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Фактори самореалізації особистості                                       
у процесі безперервної освіти 

У статті розкривається сутність факторів самореалізації особистості у процесі безперерв-
ної освіти. Зокрема обґрунтовується вплив внутрішніх соціально-психологічних чинників на само-
управління самостійною пізнавальною діяльністю впродовж усього життя. 

In the article the factor of the personal self-realization during continuous formation is revealed in par-
ticular, there is based the influence of self-management internal social and psychological factors by inde-
pendent educational cognitive activity.  

Накопичення та швидке оновлення інформа-
ції, інтернаціоналізація та глобалізація життя 
сучасного суспільства приводять до того, що 
зміни в одній галузі суспільного життя дуже 
швидко переносяться на інші, посилюючи взає-
мозв’язок і взаємовплив цих сфер. Все це при-
скорює сам ритм життя, підвищує його динамізм 
та інтенсивність. В таких умовах отримані рані-
ше знання дуже швидко застарівають. Відомий 
французький соціолог освіти Б.Шварц зазначає, 
що “...безперервність освіти об’єктивно необхід-
на, оскільки науковий та технічний прогрес 
швидкими темпами веде до недостатності або 
навіть застарівання освіти в усіх галузях...” [15, 
с. 16]. За розрахунками американського експерта 
в галузі ринку праці Д.Хеллета, обсяг сукупних 
знань у сучасному суспільстві подвоюється кож-
ні два з половиною роки [14, с. 26].  
Сьогодні особливої уваги набувають питан-

ня, пов’язані з розробкою концепцій безперерв-
ності освіти фахівців, яка у різних країнах отри-
мала різну назву: перманентна (permanent), від-
новлювальна (recurrent), освіта упродовж життя 
(longlife) тощо. Безперервність освіти була у 
центрі досліджень О.Абасової, І.Бестужева-
Лади, О.Вербицького, О.Владиславлєва, І.Дя-
ченко, Ю.Кудрявцева, В.Лугового, В.Миронова, 
Н.Ничкало, В.Осипова, Н.Протасової та ін.  
У державній національній програмі “Ос-

віта” (Україна ХХІ століття) серед принципів 

реалізації програми зазначено, що безперервна 
освіта “...відкриває можливість для постійного 
поглиблення загальноосвітньої та фахової підго-
товки, досягнення цілісності і наступності у на-
вчанні та вихованні; перетворення набуття осві-
ти у процес, що триває впродовж усього життя 
людини” [1, с. 9]. Одним із важливих питань 
проблеми безперервної освіти впродовж усього 
життя є необхідність забезпечення умов для неї, 
тому вищезазначений принцип реалізовано у 
Законі України “Про освіту”, яким визначено 
таку структуру освіти: дошкільна освіта, загаль-
на середня освіта, позашкільна освіта, професій-
но-технічна освіта, вища освіта, післядипломна 
освіта, аспірантура, докторантура, самоосвіта. 
Органічною складовою системи безперервної 

освіти є вища освіта, яка за умови тісного взає-
мозв’язку з усіма іншими складовими освітньої 
сфери покликана забезпечувати надання профе-
сійних знань, умінь за спеціальністю та сформу-
вати самостійну особистість, здатну у майбутній 
життєдіяльності, у процесі післядипломної осві-
ти та самоосвіти підвищувати свій професійний 
і культурний рівень. Можна погодитися з точ-
кою зору О.Чернишова та В.Юрисова, яка поля-
гає у тому, що безперервна освіта фахівця роз-
глядається як двофазний процес, який склада-
ється з процесу формування (становлення) осо-
бистості фахівця у ході його первинної вузівсь-
кої підготовки та процесу різнобічного розвитку 
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особистості у ході його післядипломної освіти. 
Вузівська підготовка при цьому виглядає як фо-
рмування професійної культури фахівця, а піс-
лядипломна – як процес збагачення його профе-
сійної та загальної культури [10, с. 16]. А осно-
вою цього процесу, як безперервної освіти в 
цілому, є самоосвіта, здатність до якої є визнача-
льним чинником забезпечення результативності 
особистісного зростання людини. Самоосвітня 
діяльність фахівця має бути цілеспрямованою, 
систематичною, повинна супроводжуватися ус-
відомленим вибором цілей та засобів їх досяг-
нення. Самоосвіта поєднує всі елементи освіт-
ньої системи, забезпечує безперервність руху 
людини в освітньому просторі [3; 11].  
Особистісне і професійне зростання людини 

визначається тим, якою мірою вона включає 
себе у процес самостійної навчально-
пізнавальної діяльності упродовж життя.  
На самореалізацію людини у процесі безпе-

рервної освіти впливають внутрішні фактори – 
властивості особистості, які, на думку 
В.А.Козакова, включають атрибути, риси та яко-
сті [6] (табл. 1), та зовнішні фактори – умови 
зовнішнього середовища. Але внутрішні факто-
ри необхідно розділити на психічні та соціаль-
но-психологічні, тому усі ці чинники поділяють-
ся на три групи: 1 – зовнішні фактори; 2 – внут-
рішні (психічні) фактори; 3 – внутрішні соціаль-
но-психологічні фактори. 
Перша група чинників пов’язана із зовніш-

нім середовищем, вона включає: соціально-
економічні умови, міжособистісні відносини у 
групі, зворотний зв’язок в оцінці результатів 
діяльності, місце реалізації трудової та навчаль-
ної діяльності, постійність місця роботи і на-
вчання, оснащеність робочого місця необхідни-
ми знаряддями праці, завдання, які виконуються 
у процесі діяльності, створення умов для вияв-
лення ініціативи та самостійності тощо. 
Друга група – внутрішні (психічні) фактори – 

це передусім властивості особистості, які вклю-
чають атрибути, риси та окремі, які стосуються 
протікання психічних процесів, якості (табл. 1), 
що впливають на результативність самостійної 
пізнавальної діяльності особи. Хотілося б дода-
ти до атрибутів особистості її задатки, від розви-
тку яких у подальшій життєдіяльності залежить 
формування таких якостей, як пізнавальні та 
психомоторні здібності. До ІІ групи факторів 
також відносимо емоційні, вольові якості та Я-
концепцію, зокрема самооцінку особистості, які 
певною мірою впливають на результативність 
самоуправління пізнавальною діяльністю для 
досягнення життєвих цілей.  
Рівень самореалізації особистості у процесі 

безперервної освіти значною мірою залежить від 
третьої групи факторів – внутрішніх соціально-
психологічних, які включають 5 взаємопов’яза-
них і взаємозалежних чинників: 

− постановка життєвих цілей, як довгочас-
них, так і короткочасних, досягнення яких 
потребує культурного, інтелектуального і 
професійного зростання; 

− спрямованість особистості на навчання, 
поповнення знань, умінь, навичок, любов 
до навчання як процесу (рис. 1); 

− світогляд (детермінує спрямованість, по-
треби і постановку мети); 

− здатність до самоуправління самостійною 
навчально-пізнавальною діяльністю; 

− досвід (знання, уміння, навички, звички). 
Якби названі групи факторів розмістити у 

ієрархії, то, на нашу думку, саме третя група 
зайняла б найвищий рівень, оскільки включає ті 
з якостей особистості, що формуються у соціа-
льному середовищі і залежать від сприйняття та 
засвоєння людиною моральних, етичних, соціа-
льних норм і цінностей. Вирішальне значення 
для такого сприйняття має досвід особистості, 
який визначає якісно-кількісні параметри світо-
гляду, а отже, і вибору життєвих цілей, форму-
вання спрямованості та здатності до самоуправ-
ління особистості (рис. 2).  
Враховуючи формулювання особливостей 

управління поведінкою суб’єкта діяльності 
В.А.Козаковим на основі поєднання різних під-
ходів до структури особистості та структури 
свідомості [6, с. 180], необхідно зазначити, що 
досвід є залежним від: 

1) свідомо набутих набутих у процесі соціа-
льного і предметного навчання знань, 
умінь, навичок, де навчання предметне 
передбачає спільну діяльність суб’єктів, 
що спрямовується на засвоєння предмет-
них знань та формування навичок і умінь, 
а соціальне навчання (виховання) – також 
спільна діяльність суб’єктів, але спрямо-
вана на засвоєння загальнолюдських цін-
ностей і правил життєдіяльність, в резуль-
таті чого мають спостерігатися запланова-
ні зміни у поведінці тих, хто вчиться [7];  

2) процесів відображення дійсності на під-
свідомому рівні, зокрема засвоєння соціа-
льних норм, правил, цінностей на рівні 
індивідуальної підсвідомості; 

3) відображення етнонаціональних особли-
востей на рівні суспільної (колективної) 
підсвідомості. Звички як елемент досвіду 
особистості, а також такі структурні еле-
менти спрямованості, як установки, ваб-
лення, а також традиції та інше, що стосу-
ється необхідності поповнювати знання, 
управляти своєю пізнавальною діяльніс-
тю, ставити перед собою цілі, можуть 
репрезентувати ментальність етносоціаль-
ного середовища як генетично зумовлену 
систему елементів духовного життя і сві-
тосприйняття. 
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Групи властивостей особистості Властивості осо-
бистості Прояв Вимірюваність Формування 

Якості 
особистості 

−  пізнавальні та психомо-
торні здібності 

− емоційні якості 
− вольові якості 
− самооцінка 
− поведінка 
− досвід 
− спрямованість 

− воля 
− емоції 
− життєві цілі 
− мораль 
− переконання 
− бажання 
− потреби 
− мотиви 
− цінності 
− знання 
−  тощо 

різний ступінь вияву 
залежно від умов, ситуа-
цій (явний-неявний, оче-
видний, неочевидний, 
постійний-мінливий) 
  

потенційно не 
вимірюються 

впродовж усього 
життя та генозу-
мовлені 
  
  
  

Риси 

особистості 
  

− інтелект 
− локалізація контролю 
відповідальність 

− типологічні та індивіду-
ально-типологічні риси 

− характер 

− екстраверсія – 
інтроверсія 

− конформність 
− самостійність 
− тощо 

стійкі властивості, що 
проявляються постійно 

потенційно ви-
мірюються за 
допомогою спе-
ціально розроб-
лених методик – 
тестів 

  
впродовж усього 
життя 
  
  
  
  

  

Атрибути 
особистості 

− стать 
− статура 
− вік 
− темперамент 
− здоров’я 

 

− екстраверсія 
− інтроверсія 
− невротизм 
− активність 
− реактивність 
тощо 

невід’ємні властивості, 
без яких індивід не мо-
же існувати, мають 
трансситуативний або 
ситуативний прояв 
(темперамент, здоров’я) 

вимірюються 
точно 
(темперамент) 
або описуються 
(статура) 

генозумовлені, 
отримані у спадок 
як представниками 
роду людського 

Таблиця 1 
Структура особистості  

(за Козаковим В.А.) 
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Рис. 1. Структура спрямованості особистості на навчально-пізнавальну діяльність 
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Соціальний досвід, життєві цілі особистості, 
її світогляд і спрямованість визначають міру 
участі людини у процесі безперервної освіти, 
набуття нею нових знань. Результативність же 
цього процесу залежить від самоуправління, що 
є передумовою успішності як процесу навчання, 
так і процесу самостійної пізнавальної діяльнос-
ті. Самоуправління є процесуальною складовою 
самореалізації людини в самостійній навчально-
пізнавальній діяльності (СНПД) впродовж усьо-
го життя. 
У процесі самоуправління СНПД відбуваєть-

ся активізація пізнавальної діяльності, в резуль-
таті чого реалізується самостійне проходження 
особою усіх або основних етапів самостійного 
розв’язання пізнавальних завдань, які ставить 
перед собою сама людина (процес самоосвіти) 
або викладач (процес навчання). Самоуправлін-
ня як управлінський процес виконує чотири ос-
новні функції: самопланування, самомотивація, 
самоорганізація та самоконтроль [2]. Кожна з 
цих функцій потребує окремого дослідження, 

що стосується їх розуміння, реалізації, готовнос-
ті людини до неї, ролі вищого закладу освіти у 
підготовці молоді до ефективного самоуправління.  
Однією з функцій самоуправління навчаль-

но-пізнавальною діяльністю є самомотивація. 
Вивчивши різні підходи до розуміння сутності 
мотивації, що стосується її функцій, усвідомлен-
ня, структури, а також різні розуміння поняття 
“боротьби мотивів”, які описані в роботах 
Є.Ільїна, Т.Шевченко, М.Матюхіної, Р.Френ-
кіна, Х.Хекхаузена та ін. [5; 8; 9; 12; 13], можна 
означити такі сутнісні характеристики самомо-
тивації самостійної навчально-пізнавальної дія-
льності: 

1) самомотивація самостійної навчально-
пізнавальної діяльності (учіння) – функція само-
управління студента, що є одним з рівнів управ-
ління самостійною роботою студентів у вищому 
закладі освіти; 

2) самомотивація СНПД – це процес форму-
вання мотиву, самоспонукання себе шляхом 
саморегулювання результатів самоспостережен-

система поглядів, уявлень, понять  
про закономірності існування у суспільстві тощо 
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Рис. 2. Внутрішні соціально-психологічні фактори самореалізації людини у процесі безперервної освіти 
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ня (відстеження своєї поведінки) та самооцінки 
(судження про себе);  

3) самомотивація – саморегулювання мотива-
ційної сфери особистості на користь виконання 
самостійної навчально-пізнавальної діяльності; 

4) самомотивація відрізняється від мотивації 
тим, що у процесі самомотивації відбувається 
цілеспрямоване розкриття людиною власної струк-
тури мотиву, цілеспрямований пошук та рефлексія 
внутрішніх мотивів (або мотиваторів) навчально-
пізнавальної діяльності у власній свідомості, вер-
балізація побудників навчально-пізнавальної акти-
вності і їх застосування для самоспонукання через 
використання вольового акту, результатом чого 
має стати досягнення мети учіння; 

5) результати самомотивації діяльності само-
стійної навчально-пізнавальної діяльності 
(учіння) залежать від спрямованості особистості 
студента на навчання та його цілей;  

6) самомотивація СНПД – інтеграція на осно-
ві синергії екстринсивної зовнішньо організова-
ної мотивації, яка зумовлена зовнішніми умова-
ми і обставинами, та інтринсивної мотивації 
(внутрішньоорганізованої), пов’язаної з особис-
тісними диспозиціями студента; 

7) чим більше спрямованість на навчання, 
тим більш домінуючою є інтринсивна мотивація 
і вище рівень досягнення мети. 
Зазначені сутнісні особливості самомотивації 

потребують додаткового аналізу і вивчення. Ва-
жливим вважаємо у подальшому визначити мо-
тиви і мотиватори, які у процесі безперервної 
освіти спонукають особистість до підвищення 
свого культурного і професійного рівня.  
Таким чином, можна зробити такі загальні 

висновки: 
− безперервна освіта є об’єктивно необхід-

ною в умовах невпинного зростання сукупних 
знань та застарівання освіти у всіх галузях; 

− здатність до самоосвіти як основи безперерв-
ної освіти є визначальним чинником забезпечен-
ня результативності особистісного зростання 
людини; 

− вища освіта, тісно взаємозв’язана з усіма 
іншими складовими освітньої сфери, покликана 
забезпечувати надання професійних знань, умінь 
за спеціальністю та сформувати самостійну осо-
бистість, здатну у майбутній життєдіяльності, у 
процесі післядипломної освіти та самоосвіти 
підвищувати свій професійний і культурний 
рівень; 

− самореалізація людини у процесі безперер-
вної освіти залежить від зовнішніх, внутрішніх 
(психічних) та соціально-психологічних факторів; 

− соціально-психологічними факторами є 
п’ять взаємозалежних чинників: чотири з яких 
(соціальний досвід, життєві цілі, світогляд і спря-
мованість особистості) визначають міру участі 
людини у процесі безперервної освіти, набуття 
нею нових знань, а результативність та ефектив-
ність цього процесу залежить від самоуправління, 
що є процесуальною складовою самореалізації 
людини у процесі самостійної навчально-
пізнавальної діяльності впродовж усього життя; 

− досвід як один з факторів, що впливає на 
самореалізацію особистості у процесі безперерв-
ної освіти, є залежним від а) свідомо набутих у 
процесі соціального і предметного навчання 
знань, умінь, навичок; б) процесів відображення 
дійсності, зокрема засвоєння соціальних норм, 
правил, цінностей, на рівні індивідуальної під-
свідомості; в) ментальності етносоціального 
середовища, яку репрезентують звички, ваблен-
ня, установки, традиції, як генетично зумовленої 
системи елементів духовного життя і світо-
сприйняття, ставлення до необхідності попов-
нювати знання, управляти своєю пізнавальною 
діяльністю, ставити перед собою цілі; 

− основні функції самоуправління (само-
планування, самомотивація, самоорганізація та 
самоконтроль) потребують дослідження, що 
стосується їх розуміння, готовності людини до 
їх реалізації, ролі вищого закладу освіти у підго-
товці молоді до ефективного самоуправління 
самостійною пізнавальною діяльністю у процесі 
неперервної освіти. 
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