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Постановка проблеми. Проблема самоактуалізації особистості вважа-

ється однією з фундаментальних проблем сучасної психологічної науки.  

Самоактуалізація сприяє професійній успішності, що неодноразово підтвер-

джувалося експериментальними даними [7, с. 295]. Прискорення науково-

технічного прогресу, суспільних економічних, соціальних та духовних перет-

ворень вимагає від сучасного фахівця активності і відповідальності за власні 

дії, оригінальності й ефективності у нестандартних життєвих і професійних 

ситуаціях. Вирішення цих питань безпосередньо пов'язане з самою особисті-

стю, з її можливістю реалізації потенційних можливостей, з визначенням сво-

їх бажань, з ресурсним потенціалом, що забезпечує процес самоздійснення. 

На думку С. Д. Максименка, хоча поняття самоздійснення близьке за 

змістом до понять самореалізації або самоактуалізації, самореалізація є лише 

моментом самоздійснення [9]. 

Особистісне самоздійснення розуміється як свідомий саморозвиток лю-

дини, в процесі якого розкриваються її потенційні можливості у різних життє-
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вих сферах, результатом чого є постійне досягнення особистісно та соціально 

значущих ефектів, формування власного «простору життя». Професійне само-

здійснення – це одна із найважливіших форм життєвого самоздійснення, що 

характеризується високим рівнем розкриття особистісного потенціалу фахівця 

у обраній професії, розвитком його здібностей, взаємопоєднанням із професі-

єю, повсякчасною затребуваністю його професійної кваліфікації, широким ви-

користанням його професійного досвіду та здобутків іншими фахівцями [5].  

Вихідні передумови. Професія програміста (фахівця в галузі інформа-

ційних технологій) сформувалася порівняно недавно і по праву вважається 

однією з ключових в ході інформаційно-комп'ютерної революції. Інформація 

в сучасному світі стає головним ресурсом. І цю інформацію потрібно органі-

зовувати, охороняти, керувати її кругообігом. Поняття «програміст» або «фа-

хівець в галузі інформаційних технологій» – неймовірно широке [12, 13].  

Проблема психологічного дослідження в системі «людина-комп’ютер» 

носить не тільки міждисциплінарний, але і міжгалузевий характер [2]. Це ви-

вчення розвивалося по різних напрямах. Зокрема, вивчалася взаємодія люди-

ни і комп’ютера як «людина-знакова система» і створюваний при цьому об-

раз світу [1, 6]. В цих дослідженнях підкреслювалося сприйняття комп’ютера 

як живої істоти, наділеної антропоморфними рисами, розглядалися основні 

аспекти взаємодії людини і комп’ютера, виділялися різні типи персоніфікації 

комп’ютера, пов’язані з глибинними людськими комплексами. З появою і 

розвитком мережі Інтернет багато досліджень присвячено феномену інтер-

нет-залежності, взаємодії людей в мережі Інтернет. Розроблення психологіч-

ної тактики і стратегії створення програмних продуктів спиралися на дослі-

дження, що розкривають здебільшого структуру мислення людини при рі-

шенні творчих задач. А от особистості самого фахівця, який працює в галузі 

інформаційних технологій, дослідженню його самоактуалізації і професійно-

го самоздійснення увага не приділялась.  

Саме тому, дослідження самоактуалізації особистості програміста як 

чинника його професійного самоздійснення є безперечно актуальним. 

Мета статті – у статті викладені результати дослідження самоактуалі-

зації як чинника професійного самоздійснення програміста.  

Виклад методики і результатів досліджень. Дослідженню проблем 

самоактуалізації, саморозвитку і самореалізації особистості присвячено ро-

боти представників гуманістичної психології – А. Маслоу, Р. Мея, 

Г. Олпорта, К. Роджерса, В. Франкла та ін. У центрі наукової уваги гуманіс-

тичних психологів знаходиться здорова творча особистість, метою якої є са-

моактуалізація (самореалізація). 

За виразом К. Роджерса, «важливий мотив життя людини – це актуалі-

зація, тобто збереження і розвиток себе, максимальне виявлення кращих яко-

стей власної особистості, закладених у неї від природи». Потреба у самоакту-

алізації є природною потребою, що надає індивідуальному життю людини 

яскравої спрямованості та глибокого сенсу, зміцнює віру в себе та допомагає 

встояти серед життєвих негараздів [15]. 
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У вітчизняній психології самоактуалізація розглядається здебільшого 

як проблема становлення особистості. Основними у вивченні процесу розви-

тку та формування особистості є принципи єдності свідомості і діяльності, 

розвитку свідомості й особистості у діяльності, детермінізму, розкриті у пра-

цях Б. Ананьєва, Л. Виготського, Г. Костюка, О. Леонтьєва, В. Мясищева, 

С. Рубінштейна. Розвиток детермінується не тільки власне особистісними 

якостями і станами, сформованими соціумом, а й природними, індивідуаль-

ними характеристиками, потенційними можливостями людини загалом. Су-

часні науковці (Г. Балл, І. Бех, О. Бондаренко, М. Боришевський, Б. Братусь, 

І. Булах, Є. Головаха, Ю. Долінська, Л. Коган, О. Кронік, Д. Леонтьєв, 

П. Лушин, С. Максименко, О. Скрипченко, В. Татенко, Т. Титаренко та ін.) 

розглядають самоактуалізуючу особистість як індивіда із розвиненою 

суб’єктністю, здатністю до самовияву, активного суб’єкта власної життєдія-

льності, життєтворчості, будівника свого неповторного життєвого світу. 

Термін «самоактуалізація» (self-actualisation) походить від слова «акту-

алізація», що означає «перехід від стану можливостей до стану дійсності». 

«Саме прагнення до самоактуалізації, – підкреслює Н. В. Чепелєва, – 

мотивує особистість до розвитку і вияву своїх можливостей, робить її віль-

ною у виборі власного життєвого шляху. Крім того, реалізація потенцій лю-

дини робить її психологічно зрілою, здатною до творчості» [17, с. 35]. 

Самоактуалізація особистості – це «складний саморух до повного розк-

риття власних можливостей та здібностей, який відбувається протягом всього 

життя та має свої особливості на різних етапах особистісного та професійно-

го становлення» [4, с. 65-66]. 

С. Д. Максименко розглядає самореалізацію як природну й тотально-

загальну властивість (якість) кожної особистості. Потреба в самореалізації ви-

значається як джерело активності особистості, яка, зокрема, визначає ті види 

діяльності, в яких ця потреба буде задовольнятися в конкретних умовах жит-

тєвого шляху [9]. Розуміння самоактуалізації як здібності, що утворюється під 

час формування особистісних якостей на основі природних задатків людини, 

представлено у дослідженні Ю. Г. Долінської [4]. Основний зміст принципу 

саморозвитку особистості, на думку В. О. Татенка, полягає в тому, що внутрі-

шнє (суб'єкт) діє через зовнішнє і, тим самим, змінює себе і зовнішнє [16].  

Самоактуалізація особистості є важливим показником її життєдіяльно-

сті, а особливо у професійній сфері – одній із провідних сфер людської жит-

тєдіяльності. Необхідним атрибутом самоактуалізації є саморозвиток особис-

тості як прояв суб‘єктної активності у будь-якій діяльності. У зв‘язку з цим 

важливо виокремити самоактуалізацію, її якісний рівень як показник продук-

тивності життєвого шляху, успішності у професійній діяльності. 

Отже, самоактуалізація – це складна психічна діяльність, яка вимагає 

чіткого визначення мети, значних вольових зусиль, спрямованої самоактив-

ності, великих психологічних й енергетичних витрат.  

Передумовами самоактуалізації є: 1) вроджена тенденція особистості 

до зростання та розвитку; 2) протиріччя між наявними цілями й ступенем їх 
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реалізації; 3) внутрішньоособистісні суперечності та зовнішні впливи, які 

можуть породжувати особистісні кризи; 4) діалектичні суперечності між ста-

новленням та розкриттям внутрішньої сутності, між соціальним і біологіч-

ним, суспільним та індивідуальним [3]. 

У професійному самоздійсненні було виділено дві загальні форми: 

 зовнішньопрофесійна (досягнення значущих здобутків у різних ас-
пектах професійної діяльності);  

 внутрішньопрофесійна (професійне самовдосконалення, спрямоване 
на підвищення професійної компетентності та розвиток професійно-

важливих якостей) [5]. 

 Програміст у своєму професійному становленні проходить певні 
етапи професійного розвитку: 

 вивчення computer science: усього, що стосується парадигм програ-

мування (принаймні того, що стосується об’єктно-орієнтованого 

та функціонального програмування), алгоритмів, структури даних, що фор-

мує склад мислення. У ВНЗ чи самостійно – не має значення.  

 закінчення курсів з програмування в навчальних центрах при  

IT-компаніях.  

 інтернатура в IT-компанії та спеціалізація, за результатами навчання 

та стажування необхідно остаточно обрати напрямок, ут якому далі 

майбутній програміст має розвиватися іт вдосконалюватися.  

 отримання позиції Junior-розробника та робота над справжніми 

комерційними проектами, вміння працювати в команді, продовжувати вчити-

ся новому [8]. 

Професія програміста має як свої плюси, так і свої мінуси. До плюсів 

відносять постійне професійне самовдосконалення, високий попит на ринку 

праці, високу заробітну плату, можливість працювати, не маючи диплома і 

творчий характер професії. До мінусів відносять те, що програмісту дово-

диться багато чого пояснювати користувачеві і те, що йому часто доводиться 

працювати в авральному режимі. Також важливим негативним чинником є 

те, що робота за комп'ютером погано позначається на здоров'ї й характері 

програміста [11]. Встановлено, що до числа особливо важливих професійних 

якостей програміста слід віднести здатність до навчання протягом усього пе-

ріоду його професійної діяльності, швидку адаптацію та вміння об'єктивно 

оцінювати можливості технологій та їх використання в кожному конкретно-

му випадку, інакше через кілька років його цінність як фахівця може помітно 

знизитися. Особливе значення мають такі якості, як терпіння і витримка, 

оскільки вони абсолютно незамінні в його роботі. [12, 13].  

Вибірку нашого дослідження склали 19 фахівців в галузі інформацій-

них технологій (програмісти та системні адміністратори). Всі вони чоловічої 

статі. Середній вік – 26 років (від 24 до 30 років). Стаж роботи за професією 

у середньому 6 років (від 3 до 10 років). 

У проведеному дослідженні було використано: Опитувальник професій-

ного самоздійснення (О. М. Кокун) [5], Шкалу самоефективності Р. Шварцера 
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та М. Єрусалема, методику К. Замфір у модифікації А. Реана «Мотивація про-

фесійної діяльності», Самоактуалізаційний тест Е. Шострома (САТ). 

В таблиці 1 наведено середні показники за шкалами Самоактуалізацій-

ного тесту. 

Таблиця 1 

Середні показники за шкалами Самоактуалізаційного тесту 

№ п/п Назва шкал опитувальника САТ Т-бали 

1. Компетентність у часі 75 

2. Підтримка 54 

3. Ціннісні орієнтації 62 

4. Гнучкість поведінки 57 

5. Сензитивність 54 

6. Спонтанність 56 

7. Самоповага 82 

8. Самоприйняття 69 

9. Погляд на природу людини 67 

10. Синергійність 68 

11. Прийняття агресії 50 

12. Контактність 59 

13. Пізнавальні потреби 64 

14. Креативність 64 

Як видно з таблиці 1, у програмістів нашої вибірки ми бачимо високі 

бали не тільки за базовими шкалами компетентності у часі і підтримки, а і по 

додатковим шкалам.  

В таблиці 2 наведено кореляційні зв'язки показників професійного са-

моздійснення програмістів із базовими шкалами Самоактуалізаційного тесту. 

Як видно з таблиці 2, у програмістів зафіксовано достатньо виражені 

негативні кореляційні зв'язки між показниками шкали підтримки та потребою 

у професійному вдосконаленні (r = -0,51; p ≤ 0,05) і постійною постановкою 

нових професійних цілей (r = -0,55; p ≤ 0,05), а також між показниками шкали 

компетентності в часі та розкриттям особистісного потенціалу і здібностей у 

професії (r = -0,54; p≤0,05). Оскільки представники цієї професії мають суттє-

во високі показники базових шакал Самоактуалізаційного тесту, очевидно, що 

«надмірна життєва самоактуалізованість» вже починає заважати окремим 

складовим їх професійного самоздійснення.  

В таблиці 3 наведено кореляційні зв’язки показників шкал Самоактуалі-

заційного тесту і показників шкали самоефективності і професійної мотивації. 
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Таблиця 2 

Кореляційні зв’язки показників професійного самоздійснення 

програмістів із базовими шкалами Самоактуалізаційного тесту 

«Компетентність в часі» та «Підтримки» 

 Показники 
Шкала 

САТ 
R 

1. Загальний рівень професійного самоздійснення 
К -0,09 

П -0,27 

2. Рівень внутрішньопрофесійного самоздійснення 
К 0,07 

П -0,32 

3. Рівень зовнішньопрофесійного самоздійснення 
К -0,17 

П -0,34 

4. Потреба у професійному вдосконаленні 
К -0,16 

П -0,51
*
 

5. Наявність проекту власного професійного розвитку 
К -0,14 

П -0,25 

6. 
Переважаюче задоволення власними професійними 

досягненнями 

К -0,03 

П 0,10 

7. Постійна постановка нових професійних цілей 
К -0,25 

П -0,55
*
 

8. 
Формування власного «життєво-професійного 

 простору» 

К 0,10 

П -0,27 

9. Досягнення поставлених професійних цілей 
К 0,30 

П -0,05 

10. 
Визнання досягнень фахівця професійним  

співтовариством 

К -0,18 

П -0,36 

11. 
Використання професійного досвіду та здобутків 

іншими фахівцями 

К 0,17 

П -0,27 

12. 
Розкриття особистісного потенціалу і здібностей  

у професії 

К -0,54
*
 

П -0,16 

13. 
Вияв високого рівня творчості у професійній  

діяльності 

К -0,25 

П -0,24 

Примітки: 1) шкали: К – «Компетентність в часі»; П – «Підтримки»; 2) * – кореляція дос-

товірна на рівні p  0,05. 
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Таблиця 3 

Кореляційні зв’язки показників шкала Самоактуалізаційного тесту і 

показників шкали самоефективності і професійної мотивації 

№  Самоефективність ВМ ЗПМ ЗНМ 

1. Компетентність у часі -0,46* -0,22 -0,53* -0,17 

2. Підтримка -0,24 0,22 -0,34 -0,25 

3. Ціннісні орієнтації -0,19 0,18 -0,19 0,06 

4. Гнучкість поведінки -0,24 0,01 -0,07 -0,24 

5. Сензитивність -0,09 0,13 -0,44 -0,03 

6. Спонтанність 0,21 -0,13 -0,03 -0,01 

7. Самоповага 0,39 -0,17 -0,19 -0,42 

8. Самоприйняття 0,15 0,04 -0,16 -0,14 

9.  Погляд на природу людини 0,18 0,27 0,27 -0,01 

10. Синергійність 0,28 -0,08 -0,06 0,04 

11. Прийняття агресії 0,10 -0,09 0,10 0,08 

12.  Контактність -0,09 0,28 0,30 0,08 

13.  Пізнавальні потреби 0,27 -0,03 0,05 0,04 

14.  Креативність 0,14 0,27 0,00 0,04 

Примітки: 1) ВМ – внутрішня мотивація; ЗПМ – зовнішня позитивна мотивація; ЗНМ - 

зовнішня негативна мотивація; 2) * – кореляція достовірна на рівні p  0,05. 

Як видно з таблиці 3, показники компетентності у часі мають негатив-

ний кореляційний зв’язок із показниками самоефективності (r = -0,46; 

p ≤ 0,05) та зовнішньої позитивної мотивації (r = -0,53; p ≤ 0,05). Тобто, чим 

вищою є здатність програміста жити теперішнім часом, переживати теперіш-

ній момент свого життя у всій його повноті, тим нижчою є його самоефекти-

вність, як продуктивний процес інтеграції когнітивних, соціальних та поведі-

нкових компонентів і, тим меншим є на нього вплив зовнішньої позитивної 

мотивації. Також цікавим є взаємозв’язок самоповаги програміста з зовніш-

ньою негативною мотивацією, а саме: чим вищою є самоповага програміста, 

тим менший вплив на нього має зовнішня негативна мотивація (r = -0,42). 

Також нами було з’ясовано, що чим старші програмісти, тим в них ви-

щим є загальний рівень професійного самоздійснення та рівень внутрішньо-

професійного самоздійснення. Також з віком в них підвищується потреба у 

професійному вдосконаленні, з’являється проект власного професійного роз-

витку, переважає задоволення власними професійними досягненнями та роз-

кривається особистісний потенціал і здібності у професії. Чим старшими є 

програмісти, тим менше в них необхідності використовувати професійний 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Т. 12. ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ. ВИП. 23 

226 

 

досвід та здобутки інших фахівців. Тобто, з віком вони стають самостійними 

і автономними у власній професії. 

Було визначено, що така ознака внутрішньопрофесійного самоздійс-

нення як потреба у професійному вдосконаленні має негативний кореляцій-

ний зв’язок (p ≤ 0,05) з показниками шкал підтримки, ціннісних орієнтацій, 

гнучкості поведінки та самоприйняття. Так само, негативно взаємопов’язані 

із постійною постановкою нових професійних цілей показники шкал підтри-

мки, синергії та прийняття агресії. Достовірний позитивний вплив виявлено 

лише у показника синергії на наявності у програмістів проекту власного 

професійного розвитку. Тобто, різні складові вираженості самоактуалізації 

переважно негативно впливають на внутрішньопрофесійне самоздійснення 

програмістів. 

Також було визначено, що самоефективність програмістів має достовір-

ний зв’язок лише з «розкриттям особистісного потенціалу і здібностей у 

професії». Внутрішня мотивація негативно пов’язана з досягненням постав-

лених професійних цілей, що потребує, на нашу думку, окремого досліджен-

ня і уточнення цього факту, який свідчить про істотні відмінності програміс-

тів від представників інших професій. Зовнішня позитивна мотивація 

пов’язана (p ≤ 0,05) з постійною постановкою нових професійних цілей, а ви-

знання досягнень фахівця професійним співтовариством корелює (p ≤ 0,01) з 

зовнішньою негативною мотивацією, що теж характеризує специфіку профе-

сійної діяльності програмістів.  

Висновки. Визначено, що програмісти мають суттєво високі показники 

базових шакал Самоактуалізаційного тесту, при чому їх «надмірна життєва 

самоактуалізованість» негативно впливає на окремі складові їх професійного 

самоздійснення, як на внутрішньопрофесійне, так і на зовнішньопрофесійне, 

що потребує додаткового дослідження.  

Було встановлено, що для програмістів властиві, як правило, достатньо 

високий рівень професійного самоздійснення. Виявлено, що чим старші про-

грамісти, тим в них вищим є загальний рівень професійного самоздійснення 

та рівень внутрішньопрофесійного самоздійснення. Також з віком в них під-

вищується потреба у професійному вдосконаленні, з’являється проект влас-

ного професійного розвитку, переважає задоволення власними професійними 

досягненнями, розкривається особистісний потенціал і здібності у професії, 

вони стають самостійними і автономними. 

Самоефективність програмістів має достовірний позитивний зв’язок 

лише з розкриттям особистісного потенціалу і здібностей у професії. А от вну-

трішня мотивація має негативний кореляційний зв’язок з досягненням ними 

поставлених професійних цілей. Тобто, чим вищою є внутрішня мотивація, 

тим менш вартісним для них є досягнення поставлених професійних цілей. 

Встановлено, що чим вищою є здатність програміста жити теперішнім 

часом, переживати теперішній момент свого життя у всій його повноті, тим 

нижчою є його самоефективність, і, тим меншим є на нього вплив зовнішньої 

позитивної мотивації. Також цікавим є взаємозв’язок самоповаги програміста 
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з зовнішньою негативною мотивацією, а саме: чим вищою є самоповага про-

граміста, тим менший вплив на нього має зовнішня негативна мотивація. По-

стійна постановка нових професійних цілей позитивно корелює з зовнішньою 

позитивною мотивацією, а визнання досягнень фахівця професійним співто-

вариством – з зовнішньою негативною мотивацією, що також характеризує 

виражену специфіку професійної діяльності програмістів. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці, на основі 

отриманих результатів, практичних технологічних підходів, спрямованих на 

сприяння професійному самоздійсненню програмістів. 
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Panasenko N. M., Gomonyuk V. O. Self-actualization as a factor in the professional self-

fulfillment of the programmer. The article presents the results of research aimed at identifying 

the features of self-actualization of the personality of the programmer as a factor in his 

professional self-fulfillment. It has been determined that programmers have significantly higher 

baseline self-actualization test scores, where their "excessive vital self-actualization" negatively 

affects the individual components of their professional self-fulfillment, both in the internal and in 

the professional field, which requires additional research. It was also found that for programmers 

inherent, as a rule, a high level of professional self-fulfillment. It has been determined that for 

programmers, as a rule, a sufficiently high level of professional self-fulfillment is inherent. It is 

revealed that the older the programmers, the higher their overall level of professional self-

fulfillment and the level of self-actualization. Also, with the age their need for professional 

development increases, a project of their own professional development appears, the satisfaction 

of their professional achievements prevails, personal potential and abilities in the profession are 

revealed, and they become more independent as well as more autonomous. The effectiveness of 

programmers has a credible positive relationship only with the disclosure of personal potential 

and skills in the profession. But the internal motivation has a negative correlation with the 

achievement of their professional goals. That is, the higher the internal motivation, the less 

valuable it is for them to achieve the professional goals. It has been established that the higher 

the programmer's ability to live in the present time and to experience the present moment of his 

life in its entirety, the lower his self-efficiency, and the less the influence of external positive 

motivation on him. Also interesting is the relationship of self-esteem of a programmer with 

external negative motivation, namely: the higher the programmer's self-esteem, the less the 

impact on him has an external negative motivation. Constant production of new professional 

goals correlates positively with external positive motivation, and recognition of achievements of 

a specialist professional community - with external negative motivation, which also characterizes 

the expressed specificity of professional activity of programmers.  

Keywords: self-actualization, programmer, professional development, self-fulfillment, 

professional self-fulfillmen 
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