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ДО САМОАКТУАЛІЗАцІЇ» ЯК КРИТЕРІЮ СФОРМОВАНОСТІ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ  ДО ІННОВАцІЙНОЇ 
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3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

В публикации представлен общий дизайн, алгоритм исследования «уровня стремления к самоактуализации», 
что является одной из составляющих интегральной характеристики «мотивационных показателей» сформи-
рованности психологической готовности к инновационной деятельности и конкурентоспособности личности.

Ключевые слова: инновационная деятельность, психологическая готовность к инновационной деятельнос-
ти, интегральная характеристика «мотивационных показателей», «стремление к самоактуализации».

This publication presents the overall design, algorithm research, «the desire for self-actualization level,» which is a 
component of the integrated characteristics of the «motivational indicators» of formation of psychological readiness for 
innovation and competitiveness of the individual. 

Key words: innovation, psychological readiness for innovation, an integral characteristic of «motivational indica-
tors», «desire for self-actualization».
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Продовжуємо висвітлення досвіду впроваджен-
ня у практику діяльності освітніх організацій різних 
типів моделей і технології формування готовнос-
ті персоналу освітніх організацій до інноваційної  
діяльності. У попередніх випусках журналу «Освіта і 
розвиток обдарованої особистості» виконано наступ-
ну роботу [10–19]:

1) у № 2, 2012 р., представлено майстер-клас «Коу- 
чинг як засіб розвитку обдарованої особистості та 
формування успішних життєвих стратегій»;

2) у № 3–4, 2012 р., висвітлено загальну характе-
ристику науково-методичного забезпечення психолого-
організаційної технології формування готовності пер-
соналу освітніх організацій до інноваційної діяльності;

У цьому номері пропонуємо ознайомитись з пер-
шою частиною публікації, де розглянемо загальний 
дизайн, алгоритм, опис дослідження «рівня праг-
нення до самоактуалізації», що є однією зі складо-
вих інтегральної характеристики «мотиваційних по-
казників» сформованості психологічної готовності до 
інноваційної діяльності та конкурентоздатності осо-
бистості.

У наступній серії публікацій пропонуємо розгля-
нути інформаційно-смисловий, діагностично-інтер-
претаційний і прогностичний компоненти резуль-
татів дослідження загального показника та оцінних  
параметрів (складових) «рівня прагнення до самоак-
туалізації».

Продовження публікації, початок у № 2; 3–4;5; 6; 7 за 2012 р.; у № 1(8); 2(9);  
3(10); 6(13); 7 (14); 8–9 (15–16); 10 (17); 11(18); 12(19) за 2013 р; у № 1 (20);  

2 (21); 3 (22), 4 (23), 5 (24); 6 (25); 7 (26); 8 (27); 9–10 (28–29) за 2014 рік. 
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3) у № 5; 6; 7, 2012 р., описано покроковий ал-
горитм дослідження експертизи рівня розвитку педа-
гогічного колективу та його вплив на організаційно-
інноваційне середовище освітньої організації; струк- 
туру, особливості та критерії оцінювання соціаль-
но-психологічних характеристик рівня розвитку  
колективу, а також його інтегральні та первинні ха-
рактеристики: ціннісно-орієнтаційну зрілість колек-
тиву (А) – рівень орієнтованості колективу на поточні 
досягнення (а1), розвиток способів діяльності (а2) та 
саморозвиток членів педагогічного колективу (а3); ор-
ганізованість колективу (Б) – рівень відповідальнос-
ті (б1), спрацьованості (б2), включення членів педа-
гогічного колективу в управління (б3); згуртованість 
(об’єднаність) колективу (В) – рівень єдності (спіль-
ності) орієнтацій (в1), сумісності членів педагогічного 
колективу (в2), потенційної стабільності (в3);

4) у № 1 (8), 2013 р., подано загальну характерис-
тику експертизи організаційно-інноваційного середо-
вища освітньої організації; описано алгоритм про-
ведення та інтерпретацію результатів експертизи за 
методикою «Оцінювання характеристик колективу»;

5)  у № 2 (9), 2013 р., описано алгоритм прове-
дення та інтерпретацію результатів експертизи орга-
нізаційно-інноваційного середовища за методикою 
«Оцінювання мотиваційного середовища»;

6)  у № 3 (10), 2013 р., описано алгоритм прове-
дення та інтерпретацію результатів експертизи орга-
нізаційно-інноваційного середовища за методикою 
«Оцінювання функції керівництва»;

7) у № 4 (11), 2013 р., подано програму спецкурсу 
(семінару-тренінгу) «Управлінська компетентність ке-
рівника з формування готовності педагогів до інновацій-
ної діяльності в умовах освітнього середовища школи»;

8) у № 6 (13), 2013 р., представлено узагальнені 
результати експертизи організаційно-інноваційно-
го середовища освітньої організації (діагностичного 
етапу), запропоновано опис і приклади оформлення 
експертної документації для ефективного проведення 
корекційного етапу дослідження;

9) у № 7 (14), 2013 р., представлено загальний ди-
зайн моделей і технології формування психологічної 
готовності персоналу освітніх організацій до інно-
ваційної діяльності та розробку науково-методично-
го забезпечення її впровадження в практику роботи 
освітніх організацій різних типів; розкрито та ретель-
но описано методи й етапи організації проведення 
дослідження, інтерпретацію обробки результатів ем-
піричних даних і алгоритм впровадження «1.2. Корек-
ційної моделі створення сприятливого організаційно-
інноваційного середовища освітньої організації»;

10) у № 8–9 (15–16), 2013 р., представлено алго-
ритм організації, проведення, обробки, інтерпретації 
результатів емпіричних даних дослідження «іннова-
ційності» персоналу освітніх організацій як показни-
ка формування готовності до інноваційної діяльності 
та чинника формування конкурентоздатної особис-
тості у швидкозмінних умовах; уперше опублікова-
но діагностичний інструментарій для оцінювання  

«інноваційності» – авторська методика «Експрес-діаг- 
ностика інтегрального показника «інноваційність» 
(В. П. Чудакова); наведено приклади оформлення 
експериментальної документації – протоколи індиві-
дуальних показників і профіль оцінки (граф-схеми) 
рівня інноваційності (позитивна, нульового рівня,  
негативна), а також тенденції інноваційності (спрямо-
ваності) (емоційно-практична та теоретико-інтелек- 
туальна тенденції) за результатами факторного аналі-
зу. Результати дослідження «інноваційності» забезпе-
чили можливість визначити інноваційний потенціал 
персоналу освітніх організацій та з’ясувати, кого із 
них насамперед потрібно залучати до інноваційної  
діяльності для досягнення кращих результатів;

11) у № 10 (17), 2013 р., представлено покроко-
вий алгоритм і загальний дизайн моделі експертизи 
та корекції психологічної готовності персоналу освіт-
ніх організацій до інноваційної діяльності як чинника 
формування конкурентоздатної особистості;

12) у № 11 (18),2013 р., 1 частина – представлено 
загальний дизайн, алгоритм, опис методів, аналіз, об-
робку та інтерпретацію результатів дослідження став-
лення особистості до своєї професійної діяльності, 
що надає можливість з’ясувати складові інтегральної 
характеристики задоволеності своєю професійною  
діяльністю як критерію сформованості психологічної 
готовності до інноваційної діяльності та конкуренто-
здатної особистості. Ретельно описано інформаційно-
смисловий компонент вивчення проблеми задоволе-
ності професійною діяльністю;

13) у № 12 (19), 2013 р., 2 частина – представ-
лено діагностично-інтерпретаційний компонент 
дослідження інтегральної характеристики задо-
воленості професійною діяльністю як критерій 
готовності до інноваційної діяльності й конку-
рентоздатної особистості. У публікації ретельно  
описані теми:

• Алгоритм і опис методів дослідження ставлен-
ня особистості до своєї професійної діяльності;

• Аналіз, обробка та інтерпретація результа-
тів дослідження: визначення ступеню задоволеності  
власною професією («Лк»), ставлення до службової 
перспективи («Сп»), ставлення до роботи у нинішній 
час («Нч»), ступеня задоволеності потреб особистості 
у процесі професійної діяльності («Сзп»);

• Алгоритм визначення сильних і слабких сторін 
мотиваційного середовища освітньої організації;

• Визначення загальної оцінки інтеграль-
ної характеристики задоволеності професійною  
діяльністю («Зпд»).

14) у № 1 (20), 2014 р., 1 частина – представле-
но загальний дизайн, алгоритм, опис методів, аналіз, 
обробку та інтерпретацію результатів досліджен-
ня ставлення особистості до себе як професіонала, 
що дає можливість з’ясувати складові інтегральної 
характеристики самоусвідомлення себе як профе- 
сіонала, що є критерієм сформованості психологічної 
готовності до інноваційної діяльності та конкурентоз-
датної особистості;
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15) у № 2 (21), 2014 р., 2 частина – представлено 
загальний дизайн, алгоритм, опис методів, аналізу, об-
робки та інтерпретації результатів експертизи та ко-
рекції дослідження «самооцінки» («Со»), що є складо-
вою інтегральної характеристики «самоусвідомлення 
себе як професіонала», що є критерієм сформованості 
психологічної готовності до інноваційної діяльності й 
конкурентоспроможної особистості;

16) у № 3 (22), 2014 р., 1 частина – представле-
но загального дизайну, алгоритму, опису методів 
дослідження «суб’єктивного локусу контролю», що 
є складовою інтегральної характеристики «самоус-
відомлення себе як професіонала», що у свою чергу 
є критерієм сформованості психологічної готовності 
до інноваційної діяльності й конкурентоспроможної 
особистості;

17) у № 4 (23), 2014 р., 2 частина – представле-
но складові інформаційно-смислового компоненту 
(блоку) дослідження «суб’єктивного локусу контро-
лю», а саме: термінологічний апарат; концептуальні 
основи «локус контролю» інтегральної характеристи-
ки «самоусвідомлення себе як професіонала» – кри-
терію сформованості психологічної готовності до 
інноваційної діяльності та конкурентоспроможності  
особистості;

18) у № 5 (24), 2014 р., 3 частина – представлено 
наступну частину інформаційно-смислового компо-
ненту (блоку) дослідження «локусу контролю» – від-
мінні характеристичні особливості особистості з «ін-
тернальним» і «екстернальним» типом суб’єктивної 
локалізації контролю, як складової інтегральної 
характеристики «самоусвідомлення себе як профе-
сіонала» – критерію сформованості психологічної 
готовності до інноваційної діяльності та конкуренто-
спроможності особистості.

19) у № 6 (25), 2014 р., 4 частина – представле-
но діагностично-інтерпретаційний та прогностич-
ний компоненти (блоки) дослідження, за допомогою 
першого варіанта методів психологічної діагнос-
тики, «Суб’єктивного локусу контролю» (методика 
«1Слк»), що є складовою інтегральної характеристи-
ки «самоусвідомлення себе як професіонала», що у 
свою чергу є критерієм сформованості психологічної 
готовності до інноваційної діяльності й конкуренто-
спроможності особистості;

20) у № 7 (26), 2014 р., 5 частина – представле-
но інформаційно-смисловий компонент дослідження 
рівня суб’єктивного локусу контролю за допомогою 
другого варіанта методів психологічної діагностики 
«Рівень суб’єктивного контролю» (2РСК), яка є інте-
гральною характеристикою «самоусвідомлення себе 
як професіонала», що в свою чергу є критерієм сфор-
мованості психологічної готовності до інноваційної 
діяльності та конкурентоспроможності особистості;

21) у № 8 (27), 2014 р., 6 частина – представле-
но загальний дизайн, алгоритм, опис діагностично-
інтерпретаційного компоненту дослідження «рів-
ня суб'єктивного локусу контролю», за допомогою 
другого варіанту методів психологічної діагностики 

«2РСК»; Визначення загальної оцінки дослідження 
показника «суб’єктивного локусу контролю»; Дослі-
дження загальної оцінки інтегральної характеристи-
ки «самоусвідомлення себе як професіонала», що в 
свою чергу є критерієм сформованості психологічної 
готовності до інноваційної діяльності та конкуренто-
спроможності особистості;

22) у № 9–10 (28–29) 2014 р., представлено ін-
формаційно-смисловий, діагностично-інтерпрета-
ційний, прогностичний і корекційно-розвивальний 
компонент (блок) дослідження «спрямованості мо-
тивації», що є однією зі складових інтегральної ха-
рактеристики «мотиваційних показників» сформо-
ваності психологічної готовності до інноваційної 
діяльності та конкурентоздатності особистості.

Метою цієї публікації, (1 частина публікації) – 
представлення загального дизайну, алгоритму про-
ведення дослідження «рівня прагнення до самоак-
туалізації» – складової інтегральної характеристики 
«мотиваційних показників» сформованості психоло-
гічної готовності до інноваційної діяльності і конку-
рентоздатності особистості.

Для реалізації поставленої мети використовува-
лись такі методи наукового дослідження: аналіз лі-
тератури з проблеми, теоретичний аналіз проблеми; 
проведення пілотажного дослідження; психолого-
педагогічний експеримент; психолого-педагогічні 
діагностичні методики; метод експертних оцінок; 
методи математичної статистики; метод активного 
соціально-психологічного навчання, коучингу. Ма-
тематична обробка даних здійснювалась за допо-
могою комп’ютерного пакету статистичних програм  
SPSS (версія 20).

Дослідження було проведено у межах виконання 
науково-дослідних тем Інституту педагогіки НАПН 
України: «Технологія формування готовності педа-
гогів до інноваційної діяльності в загальноосвітніх 
навчальних закладах»; «Науково-методичне забезпе-
чення формування готовності педагогів до діяльності 
в умовах освітнього середовища навчального закла-
ду»; «Науково-методичне забезпечення формування 
конкурентоздатності особистості в умовах швидко-
змінного середовища: соціально-профорієнтаційний 
аспект» [14–16].

Загальний дизайн і алгоритм дослідження
Опис загального дизайну і алгоритму 

впровадження «Технології» у практику роботи 
освітніх організацій

Для розв’язання проблеми формування психоло-
гічної готовності персоналу освітніх організацій до 
інноваційної діяльності нами вивчено та визначено 
систему відповідних головних чинників, психологіч-
них компонентів і структури їх взаємозв’язків, осо-
бистісних детермінант, зовнішніх і внутрішніх умов, 
що сприяють або заважають інноваційним процесам, 
розроблено моделі та технологію формування готов-
ності персоналу освітніх організацій до інноваційної 
діяльності. У такому аспекті проблема недостатньо 
досліджувалась. 
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Розглянемо загальний дизайн і основні компонен-
ти «Психолого-організаційної технології формування 
готовності персоналу освітніх організацій до іннова-
ційної діяльності» (далі «Технологія»), що складаєть-
ся із двох взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих 
части (див. рис. 1):

1. Модель експертизи й корекції організаційно-
інноваційного середовища освітніх організацій (зов-
нішні умови): 1.1. Модель експертизи організаційно- 
інноваційного середовища освітніх організацій;  
1.2. Модель створення сприятливого організаційно-
інноваційного середовища освітніх організацій.

2. Модель експертизи й корекції психологічної 
готовності персоналу освітніх організацій до іннова-
ційної діяльності (внутрішні умови): 2.1. Модель екс-
пертизи психологічної готовності персоналу освітніх 
організацій до інноваційної діяльності; 2.2. Модель 
багаторівневого рефлексивно-інноваційного тренінгу, 
коучингу «Психологічні засоби самовдосконалення і 
розвитку творчого потенціалу особистості».

Кожна із моделей «Технології» відповідає дослі-
дженню внутрішніх і зовнішніх умов упровадження 
інновацій і містить такі основні компоненти, як ін-
формаційно-смисловий, діагностично-інтерпретацій-
ний, прогностичний, корекційно-розвивальний.

Для впровадження їх у практику діяльності освіт-
ніх організацій різних типів за основу взято техноло-
гічний підхід, головне призначення якого полягає у 
розробці (проектуванні) та впровадженні спеціальних 
гуманітарних (людинознавчих) технологій, різнови-
дом якої є психолого-організаційна технологія, спря-
мована на розв’язання конкретних проблем в органі-
зації та запропонована Л. Карамушкою [14–16].

Розроблена автором «Технологія» є комплексною 
системою науково-методичного забезпечення упро-
вадження в практику освітніх інновацій, що створює 
можливість надавати психологічну допомогу пси-
хологам, педагогам, управлінцям всіх рівнів, спря-
мовану на розв’язання певних психологічних і орга-
нізаційних проблем, пов’язаних як з інноваційними 

 

• Оцінювання готовності до 
інноваційної діяльності; 

• Підбір і формування творчої 
команди для здійснення 
інноваційних освітніх проектів, 
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• Оцінювання стану 
організаційно-інноваційного 
середовища; 

• Створення сприятливого 
психологічного клімату і атмос-
фери творчої активності та 
працездатності членів команди; 

• Створення сприятливих умов 
для здійснення інноваційних 
процесів. 

1.Модель експертизи й корекції 
організаційно-інноваційного 

середовища  

2. Модель експертизи й корекції 
внутрішньої психологічної готовності до 

інноваційної діяльності 

ПСИХОЛОГО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Рис. 1. Модель структури складових «Технології»
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змінами, діяльністю й розвитком організації в цілому, 
так і функціонуванням управлінців і персоналу орга-
нізації. Вона є професійно містким, універсальним 
інструментом, що насамперед призначається для пси-
хологів, які мають базову підготовку, але з економіч-
них причин не всі освітні організації змогли ввести у 
свій штат психологів. З’ясовано, що за певних причин 
не всі психологи готові до роботи з керівниками та 
персоналом організацій (Л. Карамушка, З. Кісарчук). 
Враховуючи такі обставини, нами розроблено «Тех-
нологію», якою можуть скористатись та успішно за-
своїти в умовах відповідної спеціальної підготовки і 
консультацій (тренінгів-семінарів, коучингів) за допо-
могою та підтримкою фахівців управлінці та спеціа-
лісти по роботі з персоналом організацій, менеджери, 
педагоги, методисти, науково-педагогічні працівники, 
консультанти, ті, хто цікавиться питаннями організа-
ційного розвитку й особистої ефективності, а також 
ті, у діяльності яких зміни і розвиток окремих людей 
і груп відіграють суттєву роль.

Говорячи про перспективність і можливість масо-
вої реалізації технології можна зазначити, що вона є 
придатною для відтворення не лише автором, але й ін-
шими фахівцями з гарантією досягнення запланованих 
результатів (психологами, а також за спеціальної під-
готовки у сфері контрольно-оцінної та корекційно-роз-
вивальної діяльності, науково-педагогічними працівни-
ками, методистами, управлінцями, науковцями тощо). 
Для цього можна використати розроблену автором про-
граму семінару-тренінгу «Управлінська компетентність 
керівника з формування готовності персоналу освітніх 
організацій до інноваційної діяльності в умовах освіт-
нього середовища» [16]. Перспективність подальшої 
розробки та можливостей масової реалізації технології 
полягає у гарантії досягнення запланованих результатів 
якісної освіти, професійного і морального задоволення 
від творчого процесу, самодостатності реалізації осо-
бистісного потенціалу у освітньому процесі. 

Упровадження «Технології» в освітню прак-
тику передбачало взаємопов’язану діяльність на-
укового керівника експерименту (автора розробки) 
з керівниками та педагогічними колективами ЗНЗ з 
урахуванням принципів спільної діяльності (інди-
відуалізації, диференціації, оптимальної реалізації 
людських ресурсів, конструктивного спілкування 
тощо). Технологію апробовано та впроваджено у 
освітніх організаціях різних типів України: м. Києва 
(гімназія № 153), Київської області (школи Бровар-
ського району), м. Одеси (ЗОШ № 52; 53; 118; НВК 
«Гімназія № 7»; НВК № 49; Приватна школа «Гар-
монія»; Школа-інтернат № 2), м. Херсону та області 
(ЗОШ № 12; 54; 41, Херсонська гімназія № 6) і Гім-
назії Новокаховської міської ради Херсонської облас-
ті, м. Сімферополя (НВК «Школа-колегіум» № 14),  
м. Гурзуфа (МДЦ «Артек»). Завдяки науково-методич-
ній співпраці з керівниками та педагогічними колек-
тивами вищеназваних освітніх організацій на різних 
етапах розробки та впровадження «Технології» відпра-
цьовувались психолого-педагогічний діагностичний  

інструментарій, інтерпретаційний та корекційно-роз-
вивальний блоки, удосконалювались окремі аспекти 
і компоненти модулів «Технології», а кожна освітня 
організація зробила свій важливий і цінний внесок.
Опис загального дизайну і алгоритму дослідження 
експертизи внутрішньої психологічної готовності 

до інноваційної діяльності
Детальніше ознайомимося зі структурою Моделі 

експертизи психологічної готовності персоналу освіт-
ніх організацій до інноваційної діяльності» як однієї 
зі складових «Технології», розглянемо загальний ди-
зайн, алгоритм організації та реалізації, а також оцін-
ні параметри і послідовність проведення цього етапу 
дослідження (див. рис. 2).

Для проведення експертизи психологічної готов-
ності до інноваційної діяльності використовуємо ва-
лідний та надійний психолого-діагностичний інстру-
ментарій, що забезпечує дослідити наступні оцінні 
показники та параметри: 

1) інтегральний показник «Інноваційність» – що 
надає змогу визначити та оцінити: стан рівня іннова-
ційності (позитивний, нульовий, негативний); рівень 
тенденції вчителів до здійснення інновацій (теорети-
ко-інтелектуальний, емоційно-практичний);

2) інтегральна характеристика «задоволеності 
професійною діяльністю», складовими якої є: задо-
воленість професією; ставлення до діяльності в ни-
нішній час та у перспективі; задоволеність життєвих  
потреб у процесі професійної діяльності;

3) інтегральна характеристика «самоусвідомлен-
ня себе як професіонала (фахівця)», складовими якої 
є: самооцінка професійно важливих якостей; локус 
контролю (два варіанта) – суб’єктивний локус контро-
лю; рівень суб’єктивного локусу контролю, який буде 
розглянуто детально в даній публікації;

4) інтегральна характеристика мотиваційних 
показників, складовими якої є: спрямованість мотива-
ції; самоактуалізація особистості; мотиваційний про-
філь – мотиваційна тенденція особистості (споживча 
і особистісно-розвивальна або виробнича спрямова-
ність мотивації); ставлення до самовдосконалення.

5) індивідуально-психологічні особливості та 
емоційно-вольовий контроль.

Зміст понять, алгоритм і методи дослідження за-
гального показника та оцінних параметрів (складо-
вих) прагнення до самоактуалізації («Самоал»)

Предметом детального обговорення у цій пуб-
лікації є представлення загального дизайну, змісту 
основних понять і алгоритму дослідження загально-
го показника та оцінних параметрів самоактуалізації 
особистості, який є складовою інтегральної характе-
ристики «мотиваційних показників», що, у свою чергу, 
є одним із критеріїв внутрішньої психологічної готов-
ності до інноваційної діяльності й конкурентоздат-
ності особистості у швидкозмінних умовах [14–16].  
Оцінюється він за величиною «рівня прагнення до са-
моактуалізації» («Самоал»). 

Сучасний етап розвитку суспільства вимагає від 
людини високого рівня самосвідомості, активної  
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життєвої позиції, високого почуття власної гідності, 
енергійного руху вперед, розвитку, реалізації можли-
вості та потенціалу, який властивий їй від природи. 
Людина з активною життєвою позицією – це самоак-
туалізуюча особистість. У сучасній освіті існує потре-
ба в активних, інтелектуальних, ініціативних конку-
рентоздатних кадрах. У зв’язку з цим стає актуальним 
питання про самоактуалізіцію особистості.

Поняття «самоактуалізація» у сучасному розу-
мінні було введено у психологію А. Маслоу. Цей 
термін вперше був використаний К. Голдстайном під 
час його роботи з пораненими солдатами. На відмі-
ну від К. Голдстайна, засновника організмічної пси-
хології, який розумів самоактуалізацію, як реорга-
нізацію особистісних здібностей після отриманих 
ушкоджень мозку, А. Маслоу запозичив цей термін,  
але використовував його у більш широкому сенсі. 
Для нього «самоактуалізація» означала тенденцію до 
здійснення внутрішніх можливостей особистості, яка 
властива всім без винятку людям.. Йдеться про бажан-
ня людини стати тим, чим вона може стати, прагнення  
повністю реалізувати потенційні можливості. Про це 
А. Маслоу пиав у праці «Психологія буття» (1968). 
Цю роботу автор присвятив К. Голдстайну, який, за 
словами А. Маслоу, зробив величезний вплив на його 
роздуми. Ця праця була однією з перших робіт, при-
свячених розгляду особистісних особливостей пси-
хологічно здорових людей, і яскраво контрастувала з 
більш поширеними на той час дослідженнями психо-
логічних розладів. 

Звернувши науковий інтерес на психологічно здо-
рову особистість, автор дійшов висновку про існуван-
ня у кожної людини прагнення до самоактуалізації –  
потреби у реалізації власної внутрішньої природи. 
Самоактуалізуючих людей відрізняють такі якості, 

як активність, відповідальність, креативність, від-
критість, гнучкість і справедливість. Однак потреба 
в самоактуалізації, на думку А. Маслоу, реалізується 
за умови задоволення психологічних потреб нижчо-
го порядку: в фізіологічному благополуччі, безпеці,  
прийнятті та любові, повазі [9; 10]. Ширше це питан-
ня розкриємо у наступній публікації

Окрім вищеназваних дослідників К. Голдстай-
на, А. Маслоу, питання самоактуалізації особистості 
розглядали такі вчені: К. Роджерс, Ф. Перлз, Р. Мей, 
В. Франкл, Е. Фромм, Е. Шостром, А. Менегетті, 
К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, Л. Анцифе-
рова, Ю. Альошина М. Боришевський, А. Брушлін-
скій, І. Бех Л. Бурлачук, Е. Вахромов, Л. Виготський, 
В. Іванова, А. Гозман, М. Загика, Н. Каліна, Г. Костюк, 
Л. Кобильнік, М. Кроз, О. Лазукін, О. Леонтьєв, Д. Ле-
онтьєв, Є. Лісовська, Г. Ложкін, Б. Ломов, С. Макси-
менко, А. Петровський, К. Платонов, С. Рубінштейн, 
А. Рукавішніков, І. Сенін, В. Сластьонін, Т. Титаренко, 
В. Татенко, Ю. Трофімов та ін..

У вивченні феномена самоактуалізації, незважа-
ючи на велику кількість подібних досліджень, неми-
нуче виникне низка труднощів суто методологічного 
порядку, однією з яких є відсутність однозначного 
трактування цього поняття, але різні визначення до-
повнюють одне одного і розкривають його в різних 
аспектах. Самоактуалізацію визначають по-різному, 
але головне, що вчені погоджуються один з одним.

У визначеннях йдеться про примирення внут-
рішньої самості як «серцевинної» (внутрішньої при-
роди) особистості та про її самовираження, тобто, 
про реалізацію скритих здібностей і потенціальних 
можливостей, про ідеальне функціонування, роз-
виток індивідом індивідуальних і загальновидових  
характеристик [9].
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Рис. 2. Модель експертизи психологічної готовності персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності
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Нині необхідно сприяти виходу нашої внутріш-
ньої природи на поверхню, надавши їй підтримки або 
визнавши її існування, замість того, щоб подавляти 
або заганяти в глибину [9].

Необхідно також зазначити, що частина слова 
«само», що долучив А. Маслоу до дефініції «само-
актуалізація», походить з положення суб’єктивності. 
Гуманістична психологія схиляється до ідеї, що кожна 
людина прагне актуалізувати унікальну себе, яку тіль-
ки вона може суб’єктивно оцінити [13].

Поняття самоактуалізації синтетичне, воно міс-
тить всебічний і безперервний розвиток творчого і 
духовного потенціалу людини, максимальну реалі-
зацію її можливостей, адекватне сприйняття оточую-
чих, світу і місця в ньому, багатство емоційної сфе-
ри та духовного життя, високий рівень психічного 
здоров’я і моральності. В одній з праць «Мотивація і 
особистість» А. Маслоу визначає самоактуалізацію як  
«…прагнення до самоздійснення, точніше, тенден-
цію актуалізувати те, що міститься в якості потенцій. 
Цю тенденцію можна назвати прагненням людини 
стати більш тим, ким вона здатна стати» [11].

Аналізуючи літературні джерела, розглянемо ви-
значення терміну «самоактуалізація» різними автора-
ми, наведемо для прикладу деякі із них:

 – Самоактуалізація (в більш широкому смислі) 
означає тенденцію реалізації внутрішнього потенціа-
лу, тобто самореалізація – це бажання людини стати 
тим, ким вона здатна стати, прагнення повністю реа-
лізувати потенційні можливості [9].

	– Самоактуалізація – безперервне прагнення 
людини до більш повного виявлення і розвитку осо-
бистісних можливостей [9].

	– Самоактуалізація – введений американським 
психологом А. Маслоу термін, що визначено як без-
перервна актуалізація потенцій, здібностей і талантів, 
здійснення місії (або покликання, долі, приречення, 
призначення), більш повне знання і прийняття власної 
потаємної сутності, безперервне прагнення до єдності, 
інтеграції чи синергії особистості [6].

	– Самоактуалізація– процес реалізації людиною 
власних потенційних можливостей у різних формах 
діяльності та поведінки. Вона містить прагнення осо-
бистості до самовдосконалення, розвиток здібностей 
і задатків, процес використання отриманих знань, 
вмінь та навичок. Самоактуалізація сприяє людині 
стати тим, ким вона може і повинна бути в цьому жит-
ті. Самоактуалізуча особистість живе повним життям, 
вміє втілювати власні задумки та вміння, внутрішній 
потенціал у продукт діяльності. Вона розвиває пе-
реваги й усуває недоліки, прагне жити в гармонії зі 
своїми переконаннями. Самоактуалізація є проявом 
в людині глибинної, природної моральності «образу 
Божого». Успішність і повнота самоактуалізації за-
лежить від розвитку самосвідомості, емпатії людини, 
рефлексії та світогляду [1].

Самоактуалізація (від латин. actualis – дійсний, 
справжній) – прагнення людини до можливо більш пов-
ного виявлення і розвитку особистісних можливостей [3].

Таким чином, самоактуалізація визначається як:
	• процес втілення потенційних можливостей 

і здібностей особистості в конкретних результатах 
його предметної діяльності;

	• вищий рівень прояву духовного та творчого по-
тенціалу особистості, прагнення до повного виявлен-
ня і розвитку особистісних можливостей;

	• самостійна діяльність, зорієнтована на при-
ведення знань, умінь і розумінь у відповідність з  
навчальними вимогами. 

Детальніше це питання розкриємо у наступній 
публікації цього видання під час ознайомленні з ін-
формаційно-смисловим компонентом дослідження 
рівня прагнення до самоактуалізації.

Вимірювання самоактуалізації 
як багатовимірної величини

Вивчення ступеня, рівня і характеру самоактуа-
лізації вимагає розробки спеціальних психодіагнос-
тичних засобів, оскільки більша частина існуючого 
методичного інструментарію для дослідження осо-
бистості була створена для вимірювання різних пато-
характерологічних проявів, акцентуації особи та форм 
психопатології або для оцінки параметрів «звичайної» 
усередненої психічно здорової особистості, її структу-
ри (MMPI, тести Ф. Айзенка, Г. Шмішека, Г. Роршаха, 
Р. Кеттелла, ТАТ тощо). Таким чином, завдання ство-
рення методики, що дозволила реєструвати кількісні та 
якісні параметри рівня самоактуалізації у суб’єкта, є 
актуальним. 

Можливість одновимірного опису феномена са-
моактуалізації, зведення його до одного показника 
викликає у дослідників заперечення, пов’язані з ба-
гатозначністю і суперечливістю цього конструкту [4].

Першу спробу виміряти самоактуалізацію як ба-
гатовимірну величину здійснив Е. Шостром, який 
опублікував у 1963 р. «Опитувальник особистісної 
орієнтації» (РОІ) (Shostrom E., Personal Orientation 
Inventory). РОІ був створений в Інституті терапевтич-
ної психології (Санта-Анна, Каліфорнія) і став попу-
лярним за кордоном. Його автор, американський пси-
холог і психотерапевт Е. Шостром, учень А. Маслоу, 
відомий вітчизняному читачу працею «Анті-Карнегі 
або Людина-маніпулятор» [17].

Опитувальник РОІ розроблявся на основі теорії 
самоактуалізації А. Маслоу, концепцій психологічно-
го сприйняття часу і тимчасової орієнтації суб’єкта 
Ф. Перла і Р. Мея, ідей К. Роджерса, В. Франкла та 
інших теоретиків екзистенційно-гуманістичного на-
пряму в психології, його мета виміряти ступінь само-
актуалізації особистості. Конкретні питання POI були 
відібрані з великого набору критичних, насамперед, 
поведінкових і ціннісних індикаторів, що відрізня-
ють здорову самоактуалізуючу людину від невротика. 
Для виявлення цих індикаторів Е. Шостром опитав 
практикуючих психологів, які працюють в руслі ек-
зистенційно-гуманістичного підходу в психотерапії, і 
узагальнив їхній досвід. Робота з аналізу та відбору  
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суджень, що увійшли до тесту, проводилась упродовж 
п’яти років. POI складається з 150 пунктів, побудова-
них за принципом вимушеного вибору, і дозволяє заре-
єструвати два базових і десять додаткових параметрів 
самоактуалізації. Шкали або складові самоактуалізації, 
аналогічно до  пунктів тесту, було підібрано на осно-
ві опитування психотерапевтів, вони характеризують 
основні життєві сфери самоактуалізуючої особистості. 

Шкали (або складові) опитувальника характе-
ризують основні сфери самоактуалізації та призна-
чені для кількісної оцінки ступеня самоактуалізації 
особистості [2]. До нього увійшли дві основні шкали  
особистісної орієнтації:

− часова – показує, наскільки людина здатна 
жити у сучасності, не відкидаючи це на майбутнє и не 
намагаючись повернутися у минуле, 

− опори або підтримки – вимірює здібність осо-
бистості спиратися на себе, а не на очікування або 
оцінку інших людей.

Крім того, було 10 додаткових шкал, що вимірю-
вали такі якості, як самоповага, спонтанність, побу-
тові цінності, позитивність поглядів на людську при-
роду та інші [2]. 

Адаптації та модифікації РОІ − 
тесту вимірювання самоактуалізації 

Розглянемо декілька спроб адаптації та модифіка-
ції тесту РОІ (Е. Шостром) для вимірювання ступеня 
самоактуалізації особистості.

Перша спроба адаптації РОІ була здійснена 
Є. Лісовською у 1981 р. [8], але широкого розповсюд-
ження ця адаптація не отримала.

Друга спроба апробації РОІ. У 1981–84 рр. А. Гоз-
ман, Ю. Альошина, М. Загика та М. Кроз (на кафедрі 
соціальної психології Московського Державного уні-
верситету імені М. В. Ломоносова) зробили ще одну 
спробу адаптувати тест РОІ. У процесі роботи мето-
дика Е. Шострома зазнала суттєвих змін, фактично, 
авторами було створено оригінальний психодіагнос-
тичний інструмент, що отримав назву «Самоактуалі-
заційний тест» (CAT).

Уперше методика була опублікована у 1987 р.  
обмеженим тиражем і сьогодні стала бібліографіч-
ною рідкістю, у зв’язку з чим і почато її повторне ви-
дання [4].

Самоактуалізаційний тест побудовано за тим же 
принципом, що і POI, і складається з 14 шкал, 126-ти 
пунктів, кожен з яких містить два судження ціннісного 
чи поведінкового характеру. Судження не обов’язково 
є альтернативними. Проте респонденту пропонується 
вибрати те з них, що більшою мірою відповідає його 
уявленням або звичному способу поведінки.

СAT вимірює самоактуалізацію за двома базови-
ми і додатковими шкалами. Така структура опиту-
вальника була запропонована Е. Шостромом для POI 
і збережена в цьому тесті. 

Базовими є шкали «Компетентності в часі» та 
«Підтримки» (це основні характеристики самоактуа-
лізації). Вони незалежні одна від одної і, на відміну 
від додаткових, не мають спільних пунктів. 

Окрім того, 12 додаткових шкал становлять 6 бло-
ків – по два у кожному.  До них увійшли наступні скла-
дові: ціннісної орієнтації, гнучкості поведінки, сенси-
тивності до себе (від латин. sensus – почуття, відчуття), 
спонтанності, самоповаги, самоприйняття, погляд на 
природу людини, енергійність, прийняття агресії, кон-
тактності, пізнавальної потреби, креативності.

Кожен пункт тесту входить в одну або більше додат-
кових шкал і, як правило, в одну базову. Таким чином,  
додаткові шкали фактично включені в основні, вони 
змістовно складаються з тих же пунктів. Подібна струк-
тура тесту дозволяє діагностувати значну кількість по-
казників, не збільшуючи при цьому обсяг тесту.

Третя спроба адаптації РОІ. Третій варіант 
російськомовної адаптації тесту самоактуалізації  
Е. Шострома (ЛіО) створили у м. Ярославлі в НВЦ 
«Психодіагностика» у 1996 р. А. Рукавішніков під ке-
рівництвом В. Чиркова. На відміну від інших адапта-
цій, опитувальник ЛіО зберіг оригінальну структуру 
зі 150 питань і категоричну альтернативність про-
понованих суджень, обчислення відносних значень  
із основних шкал. 

Цей варіант тесту містить 14 шкал: «Шкала часу 
(справжнє)»; «Шкала часу (минуле)»; «Опора на 
себе»; «Опора на інших»; «Цінність самоактуаліза-
ції»; «Екзистенційність»; «Реактивна чутливість»; 
«Спонтанність»; «Самоповага»; «Прийняття себе»; 
«Природа людини»; «Синергія»; «Прийняття агресії»; 
«Здатність до близьких контактам». Окрім того, ви-
раховується два відносних значення з перших чоти-
рьох шкал: «Відношення часу» і «Ставлення опори». 
Шкали, що містяться в «Опитувальнику особистісної 
орієнтації» були перевірені за необхідними психоме-
тричними параметрами (аналіз пунктів, надійність 
за однорідністю, надійність за стійкістю результатів, 
конструктивна і критеріальна валідність).

Психометрична перевірка шкал опитувальника 
показала високу діагностичну придатність. Вибірку 
стандартизації опитувальника склали 567 випробува-
них віком від 18 до 45 років (40  % чоловіків і 60  % 
жінок). Оскільки достовірних відмінностей між чоло-
вічою та жіночою вибірками виявлено не було, наво-
дяться узагальнені норми для обох груп [22].

Четверта спроба адаптації РОІ. Ще однією 
спробою адаптації тесту POI став опитувальник СА-
МОАЛ – «Модифікаційний опитувальник діагнос-
тики самоактуалізації особистості», перший варіант 
якого було розроблено у 1993-1994 рр. У його адап-
тації, стандартизації та валідізації брали участь пси-
холог О. Лазукін та провідний науковий співробітник 
кафедри психології Сімферопольського держунівер-
ситету Н. Каліна. Ця методика була розроблена з ура-
хуванням специфічних особливостей самоактуаліза-
ції у нашому суспільстві несправдженого соціалізму і 
не збуваючої буржуазної демократії [5; 9]. Окрім того, 
істотних змін зазнала структура опитувальника (типи 
шкал) і формулювання діагностичних суджень.

Визначення «Рівня прагнення до самоактуаліза-
ції» у нашому дослідженні виконано за допомогою 
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опитувальника САМОАЛ. Тест містить 100 пунктів, 
побудовано за принципом необхідності вибору одно-
го із суджень та створює одинадцять шкал: «Орієн-
тованості в часі»; «Цінностей»; «Погляду на природу 
людини»; «Потреби у життєвому пізнанні»; «Праг-
нення до творчості або креативності»; «Автономнос-
ті»; «Спонтанності»; «Саморозуміння»; «Аутосимпа-
тії»; «Контактності»; «Гнучкості у спілкуванні».

Детальне ознайомлення з діагностичними ме-
тодами визначення рівня прагнення до самоак-
туалізації, алгоритмом і організацією проведення 
дослідження, аналізом та інтерпретацією його 
результатів, які впроваджено у практику робо-
ти освітніх організацій різних типів, за тестом  
САМОАЛ пропонуємо у наступних публікаціях.

Загальний дизайн і алгоритм дослідження «рівня 
прагнення до самоактуалізації» можна показати у ви-
гляді моделі (рис. 3). 

Розглянемо зміст і критерії оцінок різних шкал 
опитувальника САМОАЛ [5; 9]:

1. Шкала орієнтації у часі показує, наскільки лю-
дина живе теперішнім часом, не відкладаючи життя на 
«потім» та не намагаючись знайти схованку у минуло-
му. Високий результат характерний для осіб, які до-
бре розуміють екзистенціональну цінність життя «тут 

і зараз», які здібні насолоджуватись актуальним мо-
ментом, не порівнюючи його з минулими радощами та 
не знецінюючи «смакування» наступними успіхами.  
Низький результат свідчить про те, що люди невро-
тично занурені у минулі переживання, мають зави-
щені прагнення до досягнення, недовірливі та невпев- 
нені у собі.

2. Шкала цінностей. Високий бал за цією шка-
лою свідчить про те, що людина поділяє цінності 
самоактуалізованої особистості, до таких А. Маслоу 
зараховує істину, добро, красу, цілісність, відсутність 
роздвоєності, життєтворчість, унікальність, доско-
налість, справедливість, порядок, простоту, легкість 
зусиль, гру, самодостатність. Перевага цих цінностей 
вказує на прагнення до гармонійного буття та здоро-
вих відносин з людьми, які не мають бажання маніпу-
лювати ними у своїх інтересах.

3.  Погляд на природу людини може бути позитив-
ним (висока оцінка) або негативним (низька оцінка). 
Ця шкала описує віру в людей, могутність людських 
можливостей. Високий показник може інтерпретува-
тись як стійка основа для щирих та гармонійних між-
особистісних відносин, природна симпатія і довіра до 
людей, чесність, неупередженість, доброзичливість.

4. Висока потреба у життєвому пізнанні ха-
рактерна для самоактуалізованої особистості, яка  
завжди відкрита до  нових вражень. Ця шкала описує  

 

Оцінка дослідження загального показника та оцінних параметрів (складових) 

«РІВНЯ ПРАГНЕННЯ ДО САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ» (Самоал) 

Тест-опитувальник «Оцінка самоактуалізації особистості»(САМОАЛ) 

методи дослідження 

1.Орієнтованості в часі 

2. Цінності 
орієнтованості в часі 

3. Погляд на природу 
людини 
  4. Потреба у життєвому 
пізнанні 
 5. Креативність 

6. Автономність 
 7. Спонтанність 
  8. Саморозуміння 
 9. Аутосимпатія 
.  10. Контактність 
  11. Гнучкість у спілкуванні 
  

САМОАЛ 

Рис. 3. Модель загального дизайну і алгоритму дослідження «рівня прагнення до самоактуалізації»
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здібність до життєвих знань – безкорисливу жагу до 
нового, інтерес до об’єктів, що не пов’язані прямо із 
задоволенням будь-яких потреб. Таке пізнання А. Мас-
лоу вважає більш точним та ефективним, оскільки 
його процес не спотворюється бажаннями та потягами, 
людина при цьому не схильна осуджувати, оцінювати і 
порівнювати. Вона бачить те, що є, і цінує це.

5. Прагнення до творчості або креативності –  
невід’ємний атрибут самоактуалізації, що можна 
назвати творчим ставленням до життя.

6. Автономність. Більшість гуманістичних пси-
хологів вважають, що головними критеріями психіч-
ного здоров’я особистості є цілісність та повнота. 
Ці поняття схиляються до таких рис, як життєвість 
(aliveness) та підтримка (self-support) у Ф. Перлза, 
спрямованість із середини (inner-directed) у Д. Рисме-
на, зрілість (ripeness) у К. Роджерса. Самоактуалізова-
на особистість автономна, незалежна та вільна, однак 
це не означає відчуження та самотність. У термінах  
Є. Фромма автономність – це позитивна «свобода для» 
на відміну від негативної «свободи від».

7. Спонтанність – якість, що випливає зі впевне-
ності в собі та довіри до оточуючого світу, притаман-
них самоактуалізованим людям. Високий показник за 
шкалою спонтанності свідчить про те, що самоактуа-
лізація стала способом життя, а не просто мрією або 
прагненням. Здібність до спонтанної поведінки фру-
струється культурними нормами. У природному виг- 
ляді її можна спостерігати у маленьких дітей. Спон-
танність співвідноситься з такими цінностями, як 
свобода, природність, гра, легкість без зусиль.

8. Саморозуміння. Високий показник за цією 
шкалою свідчить про чутливість сензитивності лю-
дини до своїх бажань та потреб. Такі люди вільні від 
психологічного захисту, що відокремлює особистість 
від власної сутності, вони несхильні підміняти влас-
ні смаки та оцінки зовнішніми соціальними стандар-
тами. Показники за шкалою саморозуміння, спон-
танності та аутосимпатії, як правило, пов’язані між 
собою. Низький бал за шкалою саморозуміння власти-
вий людям невпевненим, які орієнтуються на думку 
оточуючих. Д. Рісман назвав таких людей «орієнтова-
ними зовні» на відміну від «орієнтованих зсередини». 

9. Аутосимпатія – природна основа психологіч-
ного здоров’я і цілісності особистості. Низькі показ-
ники мають люди невротичні, тривожні, невпевнені в 
собі. Аутосимпатія не означає самозадоволення або 
некритичне самосприйняття, це добре усвідомлена 
позиція «Я – концепції», що слугує джерелом стійкої 
адекватної самооцінки.

10.   Шкала контактності вимірює товариськість 
особистості, її здібність до встановлення міцних і до-
брозичливих відносин з оточуючими. У опитуваль-
нику САМОАЛ контактність розуміється не як рівень 
комунікативних здібностей особистості або навички 
ефективного спілкування, а як загальна схильність 
до взаємно корисних і приємних контактів з іншими 
людьми, як необхідна основа синергічної установки 
особистості.

11.   Шкала гнучкості у спілкуванні співвідносить-
ся з наявністю або відсутністю соціальних стереоти-
пів, здатністю до адекватного самовираження в спіл-
куванні. Високі показники свідчать про аутентичну 
взаємодію з оточуючими, здатність до саморозкриття. 
Люди з високою оцінкою за цією шкалою орієнтовані 
на особистісне спілкування, несхильні вдаватися до 
фальші або маніпуляціям, вони не змішують само-
розкриття особистості з самопредставленням – стра-
тегією і тактикою управління довільним враженням. 
Низькі показники характерні для людей ригідних, не-
впевнених у власній привабливості, в тому, що вони 
цікаві співрозмовнику, і спілкування з ними може 
приносити задоволення.

Таким чином, необхідно зазначити, що теорія 
самоактуалізації А. Маслоу виглядає привабливою в 
якості орієнтира для особистісного зростання і роз-
витку. На його думку, ставлячи перед собою завдан-
ня самореалізації, важливо переконатися в тому, що в 
світі існують люди, які відчувають, що вони коханні 
і здатні кохати, почуваються захищеними і здатними 
захистити, почувають повагу з боку оточуючих і по-
важають себе та інших. Їх вивчав А. Маслоу, намага-
ючись намітити нові рубежі людського розвитку. До 
останніх особливо важливо прагнути у дисгармоній-
ному, нестійкому суспільстві, де масштаб особистості 
визначається її здатністю впоратися з несприятли-
вими умовами навколишнього життя. Знаючи рівень 
свого прагнення до самоактуалізації, особистість 
завжди може більш чітко намітити стратегію життє-
вого шляху та оцінити успіхи, міра яких, як вважає  
А. Маслоу [5] – не стільки відстань до фінішу, скільки 
проміжок, пройдений від моменту старту.

У наступній серії публікацій пропонуємо розгля-
нути результати дослідження загального показника 
та оцінних параметрів (складових) «рівня прагнення 
до самоактуалізації», складової інтегральної харак-
теристики мотиваційних показників сформованості 
психологічної готовності до інноваційної діяльності 
та конкурентоздатності особистості:

 – у 2 частині – інформаційно-смисловий компо-
нент: поняття «самоактуалізація»; вплив самоакту-
алізації на формування психологічної готовності до 
інноваційної діяльності та конкурентоздатність осо-
бистості;

 – у 3 частині – діагностично-інтерпретаційний і 
прогностичний компоненти: опис діагностичних ме-
тодів дослідження прагнення до самоактуалізації; ал-
горитм і організації проведення дослідження; аналіз 
та інтерпретація його результатів, які впроваджено у 
практику роботи освітніх організацій різних типів.

Продовження у наступному номері.

Ми будемо Вам вдячні за зворотний зв’язок за 
адресою: nika777vera@mail.ru
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