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Постановка проблеми. Нинішні інтенсивні суспільні зміни і нововведення зумовили потребу у професіоналах нового типу, здатних інвестувати свої
ідеї в життя і пропонувати ефективні моделі професійної практики. У зв’язку з
цим постала необхідність у створенні сучасної системи підготовки спеціалістів
передусім через виховання суб’єктів освіти і науки «нової хвилі», спроможних
впроваджувати свої педагогічні здобутки та наукові розробки у навчальний
процес й оцінювати їх соціальний ефект. Ці фахівці повинні мати у своїх структурах мисленнєву, творчо-інтуїтивну, емоційну і рефлексивну домінанти. До
найбільш актуальних вимог до професіонала науково-педагогічного профілю
дослідники відносять і проблему «інтелектуальної комунікації» як економного,
але повного і системного, передавання знання від його носія тим спеціалістам
(у тому числі майбутнім), з ким він професійно взаємодіє [10]. Адже науковопедагогічна діяльність – це «інтелектуальна творча праця», що має високий
культурний статус та велику залежність рівня освіти і науки від індивідуальних
талантів педагогів-учених.
Разом з тим зауважимо, що професія фахівця науково-педагогічного профілю є надзвичайно складною. По-перше, викладач вищої школи має
розв’язувати багато різнопланових завдань, які постійно виникають у процесі
професійної діяльності – педагогічного, коґнітивного, наукового, соціальнокомунікативного, методичного та інших її аспектів. По-друге, потрібно встановлювати численні комунікативні контакти з різними (за віком, освітою, статусом, статтю тощо) людьми. По-третє, цей фах вимагає постійної рефлексивної
діяльності особистості й обов’язкового емоційного її включення у процес педагогічного спілкування як форми професійної діяльності. Важливою є і професійна допомога цих – вельми морально чутливих – фахівців у виробленні у чле76
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нів соціуму соціально важливих комунікативних якостей, що мають моральне
забарвлення. Крім того, налаштованість цих професіоналів на самопізнання й
активне виконання освітньо-наукових завдань є необхідним проявом їх загальної інтенції до самоактуалізації і саморозвитку, а отже – до самоздійснення у
професії.
У зв’язку зі сказаним посилився інтерес дослідників до вивчення питання
психологічних особливостей професійного самоздійснення викладача. Адже
цей фахівець є не тільки яскравим представником соціоно-мічних професій, а
й однією з ключових постатей у фаховій підготовці й за- безпеченні соціального та професійного сходження майбутніх професіоналів.
Виклад теоретичного підґрунтя. Як показало дослідження, найчастіше
самоздійснення розглядається або як процес постійного самозростання, або як
результат саморозкриття особистості в життєдіяльності, досягнення життєвих
цілей, можливість реалізації проекту життя [2−7]. Повнота самоздійснення залежить, на думку А.В. Брушлінського (1999), від здатності людини ставити цілі, найбільш адекватні її внутрішній сутності. В контексті розробленої В.Д.
Шадріковим (1982) концепції системогенезу професійної діяльності професійне
сходження суб’єкта діяльності виступає не як одномоментний акт, а як процес
розвитку кожної із складових, підпорядкований розвитку системи в цілому.
Звідси можемо припустити, що професійне самоздійснення скоріше процес досягнення, ніж наслідок вершинних досягнень у професії.
Професійне самоздійснення неможливе без особистісного самоздійснення
індивіда. Адже його особистість, за К. Вітакер (1998), – це інструмент професії.
Входження людини у світ професій надає її життю особистісного смислу, дає
змогу реалізувати у діяльності саму себе. Впродовж процесу професійного самоздійснення змінюються життєві та професійні плани, відбувається зміна соціальної ситуації розвитку, провідної діяльності, перебудова структури особистості. Рух особистості в професійному просторі й досягнення нею вершин професійного самоздійснення визначається, на думку Е.Ф. Зеєра і Е.Е. Симанюк,
трьома смислоутворюючими факторами: віковими психологічними змінами, що
зумовлюють періодизацію розвитку особистості; розвитком і перетворенням
провідної діяльності (спочатку навчально-професійна, потім професійноосвітня і, нарешті, професійна, що різняться за своїм характером); безперервною професійною освітою людини [1].
Професійне самоздійснення, на думку О.М. Кокуна, виступає як одна з
найважливіших форм життєвого самоздійснення, що характеризується високим
рівнем розкриття особистісного потенціалу фахівця в обраній професії, розвитком його здібностей, взаємопоєднанням із професією, „пов-сякчасною затребуваністю” його професійної кваліфікації, широким вико-ристанням його професійного досвіду і здобутків іншими фахівцями й ін. [4].
У професійному самоздійсненні виділяють дві загальні форми: зовнішньопрофесійну (досягнення значущих здобутків у різних аспектах професійної
діяльності) і внутрішньопрофесійну (професійне самовдосконалення, спрямо-
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ване на підвищення професійної компетентності та розвиток професійно важливих якостей).
Тим часом професійна діяльність фахівця науково-педагогічного профілю
має, як відомо, складний характер і охоплює низку діяльностей: педагогічну,
когнітивну, комунікативну, наукову, методичну тощо. Вона супроводжується
зазвичай професійним спілкуванням, яке зумовлене її ціля-ми і забезпечує взаємодію її суб’єктів у процесі розв’язання науково-педагогічних завдань. Головний мотив цього фахівця – самореалізація у професії. Спираючись на вищесказане, розглядаємо професійне самоздійснення викладача вищої школи як постійну самоосвіту, безперервний розвиток для набуття майстерності, професіоналізму, професійної досконалості; якомога повніше розкриття – на підставі розвиненого „емоційного інтелекту” та „інтелектуальної” комунікації – своїх потенційних можливостей в науково-педагогічній діяльності, цілеспрямовану і насичену творчістю самореалізацію в комунікативного типу професії для досягнення соціально значущого ефекту [5].
Мета статті − визначення (на підставі регресійного аналізу) й інтерпретація чинників професійного самоздійснення викладача вищої школи.
Емпіричне дослідження. У психологічному дослідженні взяв участь 71
респондент – викладачі кількох університетів України. Дослідження тривало
протягом поточного року. В дослідженні використано три методики, два
психодіагностичних тести і три опитувальники. Зокрема, застосовано розроблений О.М. Кокуном (2012) «Опитувальник професійного самоздійснення»,
призначений для з'ясування загального рівня професійного самоздійснення
фахівця і визначення ступеня вираження окремих його складових; методику
«Діагностика комунікативної компетентності у сфері ділового спілкування»
А.Г. Самохвалової; методику «Діагностика перцептивно-інтерактивної компетентності» (модифікований варіант М.П. Фетискіна); методику «Мотивація
професійної
діяльності»
К. Замфір
у
модифікації
А. Реана;
Самоактуалізаційний тест Е. Шострома (САТ); тест «Вміння викладати свої
думки»; анкету «Невербальна виразність педагога» О.А. Петрової, а також експертну оцінку (у формі опитувальника) сформованості у викладачів
професійної компетентності та її складових.
З’ясування визначальних чинників професійного самоздійснення викладачів вищої школи здійснювалося за допомогою лінійного регресійного аналізу.
Регресійні моделі предикації узагальнених показників професійного самоздійснення побудовано для фахівців-соціономів, до яких належать і викладачі ВНЗ.
У зв’язку з цим зауважимо, що, за результатами дослідження О.М. Кокуна
(2017), найбільш вираженим предиктором досягнення фахівцями професій типу "людина-людина" високого рівня професійного самоздійснення − як загального, так і внутрішньопрофесійного − є ступінь задоволення цих фахівців змістом власної професійної діяльності. Регресійні моделі, що включають цей показник, характеризується високою прогностичністю (R = 0,74 – 0,75; R2 = 0,54 −
0,55) і спільно з показником стану здоров’я (щодо внутрішньопрофесійного самоздійснення) досягають інформативності на рівні: R = 0,80; R2 = 0,65.
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Відтак, побудовані нами інформативні регресійні моделі предикації трьох
узагальнених показників професійного самоздійснення показниками вищеназваних опитувальників, методик і тестів спрямовані на визначення прогностичних чинників досягнення викладачами ВНЗ самоздійснення у професії. Наразі
розглянемо регресійні моделі для кожного з трьох узагаль-нених показників
«Опитувальника професійного самоздійснення фахівців».
Таблиця 1
Регресійна модель предикації професійного самоздійснення викладачів
Рівень самоздійснення
Модель
R
R2
Загальний
1а
0,89
0,77
Внутрішньопрофесійний
1б
0,90
0,81
0,97
0,94
Зовнішньопрофесійний
1в
0,71
0,51
Предиктори: 1) модель 1а − «креативність у сфері ділового спілкування» (входить до
складу інструментального критерію комунікативної компетентності у сфері ділового
спілкування); 2) модель 1б − «креативність у сфері ділового спілкування» і «мотиваційний
критерій комунікативної компетентності у сфері ділового спілкування»; 3) модель 1в − «креативність у сфері ділового спілкування».
Примітки: Показники «креативність у сфері ділового спілкування» і «мотиваційний
критерій комунікативної компетентності у сфері ділового спілкування» (об’єднує такі показники: мотив самовдосконалення у сфері ділового спілкування, мотив подолання комунікативних труднощів й інтерес до сфери ділового спілкування) отримано за методикою «Діагностика комунікативної компетентності у сфері ділового спілкування».

Як свідчать отримані результати (див.: табл.1), побудовані для викладачів
вищої школи регресійні моделі 1а і 1в предикації узагальнених показників професійного самоздійснення показником «креативність у сфері ділового спілкування» (для загального і зовнішньопрофесійного само- здійснення) є високоінформативними (R = 0,71 – 0,89; R2 = 0,51 – 0,77). Не менш інформативною є
регресійна модель 1б узагальнених показників внутрішньопрофесійного самоздійснення показниками «креативність у сфері ділового спілкування» і
«мотиваційний критерій комунікативної компе-тентності у сфері ділового
спілкування»: (R = 0,90 – 0,97; R2 = 0,81 – 0,94).
Відтак, у розглянутих регресійних моделях предикації трьох узагальнених показників професійного самоздійснення показниками психодіагностичних методик, тестів й експертної оцінки найвищу прогностичну силу має показник «креативність у сфері ділового спілкування» – коефіцієнт множинної регресії дорівнює: R = 0,71 – 0,89, а кількість поясненої дисперсії: R2 = 0,51 –
0,77. Тобто професійне самоздійснення викладача ВНЗ неможливе без креативності, що розглядається як здатність до нестандартного розв’язання комунікативних завдань та прояв творчості у реалізації комунікативної складової професійної діяльності (педагогічного спілкування); і мотивації, яка має спрямовувати особистість на самореалізацію та саморозвиток у сфері ділового спілкування,
що є формою реалізації професійної діяльності цього фахівця.
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Поза тим розглянемо особливості регресійних моделей предикації показників внутрішньопрофесійного самоздійснення показниками використаних нами у дослідженні психодіагностичних методів.
Таблиця 2
Регресійна модель предикації показника
«потреба у професійному вдосконаленні»
Модель
R
R2
1
0,78
0,61
2
0,93
0,86
3
0,99
0,97
Предиктори: 1) «креативність у сфері ділового спілкування»; 2) № 1 й «інструментальний критерій комунікативної компетентності у сфері ділового спілкування»; 3) №№ 1−2 і
«формально-динамічні параметри невербальної поведінки (виразності) педагога».
Примітки: Показники № 1 і № 2 отримано за методикою «Діагностика комунікативної компетентності у сфері ділового спілкування»; №3 – за методикою «Невербальна
виразність педагога».

Як видно з таблиці 2, у регресійній моделі предикації показника «потреба
у професійному вдосконаленні» показниками психодіагностичних методик та
експертної оцінки найбільш прогностичним є так само показник «креативність
у сфері ділового спілкування» – з коефіцієнтом множинної регресії: R = 0,78 і
кількістю поясненої дисперсії: R2 = 0,61. Другим за значущістю виступає показник «інструментальний критерій комунікативної компетентності у сфері
ділового спілкування» (R = 0,93; R2 = 0,86), що свідчить про рівень сформованості конструктивних способів комунікативної поведінки, які забезпечують цивілізований вплив на співбесідників і реалізацію планів із розв’язання комунікативного завдання. Нарешті, «потреба у професійному вдосконаленні» детермінується і показником «формально-динамічні параметри невербальної поведінки (або виразності) педагога». Цей показник передбачає додержання оптимального темпу невербальної виразності педагога, що визначається: динамікою
зміни міміки, жестів, поглядів, виразів обличчя; адекватною кількістю жестів,
поглядів, виразів обличчя, доторкувань тощо; оптимальною амплітудою рухів;
адекватною різноманітністю формально-динамічних параметрів невербального
мовлення. У підсумку інформативність розглянутої регресійної моделі досягає
високого рівня: R = 0,99; R2 = 0,97.
Таблиця 3
Регресійна модель предикації показника
«наявність проекту власного професійного розвитку»
Модель
R
R2
1
0,811
0,657
2
0,942
0,886
3
0,982
0,965
4
0,997
0,995
5
1,000
0,999
80
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Предиктори: 1) «мотиваційний критерій комунікативної компетентності у сфері
ділового спілкування»; 2) № 1 і «професійна компетентність»; 3) №№ 1-2 і «здатність до
управління та рефлексії в невербальній поведінці у педагогічному спілкуванні»; 4) №№ 1-3 і
«самоосвітня компетентність»; 5) №№ 1- 4 і «педагогічна компетентність».
Примітки: Показник № 1 отримано за методикою «Діагностика комунікативної компетентності у сфері ділового спілкування»; № 2 – за експертною оцінкою розвитку у
викладачів професійної компетентності та її складових; №3 – за методикою «Невербальна
виразність педагога»; №№ 4 – 5 – так само за експертною оцінкою.

З таблиці 3 зрозуміло, що в регресійній моделі предикації показника «наявність проекту власного професійного розвитку» показниками психодіагностичних методик та експертної оцінки найбільш прогностичним є «мотиваційний критерій комунікативної компетентності у сфері ділового спілкування» (R
= 0,811; R2 = 0,657). Цей показник передбачає високу значущість процесів і результатів ділових комунікацій для професійного самоздійснення і свідчить про
цінність міжособистісної взаємодії для фахівця. Професійне самоздійснення
викладачів – зокрема, його показник «наявність проекту власного професійного
розвитку» – зумовлюється і низкою таких показників: «професійною компетентністю» – в тому числі її ключовими складовими: «самоосвітньою компетентністю» та «педагогічною компетентністю», а також «здатністю до управління
та рефлексії в невербальній поведінці у педагогічному спілкуванні» (контроль
та рефлексія педагогом своєї невербальної поведінки в найбільш важливих ситуаціях педагогічної діяльності та спілкування). В сукупності цих показників
інфор-мативність регресійної моделі досягає найвищого рівня: R = 1,000; R2 =
0,999.
Таблиця 4
Регресійна модель предикації показника
«переважаюче задоволення власними професійними досягненнями»
Модель
R
R2
1
0,923
0,852
2
0,987
0,974
3
0,996
0,992
4
0,999
0,998
Предиктори: 1) «адекватність у сфері ділового спілкування» (входить до складу інструментального критерію комунікативної компетентності); 2) № 1 і «креативна компетентність»; 3) №№ 1-2 і «рефлексія ділових комунікацій» (входить до складу когнітивного критерію комунікативної компетентності); 4) №№ 1-3 і «професійна компетентність».
Примітки: Показники № 1 і №3 отримано за методикою «Діагностика комунікативної
компетентності у сфері ділового спілкування»; № 2 і №4 – за експертною оцінкою розвитку
у викладачів професійної компетентності та її складових.

Як бачимо з таблиці 4, у регресійній моделі предикації показника «переважаюче задоволення власними професійними досягненнями» на перше місце
виходить показник «адекватність у сфері ділового спілкування» з високим ступенем інформативності: R = 0,923; R2 = 0,852. Останній показник входить до
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складу інструментального критерію комунікативної компетентності, яка є психологічним інструментом фахівця-соціонома і відображає ступінь відповідності
індивідуальних комунікативних дій об’єктивним умовам професійної діяльності. Далі за значущістю йдуть такі показники: «креативна компетентність», «рефлексія ділових комунікацій» і «професійна компетентність». Зауважимо, що
показник «рефлексія ділових комунікацій» входить до складу когнітивного
критерію комунікативної компетентності й відображає здатність особистості до
самоспостереження, самоаналізу комунікативних дій у сфері ділового спілкування, можливість побудови індивідуальних програм комунікативного самовдосконалення. В сукупності ці показники зумовлюють максимально високу
інформативність проаналізованої регресійної моделі: R = 0,999; R2 = 0,998. Відтак, забезпечення викладачем цілеспрямованої та високоефективної професійної діяльності, досягнення задоволення своїми професійними досягненнями невіддільні від його адекватності й рефлексивності у сфері ділового спілкування,
а також – що є природним – від наявності професійної, в тому числі креативної,
компетентності.
Регресійна модель предикації показника «постійна постановка нових
професійних цілей» визначається показником «вміння викладати свої думки» і
є високоінформативною (R = 0,80; R2 = 0,63). Це може видатися дещо парадоксальним, якщо не враховувати низки обставин. По-перше, висловлення своїх
думок як спроможність оперувати усним і письмовим висловлюванням виступає головною формою „інтелектуальної” комунікації викладача і студента; подруге, мовлення (правильне, образне, емоційне, стилістично визначене і збагачене невербальними засобами) та мовленнєва компетентність викладача − невід’ємна складова його професійно-комунікативної компетентності; по-третє,
воно пов’язане з програмуванням, здатністю до побудови ефективних комунікативно-мовленнєвих програм, що відображає вміння суб’єкта професійної діяльності ставити мету і грамотно планувати ділові комунікації, спрямовані на
розв’язання конкретного професійного завдання.
Таблиця 5
Регресійна модель предикації показника
«постійна постановка нових професійних цілей»
Модель
R
R2
1
0,80
0,63
Предиктор: 1) «вміння викладати свої думки».
Примітки: Показник № 1 отримано за тестом «Уміння викладати свої думки».

Крім того, сформованість у фахівця мовленнєвої компетентності передбачає, за Н.Т. Ерчак (2007), розуміння сутності та специфіки професійного мовлення і знання закономірностей та механізмів мовленнєво-мисленнєвої діяльності, що слугує підґрунтям для правильної постановки і реалізації у взаємодії педагогічних цілей – зокрема, для забезпечення ефективного взаємообміну знаннями зі студентами у формі «складне у доступному». Відтак, постановка і досягнення професійних цілей неможливі без високорозвиненого вміння виклада82
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чем викладати свої думки, тобто без володіння ним мовленнєвою компетентністю.
Таблиця 6
Регресійна модель предикації показника
«формування власного життєво-професійного простору»
Модель
R
R2
1
0,64
0,42
2
0,75
0,56
Предиктори: 1) «ціннісні орієнтації»; 2) № 1 і «контактність».
Примітки: Показник №№ 1–2 отримано за шкалами Самоактуалізаційного тесту
Е. Шострома (САТ).

Згідно з результатами регресійного аналізу (див.: табл. 6), внутрішньопрофесійне самоздійснення викладача – зокрема, його показник «формування
власного життєво-професійного простору» – істотною мірою визначається двома показниками, отриманими за допомогою Самоактуалізаційного тесту
Е. Шострома (САТ): «ціннісні орієнтації» (як здатність до обстоювання цінностей, притаманних особистості, котра самоактуалізується) і «контактність»
(означає здатність до суб’єкт-суб’єктного спілкування, вміння швидко встановлювати глибокі й емоційно-насичені контакти з іншими людьми). Спільно ці
показники забезпечують високу інформативність регресійної моделі, що розглядається: коефіцієнт множинної регресії: R = 0,75 і кількість поясненої дисперсії: R2 = 0,56.
Наразі розглянемо особливості регресійних моделей предикації показників зовнішньопрофесійного самоздійснення показниками використаних нами у
дослідженні психодіагностичних методів.
Таблиця 7
Регресійна модель предикації показника
«досягнення поставлених професійних цілей»
Модель
R
R2
1
0,714
0,509
2
0,881
0,777
3
0,993
0,986
4
0,998
0,996
Предиктори: 1) «креативність у сфері ділового спілкування»; 2) № 1 і «зовнішня позитивна мотивація»; 3) №№ 1-2 й «інформаційна компетентність»; 4) №№ 1-3 й «адекватність у сфері ділового спілкування» (входить до складу інструментального критерію комунікативної компетентності у сфері ділового спілкування).
Примітки: Показник № 1 й №4 отримано за методикою «Діагностика комунікативної
компетентності у сфері ділового спілкування»; № 2 – за методикою «Мотивація професійної
діяльності»; №3 – за експертною оцінкою.

У регресійній моделі предикації показника «досягнення поставлених професійних цілей» показниками психодіагностичних методик та експертної оцінки,
поданій у таблиці 7, найвищу прогностичну силу має показник «креативність у
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сфері ділового спілкування» – коефіцієнт множинної регресії дорівнює: R = 0,714,
а кількість поясненої дисперсії: R2 = 0,509, що повністю відповідає за своєю інформативністю регресійній моделі 1в щодо зовнішньопрофесійного самоздійснення
(див.: табл.1). До цієї моделі увійшли також такі показники: «зовнішня позитивна
мотивація» (задоволення потреб, зовнішніх щодо змісту самої діяльності: приміром, мотиви соціального престижу, зарплати тощо); «інформаційна компетентність» (вміння здобувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел; вміння впорядковувати свої знання та правильно використовувати для прийняття рішень) і «адекватність у сфері ділового спілкування»
(відображає ступінь відповідності індивідуальних комунікативних дій
об’єктивним умовам професійної діяльності). У сукупності ці показники забезпечують максимально високий ступінь прогностичного впливу на зовнішньопрофесійне самоздійснення викладача: R = 0,998; R2 = 0,996.
Як бачимо з таблиці 8, регресійна модель предикації показника «визнання
досягнень фахівця професійним співтовариством» показниками психодіагностичних методик та експертної оцінки представлена лише одним чинником: це
«внутрішня професійна мотивація» (для особистості має значення діяльність
сама по собі, а не зовнішні обставини роботи).
Таблиця 8
Регресійна модель предикації показника
«визнання досягнень фахівця професійним співтовариством»
Модель
R
R2
1
0,74
0,55
Предиктор: «внутрішня професійна мотивація».
Примітки: Показник № 1 отримано за методикою «Мотивація професійної діяльності».

Природно, що саме цей показник (R = 0,74; R2 = 0,55) справляє істотний
вплив на зовнішньопрофесійне самоздійснення викладача, спонукаючи його
до набуття високого професіоналізму в діяльності, досягнення ефективності в
роботі, прийняття зважених і переконливих для оточення рішень тощо. Це веде
до задоволеності змістом та результатами діяльності, до ідентифікації з професійним співтовариством, визнання останнім досягнень фахівця у просторі
професії і, зрештою, до отримання соціального ефекту.
Таблиця 9
Регресійна модель предикації показника
«використання професійного досвіду та здобутків іншими фахівцями»
Модель
R
R2
1
0,67
0,45
2
0,88
0,78
Предиктори: 1) «професійна компетентність»; 2) № 1 і «креативність».
Примітки: Показник №1 отримано за експертною оцінкою; №2
Самоактуалізаційного тесту Е. Шострома (САТ).
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– за шкалою

Характерний для зовнішньопрофесійного самоздійснення показник «використання професійного досвіду та здобутків іншими фахівцями» доповнює за змістом попередній його показник «визнання досягнень фахівця професійним співтовариством». Тому логічно, що його задоволення зумовлюється таким чинником,
як «професійна компетентність» − тобто здатність успішно виконувати професійні завдання й обов’язки тієї посади, на яку людина претендує; висока якість та
результативність професійної діяльності. До того цей показник регресійної моделі, що аналізується (див.: табл. 9), відзначається досить високою прогностичною
силою: (R = 0,67; R2 = 0,45). На другому місці за значущістю перебуває показник
«креативність», який спільно з попереднім показником забезпечує високу інформативність цієї регресійної моделі: (R = 0,88; R2 = 0,78).
Таблиця10
Регресійна модель предикації показника
«розкриття особистісного потенціалу і здібностей у професії»
Модель
R
R2
1
0,893
0,797
Предиктор: «побудова ефективних комунікативних програм» (входить до складу когнітивного критерію комунікативної компетентності у сфері ділового спілкування).
Примітки: Показник № 1 отримано за методикою «Діагностика комунікативної компетентності у сфері ділового спілкування».

Регресійна модель предикації показника «розкриття особистісного
потенціалу і здібностей у професії» показниками психодіагностичних методик
та експертної оцінки (див.: табл. 10) є більш інформативною, ніж попередня (R
= 0,893; R2 = 0,797). До неї ввійшов лише один показник: «побудова ефективних комунікативних програм», що входить до складу когнітивного критерію
комунікативної компетентності у сфері ділового спілкування. Відображаючи
вміння людини ставити мету і грамотно
планувати ділові комунікації для
розв’язання конкретного професійного завдання, цей чинник зумовлює якнайповніше розкриття особистісного та професійного потенціалу фахівця в «інтелектуальній» педагогічній взаємодії в системі «викладач – студенти» і просторі професії в цілому.
Таблиця 11
Регресійна модель предикації показника
«вияв високого рівня творчості у професійній діяльності»
Модель
R
R2
1
0,81
0,66
2
0,92
0,85
Предиктор: 1) «внутрішня професійна мотивація»; 2) № 1 і «мотив подолання комунікативних труднощів» (входить до складу мотиваційного критерію комунікативної
компетентності у сфері ділового спілкування).
Примітки: Показник № 1 отримано за методикою «Мотивація професійної діяльності»; №2 – .за методикою «Діагностика комунікативної компетентності у сфері ділового спілкування».
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Як і попередні моделі, регресійна модель предикації показника «вияв
високого рівня творчості у професійній діяльності» показниками психодіагностичних методик та експертної оцінки відзначається високою інформативністю
(див.: табл. 11). В цій моделі на першому місці за значущістю перебуває
показник «внутрішньої професійної мотивації», що має високий ступінь
прогностичного впливу на вияв викладачем творчості у професійній діяльності.
Менша прогностична сила властива показнику «мотив подолання комунікативних труднощів», що інтерпретується як сила і стійкість прагнення особистості
до розуміння і подолання комунікативних проблем, які утруднюють ділові комунікації. Втім, входячи до складу мотиваційного критерію комунікативної
компетентності у сфері ділового спілкування, цей мотив може слугувати
ефективною спонукою до творчого вирішення викладачем проблем
педагогічної взаємодії.
У результаті психологічного дослідження ми дійшли таких висновків:
Статистичне опрацювання даних за допомогою регресійного аналізу показало, що використані у дослідженні методики й експертна оцінка сформованості у викладачів професійної компетентності та її складових містять показники, які можна розглядати в якості визначальних чинників їх професійного самоздійснення. Висока інформативність розглянутих в дослідженні регресійних
моделей свідчить про правильність прогнозування нами чинників впливу на
процес і результат професійного самоздійснення цих фахівців.
За силою впливу на процес досягнення самоздійснення у професії
виокремлено такі визначальні чинники професійного самоздійснення викладачів
вищої школи: «креативність у сфері ділового спілкування» − для загального рівня професійного самоздійснення; «креативність у сфері ділового спілкування»
і «мотиваційний критерій комунікативної компетентності у сфері ділового
спілкування» − для внутрішньопрофесійного самоздійснення; «креативність у
сфері ділового спілкування» − для зовнішньопрофесійного самоздійснення.
Найбільш вираженим предиктором досягнення цими фахівцями високого
рівня професійного самоздійснення (загального, внутрішньопрофесійного і
зовнішньопрофесійного) став показник «креативність у сфері ділового спілкування». Регресійні моделі, що включають цей показник, характеризуються високим ступенем прогностичності (R = 0,71 – 0,90; R2 = 0,51 – 0,81). Відтак, креативність як здатність до нестандартного розв’язання комунікативних завдань,
прояв творчості у реалізації комунікативної складової професійної діяльності,
що є за формою педагогічним спілкуванням, визначає найбільшою мірою професійне самоздійснення викладачів вищої школи і реалізацію його внутрішньоі зовнішньопрофесійної форм.
Внутрішньопрофесійне самоздійснення (його показники) цих фахівців
зумовлюється, крім чинника «креативність у сфері ділового спілкування», ще й
низкою таких, достатньою мірою виражених, чинників: це ключові критерії
комунікативної компетентності − інструментальний критерій, а також (у його
складі) «адекватність у сфері ділового спілкування», мотиваційний критерій і в
складі когнітивного критерію «рефлексія ділових комунікацій»; професійна
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компетентність − у тому числі креативна, самоосвітня і педагогічна; показники
невербальної виразності педагога: «формально-динамічні параметри невербальної поведінки» і «здатність до управління та рефлексії в невербальній поведінці у педагогічному спілкуванні»; «ціннісні орієнтації» й «контактність» і, нарешті, «вміння викладати свої думки».
Зовнішньопрофесійне самоздійснення (його показники) викладачів детермінується, крім найбільш вираженого чинника «креативність у сфері ділового
спілкування», і такими, достатньо інформативними, чинниками: «внутрішньою
професійною мотивацією» і «зовнішньою позитивною мотивацією»; «професійною компетентністю» − у тому числі «інформаційною компетентністю»;
«креативністю» (у життєдіяльності); у складі інструментального критерію комунікативної компетентності «адекватністю у сфері ділового спілкування», когнітивного критерію − здатністю до «побудови ефективних комунікативних
програм» і мотиваційного критерію − «мотивом подолання комунікативних
труднощів».
У перспективі дослідження – розробка, на підставі експериментальних
результатів,
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The article shows that a person’s life success is related directly to satisfaction of his/her need
for constant personal and professional growth and self-fulfilment as a process and a result of his/her
life goal achieving. University lecturers are not only a bright representative of socionomy professions, but also key figures in professional training, ensuring the social and professional ascent of
future professionals. Their scientific and pedagogical activities are intellectual creative work,
which, as is well known, has a high cultural status, and individual talents of university lecturers determine the degree of education and science at all. Aspiration of these professionals to selfknowledge and active fulfilment of their educational and scientific tasks is the manifestation of their
general intention to self-actualization and self-development, and hence to self-fulfilment in the profession.
The performed statistical analyses of the experimental data and the qualitative interpretations of the regression analysis show that the indicators used in the study techniques and tests and
the indicators of expert assessment of lecturers’ professional competence and its key components
are sufficiently informative to determine their professional self-fulfilment. The following general
factors of university lecturers’ professional self-fulfilment influencing achievement of selffulfilment in the profession have been identified: “creativity during professional interactions” at the
general level of professional self-fulfilment; “creativity during professional interactions” and “motivational criteria of communicative competence during professional interactions” at the level of
internal professional self-fulfilment; “creativity during professional interactions” at the level of external professional self-fulfilment.
Therefore, the “creativity during professional interactions” is the most prominent predictor
of the high level of professional self-fulfilment (general, internal professional and external professional) achieved by these specialists. The regression models including this indicator are characterized by a high degree of predictability (R = 0.71 – 0.90; R2 = 0.51 – 0.81). Thus, creativity, as the
ability to non-standard resolution of communicative tasks, as a manifestation of creativity in the
communicative-speech components of the professional activities and as a form of pedagogical interaction, determines mostly university lecturers’ professional self-fulfilment and implementation of
its internal and external professional forms
In addition, the internal professional self-fulfilment of these specialists is determined by a
number of such sufficiently expressed factors; these are the key criteria of the communicative competence: an instrumental criterion, as well as (in its composition) “adequacy during professional interactions”, the motivational criteria and the “reflection of professional interactions” element of the
cognitive criterion; the professional competence criteria, including creative, self-educational and
pedagogical; the parameters of lecturers’ non-verbal expressiveness: “formal-dynamic parameters
of non-verbal behaviour” and “ability to manage and reflect non-verbal behaviour during pedagogical interactions’; “value orientations”, “rapport” and, finally, "the ability to express own thoughts”.
In turn, the lecturer’s external professional self-fulfilment is determined by such, quite pronounced, main factors: “internal professional motivation” and “external positive motivation”; “professional competence”, including “informational competence”; “creativity” (in life); the instrumental criterion of the communicative competence includes “adequacy during professional interactions”, the cognitive criterion includes “construction of effective communicative programs” and the
motivational criterion include “the motive for communicative difficulty overcoming”.
Key words: professional self-fulfilment, regression analysis, factors (predictors) selffulfilment, professional competence, scientific and pedagogical activities, specialists of scientific
and pedagogical profile.
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