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Savchenko T.L. Determination of the main psychological factors of professional selfrealization of teachers. The article presents the results of a psychodiagnostic study aimed at
identifying the psychological factors of professional self-realization of teachers. The results
obtained were verified using regression analysis. Found that the most important are four factors:
scale of value orientations, self-efficacy, external negative motivation, scale of views on the nature
of man. These factors influence the professional self-realization of teachers, which, in turn, is the
summit of self-realization and disclosure of the creative and spiritual potential of a person. It is
obvious that the selected methods include indicators that can be considered as the expressed factors
of professional self-realization of teachers.
Key words: self-fulfillment, professional self-fulfillment of teachers, factors of professional
self-fulfillment, regression analysis.

УДК 159.923
Сердюк Л.З
СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ
Сердюк Л.З. Структура та функція психологічного благополуччя особистості. У
статті розглядається феномен психологічного благополуччя особистості як інтегральне утворення, що виражається в ступені її орієнтації на реалізацію основних компонентів свого позитивного функціонування, яка суб'єктивно сприймається як задоволеність собою та своїм
життям. Встанолено, що психологічне благополуччя особистості пов’язане із ціннісносмисловими орієнтаціями (життєвими цілями, процесом життя, результативністю життя) та життєстійкістю особистості.
Ключові слова: психологічна безпека, психологічне благополуччя, внутрішні ресурси,
особистий потенціал.
Сердюк Л.З. Структура и функция психологического благополучия личности. В
статье рассматривается феномен психологического благополучия личности как интегральное
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образование, которое выражается в степени ее ориентации на реализацию основных компонентов своего позитивного функционирования, что субъективно воспринимается как удовлетворенность собой и своей жизнью. Установлено, что психологическое благополучие личности связано с ценностно-смысловыми ориентациями (жизненными целями, процессом жизни, результативностью жизни) и жизнестойкостью личности.
Ключевые слова: психологическая безопасность, психологическое благополучие, внутренние ресурсы, личностный потенциал.

Вступ. Нестабільність економічних інститутів, фінансова напруженість,
зниження рівня та якості життя населення викликали в останні десятиліття значний науковий інтерес до проблеми психологічного благополуччя особистості
як необхідної умови її психологічної безпеки.
Найважливішим напрямом у досягненні психологічної безпеки особистості є визначення чинників внутрішньої рівноваги і розвитку особистості, що
сприяють її адекватній соціальній поведінці та самореалізації.
Об’єктом дослідження є психологічне благополуччя особистості.
Предметом дослідження є структура та чинники психологічного благополуччя особистості.
Мета дослідження – розкрити сутність, структуру і чинники психологічного благополуччя особистості.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Дослідженню означеної
проблеми присвячено значну кількість робіт [1-3; 6; 8; 11; 14; 16; 17 та ін.].
Із поняттям «психологічне благополуччя» особистості асоціюють цілий ряд
близьких за значенням понять: «психічне здоров'я», «позитивний стиль життя»,
«емоційний комфорт», «якість життя», «задоволеність життям» та ін.
Часто зазначені поняття співвідносяться з такою категорією, як «психічне
здоров'я». Описуючи критерії психічного здоров'я, дослідники головну роль
відводять психічній рівновазі і гармонійності організації психіки та її адаптивних можливостей, здатності до адекватної зміни поведінки відповідно до змін
оточення згідно із прийнятими морально-етичними нормами, почуття прихильності та відповідальності стосовно близьких, здатності реалізовувати свої життєві плани.
Зокрема, Р. М. Райан і Е. Л. Дісі вважають, що зв'язок між фізичним здоров'ям і психологічним благополуччям, є очевидним [7]. Хвороба часто викликає функціональні обмеження, які зменшують можливості для задоволеності
життям. Тому суб'єктивна життєздатність співвідноситься не тільки з такими
показниками психологічного благополуччя як автономія і позитивні взаєминами із оточуючими, але й із фізичними симптомами.
Аналіз досліджень і публікацій.
Теоретичну базу для розуміння феномена психологічного благополуччя
та його значення в самореалізації особистості закладено дослідженнями
К. Ріфф, С. Любомирського та ін. [12; 14], роботи яких присвячені вивченню
суб'єктивного благополуччя особистості, що містить поняття щастя, задоволеність життям, позитивна емоційність, психологічне здоров'я, стійкість духу тощо. Також у літературі зустрічається термін «суб'єктивне благополуччя», що є
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синонімом психологічного благополуччя [2].
Розбіжності дослідників психологічного благополуччя щодо його сутності і складових зумовлені, насамперед, тим, що воно оцінюється самою людиною
з позицій її цінностей і цілей. Оскільки останні завжди індивідуальні, то універсальної для всіх структури благополуччя не може бути. В такому разі, доцільно
вивчати чинники, що впливають на суб’єктивне відчуття задоволеності (екзистенціальне переживання людиною ставлення до власного життя).
Один із дослідників психологічного благополуччя Р.М. Шаміонов [5] визначає його як поняття, що виражає власне ставлення людини до своєї особистості, свого життя і процес, що має важливе значення з погляду засвоєння нормативних уявлень про зовнішнє та внутрішнє середовище, і характеризується
відчуттям задоволеності.
Психологічне благополуччя містить дві основні складові: превалювання
позитивних емоцій над негативними і позитивна оцінка свого життя. Таким чином, можливим є виділення двох компонентів психологічного благополуччя:
когнітивний (оцінка різноманітних аспектів буття) і емоційний (домінуюче
емоційне забарвлення ставлення до цих аспектів). Такий розподіл є відносно
цілісним з погляду розуміння взаємозв'язку компонентів [2].
Стосовно дослідження чинників психологічного благополуччя, то їх
пов’язують з такими особистісними характеристиками, як екстраверсія, оптимістичний стиль атрибуції й емоційна стійкість [13]; академічною успішністю [6];
досягненнями [17]. Також було встановлено, що особистісний потенціал психологічного благополуччя істотно залежить від життєвих обставин, зокрема рівня
соціальної підтримки [9; 6].
Виділяють такі соціально-психологічні чинники психологічного благополуччя: безпека і комфортність домашнього середовища; атмосфера любові, що
характеризується сімейними радощами, близькістю і гармонією; відкритість і
довірливість міжособистісних взаємин; батьківський контроль і включеність у
життя дітей; відчуття значущості в сім'ї; сімейна підтримка відносин з людьми і
видів діяльності дітей за межами сім'ї [11].
Також виділяють різні підходи до підвищення рівня задоволеності життям особистості: прямі, спрямовані на підвищення задоволеності життям, з метою формування більш адаптивних форм поведінки, взаємин і цілей [12]; непрямі, спрямовані на вивчення характеру стресора і його детермінант (наприклад, погана підтримка оточення, песимістичний атрибутивний стиль), з метою
підвищення задоволеності життям [10].
Інтегруючи різні теорії, пов'язані із психологічним благополуччям особистості, К. Ріфф пропонує узагальнену модель, до якої входять шість складових:
позитивне ставлення до себе і свого минулого життя; наявність цілей і захоплень, що надають життю смисл; здатність виконувати вимоги повсякденного
життя; почуття постійного розвитку і самореалізації; взаємини з іншими, пронизані турботою і довірою; здатність дотримуватись власних переконань [14].
Наявні концепції суб'єктивного благополуччя, в основному, створені в
контексті екзистенційно-феноменологічного підходу, але існують також оригі126
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нальні і самостійні моделі благополуччя. Наприклад, відповідно до моделі
А. В. Вороніної, психологічне благополуччя визначається як системна якість
людини, яка набувається нею у процесі життєдіяльності на основі психофізіологічного збереження функцій, проявляється в переживанні змістовної наповненості і цінності життя в цілому як засобу досягнення внутрішніх, соціально
орієнтованих цілей і служить умовою реалізації її потенційних можливостей і
здібностей [1]. П. П. Фесенко пропонує розуміти психологічне благополуччя як
конструкт, що відображає одночасно й актуальні, і й потенційні аспекти життя
особистості [3]. Причому, структури актуального та ідеального психологічного
благополуччя значущо різняться. У структурі актуального психологічного благополуччя найбільших величин досягають значення таких компонентів, як:
«особистісне зростання», «позитивні взаємини з оточуючими», «ціль у житті»;
ідеальне психологічне благополуччя найбільшою мірою пов'язане з високорозвиненим самоприйняттям, здатністю встановлювати і підтримувати довірливі
взаємини з іншими, наявністю цілей у житті та вміннями їх ефективно реалізовувати.
Розуміння структури психологічного благополуччя було розширено нами
значенням майбутньої перспективи та особистісних прагнень, що робить їх
компонентом структури психологічного благополуччя [16].
Таким чином, психологічне благополуччя можна визначити як інтегральний показник ступеня спрямованості особистості на реалізацію основних компонентів позитивного функціонування, а також ступеня реалізованості цієї
спрямованості, що суб'єктивно виражається у відчутті щастя, задоволеності собою і власним життям. Як інтегральне особистісне утворення психологічне благополуччя функціонує в динаміці і тому є мотиваційним параметром особистості, ступінь вираженості якого залежить від реалістичності, структурованості,
цілісності (узгодженості минулого, теперішнього і майбутнього), системи ставлень
людини та життєвої перспективи, що включає цілі, плани, цінності і прагнення.
Виклад основного матеріалу.
Наше дослідження полягало у виявленні особистісного потенціалу психологічного благополуччя студентів вищих навчальних закладів, оскільки для успішного оволодіння студентами вибраної спеціальності психологічне благополуччя відіграє величезну роль.
У досліджені взяли участь 120 студентів вищих навчальних закладів
м. Києва. Використовувались такі психодіагностичні методики: методика дослідження смисложиттєвих орієнтацій (Д. Крамбо та Л. Махолік в адаптації
Д.О. Леонтьєва); тест життєстійкості (С. Мадді, адаптований Д.О. Леонтьєвим,
О.І. Рассказовою); шкала психологічного благополуччя (К. Ріфф, модифікований варіант Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко). Обробка отриманих емпіричних
результатів здійснювалася за допомогою комп'ютерної програми для статистичної обробки даних SPSS Statistics 21.0.
Рівень вираженості показників психологічного благополуччя студентів
(за шкалою психологічного благополуччя К. Ріфф) наведено на рис. 1.
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Рис.1. Показники психологічного благополуччя студентів
Характерною ознакою отриманих результатів є те, що всі показники психологічного благополуччя мають рівень вище середнього у переважної більшості досліджуваних. Значення вище середнього за шкалою «позитивні взаємини з
оточуючими» мають 61,0 % досліджуваних; за шкалою «автономія» – 48,0 %; за
шкалою «управління середовищем» – 51,0 %; за шкалою «особистісне зростання» – 62,0 %; за шкалою «цілі в житті» – 59,0 %; за шкалою «самоприйняття» –
48,0 %. Разом з тим, із наведених даних видно, що для частини досліджуваних
характерні низькі значення показників «позитивні взаємини», «автономія»,
«управління середовищем» та «самоприйняття», які і є причиною того, що певна частина досліджуваних все ж мають значення показників психологічного
благополуччя нижче середнього.
Результати кореляційного аналізу, наведені в таблиці 1, свідчать про те,
що показники психологічного благополуччя досить сильно пов’язані із показниками смисложиттєвих орієнтацій (цілі у житті, процес життя, результативність життя) і, особливо, із життєстійкістю особистості.
Вираженість компонентів життєстійкості, як зазначає С. Мадді, є важливим для збереження здоров'я, оптимального рівня працездатності й активності в
стресогенних умовах життя.
Частотний аналіз даних показав, що серед досліджуваних значення вище
середнього за шкалою «включеність» мають близько 40,0 % досліджуваних; за
шкалою «контроль» – 45,0 %; за шкалою «прийняття ризику» – 30,0 %. Враховуючи отримані дані, слід зазначити, що більшість наших досліджуваних, на
жаль, не мають достатньої переконаності в тому, що можуть отримувати задоволення від власної діяльності та можуть мати відчуття власної безпеки.
Отже, наших досліджуваних можна характеризувати в цілому як таких,
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що мають довірливі взаємини з оточенням, розуміють, що людські взаємини
будуються на взаємних вчинках; вони є достатньо самостійними і незалежними,
здатними самостійно регулювати власну поведінку; здатні створювати умови і
обставини, відповідні для задоволення особистих потреб і досягнення цілей;
прогнуть до особистісного зростання; усвідомлюють цілі свого майбутнього.
Разом з тим, значна частина досліджуваних не впевнена в своїх можливостях
щодо досягнення своїх цілей.
Таблиця 1
Результати кореляційного аналізу показників психологічного благополуччя із смисложиттєвими орієнтаціями та життєстійкістю
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**. Кореляція значуща на рівні 0,01; *. Кореляція значуща на рівні 0,05

Проте, особистісна автономія, що полягає у здатності до самовизначення
своїх позицій, і є досить важливим конструктом [8], як бачимо з даних рис.1,
має найнижчі значення в структурі психологічного благополуччя особистості.
Кореляційні зв’язки «автономії» показують, що значення її найбільше пов’язане
із «самоприйняттям» (0,47, p<0,01), «осмисленістю життя»(0,45, p<0,01), «процесом життя»(0,41, p<0,01) та «результативністю життя»(0,41, p<0,01).
Оскільки поняття особистісної автономії пов'язане з формулюванням
«позитивного» образу людини [15], то її прояви пов'язані з підкресленням аспекту особистісного зростання, отже можуть бути одним із способів опису особистості, здатної самостійно визначати і регулювати власне життя.
Висновки
На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що психологічне
благополуччя особистості є необхідною умовою становлення суб'єкта і є невід'ємною стороною формування мотивації самореалізації особистості.
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Як інтегральне особистісне утворення психологічне благополуччя функціонує в динаміці і тому є мотиваційним параметром особистості, ступінь вираженості якого залежить від реалістичності, структурованості, цілісності (узгодженості минулого, теперішнього і майбутнього) системи ставлень особистості та її життєвої перспективи, що включає цілі, плани, цінності і прагнення.
Встановлено, що психологічне благополуччя особистості пов’язане із
ціннісно-смисловими орієнтаціями (життєвими цілями, процесом життя, результативністю життя) та життєстійкістю особистості. Тому психологічне благополуччя особистості можна вважати психологічною основою безпеки особистості, що виконує саморегулятивну функцію збереження цілісності і стабільності особистості як психологічної системи.
Особистісний потенціал психологічного благополуччя полягає в реалізації внутрішніх ресурсів, накопичених особистістю в результаті осмислення зв'язку свого минулого, теперішнього і майбутнього з точки зору реалізації своїх
можливостей і досягнення життєвих перспектив – резервів повноцінної реалізації в теперішньому та можливості розвитку своїх життєвих сил, трудових і духовних здібностей в майбутньому.
Перспектива подальших досліджень полягає в поглибленому вивченні
чинників зростання особистісної автономії та розробці прогностичних моделей
сприяння психологічному благополуччю особистості.
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Serdiuk L. The structure and function of psychological well-being. The article describes
the phenomenon of psychological well-being as an integral entity, manifested in a degree of
personal orientation towards implementation of the main components of positive functioning, as
well as a degree of implementation of this orientation, which is subjectively perceived as
satisfaction with one's own life and oneself. As an internal personal resource, psychological wellbeing is considered as the basis of personal psychological security.
As an integral personal entity, psychological well-being functions dynamically and therefore
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it is a personal motivational parameter, the degree of its expressiveness depends on realism,
structuring, integrity (consistency of the past, present and future), of the system of personal attitudes
and life perspectives, which includes goals, plans, values and aspirations.
The article determines that personal psychological well-being correlates with the valuesense orientations (life goals, a life process, efficiency of life) and personal resilience. Therefore,
personal psychological well-being can be understood as a psychological basis of personal security,
having a self-regulatory function of preserving of personal integrity and stability as a psychological
system.
The personal potential of psychological well-being means materialisation of innate resources
accumulated by a person as a result of comprehension of links between personal past, present and
future in terms of implementation of own capabilities and achievement of life prospects - reserves
of full realization in the present and possibilities of development of personal vital forces, labour and
spiritual capabilities in the future.
Key words: psychological safety, psychological well-being, innate resources, personal potential.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ АВТОНОМІЇ
ЯК КЛЮЧОВОЇ ОЗНАКИ САМОДЕТЕРМІНАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Чайка Г.В. Методологія дослідження особистісної автономії як ключової ознаки
самодетермінації особистості. В статті розглядається особистісна автономія з погляду теорії
самодетермінації. Показано, що рівень особистісної автономії визначає, на скільки особистість спирається у діях і вчинках при взаємодії з навколишнім світом з огляду на власний вибір. Визначено, з якими іншими особистісними конструктами, що розкривають «Я» особистості, пов’язані становлення та розвиток особистісної автономії. Визначені відповідні методики для взаємного дослідження особистісної автономії та пов’язаних з нею феноменів.
Ключові слова: особистісна автономія, самодетермінація, розвиток автономії, методичний інструментарій.
Чайка Г.В. Методология исследования личностной автономии как ключевого
признака самодетерминации личности. В статье рассматривается личностная автономия с
точки зрения теории самодетерминации. Показано, что уровень личностной автономии определяет, насколько личность опирается в действиях и поступках при взаимодействии с окружающим миром на собственный выбор. Определено, с какими другими личностными конструктами, раскрывающие «Я» личности, связано становление и развитие личностной автономии. Определены соответствующие методики для взаимного исследования личностной автономии и связанных феноменов.
Ключевые слова: личностная автономия, самодетерминация, развитие автономии, методический инструментарий.

Актуальність проблеми. Проблема автономії, тобто незалежності, існувала, мабуть, стільки, скільки існує людство. Необхідність автономії була усвідомлена ще в грецькій філософії Демократом і Сократом. Проте в останні десятиріччя в психологічній науці піднялася дискусія щодо поняття «особистісна
автономія», яка розуміється як особистісна незалежність у думках, діях, вчинках. Особливо глибоко ця тема дискутується в рамках теорії самодетермінації,
запропонованої Е. Десі та Р. Ріаном. У контексті такого підходу самодетермінація, або автономія розглядається як відчуття і реалізація свободи вибору людиАктуальні проблеми психології. Том V. Випуск 17
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