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САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ 

 
Актуальність дослідження самоактуалізації зумовлюється підвищеним 

інтересом людства до розкриття власних здібностей і талантів, реалізації свого 
творчого потенціалу, креативності. Серед дослідників цього питання можна 
виокремити К. Гольдштейна, А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла, Е.Шострома, 
Д. А. Леонтьєва, Є. Є. Вахромова та інших. Психологічна наука розуміє поняття 
самоактуалізації по різному: як процес діяльності особистості, орієнтований на 
досягнення певної мети; як результат цієї діяльності та як потребу в 
самопрезентації. У цілому, під самоактуалізацією ми розуміємо рух в напрямку до 
вдосконалення: максимальний розвиток індивідуальних можливостей і навичок 
для утвердження самоцінності. 

Самоактуалізовані особистості проявляють себе у різних сферах професійної 
діяльності, зокрема в журналістиці. Це саме та суспільно корисна громадська 
діяльність, яка сприяє реалізації внутрішнього потенціалу особистості журналіста 
шляхом креативної обробки та цікавої інтерпретації інформації для широкого кола 
аудиторії. Для роботи в галузі журналістики важливо мати риси 
самоактуалізованої особистості та володіти рядом здібностей, які забезпечать 
високу продуктивність діяльності. 

Нами було проведене дослідження, спрямоване на виявлення ознак 
самоактуалізованої особистості у журналістів, що проводилося на базі 
українського загальнонаціонального телеканалу ICTV. Вибірка становила 30 осіб, 
віком від 20-ти до 50-ти років. У ході дослідження була використана методика 
«Опитувальник самоактуалізації особистості» Е. Шострома. 

За даними дослідження, у 40% респондентів було визначено високий рівень 
ціннісних орієнтацій, що свідчить про сформовану ціннісно-смислову сферу 
респондентів як самоактуалізованих особистостей. У 75% респондентів було 
встановлено високий рівень спонтанності, тобто здатності поводити себе 
природно і щиро. Переважна кількість респондентів (85%) характеризується 
високим рівнем контактності, що свідчить про здатність швидко і без перешкод 
встановлювати соціальні зв’язки з оточуючими, готовність до емоційно 
насиченого спілкування. 75% респондентів має високий рівень потреби у 
постійному розвитку та пізнанні нового. Ватро відзначити також проблемні 
моменти: у ході дослідження було виявлено низькі показники прийняття власної 
агресії журналістами, а саме 51%, це говорить про те, що агресія подавляється 
самоконтролем і не сприймається як нормальне вираження емоцій. 

Отже, обрана нами вибірка журналістів репрезентувала високі показники рівня 
самоактуалізації, що свідчить про їхній інтенсивний саморозвиток, 
самовдосконалення та самоорганізацію. В подальшому, планується дослідження, 
спрямоване на прийняття власної агресивності журналістами. 

Науковий керівник: Ічанська О.М., к. психол. н., доцент 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕФЛЕКСІЇ СТУДЕНТАМИ ВЛАСНОЇ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
В умовах трансформації суспільної та економічної ситуації в Україні 

студентська молодь щодня постає в ситуації життєвого вибору, переосмислення 
власних поглядів та переконань відносно цінностей громадянського життя та своєї 
особистості тощо. У зв’язку з цим рефлексія юнаками і дівчатами власної 
громадянської відповідальності зумовлюється як зовнішніми так і внутрішніми 
чинниками, набуває нового смислу. 

Рефлексія власної громадянської відповідальності в юнацькому віці є 
актуальним новоутворенням молодої особистості і має відбуватися за певними 
механізмами. Як зазначають Б.Г.Ананьєв, В.О.Сухомлинський, А.В.Петровський 
та ін. провідними механізмами формування громадянської відповідальності 
особистості є персоналізація, персоніфікація, ідентифікація, менталізація, 
цілепокладання та рефлексія. Високий рівень громадянської відповідальності 
актуалізується механізмом рефлексії. Крім того, коли людина досягає 
рефлексивного рівня буденної мислиневої діяльності, то розуміє, що стає творцем 
не тільки власної долі, а й своєї Батьківщини. 

Таким чином, теоретичний аналіз наукової літератури засвідчив, що рефлексія 
– це не тільки явище саморозуміння та самопізнання. Найважливішою 
особливістю рефлексії є її здатність керувати власною активністю відповідно до 
особистісних цінностей і смислів, формувати і переключатися на нові механізми у 
зв'язку зі зміненими умовами, цілями, завданнями діяльності. Рефлексія 
забезпечує осмислення минулого і передбачення майбутнього. 

Емпіричне дослідження особливостей рефлексії студентами власної 
громадянської відповідальності відбувалося в трьох містах України. До участі 
були залучені студенти 3-4 курсів Національного авіаційного університету 
(м. Київ), Національного університету імені Івана Франка (м. Львів) та 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 
(м. Луганськ). Для визначення рівня рефлексії була використана методика 
А.В.Карпова «Методика діагностики рівня розвитку рефлективності». 

До особливостей рефлексії студентами власної громадянської відповідальності 
слід відносити: виражений середній рівень ситуативної рефлексії, що вказує на 
недостатню здатність студентів співвідносити власну громадянську 
відповідальність «тут і зараз», високий рівень ретроспективної рефлексії як 
здатність переосмислювати минулі вчинки й дії, та низький рівень перспективної 
рефлексії, що гальмує їх бачення себе у майбутньому, унеможливлює побудову 
планів на майбутнє. Як засвідчили отримані дані, рефлексія є важливим 
механізмом в переосмисленні студентами власних думок, дій і вчинків щодо 
громадянської відповідальності. 

Науковий керівник: Помиткіна Л.В., д-р психол. н., професор 
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