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УДК 159.923.2 

Л.В. Мар'яненко 

П С И Х О Л О Г І Ч Н А СТРУКТУРА САМОРЕАЛІЗАЦІ Ї У Ч Н Я 

В НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ Д І Я Л Ь Н О С Т І 

Л.В. Мар'яненко. Психологічна структура самореалізації учня в 
навчально-пізнавальній діяльності. Виокремлюється три етапи пізнаваль
ної діяльності: інформаційно-пізнавальний; ідеально-конструктивний; ре
ально-конструктивний етап. Визначається, що пізнавальний компонент са
мореалізації вміщує в собі такі складові: теоретично-пізнавальну; експери
ментальну; аналітично-структурну. Виокремлюються такі ланки діяльніс-
ної самореалізації у пізнавальній діяльності: формування проблеми, пошу
ково-пізнавальна активність, духовно-творчий етап. Самореалізація зале
жить від таких критеріїв: організаційних,діяльнісно-творчих, суб'єктно-
особистісних, результативно-пізнавальних. На цій основі будується і пси
хологічна структура самореалізації: мотиваційна, операціональна, особи-
стісна, результативна. 

Ключові слова: Структура пізнавального компоненту самореалізації: 
теоретично-пізнавальна складова, експериментальна складова, аналітич
но-структурна складова; діагностичні критерії самореалізації; самореалі-
зація у структурі пізнавальної діяльності; ланки самореалізації в процесі 
творчої пізнавальної діяльності; психологічна структура самореалізації. 

Л.В. Марьяненко. Психологическая структура самореализации уче
ника в учебно-познавательнойдеятельности. Выделяются три этапа по
знавательной деятельности: информационно-познавательный; идеально-
конструктивный, реально-конструктивный. Определяется, что познаватель
ный компонент самореализации имеет в себе такие составляющие: теоре
тико-познавательную, экспериментальную, аналитико-структурную. Выде
лены такие звенья деятельностной самореализации именно в познаватель
ной деятельности: формирование проблемы; поисково-познавательная ак
тивность, духовно-творческийетап. Самореализация зависит от таких 
критериев: организационных; деятельностно-творческих; субъектно-лич-
ностных; результативно-познавательных. На этой основе строится и пси
хологическая структура самореализации: мотивационная; операциональ
ная; личностная; результативная. 

Ключевые слова: Структура познавательного компонента в само
реализации: теоретико-познавательная, экспериментальная и аналитико-
структурная составляющие. Диагностические критерии самореализации; 
самореализация в структуре познавательной деятельности; звенья само
реализации в процессе творческой познавательной деятельности; психо
логическая структура самореализации. 

Постановка проблеми. Набуття самореалізації учня в процесі навчання, 

а саме - діяльнісноїсамореалізації- ця проблема залишається актуальною як 

для педагогів, які намагаються досягти високої успішності своїх учнів, так і 

для психологів, які займаються науковими розробками, оскільки проблема 
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самореалізації поки що не досліджена в повній мірі, існує багато теорій, тео

ретичних і прикладних розробок, але й досі залишаються нерозв'язаними 

питання, як побороти невпевненість, внутрішню загальмованість і блокаду 

саморозкриття здібностей, як досягати вміння проявити свої таланти, розкри

ти повністю через самореалізацію свій творчий потенціал. 

Завдання дослідження: 1) Здійснити теоретичного аналізу про

блеми самореалізації особистості. 2) Розкрити гносеологічний бік про

блеми самореалізації особистості учня в процесі пізнання і пізнавальної 

діяльності. 3) Обґрунтувати психологічну структуру самореалізації учня в 

навчально-пізнавальній діяльності 

Розробка проблеми самореалізації особистості. Самодетерм і на

ція і самовизначення - ці два терміни в науково-психологічному обігу на

були відмінних смислових нюансів. Термін самодетермінаціїмає значення 

самоспричинення-самоспричинювання-самопокладання (усього себе по

кладання), це означає, що на будь-яку справу відважується глибинне "Я" 

людини, яке визначає вибір і якість здійснення завдання або вчинку. Дру

гий план, друга лінія особистості - саморозвиток-самопобудова-активність-

самореалізація-самоздійснення. Отже, спочатку, перш ніж досягти само

реалізації, в самовираженні, поведінці, активності суб'єкта діяльності має 

здійснитися перша лінія особистості - самодетермінація, тобто діяльність 

на рівні задуму: самоспричинювання, каузальність, самодетермінація, потім 

-друга л інія-д іяльність нарівні втілення: самореалізація, самоздійснен-

ня. Саморозвиток, саморозгортання, саморозкриття талантів водночас і 

передує самореалізації, і здійснюється в процесі самореалізації. Ця взає-

мообумовленість є проблемою становлення і формування самореалізації. 

Самоздійснення - процес розгортання людських потенцій протягом життя 

[8, с. 69-110]. На думку Пророк Н.В. саморозвиток відбувається через 

самореалізацію, як її результат. Форми саморозвитку - самовдосконален

ня, самоактуалізація, самореалізація [14, с.335-378]. За А. Маслоу - са-

мореалізація - це досягнення досконалості у тому, що людина здійснює. 

Можна зробити щось зверхньо і поверхово і це також видається як деяка 

самореалізація, яка насправді є "квазісамореалізацією". А можна досягти 

справжньої самореалізації через самоактуалізацію, в такому разі соціаль-

на спільнота зазвичай визнає цю самореалізацію як талановитий здобуток 

людства (Леоньтьєв Д.О.) [10, с. 156-176]. 

Розробляючи проблему особистісної самодетермінації, ми дійшли 

висновку, що вона власне є першим етапом справжньої самореалізації. 

На думку Р. Райана і Е. Десі: самодетермінація - здатність втілювати свою 

свободу, вибір дій, вчинків, не зважаючи на вплив зовнішніх і внутрішніх 

детермінант [5]. А. Бандура вважає, що самодетермінація проходить або 

через відповідальність, або через тривогу. Людина, перебуваючи у своїй 
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поведінці, або діяльності, завжди змушена робити вибір: пасивність або 

активність; добро або зло. Свобода визначається як здатність людини дія

ти не за зовнішніх детермінант. Основою здатності до свободи і до життє

діяльності є сформовані переконання про себе і про оточуючий світ, що і 

покладається в основу самодетермінації [15]. 

Д.О. Леонтьєв вважає, що основною умовою самодетермінації і са

мореалізації особистості є наявність особистісного потенціалу [10, с. 156-

176]. Виокремлюються такі характеристики особистісного потенціалу як 

основи самодетермінації, саморозкриття, самореалізації і самоздійснення, 

як вміння самовизначатися, саморозвиватися, накопичувати власний досвід, 

самореалізуватися в діяльності. Самореалізаційний потенціал включає в себе: 

активність, розвиток, інтеграцію, самодетермінацію (визначення свободи у 

творчості), саморегуляцію, самовдосконалення, цілісність [1, с.40-47]. 

Пізнання, пізнавальна діяльність є обов'язковим компонентом у до

сягненні самореалізації особистості. Чим більше людина пізнає, тим більше 

в ній розвивається потреба в самореалізації. Потреба в самореалізації - це 

потреба в суспільній діяльності, потреба бути потрібним, необхідним для 

суспільства, для людей. Також самореалізація передбачає досягнення пев

них результатів, вона обов'язково відбувається на рівні суб'єкта у вигляді 

творчих досягнень. Самореалізація іде від особистості, ініціюється особис

тістю і є її активністю. Потреба всамореалізації є одниміз мотивів творчості і 

водночас - поштовхом для розвитку особистості [3, с.37-45; 4,с. 100-110]. 

Виокремлюються наступні етапи досягнення самореалізації: 1) потреба в 

самореалізації; 2) вміння і здатність до знайдення протиріч, чутливість до 

проблем; 3) пізнавальна і творча активність; 4) самореалізація в результатах 

(розв'язання проблем, високий рівень досягнень, досягнення успіху). 

В психологічній літературі також зазначається, що в самореалізації 

вирішальну роль відіграє свідомий вибір вищого рівня саморегуляції 

суб'єкта, його самодетермінація як екзистенційність [3, с.37-45]. Перед 

тим, як успішно здійснювати діяльнісну самореалізацію, у суб'єкта має 

бути сформована готовність до неї. Готовність до самореалізації включає 

в себе: 1) ставлення до себе (образ ідеального "я " , усвідомлення своїх 

можливостей, самооцінка здатності розв'язувати надзавдання (таке зав

дання, яке інші розв'язати не можуть)); 2) спрямованість на самореаліза

цію (мотив і потреба творчості, бажання самовираження у творчості); 3) 

пізнавальні і творчі здібності - фундамент самореалізації; 4) операційна 

система самореалізації (інструментарій), тобто сформованість пізнаваль

них процесів, інтелектуальних і творчих операцій і вмінь; 5) досвід, наста

нови, диспозиції, настанова на самореалізацію - запуск механізмів на са

мореалізацію за сприятливих умов. Основним засобом самореалізації є 

особистісна активність [2, с. 105-110]. Досягнення стану самореалізації 
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розглядається через феномен неадаптивної активності. Виокремлюється 

особистісна самореалізація і професійна (діяльнісна) самореалізація. На 

рівні цих видів самореалізації виокремлюється також і суспільна саморе

алізація. Отже, існує принаймні, три види самореалізації: особистісна, сус

пільна, діяльнісна. Всі три види самореалізації взаємопов'язані із само-

здійсненням [7, с. 337-346]. 

Особистісна самореалізація розглядається як умова досягнення осо

бистішого зростання. Самореалізація входить до особистішої зрілості разом 

із самотрансценденцією. Самореалізація включає предмету і непредметну (ду

ховну) реальність. Самотрансценденція регулює духовну реальність, яка на

дихає, надає ідеї, спрямовує. Самотрансценденція, яка входить до самодетер

мінації, пояснює зв'язок з Богом, народження ідей, думок, творчих задумів. 

Самотрансценденція забезпечує інсайт (духовність як народження ідей, ду

мок, задумів). Самореалізація відбувається у площині інтенції, творчого по

риву, активності. Діяльнісна самореалізація відбувається в рамках різних діяль

ностей: духовної (Богопізнання, духовні практики), душевної (наука, любов), 

творчої (наука, мистецтво), життєтворчої (особисте життя). 

Зв'язок самореалізації будь-якого виду і самодетермінації полягає в 

тому, що самодетермінація - це самовизначення як самездійснювати са-

мореалізацію з урахуванням духовних законів і Закону Божого, що їх спо

відує особистість як власну глибинну сутність. При самодетермінації лю

дина усвідомлює свою ідентичність і визначає пошукову активність пев

ної інформації, спрямованої на розв'язання зазначеної нею проблеми. Са

модетермінація конкретизує готовність до самостійної творчо-пізнаваль

ної діяльності. При цьому співвідносяться такі моменти, як "хочу-можу-

вимагають-повинен для Бога, або повинен для моралі - повинен для лю

дей" Тут підключається світогляд в тому різновиді, який обрала людина. 

Крім того, самодетермінація забезпечує вибір самостійних рішень на ос

нові важливих цілей. Самореалізація в пізнавальній діяльності, професійній 

діяльності і в будь-якій іншій діяльності є процесом, який сприяє станов

ленню поряд з професійною діяльністю і пізнавальної діяльності, процесів 

мислення (Коростильова Л.А, 2004; Луньов В.Є., 2014) [5;11]. Для само

реалізації необхідним є усвідомлення життєвих цілей.Самореалізація в будь-

якій діяльності обов'язковим компонентом включає пізнання. 

Самореалізація активізує орієнтацію особистості на власні можли

вості: здібності та мотиви. Глибинні умови самореалізації - це риси, що 

сприяють самореалізаці ї- вольові, моральні і духовні якості особистості, 

а також можливості, які забезпечують досягнення самореалізації: особис

тіший потенціал і здібності. 

Для прояву самореалізації необхідними є: потреба особистості в 

самореалізації; наявність адекватне самоставлення. Потреба у самореалі-
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зації запускає самодетермінацію, як процес сутнісного самовизначення і 

залежить від особистісного потенціалу. Адекватне самоставлення забез

печує правильне визначення особистістю власних сутнісних сил. 

Самореалізація може бути і ціллю, і засобом, і процесом, і результа

том діяльності. Самореалізацію можна визначати як спосіб функціонуван

ня і розвитку особистості, можна водночас розглядати в трьох класах 

психічних явищ: процес, стан і властивість суб'єкта. Самореалізація як 

результат визначається в критеріях: успіх-неуспіх. С.І. Кудінов виокремив 

дві форми самореалізації: зовнішню і внутрішню. Крім того, дослідник 

виділяє три види самореалізації: діяльнісну, соціальну і особистісну. Діяль

н іша самореалізаціяпідкреслює той факт, що самовираження суб'єкта 

відбувається в різних видах діяльності (навчальна, пізнавальна, творча, 

професійна діяльність) при досягненні нею компетентності, така самореа

лізація проявляється зазвичай у вигляді об'єктивації. Соціальна самореал

ізація - проявляється в гуманітарній місії особистості, вона часто прояв

ляється у вигляді персоналізації. Особистісна самореалізація виявляється 

у самовдосконаленні, досягненні особистісного зростання, саморозкритті 

учнем власного особистісного потенціалу, результатом особистішої са

мореалізації є саморозвиток [7, с. 337-346]. Особистісна самореалізація 

- це властивість по самовдосконаленню особистості. Особистісна само

реалізація індивідуальна у визначенні долі, у прагненні досамоздійснення 

в життєдіяльності. Самореалізація має змістові, процесуальні і результа

тивні аспекти. Самореалізація передбачає цілісність особистості і її досяг

нення. Для результативних досягнень людина має бути не тільки цілісною, 

але і суб'єктом діяльності, тобто - ініціатором активності. Цілісність вияв

ляється в тому, що активність особистостівідповідає її моральним або ду

ховним переконанням, принципам. Головний мотив при діяльнісній са

мореалізації - це високі досягнення в діяльності, успіхи. Самореалізація пе

редбачає самовдосконалення у фізичному, моральному, індивідуальному, 

духовному аспектах. Самореалізація - це етап самоздійснення. Самореаліза

ція розгортається через діяльність, але не всяку, а самодетермінувальну. 

Виокремлюються такі етапи особистішої самореалізації: 1) активі

зація "Я-образу" (усвідомлюється потреба, інтерес, мета, сконцентровується 

воля); 2) розгортання самореалізації (в процесі розгортання активізується 

самопізнання, самоконтроль, самовираження); 3) розв'язання проблеми 

самореалізації (зняття самореалізації); 4) результативні наслідки саморе

алізації (самоздійснення, самоствердження, саморозвиток). 

Також розглядаються етапи діяльнішої самореалізації, а саме: 1 етап 

- самоактуалізація можливостей (активізація здібностей); 2 етап - матеріал

ізація знань, умінь, навичок (пізнавальна діяльність, творчість, самодіяльність); 

З етап - розв'язання поставленого завдання на високому рівні досягнення, 
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здійснення потреби до нової самореалізації, чим стимулюється саморозви

ток особистості в процесі діяльністної самореалізації, продовження пізна

вальної і творчої діяльності, подальше цілепокладання [10, с. 156-176]. 

Самореалізація учня у пізнанні (гносеологічний аспект). Для 

того, щоб зрозуміти, за яких внутрішніх і зовнішніх умов здійснюється 

самореалізація учня в процесі навчання, необхідно розібратися в термінах 

і поняттях, які впливають на його самореалізацію. 

Учень, як суб'єкт пізнавальної діяльності ініціює пізнавальну і творчу 

активність, волю, прагнення до пізнання, творче ставлення. Самореалізація 

у навчально-пізнавальній діяльності передбачає: ефективність (персональні 

досягнення), цілісність, майстерність, креативність, інтелектуальні і пізна

вальні здібності: (вдосконалювання знань, творчість, реалізацію задумів); 

компетентність, стійкість до емоційного вигорання. Перетворення учнем 

актуальної навчальної або пізнавальної діяльності в творчо-пізнавальну, спря

мовану на реалізацію віднайденого пізнавального протиріччя відкриває роз

виток можливості до продуктивної самореалізації, стимулює появу смислів 

особистісного зростання і пізнавальних мотивів, сенситивність до власних 

можливостей, чутливість до проблем. Розвиток самореалізації і становлен

ня пізнавальної діяльності взаємозумовлені. Адже пізнавальний аспект, як 

зазначалося вище, займає чільне місце в структурі самореалізації. Для роз

витку самореалізації необхідно досягати певної сформованості пізнавальної 

діяльності, а для становлення і розвитку пізнавальної діяльності необхідним 

є досягнення і здійснення самореалізації особистості, водночас і як резуль

тативного компоненту пізнавальної діяльності, і як риси особистості. 

Пізнавальна діяльність учня розглядається нами як збагачуючий 

різновид його навчальної діяльності і спрямована вона на задоволення 

його пізнавальної потреби. Пізнавальна діяльність, як навчальна, так і по-

занавчальна, - відбувається в соціальному і соціально-історичному вимірі. 

Пізнавальна діяльність завершується одержанням деякого результату, який 

на початку існує у вигляді задуму. Пізнавальна діяльність у вимірі саморе

алізації заключає в собі цілепокладання і реалізацію цілі. Самореалізація 

учня в процесі пізнавальної діяльності відбувається і в самостійній поста

новці ним цілі, і в досягненні результату, причому успішного, навіть ви-

датного, такого, що визнається оточенням як досягнення успіху. 

Пізнавальна діяльність, що введена в енергетичне поле самореалі

зації, має декілька етапів. При інформаційно-пізнавальному етапі пізна

вальної діяльності в досягнення пізнавального результату входять такі дії, 

як пошук, знайдення знань, їх накопичення, переробка потрібної інфор

мації. При ідеально-конструктивному етапі пізнавальної діяльності учень створює 

творчий план, проект, власне бачення проблеми, її постановку і розв'язання завдання 

поки що в задумі. Реально-конструктивний етап пізна-
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вальної діяльності, це власне творчий етап. Він являє собою втілення заду

му, реалізацію сутнісних сил учня - це етап досягнення самореалізації у 

пізнавальній діяльності учня (самоактуалізація, успіх, досягнення). Отже, 

самореалізація в навчально-пізнавальній діяльності включає в себе матер

іальне і ідеальне, духовні і виконавчі компоненти, тобто задум і втілення. 

Самореалізація учня на інформаційно-пізнавальному етапі пізнаваль

ної діяльності - це власне здобуття знань. Учень як суб'єкт навчального (і 

позанавчального) пізнання реалізується в тому, що пізнає навчальний об'єкт. 

Він перекладає цю реальність в форму понять і схем і робить її об'єктом 

власної думки. Способом засвоєння пізнавального матеріалу є пізнавальні 

операції, які організовують знання в системно-структурні блоки пам'яті. 

Поява пізнавальної проблеми стимулює пізнавальну діяльність учня. Пізна

вальна проблема сповіщає про недостатню інформацію, учень відчуває, що 

в нього не вистачає знань, щоб вирішити цю проблему, яка виникла, усві

домлена і самостійно поставлена ним. Виникає необхідність у пізнавально

му етапі самореалізації, який, у свою чергу, вміщує в собі: теоретично-

пізнавальний, експериментальний, аналітично-структурний компоненти. З 

допомогою мислительних операцій відбуваються маніпуляції з об'єктом, які 

дозволяють учневі одержати важливу інформацію про нього. В результаті 

пізнавальної діяльності у свідомості учня формуються пізнавальні образи 

(уявлення, поняття). Як результат пізнавальної діяльності учня з'являється 

образ пізнання. Пізнавальний образ включає два компоненти: відображу-

вально-репродукгивний і творчо-реалізаційний. Якщо перший компонент-

це пізнання змісту, то другий - це діяльнісна самореалізація учня в його 

пізнавальний образ, особистісний вклад, який вносить учень в структуру 

пізнавального образу. Відбувається виділення відносно суттєвої ознаки не 

само по собі, а у відношенні до поставленої пізнавальної задачі. 

Як зазначає Лазарєв Ф.В., з гносеологічної точки зору, розум діє 

(пізнає), узгоджуючись з людськими потребами і може пізнавати ту ре

альність, яка вже є залученою в досвіді особистості. Протиріччя між пред

метом і пізнавальним образом долається переходом від предметно-чуттє

вої форми пізнання до абстрактно-теоретичної її форми, що призводить до 

радикальної реконструкції пізнавального об'єкта. Радикально перетворюєть

ся і досвід, який є стимулятором з'явлення подальших пізнавальних про

блем. Творчість у гносеологічному плані - це самореалізація, це новий 

контекст. При пізнавальній творчості спостерігається особливий сплеск 

самореалізації. Виникає особливий тип пізнавальної ситуації: суб'єкт (учень) 

- ідеальний об'єкт (задум) - матеріальний об'єкт (результат). В творчій 

самореалізації учня у пізнанні роль учня, як суб'єкта творчого пізнання не 

елімінується, а набуває домінуючого значення. Безпосереднім поштовхом 

до стану творчої активності є потреба в самореалізації. 
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Можна виділити такі ланки творчого процесу і д іяльнішої саморе

алізації учня у пізнавальній діяльності: 1) формування проблеми (чутливість 

до проблеми, активізація досвіду); 2) пошуково-пізнавальна активність 

(накопичення знань і інформації, призначених для розв'язання поставленої 

проблеми; 3) духовно-творчій етап - інсайт, як виникнення рішення пізна

вальної проблеми при переробці накопиченого знання. З'явлення деякого 

нового образу пізнавального предмету; 4) об'єктивація віднайденого (вже 

відносно нового) пізнавально-творчого образу пізнавального предмету 

(опредмечування і соціалізація продукту творчо-пізнавальної активності 

учня - власне завершуючий етап діяльнішої самореалізації в навчальній і 

позанавчальній пізнавальній діяльності [9]. 

На основі попередніх теоретичних напрацювань була сформована 

гіпотеза дослідження: 1) сформованість самореалізації учня в пізнавальній 

діяльності передбачає сформованість самої пізнавальної діяльності, а та

кож наявність особистісних якостей, необхідних для самореалізації, го

ловною з яких є: самодетермінація, також критичність мислення, помірна 

мотивація досягнень та ін. 2). Рівні самореалізації в пізнавальній діяль

ності залежать від рівнів наявної у суб'єкта діяльності самодетермінації 

(конструктивної (вищої, середньої, низької) і деструктивної (негативної). 

Також на самореалізацію впливають різновиди самодетермінації, які зале

жать від видів світогляду (Мар'яненко Л.В., 2013-2014) [12, с.234-264]. 

Психологічна структура самореалізації особистості учня в про
цесі навчально-пізнавальної діяльності. Самореалізація має свою пси

хологічну структуру. Скажімо, розглядаючи самореалізацію як процес, 

можна виокремити процесуальні елементи: стратегії життя, стиль життя, 

образ життя, життєві історії. В основі самореалізації покладається актуалі

зація психічних утворень, які забезпечують здійснення потенцій особис

тості. Багато авторів пов'язує самореалізацію з високим рівнем особистіс-

ного розвитку, із суб'єктністю. Більш часткові елементи самореалізації -

способи досягнення цілей, що пов'язано із ставленням до соціальних і мо

ральних норм; уявлення про правила прийняття рішень - морально-етична 

регуляція; пізнавальний аспект (збір і аналіз інформації, ставлення до різних 

її джерел); уявлення про необхідні і межові затрати часу; уявлення про ре

сурси; уявлення про необхідні і межові рівні і цикли активності. 

Психологія дослідження самореалізації особистості має вміщувати 

в собі врахування життєвих принципів і смислів, життєвих цінностей, іде

алів, можливостей, досягнень особистості, а також самосвідомість в діяль-

ності, мотиви, цілі, якості. Цілісне уявлення про феномен самореалізації 

неможливе без розкриття її смислової і процесуальної складових, визна-

чення структури і особистісних детермінант. Необхідними є визначення 

адекватних критеріїв самореалізації. Визначаючи самореалізацію як про-
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цес і результат в діяльності, в психологічній літературі пропонуються уза

гальнені характеристики її критеріїв: 1) Організаційні критерії- цілі, моти

ви, ціннісні орієнтації, усвідомленість умов зростання, рівень досягнень, 

ставлення до діяльності, бажання пізнавальної діяльності (бажання оволо

діти необхідними навичками, вміннями); 2) Діяльнісно-творчі критерії: 

превалюючи засоби і способи реалізації обраної навчальної, пізнавальної 

діяльності: навчальна компетентність, навчальна спрямованість; самоконт

роль, динамічний характер творчої активності, вміння творчо вирішувати 

навчально-пізнавальні завдання; міра реалізації творчого потенціалу осо

бистості; 3) Суб'єкти о-особистісн і критерії - рівень сформован ості суб

'єктних якостей і особистісного розвитку; 4) Результативно-діяльнісні, ре

зультативно-пізнавальні критері ї- результативність діяльності, реалізація 

знань, вмінь, навичок, практичних дій, вміння їх застосовувати (Корости-

льова Л.А., 2004);(Максименко С.Д., Осьодло В.І., 2011) [6; 13]. 

Перспектива дослідження. Здійснити констатуючий етап емпірично

го дослідження. За допомогою статистичної обробки даних (кореляційно

го і факторного аналізів) визначити значущі взаємовпливи між структурни

ми компонентами самореалізації учня в пізнавальній діяльності і визначити 

основні критерії діяльнісної самореалізації учня в процесі навчання. 
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L. V. Marianenko. The psychological structure of self-realization of student 
in educational-cognitive activity. Self-realization activity takes place within 
the limits of different types of activity. In self-realization a decisive role is played 
by thinking, especially such its quality as critical thinking. Self-realization as a 
result has such criteria, as a success-failure. There are two forms of self-realization 
: internal and external and three types of self-realization: activity, social and 
personal. Activity self-realization comes true through the achievement of 
competence and shows up in the form of objectification. Social self-realization 
comes true as an achievement of mastery and shows up in the form of 
personalisation. Self-realization in cognitive activity envisages efficiency 
(personal achievements), integrity of personality, creativity, cognitive capabilities. 
There are three stages of cognitive activity: informatively-cognitive; ideally-
structural; really-structural stage of cognitive activity. It is determined that the 
cognitive component of self-realization contains such constituents as in-cognitive, 
experimental, analytically-structural. It is possible to distinguish such links of 
activity as self-realization in cognitive activity: a I) forming of problem; 
2) searching-cognitive activity; 3) the spiritually-creative stage. Self-realization 
depends on: I) organizational criteria; 2) activity and creative criteria; 3) subject-
personality criteria; 4) effectively-cognitive criteria. On this basis is also built 
psychological structure of self-realization: motivation, operationalisation, 
personality internals, effective achievements. 

Key words: Types of self-realization, form of self-realization, activity self-
realization, cognitive component in the structure of self-realization; structure 
cognitive to the component of self-realization: in-cognitive constituent, 
experimental constituent, analytically-structural constituent; diagnostic criteria 
of self-realization; self-realization is in cognitive activity; links of self-realization 
in cognitive activity; psychological structure of self-realization. 
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П Р О Б Л Е М А РОЗВИТКУ ТОЛЕРАНТНОСТІ У Ч Н І В С Ь К О Ї 

МОЛОДІ В РАМКАХ Д І Я Л Ь Н О С Т І Д И С К У С І Й Н О Г О 

К І Н О К Л У Б У 

М.М. Мельничук. Проблема розвитку толерантності учнівської мо
лоді в рамках діяльності дискусійного кіноклубу. Системний аналіз струк
тури толерантності виділяє рівні її детермінації: соціально-психологіч
ний, індивідуально-психологічний і психофізіологічний. Показано, що про
відним є перший рівень (ціннісні орієнтації), значно менше значення має інди
відуально-психологічний (дивергентне мислення, емпатія), і найменшу роль 
у детермінації толерантності відіграє психофізіологічний рівень. Кіномис
тецтво володіє виховними можливостями, які доцільно використовувати 
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