорганізація 

особистості проявляється в її здатності управляти власним часом – «структуризація 

особистого часу, тактичне планування і стратегічне цілепокладання» [7; 8]. 

Структуризація часу пов'язана із загальним рівнем задоволеності життям, рівнем 
психологічного благополуччя, результативністю життя тощо [8; 9; 10]. Отже, 

самоорганізація є свідомим процесом самовдосконалення особистості, спрямована на 

розв’язання особистісно значимих завдань.  

Поняття «самоорганізації» можна розглядати як вміння організувати себе на 

досягнення власних цілей, оскільки самоорганізація особистості завжди знаходиться в 
тісному зв'язку з її мотивацією і самомотивацією, що визначає спрямованість до мети, 

засновану на внутрішніх переконаннях.  

Реалізація самомотивації має такий алгоритм [3]: 1) постановка мети; 2) позитивне 

закріплення образу мети; 3) постановка завдань; 4) розбивка завдань на більш дрібні 

«кроки», тобто розробка стратегії; 5) отримання задоволення на кожному «кроці» 



Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

49 

досягнення мети; 6) самооаналіз і помірна самокритика. 

Найважливішими психологічними характеристиками людини, яка прагне до 

самореалізації, звісно, є ступінь активності її власних зусиль, спрямованих на подолання 
життєвих труднощів, почуття особистої відповідальності за все, що з нею відбувається. 

Мотивація самореалізації особистості ґрунтується на опредмечуванні її сутнісних сил і 

потреб та прагненні до саморозвитку свого потенціалу. Орієнтація активності людини на 

майбутнє – це форма діяльності, цільовими структурами якої є життєві цілі, а саму 

діяльність можна трактувати як послідовність особистісних перетворень. А, отже, 
самореалізація є не що інше, як перехід можливості у дійсність. Тому є модусом буття 

особистості, в якому розвиток особистості є способом взаємної актуалізації 

внутрішнього потенціалу особистості і об'єднання знань, цінностей і механізмів 

самодетермінації, що призводить до їх гармонізації [1; 5; 6; 11].  
А. Маслоу, пов’язуючи самоактуалізацію з мотивацією розвитку, відмічає, що в 

кінцевому вираженні самоактуалізація характерна лише для незначної кількості людей, 

проте у більшості вона виражена у вигляді надії, прагненні до чогось бажаного, але ще 

не досягнутого. Цінності самоактуалізації існують у вигляді реальних цілей, навіть ще не 

будучи актуалізованими, тобто людина є одночасно тим, ким вона є, і тим, ким вона 
прагне бути [2]. 

Отже, вивчення закономірностей мотивації самореалізації особистості доцільно 

здійснювати через її особистісне та ціннісно-смислове опосередкування, під впливом 

чого мотиваційна сфера піддається закономірній організації, координації та узгодженості.  
Вибірку досліджуваних склали студенти ЗВО, оскільки їх навчально-професійною 

мотивація засновується на осмисленому бажанні оволодівати обраною професію, це 

дозволить визначити психологічну природу та чинники їх мотивації самореалізації як 

феномена самодетермінації.  

Оскільки самоорганізація особистості завжди перебуває в тісному зв’язку з її 
мотивацією і самомотивацією, що визначає спрямованість до мети, засновану на 

внутрішніх переконаннях, то вивченню особистісних чинників самоорганізації студентів 

надане важливе значення.  

У емпіричному досліджені взяли участь 120 студентів закладів вищої освіти 
м. Києва. Використовувались такі психодіагностичні методики: тест смисложиттєвих 

орієнтацій Д. Крамбо та Л. Махоліка (в адаптації Д.О. Леонтьєва); тест життєстійкості 

С. Мадді (адаптований Д.О. Леонтьєвим, О.І. Рассказовою); тест самодетермінації 

Є.М. Осіна; тест-опитувальник самоставлення особистості В.В. Століна, 
С.Р. Пантилеева; самоактуалізаційний тест (САТ) Е. Шострома (адаптація 

Ю.Є. Альошиної, Л.Я. Гозмана, М.В. Загіки і М.В. Кроза), опитувальник самоорганізації 

діяльності (ОСД) О.Ю. Мандрикової.  

Обробка отриманих даних здійснювалася в SPSS Statistics 21.0. 

Цінність самореалізації ми визначили як параметр для аналізу, оскільки він 
виявився інтегральним показником мотивації самореалізації за результатами 

кореляційного аналізу (табл.1). 
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Таблиця 1 
Кореляційні зв’язки складових самореалізації 
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Цінність 
самореалізації 

,62** ,63** ,61** ,55** ,46** ,59** ,58** ,66** ,54** ,68** ,65** ,61** ,58** 

На основі результатів регресійного аналізу, представлених в таблиці 2, можемо 
визначити параметри, що мають найбільший вплив на показник цінність самореалізації. 
Із даних таблиці 2 видно, що спрогнозувати показник цінність самореалізації 
досліджуваних можна за допомогою п’яти моделей. Оскільки за п’ятою моделлю 
пояснюється 85,4 % дисперсій, на основі неї визначимо, що на значення показника 
цінність самореалізації найбільший вплив мають цілі, синергія (пов’язаність минулого, 
теперішнього та майбутнього), самоповага, прийняття ризику, локус-життя.  

Таблиця 2  
Регресійні моделіf 

Модель R R2 Скоректований R2 Стд. похибка оцінки 

1 ,612a ,374 ,361 2,231 
2 ,718b ,515 ,495 1,984 
3 ,807c ,651 ,629 1,701 
4 ,834d ,696 ,669 1,606 
5 ,854e ,729 ,699 1,533 

e. Предиктори для п’ятої моделі: (конст) цілі, синергія, самоповага, прийняття ризику, локус-життя 

f. Залежна змінна:: Цінність самореалізації 

Результати вивчення взаємозв'язків складових самоорганізації студентів з їхніми 
якостями, що виражають особливості їх мотивації самореалізації, представлені в таблиці 3.  

Отримані дані свідчать про прямий позитивний зв’язок показників самоорганізації з 
смисложиттєвими орієнтаціями студентів, з автономією та самовираженням, що є 
показниками самодетермінації особистості. Особливо слід відмітити взаємозв’язок з 
показником психологічного благополуччя студентів, яке виражає міру задоволеності 
собою і є результуючим показником самореалізації. 

Отже, чим більше виражені показники самоорганізації особистості, тим більше наші 
досліджувані отримують задоволення від власної діяльності і є суб’єктом свого життєвого 
шляху. 

Чинниками, що характеризують особистісні ресурси самоорганізації особистості, є 
такі особистісні параметри як визначеність цілей, та осмисленість життя; прагнення 
свободи і незалежності; прагнення до саморозвитку та самореалізації, високий рівень 
самоорганізації при плануванні та бюджетуванні часу; здатність контролювати події 
життя, наполегливість, планомірність, цілеспрямованість; упевненість в собі і власних 
силах; почуття компетентності в часі та управлінні повсякденними справами.  
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Таблиця 3 
Коефіцієнти кореляції Пірсона складових самоорганізації та особистісні 

показники мотивації самореалізації 
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Планомірність 0,21 0,45** 0,33 0,28 0,50** 0,38** 0,46** 0,59** 

Цілеспрямованість 0,54** 0,69** ,59** ,486** ,55** 0,46** 0,48** 0,53** 

Наполегливість 0,17 ,58** 0,17 0,21 0,37 0,54** 0,39** 0,67** 

Фіксація 0,11 0,26 0,18 0,23 0,48* 0,15 0,12 0,19 

Самоорганізація 0,25 0,25 0,12 -0,15 0,25 0,12 0,09 0,44** 

Орієнтація на 
теперішнє 

0,19 0,57** 0,27 0,31 0,57** 0,13 0,11 0,23 

**. Кореляція значима на рівні 0,01; *. Кореляція значима на рівні 0,05. 

Тобто, поняття «самоорганізація» як і «саморозвиток», «самореалізація», що 
містять корінь «само», означають, що найважливіші речі в своєму житті треба робити 
самому, докладаючи зусиль і долаючи перешкоди. Тому самоорганізація є, не що інше 
як свідомий процес самовдосконалення особистості, спрямований на вирішення 
особистісно значущих завдань. 

Мотивація самореалізації особистості завжди опосередкована пізнанням і 
ставленням людини до іншої людини та іншої до неї. Образ «Я», як програма 
самореалізації особистості, опредмечується в конкретних результатах діяльності та 
взаємодії з оточуючими через дію когнітивних та афективних складових самосвідомості, 
яка інтегрує очікування і реальний статус особистості. Величина дистанції між 
очікуваннями і реальним статусом викликає позитивне чи негативне переживання, яке 
впливає на когнітивну складову. У випадку мінімальної дистанції, самореалізація 
супроводжується позитивним ставленням до себе, самоповагою, почуттям власної 
цінності, що суб’єктивно посилює психологічний комфорт.  

У ситуації виникнення самонеприйняття або неприйняття інших дистанція між 
реальним та ідеальним образами «Я» створює внутрішнє напруження. Бажаючи 
послабити його, людина розвиває необхідні навички і здібності. В даному випадку 
напруження розуміється як мотиваційне поняття, і саме цей негативний стан мотивує 
людину або до саморозвитку, або до редукції ідеального «Я» (спрощення, зменшення 
сили напруги).  

Очевидно, що найсуттєвішими бар’єрами самореалізації є нездатність стати 
суб’єктом власного життя; нерозвинутість здібностей до саморозуміння, самопізнання, 
нечіткість уявлень про себе, що призводить до неадекватної постановки цілей; 
несформованість механізмів саморозвитку; неприйняття себе, неправильні уявлення про 
власні перспективи; стереотипи та установки, пов’язані із перебільшенням чи 
неадекватною значимістю інших людей тощо. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Самореалізація особистості в 
освітньому середовищі – це розвиток готовності особистості до саморозвитку, як прояву 
задатків і можливостей. Самореалізація пов'язана з гуманістично орієнтованою освітою, 
цілісним підходом до розвитку особистості. Самореалізація передбачає збалансований і 
гармонійний розвиток різних аспектів особистості шляхом докладання адекватних 
зусиль, спрямованих на розкриття особистісного потенціалу. Освітній процес сучасного 
ВНЗ повинен актуалізувати зміну позиції студента з об'єкта навчання в активного і 
свідомого суб'єкта навчально-професійної діяльності, тобто зростає значення 
формування можливостей самоорганізації учіння студентів.  

Таким чином, самореалізацію особистості можна розглядати як мотив, як 
опредмечування її сутнісних сил і потреб, прагнення до саморозвитку свого потенціалу. 
Прагнення до самореалізації можна також розглядати як автономний психологічний 
механізм, який енергетично забезпечується синергією напруг дефіцитарних потреб, які 
підкріплюються і підсилюються особистісними та соціальними потребами, осмислюються 
людиною, в результаті чого знаходять інтенцію самодетермінації. Тобто, прагнення до 
самореалізації є генералізованою потребою, що являє собою синергію всіх актуальних 
потреб людини. Процес самореалізації – це процес розгорнутий в часі, а, отже, 
передбачає послідовність етапів досягнення результатів діяльності, причому як 
об'єктивних, що мають соціальну значимість, так і індивідуальних, що мають суб'єктивну 
усвідомлювану значимість.  

Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні статевих 
особливостей психологічних чинників мотивації самореалізації особистості та на різних 
вікових групах досліджуваних. 
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Serdyuk L.Z. Self-organization as a factor in motivating self-realization of students of 
universities. The article substantiates the psychological expediency of studying the factors of 
motivation for personal self-realization in the context of its self-organization. An empirical study 
involved 120 university students. The purpose of our study is to study the factors motivating students' 
self-realization, in particular its psychological basis - self-organization. The peculiarities of the 
interrelationships of students ’self-realization motivation with the components of their self-organization 
and other personal characteristics were studied. Factors that characterize the personal resources of 
self-realization of the individual are the following personal parameters: the definition of goals and 
meaningfulness of life; desire for freedom and independence; desire for self-development and self-
realization, a high level of self-organization in planning and budgeting time; ability to control life events, 
perseverance, planning, purposefulness; self-confidence and self-confidence; sense of competence 
in time and management of daily affairs. students of higher educational institutions. It is proved that 
the desire for self-realization is a generalized need, which is a synergy of all current human needs. 
The process of self-realization is a process developed over time, and, therefore, involves a sequence 
of stages of achieving results, both objective, having social significance, and individual, having a 
subjective perceived significance. 

Key words: self-organization, self-determination, motivation of self-realization, personal growth, 
self-realization, psychological well-being, of higher school students. 

  


