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САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 

 

У статті проаналізовано компоненти життєстійкості у студентів-психологів, а 

також наведено стислий огляд підходів до вивчення життєстійкості та 

самоактуалізації в контексті навчально-професійної діяльності. За результатами 

пілотажного дослідження, встановлено, що параметр контролю 

опосередковується особистісними властивостями та може виступати рушійним 

фактором в процесі самореалізації особистості. Доведено, що за високого рівня 

параметру контролю, студенти-психологи демонструють впевненість у 

можливості впливати на результат власної діяльності, їм властиві рішучість, 

наполегливість, цілеспрямованість, енергійність. В результаті проведеного 

емпіричного дослідження виявилося, що компоненти життєстійкості виявляють 

позитивні кореляційні зв’язки з інтегральним показником самореалізації як 

суб’єктивним процесом усвідомленої реалізації власного призначення відповідно 

до здібностей, а від так, можуть виступати чинниками професійного та 

особистісного становлення студентів-психологів. 
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Постановка проблеми. Сучасний світ висуває високі вимоги до 

особистості молодого спеціаліста, у тому числі в період його професійного 

та особистісного становлення, ось чому актуальним є наукове дослідження 

таких особистісних якостей як життєздатність, життєстійкість до стресу, 

конкуренто-спроможність, продуктивні копінг-стратегії, особистісні, 

емоційні та когнітивні ресурси при подоланні життєвих труднощів, 

особливо за час студентства. 

В умовах удосконалення системи освіти України професійний 

розвиток та становлення студентів-психологів характеризується 

усвідомленням основних етапів, критеріїв та умов успішності, а також 

підвищенням активності, самостійності особистості, яка характеризується 

готовністю до здійснення професійної кар’єри, останнє можливе за умов 

реалізації таких якостей як життєстійкість та самореалізація. 
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Аналіз психологічної літератури свідчить про те, що проблема 

життєстійкості та самореалізації серед студентства знайшла відображення 

у працях зарубіжних та вітчизняних учених, в їх роботах розкрито та 

обґрунтовано компоненти життєстійкості, дано визначення понять 

самореалізації, самовираження і т.п. Разом із тим, проблема специфіки 

параметру контролю як одного з компонентів життєстійкості в процесі 

самореалізації студентів-психологів потребує подальшого детального 

дослідження та поглиблення знань. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі самореалізації 

студентів у процесі здобуття освіти присвячено велику кількістю 

досліджень. У працях вітчизняних та зарубіжних психологів доведено 

існування зв’язку самореалізації та життєстійкості. Розгляд складових та 

чинників життєстійкості, характеристик та механізму формування 

представлений у роботах Б.Г. Ананьєва, Л.І. Анциферової, О.Г. Асмолова, 

С.Р. Мадді, С.Л. Рубінштейна, В. Франкла та ін. 

Б.Г. Ананьєв ввів у науковий дискурс та розглядав поняття 

життєздатності у розумінні розвитку індивідуальності та довголіття, 

зауважуючи, що життєздатність не є сталою ознакою, а змінюється під 

впливом стресу, психоемоційного напруження та інших факторів [6]. 

За визначенням Л.В. Кулікова, існують три головні компоненти 

структури досліджуваного феномена: стійкість та стабільність, 

врівноваженість, відповідність і опірність (резистентність та 

самодостатність у протидії стримуючим факторам). С.Р. Мадді виділяє 

дещо інші складові: залучення, контроль та прийняття ризику, які будуть 

далі детальніше розглянуті [5]. 

Життєстійкість являє собою уявлення і переконання про себе, весь 

світ і свої відношення зі світом, крім зазначеного вище підходу, може бути 

розглянута за наступними компонентами, а саме: життєстійка поведінка 

(активне переборення кризових ситуацій) і життєстійке відношення [9] або 

інфантильне прагнення уникнути рішень і пливти за течією [5]. 

Здійснюючи аналіз факторів, що позначаються на розвитку 

життєстійкості, вважають: відчуття призначення в житті, виховання 

впевненості у собі, підтримання високих стандартів для досягнення успіху, 

а негативними ‒ стреси в ранньому дитинстві, серйозні хвороби дітей або 

їх близьких, психотравми дитинства, відсутність залученості, відчуження 

від значимих дорослих [10]. 

Л.В. Петрановська, аналізуючи особливості формування типів 

прив’язаності, зазначає, що батьки, які сприяють активності та 

самостійності своєї дитини, виявляють «тонкочуттєвість» і стимулюють 
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пізнання ‒ забезпечують необхідні умови для становлення надійної 

прив’язаності, яка є одним з предикторів високої життєстійкості [7]. 

Студентський вік сензитивний для розвитку якостей, які формують 

життєстійкість, прояву здібностей, вміння адаптуватись, перебудовуватись 

під дією зовнішніх впливів і саморозвитку, адже в умовах удосконалення 

системи освіти професіоналізація студентів передбачає окреслення кола 

цілей, усвідомлення нових вимог, критеріїв успішності, розвитку 

самостійності, активності, готовності до будування професійної кар’єри, 

що потребує прояву життєстійкості у процесі самореалізації.  

Отже, в період навчання у ВНЗ самореалізація відіграє провідну роль 

та являє собою невід’ємну складову життя молодої людини, а досягнення 

самореалізації неможливе без життєстійкості, як здатності протистояти 

труднощам, чинити опір внутрішньому напруженню та випробуванням 

життя на шляху набуття нових знань та життєвого досвіду.  

Г.В. Ванакова звертає увагу на те, що студентам, які знаходяться у 

кризовому стані, необхідна підтримка. Студентам, у яких виявлений 

низький рівень життєстійкості необхідна психолого-педагогічна підтримка 

у формі «зустріч-захист» (на першому курсі) та «сприяння-допомога» (на 

другому курсі навчання) [2]. Тобто, для студентів важливим є не лише 

розвиток життєстійкості, що сприятиме процесу навчання та буде 

необхідним для подальшого професійного становлення, а й самореалізація 

особистості. 

Одним із аспектів вивчення зв’язку життєстійкості та самореалізації 

є дослідження кореляційних зв’язків між життєстійкими атитюдами 

«контроль», «включеність», «прийняття ризику» та властивостями 

самореалізованої особистості. 

Роботи Г.С. Абрамової, Н.В. Даниленко, Р. Кочюнас, С.Л. Кравчук, 

Л.М. Кузнєцової, Е.А. Лїхачевої, В.Р. Петросянц та ін. доводять зв’язок 

між самореалізацією та життєстійкістю. Зокрема, підтверджується 

кореляція між самореалізацією у сфері предметної діяльності та загальною 

життєстійкістю, яка опосередковується наявністю високого рівня розвитку 

атитюдів «включеність» та «контроль» у життєстійких студентів. Зазначені 

властивості допомагають їм ефективно та плідно працювати, успішно 

долати труднощі. Також досліджується кореляційний зв’язок між 

компонентом життєстійкості «включеність» та академічною успішністю. 

Особистість, яка характеризується високим рівнем життєстійкості, схильна 

шукати і знаходити нові рішення, приймати ризик у ситуації 

невизначеності, виявляти високий рівень пізнавального інтересу та 
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прагнення до засвоєння нових знань, ефективної навчально-професійної 

діяльності [4]. 

С.Р. Мадді припускає, що структура життєстійкості включає 

наступні складові, а саме: залученість, контроль, прийняття ризику [5]. 

Залучення – це можливість відчувати цінність себе як особистості та свого 

життя, що дає змогу максимально включитись у рішення життєвих 

проблем. Знаходити щось позитивне для розвитку себе як особистості, 

попри дію стрес-факторів. Залучення мотивує людину до лідерства, 

розширення соціальних контактів, відчуття власної гідності і самоповаги. 

Впливає на ступінь інтегрованості суб’єкта в діяльність. За дослідженнями 

Л.М. Кузнєцової, у студентів-психологів залученість позначається на 

можливості примиритись із ситуацією. Контроль – це впевненість у 

можливості самостійно «творити» своє життя, цей компонент є 

протилежністю безпорадності. Це міра усвідомленості дій та 

самоконтролю. Прийняття ризику – це усвідомлення того, що все, що 

трапляється з людиною, сприяє її розвитку; це готовність піти на певний 

ризик, щоб досягти своєї мети; прогнозування витрат на досягнення цілі. 

Особистість відповідає за свої вчинки, прагне до оволодіння новими 

знаннями, досвідом, намагається розширити свої можливості, на противагу 

цьому людина без будь-яких прагнень, що живе у зоні комфорту і уникає 

навіть регульованого ризику [10]. Важливою особливістю життєстійкості є 

відповідність цілей, планів реальності (чим і відрізняється від 

нереалістичного оптимізму) [5]. 

Розвиток установок, що являють собою основу для більш 

позитивного світовідчуття, можуть підвищити якість життя людини і 

впливати на становлення життєстійкості. Атитюд контролю виявляється в 

можливості розуміти власну відповідальність за прийняті рішення, на 

основі отриманого досвіду бути здатним підводити підсумки, 

обмірковувати шляхи досягнення своїх цілей, моделювати майбутні 

ситуації, знаходити прояв у адекватній самооцінці, виявляти більшу 

емоційну стійкість і саморозвиватись завдяки вірі у свої можливості й 

самостійному прокладанню свого життєвого шляху [7]. 

Для розвитку контролю як компоненту життєстійкості важливим є 

виховання впевненості у дитинстві, підтримка ініціативи дитини її 

батьками, заохочення розвитку дитини, підтримка її інтересу до 

оточуючого середовища і сприяння виконанню дитиною все більш 

складних завдань. Тобто, розвиток компоненту контролю, який в 

основному відбувається в дитинстві, значною мірою залежить від 

особливостей відносин дитини з батьками, стилю виховання , сімейних 
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цінностей тощо [7]. При цьому, негативних впливів завдають стреси, 

відсутність підтримки близьких, сформована ненадійна, амбівалентна або 

дезорганізована прив’язаність [7]. Важливо зазначити, що для психічного 

здоров’я особистості і рівня її працездатності принципово важливим є 

розвиток всіх трьох компонентів життєстійкості. 

Разом з цим, якщо життєстійкі переконання сформовані, виявлення 

компоненту контролю забезпечується завдяки адекватній оцінці ситуації 

(коли людина готова діяти і сприймає ситуацію як таку, негативні аспекти 

якої можуть бути зменшені, при цьому не завдяки оптимізму, а в наслідок 

«мужньості бути» за П. Тілліхом) та усвідомленню подій, що відбуваються у 

житті людини, як тих, що викликані її власним вибором й ініціативою [8]. 

Основний зміст компоненту контролю ‒ це впевненість у тому, що 

боротьба дозволяє досягнути більшого у житті, людина усвідомлює, що 

здатна власноруч змінити ту стресогенну ситуацію, в якій знаходиться, 

навіть якщо повне досягнення мети не гарантоване [8]. 

Контроль мотивує людину до пошуку шляхів впливу на складну 

життєву ситуацію, опосередковує управління власними емоціями, 

досягнення власних цілей, що позначається на суб’єктивному відчутті 

задоволеності життям, і навпаки, високий рівень контролю допомагає 

досягати власних цілей, тому що проявляється у самоконтролі людини. 

Люди, що володіють низьким рівнем розвитку контролю, не приймають 

активних дій, виявляють пасивність [3]. 

Оскільки, у людини комплекс життєстійких переконань може бути 

розвинутим у процесі життєдіяльності, С.Р. Мадді виділяє наступні техніки 

підвищення рівня життєстійкості: реконструкція ситуацій, фокусировка і 

компенсаторне вдосконалення. Остання техніка полягає в тому, що у разі 

неможливості змінити ситуацію, людина акцентує увагу на тому її аспекті 

або іншій проблемі, яка має зв’язок з невирішеною. У контексті компоненту 

контролю ця техніка важлива, тому що підкреслює необхідність 

зосереджуватися на тому, що найбільше підлягає змінам навіть якщо 

здається, що труднощі непереборні. Ніхто не може контролювати усе, але 

людина може контролювати те, що від неї залежить [3]. 

У відповідності з поглядами С.Р. Мадді, який вважав, що завдяки 

практикам здорового способу життя може бути підвищена життєстійкість, 

сприятливим впливом на її формування вважають вибір конструктивних 

копінг-стратегій, відчуття призначення в житті, виховання впевненості у 

собі, підтримання високих стандартів для досягнення високих результатів 

та успіху [10]. 
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На основі вивчених літературних джерел можемо говорити про те, 

що на формування компонентів життєстійкості у процесі самореалізації 

особистості впливає багато чинників, особливо структура особистісних 

властивостей особистості. 

Мета статті полягає в представленні результатів вивчення 

специфіки зв’язків параметру контролю як компоненту життєстійкості з 

особистісними властивостями, що обумовлюють цілісний процес 

самореалізації студентів-психологів. 

У якості гіпотези було зроблено припущення стосовного того, що 

параметр контролю серед студентів-психологів буде мати взаємозв’язки із 

низкою особистісних властивостей, які в цілому будуть підвищувати 

життєстійкість, а від так, можливо в більшій мірі прогнозувати ефективну 

їх самоактуалізацію.  

Методика та організація дослідження. У пілотажному дослідженні 

прийняли участь 30 студентів другого курсу факультету психології та 

спеціальної освіти ДНУ ім. О. Гончара, віком від 18 до 21 року.  

Для вирішення поставлених задач і перевірки гіпотези були 

використані методики, які спрямовані на діагностику рівня розвитку 

життєстійкості, самореалізації та особистісних властивостей: методика 

життєстійкості С.Р. Мадді (1984), методика діагностики самоактуалізації 

особистості (САМОАЛ) А.В. Лазукіна, п’ятифакторний особистісний 

опитувальник («Велика п’ятірка» - 5PFQ) Р. МакКрае–П. Коста, 

фрайбургський особистісний опитувальник (FPI, форма В). Математико-

статистична обробка даних здійснювалась за допомогою коефіцієнта 

кореляції r-Пірсона в пакеті IBM SPSS Statistics 20. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Вибірка за 

компонентом контролю мала наступний розділ: 73.3% - середній, 16.6% - 

високий і 10% - низький рівні.  

У таблиці 1 та 2 подано коефіцієнти лінійної кореляції між 

показниками життєстійкості та особистісними властивостями, де особливо 

важливим був параметр контролю. 

Як видно з таблиці 1, то існує додатній кореляційний зв’язок між 

показником контролю та маскулінізм (r=0.498), екстраверсія (0.377), 

комунікабельність (0.407), врівноваженість (0.388). Від’ємний зв’язок з 

показниками депресивність (r= -0.626), сором’язливість (r= -0.550) та 

емоційна лабільність (r= -0.559). При цьому, не було встановлено 

значущого кореляційного зв’язку з показниками невротичність, спонтанна 

агресивність, роздратованість, реактивна агресивність, відкритість.  
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Таблиця 1 

Взаємозв’язки показників життєстійкості та особистісних 

властивостей за методикою FPI 

Особистісні 

властивості 

Показники життєстійкості 

Включеність Контроль 
Прийняття 

ризику 

Загальний рівень 

життєстійкості 

невротичність -0.656* -0.420 -0.490* -0.605* 

спонтанна 

агресивність 
-0.322 -0.166 -0.225 -0.270 

депресивність -0.784* -0.626* -0.601* -0.764* 

роздратованість -0.398** -0.274 -0.282 -0.334 

комунікабельність 0.496* 0.407** 0.299 0.480* 

врівноваженість 0.568* 0.388** 0.607* 0.565* 

реактивна 

агресивність 
-0.081 0.187 0.077 0.050 

сором’язливість -0.580* -0.550* -0.516* -0.638* 

відкритість -0.203 -0.222 -0.385** -0.254 

екстраверсія 0.555* 0.377** 0.321 0.505* 

емоційна 

лабільність 
-0.777* -0.559* -0.630* -0.731 

маскулінізм 0.417** 0.498* 0.409** 0.508* 

Примітка: * рівень значущості р≤0.01;  ** рівень значущості р≤0.05. 

 

Також існує додатній кореляційний зв’язок між загальним рівнем 

життєстійкості та комунікабельністю (r=0.480), врівноваженістю (r=0.565), 

екстраверсією (r=0.505), маскулінністю (r=0.508). Встановлений від’ємний 

кореляційний зв’язок між загальним рівнем життєстійкості та 

невротичністю (r= -0.605), депресивністю (r= -0.764), сором’язливістю (r= -

0.638), емоційною лабільністю (r= -0.731, р≤0.01). Не було встановлено 

значущого кореляційного зв’язку між загальним рівнем життєстійкості та 

роздратованістю, спонтанною і реактивною агресивністю, відкритістю. 

Результати пілотажного дослідження можуть свідчити про те, що, 

існуючий зв’язок параметру контролю з означеними особистісними 

властивостями, скоріше за все пояснюється необхідністю особистості 

виявляти стабільність, незалежність, емоційну стійкість задля того, щоб 

мати змогу самостійно прокладати свій життєвий шлях, контролювати своє 

життя і бути відповідальним за власні рішення. Ймовірно, особистість, що 

характеризується високими показниками контролю, схильна 

демонструвати впевненість у можливості впливати на результат своєї 
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діяльності, їй властива рішучість, наполегливість, цілеспрямованість, 

енергійність, їй не властиві пригнічений настрій, апатія, байдужість, 

сором’язливість й часта зміна настрою, збудливість, роздратованість, 

низька саморегуляція. Людині з високим рівнем контролю властиві віра у 

себе, у те, що боротьба та активна позиція може змінити ситуацію, 

врівноваженість, стійкість до стресу. 

Відсутність значущих кореляційних зв’язків між контролем та 

спонтанною і реактивною агресивністю, роздратованістю може бути 

пов’язаний з тим, що контроль, скоріше за все, обумовлює схильність та 

прагнення людини особисто нести відповідальність за події свого життя і 

підкорити собі життєві обставини, власноруч регулювати й 

розпоряджатися власним часом, а тому не має зв’язку з емоційною 

лабільністю, агресивним відношенням до соціального оточення, бажанням 

домінувати, імпульсивною поведінкою. Також, показник контролю 

відображає відношення не лише до діяльності, а й власного життя загалом, 

демонструє соціальні орієнтації, установки. 

Таблиця 2 

Взаємозв’язки показників життєстійкості та особистісних 

властивостей за методикою 5PFQ 

Особистісні 

властивості 

Показники життєстійкості 

Включеність Контроль 
Прийняття 

ризику 

Загальний рівень 

життєстійкості 

екстраверсія  0.325 0.390** 0.399** 0.428** 

добризичливість 0.126 0.073 -0.139 0.053 

сумлінність  0.338 0.385** 0.129 0.379** 

нейротизм  -0.509* -0.411 -0.499* -0.510* 

відкритість 

новому досвіду  
0.313 0.157 -0.073 0.204 

Примітка: * рівень значущості р≤0.01;  ** рівень значущості р≤0.05. 

Як видно з таблиці 2, то існує додатній зв’язок між показниками 

контроль та екстраверсія (r=0.390), сумлінність (r=0.385). При цьому, 

відсутній кореляційний зв’язок з доброзичливістю, нейротизмом, 

відкритістю новому досвіду. В той же час існує додатній кореляційний 

зв’язок між загальним рівнем життєстійкості та сумлінністю (r=0.379), 

екстраверсією (r=0.428); від’ємний зв’язок з показником нейротизма (r= -

0.510). Не було встановлено зв’язку між життєстійкістю та 

доброзичливістю, відкритістю до нового досвіду. 

Встановлені кореляційні зв’язки показника контролю та низки 

особистісних властивостей підтверджують взаємопов’язаність 
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життєстійкості та самореалізації студентів. Життєстійкі якості особистості 

сприяють розвитку здатності протистояти стресовим ситуаціям, 

цілеспрямованості, наполегливості у досягненні своєї мети, що є 

запорукою подальшого гармонійного розвитку та успішної самореалізації. 

Як на разі видається з результатів пілотажного емпіричного 

дослідження, життєстійкість в більшій мірі опосередковується вольовими 

якостями, самооцінкою (вірою у себе). Напевно, особистості з високим 

рівнем контролю характеризуються наполегливістю, прагненням до 

результативної діяльності, у тому числі, до взаємодії з оточуючими, обміну 

досвідом, знаннями задля досягнення своїх цілей, а також вірою у те, що 

спроби змінити ситуацію на краще допоможуть досягнути успіху й 

сприятимуть росту і розвитку особистості. При цьому, параметр контролю 

відображається у прагненні самостійно приймати рішення, відповідати за 

наслідки власних дій та особливості когнітивної гнучкості у процесі 

переробки нової інформації. 

Висновки. 

1. Контроль як компонент життєстійкості може виступати одним із 

предикторів процесу самореалізації студентів-психологів,  

2. Встановлено, що у студентів-психологів життєстійкість виявляє 

кореляційні зв’язки з психологічними властивостями самореалізованої 

особистості. Можливо припусти, що саме ці характеристики 

опосередковують реалізацію професійних компетенцій в процесі 

професіоналізації через спроможність особистості чинити опір життєвим 

труднощам, уникати можливої особистісної деформації чи інших 

деструктивних особистісних проявів, в тому числі розвитку синдрому 

емоційного вигорання.  

3. Життєстійкість студентів-психологів в навчально-професійній 

діяльності може сприяти підвищенню фізичного і психічного здоров’я, 

успішній самореалізації, та загальному задоволенню власним життям. 

Перспективою подальших досліджень може бути проведення 

повномасштабного емпіричного дослідження на основі результатів, 

отриманих під час пілотажного, детальний аналіз і відстеження змін у 

структурі психологічних особливостей студентів-психологів різних курсів 

з різним рівнем сформованості компонентів життєстійкості в контексті 

навчально-професійної діяльності. 
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Бунас А.А., Черных А.А. 

Специфика параметра контроля как одного из компонентов жизнестойкости в 

процессе самореализации студентов-психологов 

В статье представлен теоретический обзор проблемы жизнестойкости и 

самореализации студентов факультета психологии; проанализирован параметр контроля 

как один из компонентов жизнестойкости; были выявлены характерные черты 

жизнестойкости и самореализации при проведении пилотажного исследования, которые 

свойственны студентам-психологам (уверенность в выборе собственной профессии, 

готовность реализовать свой потенциал в будущем и др.). В контексте данного 

исследования самореализация рассматривается как осознанный субъективный процесс 

реализации собственного потенциала, при котором жизнестойкость выступает фактором 

профессионального и личностного становления личности. Эмпирическое исследование 

позволило установить специфику связей параметра контроля с личностными свойствами и, 

на основании этого, возможность прогнозировать целостный процесс самореализации 

студентов-психологов. 

Ключевые слова: жизнестойкость, самореализация, контроль, личностные 

свойства, студенты, психологи. 

 

Bunas Alina, Chernykh Olena  

Peculiarities of the control as one of the components of resilience in the process of self- 

realization of students psychologists.  

The analysis of psychological literature shows that the problem of viability and self-

realization among students is investigated in the works of foreign and domestic scientists. In their 

works the components of viability are revealed and the definition of the concept of self-

realization, self-expression is given. At the same time, the problem of the specificity of the control 

parameter as one of the components of viability in the process of self-realization of students-

psychologists requires detailed further study. In the context of this study, self-actualisation is a 

conscious subjective process of realizing one's own potential and resilience is as a factor of 

professional and personal development of the individual. A pilot study was conducted among 30 

students of the second year of the faculty of psychology Oles Honchar Dnipro National 

University, aged 18 to 21 years old. It was found that there is a connection between component of 

viability and personal qualities. The article analyzes the components of viability of students-

psychologists, and provides a brief overview of approaches to studying viability and self-

actualization within educational and professional activities as well. Control is connected with 

personal qualities and is a driving factor in the process of self-realization of an individual. It was 

found that the viability of students-psychologists in educational and professional activities can 

contribute to the increase of physical and mental health, successful self-realization and general 
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satisfaction of one's own life. It's proved that, at a high level of control, students-psychologists 

demonstrate confidence in the ability to influence the activities, they are characterized by 

determination, perseverance, purposefulness, energy. 

Keywords: resilience, self-realization, self-actualisation, control, personality traits, 

students, psychologists. 
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ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СЕРЕДОВИЩА В 

РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ 

ПСИХОЛОГІВ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ 

 

Аналізуються передумови досліджень проблеми середовища в теоретичних 

підходах до розвитку особистості. Відзначається, що серед переважної кількості 

персонологічних підходів одним з ключових моментів в побудові концепцій і 

теорій особистості є її динаміка протягом індивідуального життя. Даний процес в 

більшості випадків називають розвитком особистості. При цьому, роль 

середовища у ньому в різних підходах є досить суперечним і неоднозначним. У 

статті робиться спроба історичного обгрунтування логіки становлення такої 

ситуації в українській психології наприкінці ХХ століття.    

Ключові слова: діяльнісний підхід, особистість, психічний розвиток, розвиток 

особистості, свідомість, середовище. 

 

Актуальність наукової проблеми. 

Розвиток особистості як предмет психологічного дослідження є 

досить суперечливим. З одного боку, займаються ним досить давно і 

плідно як на теренах вітчизняної, так і зарубіжної психології, починаючи 

чи не з кінця ХІХ століття.  Центральне місце в дослідженнях переважної 

більшості персонологів було присвячене рушійним силам, механізмам, 

чинникам і умовам, особливостям саме розвитку особистості. Маються на 

увазі інтрапсихологічні і інтерпсихологічні, гомеостатичні, часові  підходи 

(за Б.В. Зейгарнік [7]): розвиток особистості у різні вікові періоди та 

протягом життя, історико-культурний, суспільно-історичний, соціальний, 

духовний, професійний розвиток особистості, розвиток особистості в 

діяльності, через вчинок тощо (К.О. Абульханова, А. Адлєр, Б.Г. Ананьєв, 

О.Г. Асмолов, А. Бандура, Л.С. Виготський, В.В. Давидов, 

О.К. Дусавитський, Б.Д. Ельконін, Е. Еріксон, В.В. Зеньковський, 


