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ВПЛИВ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН У ПСИХОЛОГІЇ НА  

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНІ 
У статті розглядаються основні напрями досліджень особистості, що сформу-

валися на сьогоднішній день в Україні у зв‘язку з парадигмальними змінами 

в психології. Аналізуються сучасні тенденції досліджень особистості, що ви-

конуються на постнекласичних моделях й орієнтовані на ґрунтовні розробки 

психологічних основ самодетермінації особистості, самоорганізації, здатності 

до ініціації власного розвитку та розвитку особистісного потенціалу. Зазнача-

ється, що в українській психології, як і в світовій, поширення набули дослі-

дження життєвого шляху, стилю життя, життєвих стратегій і перспектив, ці-

лей та сенсу життя особистості, якості життя, задоволеності життям, життє-

стійкості, самопроектування, самоздійснення, самореалізації, психологічного 

благополуччя тощо. 
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Постановка проблеми. Сучасні тенденції досліджень особис-
тості базуються на постнекласичних моделях досліджень, зумовлених 
парадигмальними змінами у психології ХХ–ХХІ століття. Постнекла-
сична модель особистості заснована на ґрунтовних розробках психо-
логічних основ її самодетермінації, здатності до ініціації власного роз-
витку, розкриття особистісного потенціалу. Основою переходу від не-
класичної до постнекласичної парадигми психології була мультипа-
радигмальність психології. Зараз у світовій психологічній науці одним 
із основних наукових підходів до вивчення особистості є теорія само-
детермінації. У проблемі самодетермінації на передній план висува-
ється проблема власної активності людини, її здатність самостійного 
вибору напрямку саморозвитку.  

Початок досліджень в цьому аспекті покладено в роботах Е. Десі 
та Р. Райана – основних ідеологів позитивного підходу. Теорія самоде-
термінації та особистісної автономії Е. Десі та Р. Райана націлена на 
визначення факторів, які стимулюють вроджений потенціал людини, 
що визначає зростання, інтеграцію і здоров'я, та на дослідження про-
цесів і умов, що сприяють здоровому розвитку та ефективному функ-
ціонуванню індивідів, груп і співтовариств [33]. В контексті цього під-
ходу самодетермінація означає відчуття свободи по відношенню як до 
сил зовнішнього оточення, так і до внутрішніх сил особистості. Як на-
слідок, сучасні тенденції провідних світових психологічних напрямків 
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орієнтовані на позитивні пріоритети. Як зазначає М. Селігман, психо-
логія багато років була «негативною», займаючись психічними розла-
дами; за межами психології довго залишалися найважливіші для лю-
дини – цілі і сенс її життя, щастя, вивчення кращого в людині. Дослі-
дження психологів під керівництвом М. Селігмана дозволяють краще 
зрозуміти такі феномени, як щастя, позитивне мислення, оптимізм і 
задоволеність життям [36]. Перспектива нової, позитивної психології 
полягає в зміні фокусу психології від заглиблення лише в те, щоб ви-
правляти погане в житті людини, до того, щоб виявляти і розвивати її 
позитивні якості, розвивати і підтримувати внутрішні сили, зміцнюва-
ти ці внутрішні сили і допомагати їй знайти таку нішу, в якій можна 
було б максимально посилити і проявити ці позитивні риси. Таким 
чином, позитивна психологія знайшла основний інструмент свого 
практичного застосування в психотерапії та коучингу, і полягає у ро-
звитку тих сторін особистості, що були недостатньо розвинені [36]. 
Позитивний підхід став головним напрямком у розвитку психотерапії 
початку XXI століття. Одним із досить ефективних його методів є по-
зитивна психотерапія – це психодинамічний метод з екзистенційно-
гуманістичним баченням природи людини, збагачений транскульту-
ральним підходом і спрямований на мобілізацію ресурсів людини для 
прийняття позитивних рішень і сприяє формуванню позитивного 
світогляду і особистісному зростанню [35].  

В сучасній постнекласичній українській психології, в досліджен-
нях особистості на передній план виступають екзистенціальні та тран-
сцендентальні проблеми – проблеми життєвого вибору, смислу, сво-
боди, в яких особистість розглядається як активний самодетермінова-
ний суб'єкт, творець власного життя. Таким чином, психологія 
суб‘єктності, що виникла на постнекласичному етапі розвитку психо-
логічної науки, дозволяє адекватно описати і пояснити багато законо-
мірностей поведінки людей. А однією із обов'язкових психологічних 
умов формування людини як суб'єкта є звернення до витоків свого 
буття, рефлексії ціннісних і смислових контекстів людської активності 
– діяльності, спілкування, споглядання тощо. Це передбачає розвине-
ність навичок самопізнання і саморозуміння, що забезпечує рефлек-
сивне ставлення особистості до себе і сприяє зростанню особистісної 
цілісності та гармонійності психологічних проявів особистості. 

Мета дослідження – розкрити основні підходи в дослідженні 
особистості, що склалися на сучасному етапі розвитку психологічної 
науки. 

Виклад основного матеріалу.  
Всебічна розробка проблеми особистісної свободи і самодетермі-

нації особистості здійснюється в роботах багатьох відомих українських 
психологів, зокрема, у дослідженнях, започаткованих в Інституті пси-
хології імені Г.С.Костюка НАПН України, як цілих лабораторій, так і в 
окремих дослідженнях. Вітчизняний досвід дослідження проблеми 
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самодетермінації особистості, насамперед, пов'язаний з працями 
Г.О. Балла. Індивідуально-психологічні складові особистісної свободи 
Г.О. Балл розкриває через категорію активності суб‘єкта, тобто через 
категорію суб‘єкта як носія активності, зазначаючи, що особистісну 
свободу слід пов‘язувати з ще більш високими рівнями активності, де 
роль внутрішніх факторів у детермінації поведінки проявляється най-
більш виразно [1]. В такому розумінні поняття «свобода» і «самодете-
рмінація» досить близькі. Самодетермінація на психологічному рівні 
пояснює власне «механізми» свободи, яка визначається в її загально-
му сенсі як сукупність умов (і зовнішніх, і внутрішніх), що сприяють 
«гармонійному розгортанню і прояву різнобічних можливостей осо-
бистості», в тому числі, й шляхом подолання перешкод. Головною 
особливістю психологічно вільної особистості Г.О. Балл вважає здат-
ність свідомого використання нею власних інструментальних власти-
востей для реалізації своєї спрямованості та в подоланні перешкод в 
реалізації цієї спрямованості. Важливими потребнісної-
мотиваційними рисами вільної особистості є домінуюча роль потреби 
в самоактуалізації та буттєвих цінностей (добра, істини, справедливос-
ті тощо). Саме домінування психологічних потреб і мотивів визначає 
шлях розвитку особистості, який С. Мадді називає індивідуалістським, 
що базується на її само детермінації [34]. А «компетентність» і «само-
детермінація» (автономія) – є тими первинними психологічними пот-
ребамии, які лежать в основі внутрішньо мотивованої активності. 

Ряд досліджень, присвячених проблемам гуманізації та гуманіта-
ризації психології, саморозвитку, самоорганізації та самодетермінації 
особистості в освітньому просторі, виконано С.Д. Максименком та під 
його безпосереднім керівництвом. У роботах С.Д. Максименка в руслі 
проблеми самодетермінації саме й висувається на передній план про-
блема власної активності людини, її здатність самостійного вибору на-
пряму саморозвитку.  

У дослідженні діяльнісної самореалізації особистості в освітньому 
просторі розкрито особистісний потенціал реалізації людиною влас-
них буттєвих цінностей та смислу свого існування в освітньому прос-
торі відповідно до її внутрішнього світу, її глибинних інтересів, цінніс-
них орієнтацій та установок [11]. Авторами виявлено умови, чинники, 
психологічні закономірності та фактори діяльнісної самореалізації в 
освітньому просторі, що здійснюється через власні зусилля, співдіяль-
ність і співтворчість з іншими людьми, соціумом і світом, через успіш-
не опанування рольових функцій в різних формах діяльності, що 
конструюють освітній простір [10]. 

Розробка теоретично-методологічних засад суб'єктно-вчинкового 
підходу здійснювалась В. О. Татенком, який запропонував авторський 
проект сутнісної конкретизації предмету і методу психологічної науки; 
розробив концептуальну модель розвитку людини як суб'єкта психіч-
ного життя в онтогенезі; конкретизував соціально-психологічні уяв-
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лення про людську істоту і людську спільноту, про процеси спілкуван-
ня, соціалізації, впливу людини на людину; запровадив системний пі-
дхід до вивчення соціально-психологічних механізмів впливу людини 
на людину [27]. 

Ідеї активності та самоактивності, саморегуляції, самовдоскона-
лення, самотворення та духовного розвитку розвинуті в працях 
М.Й. Боришевського [4]. Ці ідеї активно розвиваються в роботах Сав-
чина М. В., яким доведено, що у сучасному світі духовність є потужним 
чинником повноцінного буття людини, збереження її цілісності і вну-
трішньої гармонії [20]). Автором зазначається, що врахування духов-
ного як метасистемного рівня в людині, є одним із визначальних оріє-
нтирів розвитку психології, який набуває парадигмальної сили. Духо-
вна парадигма, що аналізується М. В. Савчиним, орієнтує на пошук 
належного в особистості і характеризує цілісну людину з її здатностя-
ми вірити, любити, творити добро, свободу та відповідальність. 

Подальшою розробкою проблеми самоактивності, самореалізації, 
самодетермінації життєстійкості, задоволеності життям та психологі-
чного благополуччя особистості займаються співробітники лаборато-
рії психології особистості імені П.Р.Чамати (Л.З. Сердюк, 
І.В. Данилюк, В.В. Турбан., О.І. Пенькова, М.І. Дригус, 
Н.Д. Володарська, О.А. Чиханцова, Г.В. Чайка, І.В. Яворська-Вєтрова, 
Я.Ю. Каплуненко). Працюючи над вивченням технологій самодетер-
мінації розвитку особистості, її самореалізації та психологічного бла-
гополуччя було обґрунтовано чинники, умови самодетермінації осо-
бистості, визначено структуру феномена самодетермінації особистості, 
в якій важливими складовими є цілі, цінності, смисли, перспективи 
майбутнього; мотивація саморозвитку та самореалізації; особистісна 
автономія; самоставлення особистості; розуміння свого потенціалу та 
віра в свої можливості; здатність свідомого контролю і оцінки власних 
досягнень і перспектив; інтеграція минулого, теперішнього та майбут-
нього в життєвому просторі особистості; включеність у культуру та со-
ціальне життя. Встановлено, що психологічною основою самодетермі-
нації особистості є її самостійність та незалежність, прагнення до осо-
бистісного зростання, усвідомленість життєвих цілей, цілісне сприй-
няття життєвого шляху, активне включення в суспільне життя, пози-
тивне самоставлення [21].  

Теорія самодетермінації пов‘язана із проблемою психологічного 
благополуччя особистості іі виводить її на метафізичний, екзистенціа-
льний рівень, що проявляється в екзистенції життя. Зв'язок теорії са-
модетермінації Р. Раяна і Е. Десі теорії психологічного благополуччя 
К. Ріфф є очевидним. В їх основі – концепція базових потреб людини, 
задоволення яких прямо пов‘язане з актуальним соціальним контекс-
том: якщо середовище сприяє їх задоволенню, то це підвищує рівень 
благополуччя і життєвих сил людини, в іншому випадку – рівень бла-
гополуччя знижується.  
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До дослідження різних аспектів проблеми психологічного благо-
получчя виявляється неабиякий інтерес українських дослідників. 
Психологічне благополуччя можна визначити як інтегральний показ-
ник ступеня спрямованості особистості на реалізацію основних ком-
понентів позитивного функціонування, а також ступеня реалізованос-
ті цієї спрямованості, що суб'єктивно виражається у відчутті щастя, за-
доволеності собою і власним життям [22]. В цьому ключі встановлено, 
що в особистісній детермінації психологічного благополуччя важливе 
значення належить факторам особистісної автономії, самовираженню, 
реалізації своєї природи, розкриттю свого творчого потенціалу, цілес-
прямованості, позитивним взаєминам з оточуючими та самоефектив-
ності. Тобто відчуття психологічного благополуччя особистості є необ-
хідною умовою становлення суб'єкта і є невід'ємною стороною форму-
вання мотивації самореалізації та самодетермінації особистості; ви-
значені складові самодетермінації та психологічного благополуччя 
особистості характеризують її світоглядну позицію, що виражається у 
власному цілісному світорозумінні і створюють ціннісну основу свобо-
ди, відрізняючи позитивну «свободу для» від негативної «свободи 
від» [37].  

Ґрунтовні дослідження особистісних чинників досягнення благо-
получчя здійснюються Т.М. Титаренко; такими чинниками визначено 
комунікативний, просоціальний та інфернальний [29]. В роботах 
Т.М. Титаренко розкрито базовий спосіб досягнення психологічного 
благополуччя (формування полівалентного ставлення до травми) та 
допоміжні способи його підтримання у складних умовах (здатність ін-
тегрувати травматичний досвід; досягати балансу між внутрішньою 
автономією і навичками взаємодії з оточенням; підвищувати самое-
фективність). Багатовимірність і полідискурсивність сьогоднішньої 
дійсності має трансформуючий вплив на особистість, роблячи її твор-
чою, відкритою, діалогічною, мандруючою, готовою до комунікатив-
них ігор, плюралізму розуміння й прийняття [28; 29 та ін. ].  

Оскільки сучасна людина живе в мінливому середовищі, що стрі-
мко розвивається, то мережеве суспільство, як соціо-культурний кон-
текст становлення сучасної особистості, надає їй безмежну свободу і 
множинні можливості самоздійснення. Можливості суб‘єктної актив-
ності дорослих у віртуальному просторі розкриті у дослідженнях Сму-
льсон М.Л., у яких увага спрямована визначення психологічних засад 
ефективного розвивального впливу віртуального (Інтернет) середо-
вища на дорослу людину [23; 24]. Зокрема, показано, що віртуальний 
освітній простір, на відміну від середовища, є результатом власних ви-
борів дорослої людини відповідно до мети, готовності до саморозвитку 
та наявності проекту саморозвитку, рівня мотивації. Авторами визна-
чено також основні психологічні чинники ефективного дистанційного 
навчання та проаналізовано найбільш розповсюджені віртуальні осві-
тні системи, зокрема, системи змішаного навчання [23].  
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Найбільш ґрунтовні дослідження проблеми самоздійснення осо-
бистості, зокрема професійного, здійснені лабораторією вікової пси-
хофізіології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України [9; 
17]. Вченими цієї лабораторії вперше обґрунтовано структуру цього 
феномену, визначено його зміст, розроблено діагностичний інструме-
нтарій для дослідження, емпіричним шляхом визначено його особли-
вості та закономірності, а також розроблено концепцію психофізіоло-
гічного забезпечення професійного самоздійснення фахівця в умовах 
соціально-економічних перетворень. Останні роки науковці лаборато-
рії вікової психофізіології здійснюють теоретико-експериментальну 
розробку проблеми професійної життєстійкості особистості [8].  

Основоположним вектором сучасних психологічних досліджень з 
питань діагностики та розвитку творчої діяльності особистості стала 
парадигма стратегіальної теорії творчої діяльності В.О. Моляко [13; 
14]. Ідеї розробленої В.О. Моляко психологічної теорії творчої конс-
труктології реалізуються багатьма дослідниками, що свідчить про фу-
нкціонування наукової школи: розробляються підходи до вивчення 
психологічних аспектів різних сфер творчої діяльності: наукової, тех-
нічної, літературної, художньо-графічної, педагогічної, морально-
етичної, комунікативної та ін. на різних вікових рівнях; діагностичні 
та розвиваючі методичні засоби, що виявились оригінальними і на-
дійними засобами системного підходу при розв'язуванні актуальних 
проблем різного масштабу. 

Серед вітчизняних і зарубіжних вчених отримали визнання роз-
роблена В.О. Моляко психологічна концепція стратегіальної організа-
ції творчості; описані складові творчої особистості, а також деякі спе-
ціальні якості особистості конструктора [14], які набули подальшого 
розвитку і впровадження його послідовниками. 

Теоретичний аналіз та емпіричні дослідження аксіогенезу обда-
рованої особистості, проведені в лабораторії психології обдарованос-
ті, дозволили сформувати ряд висновків про закономірний розвиток 
обдарованої особистості, які видаються важливими для розуміння 
процесів ґенези особистості загалом. Йдеться про ціннісне самовиз-
начення як ключовий етап в аксіогенезі, від якого залежить дальший 
розвиток чи інволюція обдарованості. Відкрита тенденція до найви-
щої самооцінки у просторі власних оцінних конструктів, що характе-
рна для обдарованої особистості, доповнює психологічні знання про 
суб‘єктні механізми особистісного розвитку [16]. Холістичні тенденції 
у психології, що домінують в останні десятиліття, проявляються і в 
тому, що окремі психологічні галузі «персонологізуються», зміщують 
фокус дослідницьких інтересів з відокремлених процесів, станів, вла-
стивостей на їх функціонування в складних взаємозв‘язках у структу-
рі цілісної особистості. Так, зокрема, досліджується вже не обдарова-
ність як властивість психіки, а обдарована особистість – інтеграцій-
ний центр, у структуру якого врощено екстраординарні здібності і 
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ціннісне ставлення до них як до основи самоідентичності, творчу 
спрямованість і спрямованість на саморозвиток, суб‘єктно-ціннісну 
саморегуляцію [15; 16].  

Персонологічний підхід спонукає до системного розгляду обдаро-
ваної особистості як окремого психологічного типу, вивчення якого 
потребує спеціальної дослідницької одиниці. У цьому випадку, це осо-
бистісні цінності – «сформовані в процесі вирішення життєвих за-
вдань і закріплені в ціннісному досвіді людини уявлення про індивіду-
альні способи й етичні межі задоволення базових особистісних пот-
реб» [16; с. 44]. Окреслений підхід видається досить продуктивним, 
оскільки дозволяє конкретизувати дію загальних закономірностей 
особистісного розвитку і окремих персонологічних категорій по від-
ношенню до такого психологічного типу як обдарована особистість. 
Завдяки такому підходу О.Л. Музикою розроблено оригінальну кла-
сифікацію особистісних цінностей обдарованої особистості: «1) цінно-
сті соціальної взаємодії (особистісні цінності належності та особистісні 
цінності визнання); 2) цінності саморозвитку здібностей (особистісні 
цінності пізнання та творчості); 3) цінності особистісної самобутності 
(особистісні цінності самоідентичності та смисложиттєві цінності)» 
(Музика, 2018).  

Теоретико-методологічне підґрунтя аксіологічної психології 
представлене в авторській концепції З.С. Карпенко. Аксіологічна пси-
хологія, у працях фундатора цього нового напряму психологічної нау-
ки З.С. Карпенко, характеризується дрейфом домінуючої сьогодні пос-
тнекласичної раціональності і є результатом теоретичної рефлексії ак-
сіогенезу особистості як цілісного процесу становлення ціннісно-
смислової сфери у взаємодоповненні онтофеноменологічних вимірів, 
форм і пріоритетів узмістовлення, рівнів потенціювання і функціону-
вання, стадій, складників, компонентів і параметрів розвитку її цінніс-
ної свідомості [7]. Авторкою обґрунтовано, що осереддям особистісно-
го самопізнання і самотворення є вчинок, який у повноцінному вира-
женні завжди постає як акт духовного розвитку особистості, так і як 
процес актуалізації її моральних цінностей.  

Основними методологічними орієнтирами сучасної психології, як 
зазначає Н.В.Чепелєва [30], є соціальний конструктивізм, а також гу-
манітарна парадигма, що трактує особистість не як природний об'єкт, 
а як культурний об'єкт, як твір. При цьому людина нею розглядається 
як вкорінена у світ культури, з яким вона взаємодіє і з якого себе бу-
дує. Ключовим для постнекласичної психології є також розгляд осо-
бистості як творця власного життя, активного суб‘єкта, не стільки фо-
рмованого ззовні чи зсередини заздалегідь закладеними програмами, 
скільки як саморозвиваючого і само детермінованого [30; 31]. У зв'яз-
ку з такими змінами багато положень некласичної психології підда-
ються ретельному перегляду. 

Ряд досліджень, присвячених проблемам гуманізації та гуманіта-
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ризації психології, саморозвитку, самоорганізації та самодетермінації 
особистості виконано в межах феноменологічної герменевтики, де 
психологічна категоризація внутрішньої свободи здійснюється через 
смислове переживання особистістю своїх відносин зі світом, ставлення 
до інших людей і до себе, сукупність яких становить загальну мента-
льну модель світу людини [23], її особистісний досвід [30] тощо. Ре-
зультатом цих досліджень стали дискурсивні технології самопроекту-
вання особистості, оволодіння якими може стати важливим життєтво-
рчим ресурсом у процесі становлення зрілої особистості, важливою 
передумовою її успішної самореалізації в сучасному непередбачувано 
мінливому світі [31]. У контексті психолого-герменевтичного постнек-
ласичного підходу схарактеризовано культурні передумови дискурси-
вного самопроектування особистості, нормативну модель цього проце-
су та обґрунтовано особистісні якості людини, здатної до самопроекту-
вання;  самопроектування розуміється як процес вибудовування влас-
ної ідентичності, що базується на інтерпретації та осмисленні особис-
того і соціокультурного досвіду, засвоєнні культурно заданих схем са-
моорганізації. Основою самопроектування є спрямованість особистос-
ті на власний розвиток. Особистісний проект представлено як осмис-
лену версію людського буття, що великою мірою базується на процесі 
засвоєння соціокультурних дискурсів, які задають сценарії поведінки, 
а також основні вектори розвитку особистості [6]. 

Психологічні проблеми цілепокладання особистості, еколого-
психологічні аспекти її життєдіяльності, структура і функції свідомості 
здійснюється під керівництвом Ю.М. Швалба [25]. Конкретизуючи за-
гальне розуміння суб'єкта, авторами стверджується, що індивід стає 
суб'єктом соціальних відносин тоді, коли в нього з'являються відпові-
дні соціальні здатності, тобто коли він виявляється здатним вирішува-
ти життєво значимі задачі на організацію, управління й керівництво 
системами власних соціальних взаємодій; запропонований авторами 
підхід до розуміння психологічних механізмів і напрямків розвитку 
особистості як суб‘єкта життєдіяльності дозволяє по-іншому розгляда-
ти проблему рушійних сил розвитку особистості: вирішувані особисті-
стю життєво значущі задачі (діяльності, спілкування, організації буття 
тощо) є тільки необхідною умовою її розвитку, а власне механізми по-
становки і прийняття таких задач має знаходитися в іншій психологі-
чній сфері особистості [32]. 

Сучасні дослідження соціалізації особистості здійснені 
В.В. Москаленко [12]. Авторкою розроблено культурно-діяльнісну ме-
тодологію дослідження соціалізації особистості, чим було започатко-
вано новий науковий напрямок – філософські проблеми соціалізації. 
В руслі цього напрямку умови формування особистості розглядаються 
як сукупність певних рівнів систем формотворень культури, що є тран-
сформованими у відповідності з біосоціогенетичними структурами 
людини способами її діяльності; ефективність процесу соціалізації 
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особистості забезпечується завдяки послідовному засвоєнню індиві-
дами рівнів систем формотворень культури. Процес соціалізації, розг-
лянутий нею з точки зору входження індивіда в різні соціальні інсти-
туції, виглядає як такий, що складається з окремих видів (моделей) 
соціалізації: політичної, економічної, гендерної, етнічної, професійної 
тощо. Такий підхід в дослідженні соціалізації дає можливість, по-
перше, представити цей процес в комплексі як соціальну матрицю су-
спільства, по-друге, розглянути його з точки зору тих особливостей що 
визначаються цінностями певної інституції, по-третє, на  основі аналі-
зу системи ціннісних орієнтацій особистості як усвідомлених відобра-
жень цінностей окремих інституцій здійснити емпіричне дослідження 
особливостей процесу соціалізації в умовах трансформації суспільства. 

Важливе значення для вітчизняної психології має розробка діє-
вих методів психотерапії, заснованих на культурних та національних 
традиціях. Розробка парадигми особистісної психотерапії, що відо-
бражає психосемантичну структуру вітчизняної культури належить 
О.Ф. Бондаренку. В його роботах ґрунтовно досліджено психосеман-
тичні аспекти ефективності психотерапії та консультування; особли-
вості психотерапії емоційним травм і психосемантичних аспектів осо-
бистісної свідомості; методами психосемантики реконструйований 
предмет діяльності соціального психотерапевта, описаний соціокуль-
турний і науковий контекст роботи психолога-практика в сучасному 
соціумі [2; 3 та ін.]. 

Значна увага вітчизняних дослідників приділена дослідженням 
розвитку та самореалізації особистості в особистості в освітньому сере-
довищі. Так, Г.К. Радчук обґрунтовує психологічну концепцію культу-
рно-феноменологічного конституювання аксіогенезу особистості у 
процесі вищої професійної освіти, що розкриває аксіологічні чинники 
розвитку освіти, психологічні закономірності та механізми ціннісно-
смислового становлення особистості [19]. Основні закономірності сти-
льового прояву мотиваційно-смислової регуляції особистості в процесі 
професійної підготовки, обґрунтування життєво-стильового концепту 
особистості здійснено Ж.П.Вірною і активно започаткований напрям 
досліджень розвивається її послідовниками [5]. 

Висновки. Сучасні тенденції досліджень особистості, що вико-
нуються на постнекласичних моделях досліджень, орієнтовані на ґру-
нтовні розробки психологічних основ самодетермінації особистості, 
самоорганізації, здатності до ініціації власного розвитку та розкриття 
особистісного потенціалу. 

Трендом сучасної тематики досліджень особистості є спрямова-
ність на виявлення факторів позитивного функціонування людини, 
розвитку її особистісного потенціалу, визначеності життєвих цілей, 
перспектив, цінностей та автономії, що сприяє актуалізації та розк-
риттю внутрішніх ресурсів особистості, забезпечує самостійність вибо-
ру та допомагає протидіяти негативному впливу середовища.  
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В українській психології, як і в світовій, поширення набули дослі-
дження життєвого шляху, стилю життя, життєвих стратегій і перспек-
тив, цілей та сенсу життя особистості, якості життя, задоволеності 
життям, життєстійкості, самопроектування, самоздійснення, самореа-
лізації, психологічного благополуччя тощо.  

Перспектива подальших досліджень полягає в поглиблено-
му вивченні напрямків досліджень та особливостей розвитку самоде-
термінаційних здібностей особистості, що сприятиме внутрішній мо-
тивації, професійній та особистісній самореалізації. 
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Serdiuk L.Z. 
THE INFLUENCE OF PARADIGMATIC CHANGES IN PSYCHOLOGY 
ON MODERN UKRAINIAN STUDIES OF PERSONALITY 

The article examines the main directions of research on personality formed today 
in Ukraine because of existing paradigmatic changes in psychology as a science. The 
author analyzes the modern tendencies in researches on personality carried out with 
post-non-classical models and focused on thorough developments of psychological ba-
ses of an individual‘s self-determination, self-organization, ability to initiate own de-
velopment and disclose personal potential. One of the main scientific approaches to 
personality in the world psychological science of today is the theory of self-
determination. By studying self-determination, scientists focus on an individual‘s own 
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activity, their ability to choose independently a self-developmental direction. Since 
post-non-classical psychology postulates the impossibility of studying of an individual 
without the contexts of their life, the factors of positive human functioning, personal 
potential development, determination of life goals, prospects, values and autonomy lay 
in the trend of modern research. Such research approach contributes to the revelation 
and actualization of an individual‘s internal resources, providing them with independ-
ence in life choices and helping them to counteract the negative environmental im-
pacts. The author notes that life-paths, lifestyles, life strategies and prospects, life goals 
and meanings, quality of life, life satisfaction, psychological hardiness, self-designing, 
self-actualisation, self-realization, psychological well-being are studied widely in mod-
ern Ukrainian psychology, as well as by the world scientific community. 

Keywords: psychology of personality, self-determination, self-realization, self-
actualisation, psychological well-being, development of personal potential, psycho-
logical hardiness. 

 
Сердюк Л.З. 
ВЛИЯНИЕ ПАРАДИГМАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПСИХОЛОГИИ 
НА СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В УКРАИНЕ 

В статье рассматриваются основные направления исследования личности, 
сформировавшиеся на сегодняшний день в Украине в связи с парадигмальными 
изменениями в психологии. Анализируются современные тенденции исследова-
ния личности, которые выполняются на постнеклассических моделях и ориенти-
рованы на фундаментальные разработки психологических основ самодетерми-
нации личности, самоорганизации, способности к инициации собственного раз-
вития и развития личностного потенциала. Отмечается, что в украинской психо-
логии, как и в мировой, распространение получили исследования жизненного 
пути, стиля жизни, жизненных стратегий и перспектив, целей и смысла жизни 
личности, качества жизни, удовлетворенности жизнью, жизнестойкости, само-
проектирования, самоосуществления, самореализации, психологического благо-
получия и др. 

Ключевые слова: психология личности, самодетерминация, самореали-
зация, самоосуществление, психологическое благополучие, развитие личност-
ного потенциала, жизнестойкость. 

 
 
 


