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is  the essential analysis of the problem of self-fulfillment of the individual. This publication 
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Гуменюк Г.В. 

ФЕНОМЕН САМОЗДІЙСНЕННЯ  
У ВИМІРІ АКМЕОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛУ 

 
Гуменюк Г.В. Феномен самоздійснення у вимірі акмеологічного розвитку професі-

оналу. Розглянуто проблему становлення фахівця як професіоналу в умовах сучасної реаль-
ності, зокрема вимоги, які висуваються до його фахового рівня. Підкреслено, що одним із 
дієвих шляхів підвищення професіоналізму сучасного фахівця є формування такого психоло-
го-акмеологічного феномену, як самоздійснення. Окреслено проблемне поле теоретичного 
аналізу феномена самоздійснення з позиції суб’єктного підходу. Наведено визначення жит-
тєвому і професійному самоздійсненню. Здійснено аналіз теоретичних поглядів щодо про-
блеми самоздійснення у контексті акмеогенезу. Представлено теоретичне узагальнення щодо 
сутності феномена самоздійснення і споріднених йому понять, що дозволяє не лише визна-
чити його місце і роль в єдиній системі внутрішніх закономірностей професійного розвитку 
(у формі – саморозвитку), а й відобразити професійну динаміку з різних «координат» профе-
сійного становлення (по «вертикалі» і по «горизонталі»). Зазначено пріоритетне завдання 
щодо організації супроводу професійної діяльності. 

Ключові слова: фахівець, професіоналізм, суб’єкт, професійний саморозвиток, акмеоло-
гічний розвиток, самовизначення, самореалізація, самоактуалізація. 

Гуменюк Г.В. Феномен самоосуществления в измерении акмеологического разви-
тия профессионала. Рассмотрена проблема становления специалиста как профессионала в 
условиях современной реальности, в частности требования, которые предъявляются к его 
профессиональному уровню. Подчёркнуто, что одним из эффективных путей повышения 
профессионализма современного специалиста есть формирование такого психолого-
акмеологического феномена как самоосуществление. Очерчено проблемное поле теоретиче-
ского анализа с позиции субъектного подхода. Представлено определение жизненного и 
профессионального самоосуществления. Проанализированы существующие теоретические 
позиции относительно проблемы самоосуществления в контексте акмеогенеза. Сделано тео-
ретическое обобщение сущности феномена самоосуществления и смежных ему понятий, что 
позволяет определить не только его место и роль в единой системе внутренних закономерно-
стей профессионального развития (в форме – саморазвития), но и отобразить профессиона-
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льтную динамику в разных «координатах» профессионального становления (по «вертикали» 
и по «горизонтали»). Сформулировано приоритетное задание при организации сопроважде-
ния профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессионал, профессионализм, субъект, профессиональное самора-
звитие, акмеологическое развитие, самоопределение, самореализация, самоактуализация. 

 
Постановка проблеми. Численні дослідження і практика переконливо за-

свідчують, що у процесі досягнення вершин професіоналізму провідними ви-
ступають суб’єктні вимоги. Це обумовлено запитами сучасного суспільства на 
ініціативних, самостійно мислячих і дієвих фахівців, які не лише здатні адапто-
вуватися до наявних ситуацій, але й змінювати їх у відповідності з соціальними 
та професійними завданнями, активно перетворювати дійсність і себе в ній. 
Однією з умов ефективної діяльності, неперервного саморозвитку й самовдос-
коналення в обраній професії є формування такого психолого-акмеологічного 
феномену, як самоздійснення, що спрямовує людину на реалізацію трансценде-
нтного бажання свого найповнішого втілення в активному діянні. 

Вивчення феномена самоздійснення – одного з сутнісних якостей суб’єкта 
життєдіяльності, розкриття його змістовних характеристик дозволить виявити 
закономірності та принципи сходження особистості до вершин професіоналіз-
му, зрозуміти механізм розвитку особистості як професіонала. 

Вихідні передумови. Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив 
констатувати, що проблема самоздійснення людини запитано в усіх сферах соці-
альної практики. Дослідники, які займаються проблематикою самоздійснення 
(К.О. Абульханова-Славська, А.І. Алонцева, Е.В. Галажинський, В.А. Крайчин-
ська, Л.О. Користильова, І.О. Логінова, О.А. Лукіна, Т.М. Титаренко, С.Д. Мак-
сименко, К.О. Черемних та ін.), визнають її полідисциплінарний характер, оскі-
льки вивчається вона різними галузями науки: філософією, соціологією, психо-
логією, педагогікою. Це, у свою чергу, підтверджує актуальність вказаної про-
блеми як для науки, так і практики. 

Найчастіше психологами феномен самоздійснення людини розглядається у 
зв’язку з проблемами мотивації, самореалізації, самоактуалізації і досягненням 
кожною особистістю свого «акме» (давньогрецьке akme – вершина, вища точка). 

Проблеми самоактуалізації, самореалізації найбільш глибоко розроблені у 
межах гуманістичної психології (Ш. Бюлер, А. Маслоу, К. Роджерс). Однак ви-
вчення різних аспектів цього феномена залишається  не лише прерогативою вче-
них гуманістичної психології. У психологічній літературі проблема самоздійс-
нення представлена  значною кількістю праць, які умовно можна поділити на два 
підходи. Перший підхід розглядає даний феномен через призму інших психічних 
утворень: самоактуалізації (А. Маслоу, Є.І. Ісаєв, В.І. Слободчіков, E. Shostrom); 
саморозвитку (К. Роджерс); самореалізації (К.О. Абульханова-Славська, 
Л.О. Користильова, Е.В. Галажинський, І.П. Маноха, Ф. Перлз). Другий підхід 
розглядає самоздійснення в якості предмета самостійного вивчення (К. Горні, К. 
Гольдштейн, Ш. Бюлер, І.О. Логінова, Т.М. Титаренко, С.Д. Максименко, В.А. 
Крайчинська, К.О. Черемних, О.А. Лукіна).  
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Щодо досліджень проблематики професійного розвитку людини, то пси-
хологічним проблемам становлення людини як професіонала присвячено знач-
ну увагу (В.О. Бодров, Є.Ф. Зеєр, Є.О. Клімов, А.К. Маркова, Г.В. Ложкін, 
О.М. Кокун, Е.О. Помиткін та ін.). Серед них, розробляються питання розвитку 
працівника як суб'єкта праці  (К.О. Абульханова-Славська, С.О. Дружилов, 
В.І. Осьодло); її конкурентоспроможності та подолання психологічних бар'єрів 
професійного розвитку (Л.Г. Дика, Л.М. Мітіна, Є.П. Єрмолаєва); надійності та 
продуктивної напруженості (Г.Ю. Крилова, Ю.В. Постилякова). У роботах 
В.І. Ковальова, М.І. Магури, Т.Д. Марцинковської, М.С. Пряжнікова, Ф. Херц-
берда та інших розкрито роль мотивації у формуванні готовності суб'єкта до 
реалізації себе у професійній діяльності, у змінах його мотиваційної структури 
тощо.  

Акмеологічні основи розвитку і саморозвитку особистості представлені у 
дослідженнях Б.Г. Ананьєва, А.О. Деркач, З.С. Карпенко, О.О. Коростильова, 
Є.Є. Вахромова, О.О. Бодальова, відповідно до яких розвиток (у формі само-
розвитку) у професії розглядається як найважливіший онтологічний та методо-
логічний принцип. Проте, місце і значення самоздійснення як сутнісної ознаки 
суб’єкта праці у координатах акмеогенезу представлені недостатньо. 

Мета статті полягає у розкритті і з’ясуванні місця та ролі самоздійснення 
людини як суб’єкта праці при сходженні її до вершин фахової майстерності. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна психологічна наука, яка знахо-
диться на етапі входження у постнекласичний період свого розвитку розглядає 
людину як відкриту, саморозвивальну та самоорганізовану систему, що неод-
мінно залучає в орбіту психологічних досліджень вивчення цілої низки про-
блем, розв’язання яких не може бути здійснено поза антропологічного розумін-
ня сутності людини, поза розумінням того, що складає «живу» цілісність осо-
бистості. Можливо тому категорія суб’єкта та проблеми його розвитку (у формі 
саморозвитку) та самоздійснення набули наразі нового осмислення з огляду но-
вих умов реальності. 

Сучасна реальність диктує свої вимоги, одна з яких – це перебування сус-
пільства у постійно змінюваному середовищі. Зміни, які відбуваються, охоп-
люють усі сфери життєдіяльності людини. З одного боку, соціально-економічна 
диференціація суспільства призводить до підсилення індивідуалізації життя, 
збільшення конкуренції й атомізації суспільства. Зменшення ролі та жорсткості 
соціальних зв’язків людини створюють великий простір для прояву її індивіду-
альності. У той же час, незалежність породжує проблему, пов’язану зі зростан-
ням власної відповідальності за розвиток і досягнення як особистого, так і про-
фесійного характеру. З іншого боку, потреба стати особистістю і здійснювати 
соціально значущу діяльність вимагає високих інтелектуальних здібностей, 
освітнього рівня, а також володіти якостями, які сьогодні диктує реальність. А 
саме: бути здатним приймати рішення і прогнозувати наслідки, вміти самостій-
но мислити і діяти, не лише адаптуючись до наявних обставин, але і змінювати 
їх з урахуванням нової ситуації; не лише адекватно оцінювати зовнішні і внут-
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рішні зміни, які відбуваються, але й перетворювати себе і свою діяльність від-
повідно до них. 

Враховуючи реалії сьогодення, українське суспільство знаходиться в акти-
вному пошуці нових парадигм світопізнання (зокрема психологічного), у центрі 
якої має стати людина та її життєдіяльність. Саме людина є суб’єктом творення 
себе і соціального простору життя. Наслідком цього пошуку стало звернення 
дослідників до розроблення суб’єктного підходу, який дозволяє наблизитися до 
ідеалу вивчення «людини, що розвивається у світі, який розвивається» (О.Г. 
Асмолов). Концептуальні положення зазначеного підходу дають можливість 
вивчати суб’єктність як активно-перетворювальну сутність людини, з її вклю-
ченістю у світ, де «самостійна ініціація активності» людини визначає масштаб 
як самої активності, так і життєвих завдань, які розв’язуються під час самоздій-
снення. 

Загальновідомим є факт, що і світ, і людина змінюються (самозмінюються) 
лише тоді, коли знаходяться у процесі самотворення. Потреба у саморозвитку і 
самоздійсненні визначають рух людини як суб’єкта, що наділений певними вла-
стивостями, можливостями і серед них – здатністю до особливої активності, 
прагненням творити, перетворювати, конструктивно діяти, вибудовуючи соціа-
льний світ і себе у ньому. Акти активності суб'єкта сутнісно вивільняють, акту-
алізують можливості людини, спонукають її до постійного виходу за межі на-
явної ситуації. Результатом такого виходу – зміна і ситуації, і людини, яка в ній 
знаходиться. У такий спосіб змінюючи, розширюючи межі власних досягнень, 
людина перетворюється на активного суб'єкта діяльності і водночас реалізовує 
свою потребу у самоздійсненні. Лише здійснюючи себе в особистісно та соціа-
льно значимій діяльності, людина стає суб’єктом справжньої соціальної дії, до-
сягаючи вершин життя, «акме» як умови переходу до «нового» себе (мова йде 
про зміни, які ведуть до самовдосконалення). 

Розширення меж власних можливостей і досягнень є ніщо інше, як розши-
рення життєво-професійного простору людини, яке в ході онтогенезу і професі-
огенезу набуває нових вимірів таким чином, що становлення простору життя 
складає основу для зростання суб’єктності людини, яка дозволяє їй самостійно 
знаходити у світі (зокрема, у світі професій) те поле докладання власних зу-
силь, яке відповідає її зростаючим можливостям. 

У світлі вищевикладеного можна вважати, що феномен самоздійснення у 
життєво-професійному просторі виступає як такий, що «сам собі прокладаючий 
шлях», в основі якого лежить саморозвиток як провідний механізм переходу 
можливості у дійсність. Лише під таким кутом зору розкривається глибинна 
сутність самоздійснення. 

Досвід учених всього світу незаперечно переконує, що найкращий спосіб 
описати та визначити сутність будь-якого поняття, – це звернутися до семанти-
ки слів як основного джерела наших знань про зміст тих чи інших понять. 
Спробуємо це зробити. 

Так, у Словнику української мови (в 11-ти томах) наводиться наступне 
тлумачення само-: 1) вказує на скерованість дії суб’єкта на самого себе; 2) вка-
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зує на здійснення чогось без стороннього впливу, без будь-якої допомоги, тобто 
самостійно; 3) вказує на те, що щось відбувається автоматично або приводиться  
у рух механізм [18; с. 28]. 

У тому ж Словнику, «здійснення» означає: 1) «запровадження, втілення у 
життя, ставати дійсним, реальним; 2) виконуватися, проводитися (про роботу, 
дію, процес)» [19; с. 541]. 

Виходячи з вищенаведеного, можна стверджувати, що використовуючи 
спосіб складання двох слів, а отже і двох значень, утворилося нове слово з на-
ступним семантичним смислом: самоздійснення означає внутрішню тенденцію 
розвитку себе, так би мовити сутнісне самовиконання, яке властиве кожній лю-
дині та, яке передбачає наявність продуктивної активності. При цьому активність 
у процесі руху до істинної сутності людини має продукуватися виключно нею 
самою. Іншими словами, здійснити себе, досягнути бажаних цілей, необхідних 
результатів, успіху може лише сама людина. 

Отже, самоздійснення можна розглядати як  неперервний ланцюг дій, кож-
на з яких може здійснюватися тим чи іншим способом на основі вільного їх ви-
бору людиною. При цьому воно може детермінуватися як зовнішніми, так і 
внутрішніми чинниками, які актуалізують потенційний зміст можливостей лю-
дини, що дозволяє їй створювати дещо нове у зовнішньому та внутрішньому 
світах, тим самим розширювати сферу свого потенційного. Ось чому в кожному 
окресленому вчинку, дії, акті життєдіяльності і життєтворчості людини само-
здійснення знаходить свої сутнісні характеристики та примножує їх у життєво-
му просторі. 

Цілком очевидно, що прагнення до самоздійснення є не лише природним, а 
й закономірним і необхідним проявом життя, як і прагнення досягти вершин 
розвитку, які особливо рельєфно проявляються, перш за все, у професійній дія-
льності, якій людина присвячує більшу частину свого життя. Враховуючи це, у 
психологічній літературі розрізняють: самоздійснення, яке спрямоване на осо-
бистісне зростання, на пошук і розуміння смислу власного життя, називають 
життєвим. Натомість, самоздійснення, яке спрямоване на професійне зростання, 
на пошук і розкриття власного смислу в обраній професії – професійним. 

У межах даного дослідження професійне самоздійснення тлумачиться нами 
як одна з найважливіших форм життєвого самоздійснення; як одночасно 
суб’єктно детермінований процес та результат реалізації особистістю наявних 
потенцій і новоутворень, які зумовлені потужним прагненням досягти вершин 
реалізації себе в обраній професійній діяльності. 

Цілком очевидним є дискусійний характер аналізу поняття «професійне са-
моздійснення», який пов’язаний з наявною нечіткістю меж між здавалося б ря-
доположними з ним поняттями, таким як «професійний саморозвиток», «профе-
сійне самовизначення», «професійна самореалізація», «професійна самоактуалі-
зація». Здійснений аналіз теоретичних поглядів на проблему самоздійснення в 
контексті акмеогенезу дозволяє констатувати, що поняття «самоздійснення» є 
інтегральним щодо вищенаведених понять. Підтвердженням цій думці є позиція 
К.В. Четошнікової, яка зазначає, що проблема самоздійснення «зосередилася на 
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вивченні процесів самореалізації, самоактуалізації, самодетермінації, самовизна-
чення». Дослідниця стверджує, що «всі ці процеси взаємопов’язані тим, що вони 
розкривають окремі аспекти і грані процесу самоздійснення [20]. Розглянемо 
кожне поняття більш детально. 

Усі автори, без винятку, які займаються вивченням проблематики само-
здійснення, в один голос стверджують, що важливою характеристикою само-
здійснення виступає активність самої людини, а саме цілеспрямована 
суб’єктна психічна активність, яка співвідноситься з конкретною діяльністю, 
порівнюється з нею і на основі якої визначається вектор подальших дій за дво-
ма паралельно функціонуючими напрямами: перший напрям – спрямованість 
дій на розгортання й удосконалення значимих для особистості якостей, форму-
вання нових властивостей тощо; другий, – пов'язаний з вибором, продукуван-
ням психологічних засобів для досягнення поставленої мети. 

У зазначеному контексті дослідники висловлюють спільну думку про те, 
що слід виокремлювати в активності дві її форми: адаптацію як пристосування 
до середовища й самоздійснення. О.М. Леонтьєв зазначав, що особистість як 
«спеціальне людське утворення … не може бути виведено лише з пристосу-
вальної діяльності». С.Л. Рубінштейн також виокремлював самоздійснення (як 
здійснення себе і своєї сутності) і протиставляв його адаптивному існуванню [1]. 

Описуючи феномен самоздійснення, К.О. Абульханова-Славська також 
використовує поняття активність. «Активність – це спосіб реалізації потреб у 
діяльності, спілкуванні, самовираженні, самоздійсненні особистості у формах 
життя» [1, с. 151]. Дослідниця зазначає, що активність особистості не лише за-
безпечує системну організацію суб’єкта, а й спосіб його зв’язку з дійсністю за 
рахунок структурування своєї діяльності, визначення її завдань, їхню послідов-
ність в узгодженні зовнішніх подій діяльності зі своїми зусиллями [2]. 

Інтенсивність докладання людиною зусиль, спрямованість на досягнення 
цілі, її включеність у працю є однією з сутнісних ознак зрілості людини як 
суб’єкта своєї праці. Виявлена власна активність людини в діяльності відобра-
жає її активну позицію в професії, її здатність бути ініціатором перетворень як 
у самій професійній діяльності, так і себе в останній. Власне тому, суб’єктну 
активність розглядають як одну з базових умов розвитку (у формі саморозвит-
ку) особистості, яка «відкриває дорогу в пізнання навколишнього світу, самопі-
знання, самовиховання й самовдосконалення, чинником і способом самопрезе-
нтації, реалізації суб’єктом свого єства і розкриття суб’єктного потенціалу» [13, 
с. 63] 

Професійний саморозвиток – найчастіше тлумачать як особливу форму 
професійного розвитку, як прояв саморуху, спонтанійності, творчості та визна-
чається як процес прогресивної зміни особистості, який детермінований профе-
сійною діяльністю, соціальним середовищем та власною активністю людини 
(Є.Ф. Зеєр, 1997; Ю.П. Поварьонков, 1991; О.Р. Фонарьов, 1997). Ці прогресив-
ні зміни пов’язані з набуттям індивідом психічних новоутворень у власній дія-
льнісній активності. Виникнення цих новоутворень і означає перехід на насту-
пний рівень професіоналізму. Л.С. Виготський писав про це так: «Лише тоді, 
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коли особистість оволодіває тією чи іншою формою поведінки, вона підніма-
ється на вищу сходинку» [4, с. 226]. 

І.О. Логінова [10] у процесі аналізу понять «саморозвиток» і «самоздійснен-
ня» відмічає, що поняття «самоздійснення» вміщує процесуально-змістовний ас-
пект, який не зводиться до «розвитку» як до появи «незворотніх новоутворень», 
проте розкривається через «становлення», - за О.Ф. Лосєвим, є такою формою 
розвитку, «коли з простого кількісного назрівання виникають усе нові й нові 
якості, незрозумілі, якщо попереднє кількісне назрівання розуміти лише абстрак-
тно кількісно» [11, с. 176]. Розглядаючи під таким кутом зору, становлення є 
безперервний процес змін, в якому самоздійснення як сформульований в якості 
мети результат завдає напрям саморозвитку в цілому. На нашу думку, самоздій-
снення у професії слід розглядати як мету ідеалу професійного розвитку, яка зго-
дом стає своєрідною формою виразу змісту діяльності (активності) людини. Як-
що керуватись такою логікою, то ці два поняття пов’язані між собою як «загаль-
не – часткове», «мета – спосіб», «зміст – форма». 

Професійне самовизначення – це усвідомлення себе, своїх інтересів, праг-
нень; визначення свого власного існування, свого місця у житті, суспільстві, 
професії тощо, а також суттєвим моментом самовизначення є усвідомлення лю-
диною того, що вона може (своїх можливостей, нахилів, здібностей). У цьому 
підході чітко прослідковується ідея С.Л. Рубінштейна, яка полягала у: «потріб-
но – хочу – можу” [15]. За таких міркувань особистість виступає як активний 
суб’єкт діяльності, який усвідомив певну необхідність і свої можливості. Влас-
не співвіднесеність вказаних елементів між собою і характер переживання осо-
бистістю цього процесу виступають справжнім регулятором її вчинків та пове-
дінки, визначаючи зміст, інтенсивність, цілеспрямованість та рівень виконання 
нею діяльності. Відповідно до цього самовизначення особистості буде виступа-
ти не лише як усвідомлення себе в якості суб’єкта, здатного створювати пред-
мети, виконувати професійні обов’язки, але й факту самого здійснення цієї дія-
льності. Важливим стає не лише те, що вона робить, але й заради чого це здійс-
нюється – усвідомлення смислу своєї життєдіяльності. 

Тому, розглядаючи самовизначення під таким кутом зору, його можна 
вважати однією з граней самоздійснення, що дозволяє не лише усвідомлювати 
свій вибір професії, але й вибір і побудову особистістю свого професійного 
плану, вибір професії як проектування людиною свого професійного життєвого 
шляху, в якому «поступово виникають «нові можливості» [8, 9]. 

Отже, професійне самовизначення має означати усвідомлену позицію осо-
бистості щодо моделі професійного життєвого шляху, цілісний процес оволо-
діння суб’єктом професійно важливих знань та вмінь відповідно до поставленої 
мети, в якій вона «творить себе, самореалізується і самостверджується» [17]. 

Професійне самореалізація – це переважно свідомий, цілеспрямований про-
цес розкриття власного потенціалу й опредметнення сутнісних сил особистості в 
її різноманітній практичній діяльності. Науковці, які займаються дослідженнями 
цієї проблеми акцентують увагу на тенденції розуміння людини як суб’єкта-
творця власного життєвого шляху, який прагне до реалізації свого потенціалу. 
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Ними підкреслюється, що в основі феноменології самореалізації лежить універ-
сальна особистісна здатність до вияву, розкриття й опредметнення своїх сутніс-
них сил. Власне цим обумовлюється те, що поняття «самореалізація» не виступає 
синонімом поняттю «самоздійснення». Основна відмінність між ними полягає у 
тому, що самореалізація являє собою опредметнення наявних сутнісних сил лю-
дини, де мотиваційною основою виступають прагнення людини транслювати 
свою особистість. Натомість, самоздійснення передбачає і реалізацію наявного, і 
розвиток новоутворених потенцій, при цьому стимулом виступає прагнення осо-
бистості до вершини реалізації себе у навколишньому світі, у світі професії, але 
обов’язково у напрямку зростаючої ускладненості. Цим обґрунтовується доціль-
ність розгляду самореалізації лише як однієї з грані самоздійснення, одного зі 
способів його функціонування. 

Професійна самоактуалізація – прагнення людини до якомога повнішого 
виявлення і розвитку власних особистісних можливостей у сфері професійної 
діяльності. Згідно з поглядами А. Маслоу, самоактуалізація – це бажання стати 
всім, чим можливо; потреба у самовдосконаленні, в реалізації свого потенціалу. 
Автор зазначає, що неперервне «прагнення людини до самовтілення і самоздій-
снення визначає самоактуалізацію» [12, с. 90]. Здійснюючи опис особистості, 
що самоактуалізується, він характеризує її як таку, яка здійснює свої «можли-
вості» і «покликання», яка пізнає себе і прагне «до внутрішньої синергії» [12, с. 
49]. 

К. Роджерс самоактуалізацію вважав певною силою, яка змушує людину 
розвиватися на самих різних рівнях – від оволодіння моторними навичками до 
вищих творчих злетів. Натомість, потяг до самоздійснення він вважав частиною 
базисного прагнення особистості до актуалізації. Самоактуалізація, на його ду-
мку, – це «прагнення індивіда розвиватися в напрямку все більшої складності, 
самодостатності, зрілості, компетентності» і саме самоактуалізація виступає 
основним мотивом поведінки людини [14]. 

В. Франкл розглядав самоздійснення як втілення смислу, натомість, само-
актуалізацію як поточний продукт цього процесу. На його думку, лише здійс-
нюючи смисл, людина здійснює себе. 

Таким чином, ми схильні розглядати самоактуалізацію як мотиваційний 
процес для реалізації дій, спрямованих на досягнення мети – актуалізацію по-
тенціалів особистості, тобто переведення їх з потенційного стану в актуальний. 
Співзвучні цим поглядам позиція К.Л. Зайцева, який стверджує, що термін «са-
моактуалізація не є аналогічним терміну самоздійсненню в силу того, що у по-
нятті самоактуалізація підкреслюється лише розкриття внутрішніх потенцій 
людини, а у терміні самоздійснення підкреслюється характер людського буття 
як постійно народженого знову. Відмінним є те, що при самоздійсненні потен-
ції не актуалізуються, а вперше створюються [7, с.83]. 

Проведений аналіз вище перерахованих понять, дає всі підстави не вважа-
ти їх синонімічними, проте спорідненими, які знаходяться у складній взаємо-
обумовленості в якості основних, постійно утворювальних складових, які не-
суть результативність та вихідний зміст процесуальності професійного розвит-
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ку. Вони з різних аспектів відбивають активно-перетворювальну сутність лю-
дини як суб'єкта діяльності. Все, що здійснює людина у просторі свого життя і 
діяльності – пізнання, дію, перетворення себе, виступає умовою, процесом і ре-
зультатом її розвитку (у формі саморозвитку). Розвиватись означає, насампе-
ред, готовність, здатність людини залишати актуальний рівень свого розвитку і 
просуватись далі до іншого, якого на даний момент не існує, але який особис-
тість прагне досягти. Так, формується суб'єктна цінність саморозвитку з його 
наростаючою цілеспрямованістю досягти вершинності, акме. Високий рівень 
суб'єктної активності дозволяє осмислювати процес професійного саморозвит-
ку як цінність проявляти свою сутність (самість) шляхом створення умов для 
самовдосконалення і самоздійснення у ході професійної діяльності. Ефектив-
ність саморозвитку як чинника досягнення акме і самоздійснення обумовлена з 
одного боку, силою власної ініціації активності людини (самоактуалізації), а з 
іншого – вибором нею певного способу самоздійснення (самовираженння, са-
мовизначення, самореалізації, самотрансценденції) [5]. 

Акцентуючи увагу на розгляді феномена самоздійснення в умовах профе-
сійної діяльності, у контексті якої він розуміється як цілеспрямований рух лю-
дини до досягнення вершин професоналізму – акме, доречним буде вивчати йо-
го не лише у просторі професійного розвитку (у формі саморозвитку), а й у ви-
мірі акмеологічного розвитку. Безсумнівно, це лише поглибить й розширить ба-
гатомірну сутність даного феномена. 

Зазначимо, що до недавнього часу термін «акмеологічний розвиток» вжи-
вався у науковому обігу вкрай рідко, а уявлення про його сутність практично не 
були сформовані. Целеспрямоване теоретико-методологічне дослідження про-
блеми акмеологічного розвитку почалось у 2007 році, з моменту виходу публі-
кації «Розвиток в акмеології і акмеологічний розвиток в структурі онтогенеза» 
А.О. Деркач та Е.В. Сайко у журналі «Мир психологии». Науковці обгрунтова-
но представили своє бачення акмеологічного розвитку як процесу реалізації на-
копичувального в індивідному, особистісному і суб'єктному розвитку потенціа-
лу у багаплановій активній творчій діяльності, яка в своєму інтегрованому ви-
гляді виступає як процес самореалізації, і в ході якої людина представляє себе 
соціуму як дієвого суб'єкта [6, с. 54]. В якості основ акмеологічного розвитку та 
його необхідних компонентів виступають саморозвиток і самореалізація, які за-
безпечують реалізацію суб'єктної позиції індивіда та його потреб, можливостей 
і здібностей досягти акме як вершини самоздійснення. 

Висновки і перспективи досліджень. Приведене теоретичне узагальнення 
щодо сутності феномену самоздійснення і споріднених йому понять не лише 
визначає його місце і роль в єдиній системі внутрішніх закономірностей профе-
сійного розвитку, а й відображає  професійну динаміку з різних «координат» 
(як по «вертикалі», так і по «горизонталі») професійного становлення, метаме-
тою якого є суб'єкт, здатний самостійно, якісно і своєчасно здійснювати профе-
сійні функції з оптимальними психофізіологічними витратами. 

Слід зазначити, що наукові пошуки акмеологічного вектору розвитку са-
моздійснення характеризуються перш за все тим, що визначальним чинником 
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«руху» людини в професіогенезі та водночас одним з структуроутворювальних 
механізмів цього процесу первісно виступає саморозвиток. Результатом само-
розвитку як провідного механізму професійного самоздійснення виступає, з од-
ного боку, підвищення рівня суб’єктності людини, її здібностей і потреб у са-
мопізнанні, самовизначенні, самореалізації, самоактуалізації, а з іншого – ство-
рення системи акмеологічних ресурсів і формування на їхній основі особистіс-
ного потенціалу як умови і передумови повноцінного здійснення фахівця у 
професійній діяльності. Сформована система акмеологічних ресурсів і особис-
тісний потенціал не лише забезпечують продуктивність такої діяльності, але і 
розвиваються в ній.  

У зв'язку з цим, пріоритетним завданням у рамках організації супроводу 
професійної діяльності має стати формування суб'єктних феноменів –  внутрі-
шніх, психолого-акмеологічних механізмів, забезпечуючих ефективність акме-
ологічного розвитку і становлення професіоналізму, а також забезпечення про-
дуктивних – самовизначення і самореалізації, як потужних способів самоздійс-
нення на шляху до досягнення вершин фахової майстерності. 
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Humenyuk G.V. The “self-fulfilment” phenomenon in the terms  of acmeology of profes-

sional development. The article discusses the issue of person’s formation as a professional in to-
day's reality, including the requirements as for his/her professional level; the prospects to examine 
professional formation and high professional result achievement as processes of acmeological and 
professional personal development are shown. The article emphasizes that one of the most effective 
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ways to improve professionalism of modern skilled people is to form such a psychological and 
acmeological phenomenon as self-fulfilment. It outlines the problematic field for theoretical analy-
sis of the “self-fulfilment” phenomenon with the subjective approach perspective. Life and profes-
sional self-fulfilment is defined. Theoretical views on self-fulfilment in the acmeology context are 
analysed. The article presents the theoretical generalizations about the nature of the “self-
fulfilment” phenomenon and related concepts that allows the author to define its role and place in 
the unified system of internal objective laws of professional development (in the form of self-
development) and to describe the professional dynamics in different "coordinates" of professional 
development (vertically and  horizontally). The article notes that the foreground job within the or-
ganizational support of professional activities is focusing on formation of the subjective phenomena 
– internal, psychological acmeological mechanisms providing effective acmeological development 
and professional formation as well as productive self-determination and self-realization as a way 
towards reaching of the heights of professional excellence. 

Keywords: skilled person, agent, professional self-development, acmeological development, 
self-determination, self-fulfilment, self-actualization. 
 
 
УДК: 159.938 
Дзвоник Г.П. 

 РОЛЬ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ В ПРОФЕСІЙНОМУ 
САМОЗДІЙСНЕННІ ФАХІВЦЯ  

 
Дзвоник Г.П. Роль емоційної стійкості в професійному самоздійсненні фахівця. В 

статті розглядається феномен емоційної стійкості як важливий чинник суб’єктного розвитку 
фахівця та як передумова його успішного професійного самоздійснення. Наша увага до ви-
вчення емоційної стійкості професіонала є цілком зрозумілою, адже виникнення більшості 
професійних проблем пов’язана з фактором людини, з її недостатньою стійкістю до емоціо-
генних впливів професійного середовища, що спричиняють виникнення несприятливих фун-
кціональних станів, зокрема, емоційного напруження. Емоційна стійкість вважається одним 
із найважливіших чинників життєдіяльності людини й забезпечення ефективності її профе-
сійної діяльності.  

Ключові слова: емоційна стійкість, професійне самоздійснення фахівця, професійна дія-
льність. 

Дзвоник Г.П. Роль эмоциональной устойчивости в профессиональном самоосуще-
ствление специалиста. В статье рассматривается феномен эмоциональной  устойчивости 
как важный фактор субъетивного развития специалиста и предпосылка его успешного про-
фессионального самоосуществления. Наше внимание к изучению эмоциональной устойчиво-
сти профессионала является полностью понятной, так как большинство профессиональных 
проблем  связаны с человеческим фактором,  с его недостаточной устойчивость к эмоцио-
генным влияниям профессиональной среды, которая вызывает возникновение неблагоприят-
ных функциональных состояний, в том числе эмоциональной напряженности. Эмоциональ-
ная устойчивость считается одним из самых важных факторов обеспечивающая жизнедеяте-
льности человека и обеспечения эффективности его профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, профессиональное самоосуществление 
специалиста, профессиональная деятельность. 

  
Постановка проблеми. В сучасних умовах соціально-економічного пере-

творення в суспільстві виникає глибока зацікавленість у всебічному вивченні 
особистості професіонала як психологічного феномена і можливості прогнозу-
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