
Психологічні науки 

© Балашов Е. М. 
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013 Випуск 3 

УДК 159.923.2 

Едуард Михайлович Балашов, 

керівник відділу міжнародних зв’язків Національного університету 
“Острозька академія” 

 

ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  

У МІЖНАРОДНИХ ВОЛОНТЕРСЬКИХ ПРОГРАМАХ 
 

У статті проаналізовано теоретичні аспекти понять самореалізації 
студентської молоді і волонтерства. Створено теоретико-емпіричну модель 
самореалізації студентів у міжнародних волонтерських обмінних програмах.  

Ключові слова: волонтерство, самореалізація, міжнародна 
волонтерська програма, компоненти самореалізації. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Питання змісту 

самореалізації, закономірностей і механізмів її становлення та розвитку не 

привернуло до себе належної уваги психологів. Основною метою стає якомога 

повніше розкриття можливостей і здібностей особистості, її творчого 

потенціалу. Усе це висуває у низку актуальних проблему самореалізації 

особистості, її достатньо автономного самоствердження, самовиразу, 

саморозвитку. Аналіз теоретичних джерел дає підстави стверджувати, що 

актуальною є проблема створення психолого-педагогічних та соціальних 

передумов для самореалізації студентської молоді, її здатності правильно 

визначити мету самореалізації і способи її досягнення, належно оцінити 

досягнуте та, за потреби, скоригувати. Для її вирішення необхідним є 

теоретичне і практичне переосмислення парадигмальних основ освіти та 

виховання сучасної молоді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Для осмислення цієї 

проблеми велике значення мають праці вітчизняних і зарубіжних психологів: 

Л. Виготського, З. Карпенко, Г. Костюка, С. Максименка, В. Москальця, 
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І. Пасічника, Р. Павелківа, Р. Каламаж, М. Савчина, Т. Титаренко, Т. Щербан та 

ін., гуманістичні концепції відомих зарубіжних і вітчизняних учених, таких як 

Ш. Амонашвілі, К. Домбровський, А. Маслоу, М. Монтессорі, А. Мудрик, 

Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Сухомлинський та ін., у яких досліджено проблему 

особистості й її зростання, виокремлено прагнення до самовираження і 

самореалізації. 

Методологічні аспекти дослідження самореалізації як психологічного 

феномена розкрили в своїх працях відомі вчені-психологи Б. Ананьєв, 

К. Абульханова-Славська, Л. Виготський, В. Зінченко, О. Леонтьєв, 

С. Максименко, В. Москалець, В. Мясіщев, С. Рубінштейн, В. Рибалка, 

М. Савчин, а в останні роки – О. Баришева, Т. Більгільдєєва, Г. Гандзілевська, 

В. Зарицька, Н. Корчакова, Л. Левченко та ін. 

Питання самореалізації є актуальним у дослідженнях сучасних 

українських психологів. Так, В. Зарицька визначає самореалізацію як “процес і 

результат застосування особистістю у повсякденному житті та праці набутих 

компетенцій, удосконалення і розвиток їх включенням особистості до творчої 

діяльності й отримання від останньої не тільки користі для себе та інших, а й 

для внутрішнього задоволення”. Учена доводить, що повнота самореалізації 

залежить від рівня життєвої компетентності особистості [8, с. 13].  

Під психологічною самореалізацією особистості Г. Гандзілевська розуміє 

“заснований на рефлексії процес самопізнання, спонукальною силою якого є 

вибір цілей і шляхів реалізації своєї сутності, самовизначення та прагнення до 

самопрезентації, що передбачає оцінку на рівні переживання внутрішньої 

свободи, гармонії і задоволення від досягнення поставленої мети” [6, с. 17]. 

А. Лісниченко стверджує, що “самореалізація є усвідомленим, 

цілеспрямованим, активним самотворенням та самовиявленням особистості, що 

веде до саморозвитку”, і досліджує поняття творчої самореалізації, яка є 

“вільним, свідомим опредметненням сутнісних сил людини, втілюється в 

індивідуальній формі та виступає як внутрішній особистісний сенс [10, с. 8]. 
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В. Гупаловська досліджує професійну самореалізацію жінки. Вона 

доводить, що “самореалізація – це опредметнення сутнісного потенціалу 

особистості у різноманітній соціальній діяльності. Основними сферами 

самореалізації особистості є приватне життя і професійна діяльність”. 

Самореалізація розглядається нею як природна тенденція, психологічна 

потреба, як неодмінна мета особистісної активності й як результат діяльності 

людини в об’єктивному чи суб’єктивному світі [7, с. 90].  

Ж. Воронцова розглядає “самореалізацію особистості” як свідомий 

процес найбільш повного розкриття і зростання потенційних та спонукально-

мотиваційних сутнісних сил людини, що призводить до самоствердження 

власного “Я”. Вчена визначає, що самореалізація особистості складається із 

самоактуалізації (усвідомленого визначення індивідом мети життєдіяльності), 

самопізнання (самоспостереження, самоаналіз, самооцінка і самоконтроль), 

саморозвитку як самостійного накопичення теоретично-практичного досвіду 

(самоосвіта) та формування нових особистісних якостей (самовиховання) [5, 

с. 7]. 

Т. Вівчарик стверджує, що самореалізація особистості, яка є результатом 

взаємодії суб’єктивного, особистісного творчого начала і культурних умов, що 

її потребують, може вважатись завершеною, коли опредметнена творча 

діяльність поєднується з індивідуальними внутрішніми спрямуваннями 

особистості або індивідуаційним процесом [3, с. 9]. 

Наявні наукові доробки вітчизняних та зарубіжних учених надають змогу 

ознайомитися з основними концептуальними підходами до організації 

волонтерського руху в Україні, з деякими теоретичними аспектами цієї 

проблеми, з практичним досвідом організації волонтерських шкіл, проведення 

тренінгів, реалізації волонтерських програм у різних регіонах, конкретними 

формами роботи волонтерів, перевірених у дії. При цьому велике значення має 

вже накопичений досвід у психології, соціології, педагогіці, соціальній 

педагогіці, соціальній роботі, завдяки таким науковцям як О. Безпалько, 
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Р. Вайнола, І. Звєрєва, А. Капська, О. Карпенко, Н. Комарова, Т. Лях, Л. Міщик, 

О. Стецьков, С. Толстоухова, О. Яременко та ін. [2; 4]. 

Мета статті полягає у теоретичному дослідженні компонентів 

самореалізації студентів у міжнародних волонтерських програмах. Теоретичні 

дані свідчать про специфічні особливості самореалізації студентської молоді. 

Розширення сфери соціальної взаємодії, розвиток почуття психологічної і 

соціальної компетентності, динаміка процесу розвитку рефлексивної свідомості 

студентів здійснюється через самореалізацію у діяльності й апробацію власного 

“Я”. При визначенні джерел самореалізації студентів ми опиралися на 

методологічне положення, відповідно до якого проблема самореалізації 

студента повинна розглядатися за умови дотримання принципу єдності трьох 

основ буття людини: діяльність, свідомість, спільнота [9, с. 26]. Діяльність 

подано участю студента у міжнародній волонтерській програмі, а спільнотою є 

соціально-психологічне середовище, гостьова громада, група тощо.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

На основі проведеного аналізу літератури, а також констатувального 

етапу дослідження нами розроблено теоретико-емпіричну модель 

самореалізації студентської молоді у міжнародній волонтерській програмі, яка 

враховує відповідні складові програми, а також онтогенетичні закономірності 

самореалізації студентів, такі як психологічні механізми реалізації завдань 

міжнародної волонтерської програми та функціонально-структурні компоненти 

самореалізації студентів (мотиваційно-ціннісний, емоційно-вольовий, 

комунікативний і поведінковий) (див. рисунок).  

При побудові моделі використовувалися методологічні положення та 

принципи психології: принцип детермінізму, принцип єдності особистості, 

свідомості і діяльності, принцип розвитку, системно-структурний тощо [9, 

с. 26]. Подані у моделі компоненти міжнародних волонтерських обмінних 

програм виокремлено нами на основі емпіричного аналізу практики їх 

реалізації у Національному університеті “Острозька академія”, а також 

проведеного емпіричного дослідження на вибірці колишніх учасників 
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міжнародних волонтерських обмінних програм. Основними компонентами 

міжнародних волонтерських програм, що забезпечують самореалізацію 

студентів, виокремлено такі: суб’єкти соціально-культурного середовища, 

основні завдання програми, основні засоби реалізації завдань та основні 

психологічні механізми реалізації завдань. 

 
Рисунок – Теоретико-емпірична модель самореалізації студентів у міжнародній 
волонтерській програмі 

 

Основними завданнями психічного розвитку на етапі юнацького віку є: 

встановлення ідентичності як особистості, як майбутнього фахівця і 

громадянина, соціально-професійна адаптація, усвідомлення громадянських 

прав та обов’язків, соціальна відповідальність. Без виконання зазначених 

завдань неможливо розвинути такі особистісні, міжособистісні і суспільні 

компетентності, як суспільна спрямованість, міжкультурна толерантність, 

самопізнання тощо. 

Волонтерські програми заохочують учасників задавати питання, 

дискутувати та приходити до консенсусу щодо різноманітних соціогенних 



Психологічні науки 

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013 Випуск 3 

проблем розвитку людини. Основними завданнями обмінних програм між 

Канадою й Україною є: 

 заохочення учасників до вивчення суспільного устрою країн-партнерів і 

формування спрямованості на усвідомлення й активізацію власної 

громадянської позиції; 

 активне розширення уявлень, знань та інтересів, тобто кругозору 

учасників; 

 заохочення розуміння проблем громади у Канаді й Україні, а також 

ролей, які відіграє молодь у створенні та розвитку зрівноваженого і 

збалансованого суспільства; 

 формування в учасників розуміння та поваги до особливостей інших 

культур, традицій і громад, у яких відбувається програма, тобто набуття 

міжкультурної толерантності; 

 розвиток самопізнання студентів, усвідомлення власної гідності, що є 

невід’ємними компонентами психічного життя особистості та сприяють її 

повноцінному функціонуванню в умовах певного середовища; 

 сприяння професійному самовизначенню учасників за допомогою 

розвитку таких якостей і навичок, як критичне мислення, ефективне 

використання часу, уміння розв’язувати конфлікт та знімати стрес, 

організаційні здібності, лідерство, вивчення іноземної мови тощо [17, с. 14]. 

Основними суб’єктами соціокультурного середовища є: гостьова громада, 

тобто місто, у якому відбувається програма; гостьова родина, у якій проживає 

волонтер упродовж участі у програмі; партнер волонтера – учасник із країни 

обміну; керівники програми.  

Практичним утіленням концепції волонтерської праці є робота в групі 

(навчання основ групової співпраці), проживання з партнером по програмі 

(cоunterpart) у гостьовій родині (host family) і в громаді (host community). Група 

складається з 18 волонтерів, половина з яких представляє Канаду, а друга 

половина – Україну. Усі учасники мають відповідати певним вимогам, а саме – 

бути віком від 17 до 27 років, демонструвати активність у громадському житті 
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своєї країни, представляти різні економічні, соціальні, культурні, релігійні та 

мовні верстви населення. Канадські учасники допомагають українським 

пристосуватися до канадського стилю життя й устрою, і навпаки, українці 

допомагають канадцям пристосуватися до проведення програми в Україні. 

Праця у групі допомагає розвинути організаційні, лідерські та комунікативні 

навички учасників. Під час виконання групових проектів волонтери мають 

змогу вчитися один від одного, а отже, розвиватися. Участь у таких проектах 

спонукає отримувати більше знань, відкривати і реалізовувати власні 

можливості.  

Гостьова громада забезпечує волонтерів робочими місцями та стимулює 

їх процес адаптації до нових соціокультурних умов, а гостьова родина, що є 

інтегральною частиною цього середовища, забезпечує включення волонтерів у 

суспільне життя, а також вивчення соціально-культурних особливостей цього 

суспільства. Вагому роль у забезпеченні ефективності обмінних програм 

відіграють керівники групи, або так звані “супервайзори”, які фактично 

визначають засади йі основні психологічно-педагогічні механізми процесу 

перебігу програми, визначають тактичні і стратегічні цілі групи, а також 

успішність програми у сенсі виконання завдань, поставлених партнерськими 

організаціями. Група очолюється двома керівниками, які представляють 

українську та канадську сторони і пройшли спеціальну методичну підготовку 

для виконання необхідних завдань, дотримання етичних та професійних норм у 

роботі з учасниками програми, забезпечення расової, гендерної і релігійної 

рівноправності у групі.  

У структуру функцій керівника групи входять такі види діяльності, як 

адміністративна, стратегічна, консультативна, комунікативна, дисциплінарна, 

виховна, психотерапевтична; загальне керівництво групою, планування; 

стимулювання та контроль.  

У психологічній побудові діяльності керівника групи волонтерів можна 

виокремити такі компоненти: 
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– пізнавальна взаємодія з волонтерами, що має на меті цілісно 

відображати проблемні ситуації, які виникають у групі; 

– творча взаємодія з волонтерами, тобто підготовка програми прийняття 

рішень у групі; 

– організаторська взаємодія, під час якої керівники групи формують у 

волонтерів адекватний образ щодо діяльності й активізують їх мотиваційну 

сферу [1, с. 52]. 

Об’єктивна внутрішня реалізація волонтерів залежала від наявності та 

взаємодії під час програми всіх зазначених суб’єктів соціокультурного 

середовища.  

Волонтерські робочі місця визначені ключовим засобом програми, що 

допомагає учасникам установлювати контакти з представниками 

соціокультурного середовища, опановувати нові професійні навички, розвивати 

почуття відповідальності, вимогливості до себе, своєї поведінки, діяльності, а 

також активізувати організаторські здібності і дисципліну.  

Обов’язковим структурним компонентом міжнародних волонтерських 

обмінних програм є неформальна освіта, котра не має вікових, професійних чи 

інтелектуальних обмежень для учасників. Реалізація процесу неформальної 

освіти, як правило, не передбачає формального оцінювання досягнень 

учасників, вимагає застосування інноваційних підходів, апробації новаторських 

методик та технологій навчання. Освітні проекти й особистий соціальний 

проект кожного учасника програми, який він повинен підготувати під час 

програми, належать до сфери неформальної освіти. Принципи неформальної 

освіти у міжнародних волонтерських обмінних програмах, що полягають у 

вивченні засад розвитку демократії, громадянського суспільства, лідерства, 

швидкої реакції на вимоги ринку праці, сприяють підвищенню самооцінки, 

розвитку почуття причетності і солідарності, оптимальному поєднанню 

свободи та відповідальності, що, у свою чергу, призводить до повнішого 

об’єктивного внутрішнього задоволення студента, тобто самореалізації. 
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Зазначені суб’єкти, засоби і завдання міжнародної волонтерської 

програми за допомогою основних психологічних механізмів реалізації цих 

завдань, таких як актуалізація потреби у самопізнанні та самореалізації, 

актуалізація соціогенних потреб, адаптація, рефлексія та групова динаміка, 

складають, на нашу думку, блок чинників, які призводять до найбільш повного 

опредметнення особистості у результаті динамічної співпраці з навколишнім 

соціокультурним середовищем у програмі, тобто до самореалізації студента.  

Самопізнання ми розглядаємо, насамперед, як пізнання особистістю своїх 

внутрішніх можливостей, на основі яких будуються життєві плани, котрі 

передбачають зміни існуючого соціального статусу на бажаний. Вивченням 

проблеми самопізнання займалися такі вчені як Н. Гуткіна, А. Захарова, І. Кон, 

А. Ліпкіна, В. Столін, А. Бандура (механізми самопізнання), Н. Пеньковська 

(самопізнання як елемент рефлексії), І. Чеснокова (рівні самопізнання) та ін. 

[11, с. 9]. 

Самопізнання передбачає опредметнення сутності особистості новим 

змістом і знаходиться у тісному структурному зв’язку із самореалізацією. 

Самопізнання є структурною одиницею процесу самореалізації та 

найважливішою детермінантою для вибору цілей діяльності особистості. 

Соціогенні потреби особистості виникають у соціальній структурі 

особистості під впливом соціальної ситуації. Неодмінною умовою їх 

задоволення є інша людина або група, з якими суб’єкт прагне встановити певні 

стосунки. У науковій літературі існують різні підходи до розуміння самого 

поняття соціогенних потреб та їх класифікацій. До соціогенних потреб 

належать потреби, спрямовані на благо інших людей (благородність, 

справедливість, захист інших, турбота про інших, принесення іншим 

задоволення); потреби в соціальних стосунках, спрямованих на благо інших і 

самого себе одночасно (обмін думками, бесіда, співпраця, сімейне щастя, 

дружба, любов); потреби у соціальних відносинах, спрямовані на самого себе 

(самоствердження, незалежність, свобода) [12, с. 29].  
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У нашому розумінні, говорячи про соціогенні потреби, ми маємо, 

насамперед, на увазі потреби, задоволення яких є сенсом життя та призводить 

до самореалізації особистості – громадсько-політична діяльність, збільшення 

доходів і кар’єра, підвищення рівня освіти та кваліфікації, творчість у науці, 

техніці і мистецтві. Вважаємо, що актуалізалізація соціогенних потреб у 

результаті взаємодії особистості із соціокультурним середовищем є основою 

соціального самовизначення й успішної соціальної самореалізації особистості 

[15, с. 22]. 

Дослідженням проблематики адаптації займались багато відомих 

представників психологічної науки [14]. Психологічною адаптацією 

особистості називають систему заходів, спрямованих на формування в особи 

здатності пристосовуватися до існуючих у суспільстві вимог та критеріїв за 

рахунок присвоєння норм і цінностей цього суспільства [16, с. 347]. З 

психологічної точки зору загальний процес адаптації є складним явищем, яке 

має певну структуру та складається з багатьох незалежних процесів. 

Виокремлюють адаптацію енергетичну (відображає ресурсні можливості 

організму), до середовища (відносини людини і зовнішньо-предметних умов, 

які її оточують), діяльнісну (здатність людини до виконання дій, що складають 

основу відповідної діяльності), соціальну (входження людини до нового 

соціального середовища) та особистісну (загальний результат адаптації, коли 

людина відчуває психологічний комфорт від ситуацій свого життя, сприймає її 

як конструктивно значущу, яка відкриває перспективи подальшого розвитку). 

Показниками особистісного рівня адаптації студентів у волонтерській програмі 

є зниження особистісного рівня тривожності, домінування позитивних емоцій, 

відсутність бажання змінювати життєву ситуацію, стійка адекватна самооцінка, 

упевненість у собі, у власних силах, у здатності вирішувати власні проблеми 

тощо, що відображає всі вищеназвані види адаптації, а тому її аналіз є 

важливим для нашого дослідження.  

Оскільки адаптація передбачає засвоєння і пристосування до вже 

існуючого у суспільстві, ми вважаємо, що це поняття є протилежним до 
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самореалізації особистості, яка передбачає реалізацію себе у соціумі. Однак, 

самореалізація студента у міжнародній волонтерській програмі неможлива без 

пристосування до умов навколишнього соціокультурного середовища, а тому в 

нашому дослідженні вивчення психологічного механізму адаптації є 

необхідним, і дослідити феномен самореалізації без нього неможливо. 

Ще одним важливим механізмом самореалізації студента є рефлексія, 

тобто, з точки зору соціальної психології, усвідомлення суб’єктом того, як він 

сприймається й оцінюється іншими людьми та групами, роздуми про власний 

психічний стан, ставання об’єктом власного спостереження. Рефлексія змінює 

погляди студентів на навколишній світ і розвиває мислення, спілкування та 

самосвідомість [13, с. 90]. Вона є критичним і творчим переосмисленням світу 

й уявлень про себе як носія визначених стереотипів, у результаті чого 

розвивається самосвідомість особистості як найвища форма розвитку психіки, 

підвищується активність особистості до реалізації власного образу у 

соціокультурних умовах, тобто здатність до самореалізації [11, с. 15]. 

Групова динаміка є також важливим психологічним механізмом 

самореалізації студента у міжнародній волонтерській програмі. Вона 

характеризує сукупність процесів, що відбуваються всередині групи, таких як 

групова згуртованість, співвідношення формального і неформальних лідерів, 

розподіл влади, процес прийняття рішень тощо.  

Праця у групі та групова динаміка є по суті конфліктною для учасників, 

оскільки, з одного боку, індивід потребує інших для реалізації власних 

загальних або конкретних цілей, а з іншого – намагається зберегти власну 

свободу і незалежність. Часто від успішного подолання такої конфліктної 

ситуації у групі, а також від участі у спільній діяльності, де виявляється 

значущість кожного та залежність успіху групи від індивідуального успіху, 

залежить оптимальність суб’єктивного внутрішнього задоволення учасника від 

участі у програмі.  

Висновки. У моделі нами було виокремлено такі основні компоненти і 

показники компонентів самореалізації студента, як мотиваційно-ціннісний 



Психологічні науки 

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013 Випуск 3 

(система соціальних та індивідуальних мотивів, ієрархія потреб, ієрархія 

цінностей), емоційно-вольовий (самооцінка, локус контролю, відповідальність, 

самоефективність), комунікативний (комунікативні здібності, організаторські 

здібності) і поведінковий (професійна реалізація, громадська активність, 

установка на самостійність та відповідальність, внутрішнє задоволення).  

Самореалізацію студента у міжнародній волонтерській програмі ми 

розглядаємо як результат динамічної взаємодії студента з навколишнім 

соціокультурним середовищем, що виявляється у зростанні його громадської 

активності, об’єктивній професійній реалізації, відчутті внутрішнього 

суб’єктивного задоволення через актуалізацію потенційних можливостей у 

мотиваційно-ціннісній, емоційно-вольовій, комунікативній і поведінковій 

сферах. 

Узагальнюючи зміст вищевикладеного, ми вважаємо, що теорія 

самореалізації не може сприйматися як завершена та систематизована 

концепція з причини відсутності розгорнутих результатів конкретних науково-

психологічних досліджень. Разом із тим, відкриття феномену самореалізації 

студента – це нова сторінка психологічної науки насамперед тому, що людині у 

процесі її формування і виховання надається новий статус – незалежної, з 

високим творчим потенціалом особистості, яка перш за все має сподіватись на 

власні сили, розум, енергію. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Проведені 

дослідження не дають вичерпного аналізу аспектів проблеми самореалізації 

студентської молоді у міжнародних волонтерських програмах. Передбачається 

продовження науково-дослідної роботи й аналізу психологічних компонентів і 

сфер самореалізації студентської молоді за допомогою її подальшого морально-

патріотичного виховання у міжнародних волонтерських обмінних програмах, а 

також теоретична розробка і практична апробація відповідних програм і 

моделей розвитку компонентів мотиваційно-ціннісної, емоційно-вольової, 

комунікативної та поведінкової сфер студентської молоді. 
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Балашов Э. М. Теоретическо-эмпиричечкое обоснование модели 
самореализации студенческой молодежи в международных волонтерских 
программах 

В статье рассмотрены теоретические аспекты понятий 
самореализации студенческой молодежи и волонтерства. Создана теоретико-
эмпирическая модель самореализации студентов в международных 
волонтерских обменных программах.  

Ключевые слова: волонтерство, самореализация, международная 
волонтерская программа, компоненты самореализации. 

 
Balashov E. M. Theoretical and empirical substantiation of the model of 

student’s self-realization in international volunteer programs 
The theoretical aspects of self-realization of students and volunteerism have 

been analyzed in the article. The theoretical and empirical model of the students’ 
self-realization in international volunteer programs has been developed.  

Key words: volunteering, self-realization, international volunteer program, 
spheres of self-realization. 

 


