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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. Виклики сучасного суспільства 
актуалізують проблеми продуктивного функціонування людини – визначення 
особистих життєвих цілей та можливостей їх реалізації; самоздійснення та 
побудови траєкторії власного саморозвитку, самовдосконалення; 
знаходження свого місця та прагнення до реалізації власного потенціалу. Все 
це пов’язано з феноменом самореалізації особистості, актуалізацією потреби 
в ній, виявленням ресурсів особистості як процесу переходу можливості у 
дійсність. 

Прагнення до продуктивної самореалізації є одним із основних джерел 
осмисленого життя людини, її особистісного зростання, важливою умовою 
якості її життя та психологічного благополуччя.  

Про різні аспекти самореалізації особистості йдеться в класичних 
дослідженнях: реалізації можливостей, задатків, власної «природи» людини 
(К. Гольдштейн); особистісного зростання, становлення власного «Я» 
(Г. Олпорт); базових екзистенційних потреб, відповідальності за право 
свободи (Е. Фромм); трансцендентних цінностей та сенсу життя 
(К. Карпінський, В. Франкл); прагнення до самоактуалізації (А. Маслоу, 
К. Роджерс). Розкрито сутність феномена самореалізації особистості: мотиви 
активного суб’єкта саморозвитку (С. Максименко); особистісна свобода 
(Г. Балл); самоактивність (О. Бондаренко, М. Боришевський, Л. Сердюк); 
самодетермінація та самоорганізація (Е. Галажинський); самоздійснення 
(О. Кокун); якість життя (І. Данилюк); суб’єктність (А. Коваленко, 
В. Осьодло, Ю. Швалб). 

Досліджуються окремі аспекти розвитку та самореалізації людей з 
інвалідністю: самореалізація спортсменів паралімпійців (О. Шамич); 
здебільшого йдеться про стратегії самореалізації студентів з інвалідністю 
(М. Барна); особливості життєвих перспектив (Л. Тищенко); психологічне 
благополуччя (О. Гуляєва, Г. Іваннікова); особистісний потенціал студентів з 
обмеженими можливостями здоров’я (Д. Леонтьєв); психологічні механізми 
соціальної адаптації молоді з порушеннями опорно-рухового апарату 
(І. Чухрій); психологічна готовність до професійної діяльності студентів з 
соматичними захворюваннями (Н. Петрученко).  

Значна кількість праць присвячена дослідженню потенціалу 
інтегрованого освітнього середовища закладу вищої освіти як ціннісного 
середовища (К. Аквіно, Г. Давиденко, А. Колупаєва, П. Таланчук, 
М. Чайковський, О. Чуйко, Р. Стодден), досвіду навчання студентів з 
інвалідністю в інтегрованих групах разом зі здоровими студентами 
(Т. Комар, В. Скрипник). Обґрунтовується необхідність розвитку фізичного 
(С. Адирхаєв, Г. Бойко), соціального (А. Базиленко, І. Баранаускіне, 
І. Іванова), психологічного (О. Гуляєва, Г. Іваннікова) чинників середовища, 
які відіграють важливу роль у адаптації (Т. Гребенюк), розвитку 
(О. Камінська, І. Томаржевська), соціалізації та саморозвитку осіб 
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інвалідністю (Т. Панченко, Л. Сердюк, М. Томчук). Саме сферу вищої освіти 
дослідники вважають однією з найперспективніших для впровадження ідей 
інтеграції (В. Засенко, А. Колупаєва, В. Синьов, М. Анабель, Г. Давиденко, 
Дж. Лейк, Р. Лопес-Гав’єра, Б. Моргадо, П. Таланчук та ін.). 

Незважаючи на чималу кількість досліджень, існують суперечності 
між: 

- зростанням в Україні кількості молоді з інвалідністю серед 
студентів закладів вищої освіти (за даними Державної служби статистики 
України у 2019-2020 навчальних роках у закладах вищої освіти навчалося 
понад 12 959 осіб з інвалідністю) та неготовністю університетів до створення 
належних умов для їхньої адаптації, ефективного навчання й самореалізації; 

- особливостями вибору професії та перспективою подальшого 
професійного працевлаштування студентів з інвалідністю; 

- достатньою широтою досліджень аспектів самореалізації здорових 
студентів та докладним вивченням особистісних проблем, психологічних 
ресурсів студентів з інвалідністю. 

Актуальність і недостатня розробленість проблеми забезпечення 
реалізації власного потенціалу людей з інвалідністю та їх інтеграції в 
суспільство зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Психологія 
самореалізації студентів в інтегрованому освітньому середовищі». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Дисертаційне дослідження виконано в межах планового наукового 

дослідження кафедри загальної психології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Психологія особистості у життєвих 
ситуаціях: підходи, програми комплексної психологічної допомоги 
особистості» (номер державної реєстрації 0119U001488). Тему 
дисертаційного дослідження затверджено вченою радою факультету 
психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(протокол №5 від 21 листопада 2019 року). 

Мета роботи полягає у теоретико-емпіричній розробці концепції 
самореалізації особистості студентів в інтегрованому освітньому середовищі 
та перевірці її ефективності. 

Завдання дослідження: 
1. З’ясувати основні теоретико-методологічні підходи до феномена 

самореалізації особистості та визначити можливості їх застосування в 
дослідженні самореалізації студентів з інвалідністю в інтегрованому 
освітньому середовищі. 

2. Розробити концепцію самореалізації студентів в інтегрованому 
освітньому середовищі, обґрунтувати теоретико-методологічні основи 
дослідження самореалізації особистості в інтегрованому освітньому 
середовищі та методичне забезпечення для вивчення її цілісної організації.  

3. Емпірично визначити особливості структурних компонентів, 
чинники та механізми самореалізації студентів в інтегрованому освітньому 
середовищі.  
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4. Виявити особливості цілісної організації, закономірності, рівні та 
умови самореалізації студентів. 

5. Розробити комплексну програму сприяння самореалізації студентів в 
інтегрованому освітньому середовищі та здійснити перевірку її ефективності.  

Об’єкт дослідження – феномен самореалізації особистості. 
Предмет дослідження – чинники та механізми самореалізації 

студентів в інтегрованому освітньому середовищі.  
Теоретико-методологічною основою дослідження стали положення: 
- підходів у дослідженні самоактуалізації та самореалізації 

особистості (А. Маслоу, Р. Мей, Г. Олпорт, К. Роджерс, 
В. Франкл, Е. Фромм); позитивного підходу до функціонування особистості 
(М. Селігман, М. Чиксентмігаї); психологічного благополуччя (Н. Бредбурн, 
Е. Дінер, К. Ріфф, С. Любомирські); ресурс-орієнтованого підходу в розвитку 
особистості (С. Хобфолл); проактивної моделі інвалідності (Дж. Левіт); 
суб’єктного підходу до вивчення особистості (К. Абульханова-Славська, 
O. Бoндаренкo, М. Бoришевський, А. Брушлінський, І. Данилюк, Г. Кoстюк, 
С. Максименкo, С. Рубінштейн, Т. Титаренкo, Н. Чепелєва); системного 
підходу щодо розвитку особистості (П. Анохін, В. Ганзен, Б. Ломов, 
С. Максименко, В. Шадриков та ін.); теорії самоорганізації складних 
динамічних систем (В. Буданов, Е. Галажинський, В. Клочко, В. Стьопін, 
Г. Хакен та ін.); самодетермінації (Е. Десі, Р. Раяан); самоефективності 
(А. Бандура); теорії особистості щодо її взаємодії із соціальним середовищем 
(А. Адлер, Л. Александрова, О. Асмолов, Д. Леонтьєв, Н. Сарджвеладзе); 
інтегрованої та інклюзивної освіти (С. Адирхаєв, Г. Давиденко, В. Засенко, 
А. Колупаєва, М. Семаго, Л. Сердюк, П. Таланчук, М. Чайковський); 
концепцій oсoбистісниx смислів (O. Леoнтьєв, Д. Леoнтьєв); самоставлення 
та його захисту (І. Кон, О. Колишко, В. Столін, В. Мясищев, С. Пантілєєв, 
Р. Плутчик); часової перспективи (Ф. Зімбардо); базових переконань 
(Р. Яноф-Бульман); копінг-стратегій (С. Фолкман, Р. Лазарус); 
самодетермінованої поведінки (M. Вейхмеєр); життєстійкості (С. Мадді).  

Методи та організація дослідження 
Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань роботи 

застосовано такі методи дослідження: а) теоретичні – аналіз та 
узагальнення, класифікація; систематизація – для обґрунтування 
концептуальних основ феномена самореалізації та її структури; б) 
емпіричні – тестування, опитування, а також психодіагностичні методики: 
опитувальник цінностей М. Рокича; тест-опитувальник вимірювання 
мотивації досягнень А. Мехрабіана (модифікація М. Магомед-Емінова); тест-
опитувальник вимірювання «Мотивація до успіху» Т. Елерса; «Методика 
діагностики самооцінки мотивації схвалення» Д. Марлоу, Д. Кроун 
(адаптація Ю. Ханіна); шкала «Базові переконання особистості (WAS)» 
Р. Яноф-Бульман в адаптації О. Кравцової; «Смисложиттєвих орієнтацій» 
(СЖО) Дж. Крамбо та Л. Махолика в адаптації Д. Леонтьєва; авторський 
структурований міні-твір «Самореалізація особистості» – для дослідження 
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ціннісно-смислового та потребнісно-мотиваційного компоненту 
самореалізації студентів; самоактуалізаційний тест (САМОАЛ) (тест POI 
Е. Шострома, адаптація Н. Каліної, А. Лазукіна); «Особистісний 
опитувальник Бехтеревського інституту ООБІ» (адаптація Л. Вассермана); 
тест-опитувальник самоставлення (В. Столін, С. Пантілєєв); скорочений 
варіант стандартизованого багатофакторного методу дослідження 
особистості (Ф. Березіна, М. Мірошникова); опитувальник часової 
перспективи Ф. Зімбардо (ZTPI; адаптація Г. Сирцової, О. Соколової, 
О. Мітіної); «Індекс життєвого стилю» Г. Келлермана, Р. Плутчика (адаптація 
Л. Вассермана); шкала життєстійкості С. Мадді (адаптація Д. Леонтьєва, 
О. Рассказової); опитувальник копінг-стратегій Р. Лазаруса, С. Фолкмана 
(адаптація Л. Вассермана); методика соціально-психологічної адаптації (в 
адаптації К. Роджерса та Р. Даймонд); «Шкала самоефективності» 
Р. Шварцера, М. Єрусалема; шкала психологічного благополуччя К. Ріфф 
(адаптація Т. Шевеленкова, П. Фесенко); шкала задоволеності життям 
(SWLS, Е. Diener) (адаптація Є. Осіна, Д. Леонтьєва) –для дослідження 
особистісного компоненту та психологічних ресурсів самореалізації 
студентів; в) методи математично-статистичної обробки даних –
кількісний та якісний аналіз (описова статистика, порівняння вибіркових 
середніх за t-критерієм Стьюдента, кореляційний, факторний, регресійний, 
контент аналізи). Статистичну обробку даних та графічну презентацію 
результатів здійснено з використанням пакету статистичних програм SPSS 
21.0 for Wіndows. 

Емпірична база дослідження. Дослідження здійснювалося на базі 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Загалом 
у дослідженні взяло участь 884 особи із них 214 абітурієнтів з інвалідністю, 
345 студентів з інвалідністю денної форми навчання, 375 здорових студентів 
(з них 325 студентів, що здобувають освіту на денній формі навчання, та 
50 студентів, які здобувають післядипломну освіту). 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що: 
вперше:  

- обґрунтовано концепцію самореалізації студентів в інтегрованому 
освітньому середовищі, що полягає в розкритті її чотирьох структурних 
елементів через реалізацію їх як взаємопов’язаних етапів: 1) усвідомлення 

цінності самореалізації особистістю ; 2) когнітивно-афективне оцінювання 
особистістю наявних ресурсів самореалізації (фізичних, середовища, 
психологічних); 3) власне самореалізація особистості студентів з 
інвалідністю, перебіг якої визначається взаємопов’язаними складовими 
(достатнім рівнем розвитку ресурсів, механізмами, чинниками, бар’єрами та 
способами самореалізації); 4) отримання результатів самореалізації та 

суб’єктивне їх оцінювання; 
- встановлено психологічні особливості базових параметрів 

самореалізації особистості студентів з інвалідністю (життєстійкості, 
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смисложиттєвих орієнтацій, базових переконань, часової перспективи, 
самоставлення, копінг-стратегій);  

- визначено чинники, предиктори, критерії та рівні самореалізації 
особистості студентів з інвалідністю та здорових студентів; 

- доведено, що процесуальний механізм самореалізації студентів з 
інвалідністю полягає у компенсаторній ролі психологічних ресурсів щодо 
їхніх дефіцитарних фізичних ресурсів; 

- розроблено й запроваджено комплексну програму психологічного 
сприяння самореалізації особистості студентів в інтегрованому освітньому 
середовищі;  

доповнено та уточнено наукові уявлення про: 
- психологічний зміст та складові самореалізації особистості як 

холістичного феномену;  
- чинники та механізми самореалізації особистості студентів з 

інвалідністю;  
- психологічні особливості студентів з інвалідністю; 

набули подальшого розвитку:  
- теоретико-методологічні підходи до проведення психологічного 

дослідження самореалізації як цілісного феномена студентів з інвалідністю. 
Практичне значення результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні психологічних засад самореалізації особистості студентів з 
інвалідністю в інтегрованому освітньому середовищі, застосування яких 
загалом сприятиме саморозвитку, зростанню життєстійкості, самоприйняття 
та психологічного благополуччя особистості; концептуальних засад 
побудови системи психологічної допомоги та сприяння самореалізації 
особистості студентів, які можуть бути застосовані в практиці різних 
психологічних служб. Отримані результати дослідження можуть бути 
використані для розробки програм індивідуального психологічного сприяння 
особистісному зростанню молоді з інвалідністю; в тренінгових, корекційних і 
терапевтичних підходах для подолання проблем особистісної невизначеності; 
суб’єктивного відчуття зниження цінності життя; формування 
самодетермінованої поведінки. 

Результати дослідження впроваджено у роботу: Відкритого між народ-
ного університету розвитку людини «Україна» (довідка № 12-20/1012 від 
10.11.2020); Національного педагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова (довідка № 137/19 від 29.10.2020); Київського національного 
університету будівництва та архітектури (довідка № 87 від 23.04.2020); 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (довідка 
№17/17-1587 від 26.11.2020); Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка (довідка № 13/1-н 
від 18.02.2021); «Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю» 
Бердичівської міської ради Житомирської області (довідка № 112 від 
15.12.2020); «Центру розвитку особистості «ПОЗИТУМ» м. Києва (довідка 
№ 17 від 11.06.2020); «Корекційного центру «РОЗВИТОК», м. Київ (довідка 
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№ 57 від 18.11.2020); Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями Деснянського району міста Києва 
(довідка № 44-170 від 31.12.2020). 

Надійність та достовірність отриманих у дослідженні результатів 
забезпечено теоретичним аналізом проблеми, відповідним методологічним 
обґрунтуванням його вихідних положень, відповідністю застосованих у 
дослідженні методів його завданням, кількісним та якісним аналізом 
отриманого емпіричного матеріалу, репрезентативністю досліджуваної 
вибірки.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 
самостійно. Усі сформульовані положення та висновки обґрунтовано на 
основі особистих досліджень автора. У співавторстві опубліковано 5 статей: 
у статті «Комплексна програма розвитку мотивації учіння та професійного 
становлення майбутнього фахівця ВНЗ» авторський внесок здобувача 
становить 60% та полягає в розробці програми особистісно-орієнтованого 
тренінгу; у статті «Особистісний ресурс життєстійкості студентів із 
соматичними захворюваннями» авторський внесок здобувача становить 60% 
та полягає у викладенні теоретичних основ концепції дослідження; у статті 
«Психологічні засади підвищення життєстійкості особистості» авторський 
внесок здобувача становить 60% та полягає у в обґрунтуванні практичних 
засад підвищення життєстійкості особистості; у статті «The Psychological 
Basis of Students’ Self-Realization at the Integrated Educational Environment» 
авторський внесок здобувача становить 70% та полягає в емпіричному 
аналізі психологічних основ самореалізації особистості; у статті 
«Fundamental Assumtions As Predictors оf Psychological Hardiness of Students 
with Disabilities» авторський внесок здобувача становить 50% та полягає у 
викладенні теоретичних основ концепції дослідження; у тезах «Психологічне 
благополуччя в просторі самореалізації студентської молоді» авторський 
внесок здобувача становить 70% та полягає у викладені результатів 
емпіричного дослідження; у тезах «Життєстійкість як ресурс особистісної 
самореалізації студентів із соматичними захворюваннями» авторський 
внесок здобувача становить 70% та полягає у викладені результатів 
емпіричного дослідження. 

У дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам зазначених 
публікацій, не використовувались. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати 
дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на засіданнях 
кафедри загальної психології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (2019-2021 рр.). Результати дисертаційного дослідження 
апробовано також на: Міжнародній науково-практичній конференції 
«Психологічні проблеми збереження репродуктивного здоров’я» (Київ, 
2005); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 
навчання та виховання людей з особливими потребами» (Київ, 2005, 2006); II 
Всеукраїнському психологічному конгресі, присвяченому 110-й річниці від 
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дня народження Г. С. Костюка (Київ, 2010 р.); XI Міжнародній науково-
практичній конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей 
в інтегрованому освітньому середовищі» (Київ, 2011); III Всеукраїнському 
психологічному конгресі з міжнародною участю (Київ, 2014); ХV Між-
народній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання та 
виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації 
Конвенції ООН про права інвалідів» (Київ, 2015); ІІ Міжнародній науково-
практичній конференції «Соціокультурні та психологічні виміри становлення 
особистості» (Херсон, 2019); Міжнародній науково-практичній конференції 
«Society. Integration. Education» (Латвія, Резекне, 2020); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Щастя та сучасне суспільство» (Львів, 
2020); Х Науково-практичному семінарі «Розвиток обдарованої особистості в 
освітньому просторі: ціннісний вимір» (Київ, 2020); Міжнародній науково-
практичній конференції «Current trends and factors of the development of 
pedagogical and psychological sciences In Ukraine and EU countries» (Польща, 
2020); XX Міжнародній науково-практичній конференції: «Інклюзивне 
освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики» (Київ, 2020); 
Міжнародній науково-практичній конференції: «Сучасна педагогіка та 
психологія: методологія, теорія та практика» (Київ, 2020); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Психологічна наука та практика XXI 
століття» (Львів, 2021). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи викладено у 38 дру-
кованих працях: 1 монографія, 15 статей у фахових виданнях внесених до 
переліку затвердженого МОН України, 4 статті у фахових виданнях, 
внесених до міжнародних наукометричних баз даних, 2 статті у виданнях 
інших держав, внесених до міжнародних наукометричних баз даних, 
16 праць апробаційного характеру.  

Кандидатська дисертація на тему: «Особливості «Я-концепції» 
дорослих інвалідів з ампутаційними дефектами кінцівок» захищена у 2003 
році за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія. Захищені 
положення кандидатської дисертації в докторській дисертації не 
використовуються. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків. Список використаних 
джерел містить 483 найменувань, з них 133 – іноземною мовою. Загальний 
обсяг роботи становить 477 сторінок. Основний зміст викладено на 
410 сторінках. Робота містить 57 таблиць (на 60 сторінках), 37 рисунків (на 
36 сторінках) та 7 додатків (на 33 сторінках). 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет 
дослідження, його мету і завдання; розкрито теоретико-методологічні 
основи, методи та його організацію; викладено наукову новизну і практичне 
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значення; наведено відомості про апробацію результатів дослідження, 
впровадження їх у практику та структуру дисертаційної роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 
самореалізації особистості» викладено результати теоретико-
методологічного аналізу феномена самореалізації особистості, визначено 
основні підходи до його вивчення; розкрито детермінанти самореалізації 
особистості як цілісного феномена, психологічні ресурси самореалізації; 
розглянуто інтегроване освітнє середовище як зовнішній ресурс 
самореалізації студентів з інвалідністю.  

В основних теоріях феномен самореалізації особистості розкривається 
через різні дефініції: самовдосконалення (А. Адлер), вроджені потенції 
(К. Гольдштейн), особистісна ідентичність (Е. Еріксон), самоактуалізація 
(А. Маслоу), інтенціональність (Р. Мей), життєвий потенціал (Г. Олпорт), 
особистісне зростання (К. Роджерс), цінності та сенс життя (В. Франкл), 
базові екзистенційні потреби (Е. Фромм); що знайшло розвиток у сучасних 
дослідженнях цього феномену: особистісної свободи (Г. Балл), 
самоактивності, саморозвитку (О. Бондаренко, М. Боришевський, 
Л. Сердюк), суб’єктності (К. Абульханова, С. Кузікова, С. Максименко, 
В. Татенко), самовиховання, духовності та життєтворчості (І. Бех, 
І. Данилюк, Т. Титаренко, Ю. Швалб), самодетермінації та самоорганізації 
(Е. Галажинський), самоздійснення (О. Кокун, І. Логінова), особистісного 
потенціалу (В. Гупаловська, Д. Леонтьєв). 

Поняття самореалізації відображає сутність людини, процес її 
розвитку, пошук та утвердження власного життєвого шляху, сенсу існування 
в кожний момент часу і трансляцію особистістю цієї сутності іншим людям, 
культурі через перетворювальну комунікативну взаємодію. Самореалізація 
містить невід’ємний внутрішній аспект – самоактуалізацію. Самоактуа-
лізація є теоретичним трактуванням саморозвитку та самореалізації 
особистості, що сформувалося в особистісно орієнтованому підході 
гуманістичної психології (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл), передбачає 
наявність у людини вродженого потенціалу характеристик і властивостей, 
який за певних сприятливих умов має розвинутися, перейшовши з 
потенційного в актуальний стан. Характеристики самореалізації розкривають 
те, наскільки людина є суб’єктом власного життя та здатна до реалізації 
свого потенціалу. Тому ці характеристики розглядають як внутрішні 
необхідні умови процесу її самореалізації.  

Самореалізація є універсальним процесом, проте індивідуальність 
людини реалізується різною мірою залежно від вікових особливостей. 
Неабиякої актуальності проблема самореалізації особистості набуває в 
юнацькому віці. Саме для цього вікового періоду властиві пошук 
оптимального сенсу життя (О. Гриньова, К. Поворозник), постановка та 
реалізація життєвих цілей (М. Гладкевич, Г. Радчук) потреба в досягненні 
особистісної ідентичності (C. Кузікова), трансформація системи цінностей 
(Ж. Вірна), соціальне, особистісне та професійне самовизначення 
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(О. Власова). Це повною мірою стосується й осіб з інвалідністю, для яких 
здобуття вищої освіти та оволодіння професією є одним з ефективних засобів 
самореалізації особистості. Проте окремі аспекти розвитку (С. Сидорів, 
Л. Осьмук), навчання (І. Томаржевська, М. Чайковський), адаптації та 
соціалізації (М. Півторак, Н. Пасічник, О. Цвид-Гром) студентів з 
інвалідністю не дають змоги дoслідити особливості їхньої самореалізації як 
цілісного феномена. 

Виокремлено підходи, що є базовими для трактування дослідження 
самореалізації особистості: гуманістичний – самореалізація як вроджена 
мотиваційна тенденція реалізації своїх потенційних можливостей і 
здібностей (К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт); системний – (Г. Балл, 
В. Буданов, В. Ганзен, Б. Ломов, С. Максименко) самореалізація як прояв 
самоорганізації людини; позитивна психологія (М. Аргайл, М. Вехмейер, 
Н. Пезешкіан, К. Ріфф, М. Селігман, М. Чиксентмігаї), зокрема, теорія 
самодетермінації (Е. Десі, Р. Райан) – визначення чинників самореалізації, які 
стимулюють розкриття вродженого потенціалу людини, розвиток її сильних 
сторін (особистісні риси, здібності, стани та емоції); психологія здоров’я, 
благополуччя та життєстійкості (А. Антоновський, Д. Кошаба, 
С. Любомирські, С. Мадді, К. Ріфф, М. Ягода) – виявлення та розвиток 
психологічних ресурсів, що дають змогу людині успішно долати ускладнені 
інвалідністю умови розвитку та життєдіяльності.  

Отже, самореалізація особистості – це процес та результат цілісного і 
продуктивного існування людини, актуалізації та реалізації її індивідуа-
льності, опредмечування її сутнісних сил, що виражають прагнення до 
розвитку внутрішнього потенціалу, психологічної зрілості та компетентності.  

Самореалізація особистості як холістичний феномен детермінується 
системою взаємопов’язаних параметрів особистості. Цінності і смисли 
ініціюють процес самореалізації та задають його спрямованість і вибірковість 
(Е. Галажинський, Л. Коростильова, Л. Сердюк).  

Довільна усвідомлена активність людини перетворюється на 
цілеспрямовану особистісно та соціально продуктивну самореалізацію тоді, 
коли особистість усвідомлює, чого хоче насправді (виникає смисл для себе), 
що відповідає її актуальним цінностям, потребам (Ф. Василюк, 
К. Карпінський, Г. Радчук, Т. Титаренко, О. Шамич). Система особистісних 
цінностей, а саме ступінь зрілості ціннісної структури, широта зв’язків між 
цінностями та їх змістовна палітра, визначають спрямованість саморозвитку 
особистості та його механізми (Б. Братусь, Д. Леонтьєв, О. Селезньова).  

Самореалізація як об’єктивно мотивована потреба суб’єкта 
реалізуватися в конкретних видах діяльності, у взаємодії із соціальним світом 
передбачає неперервний пошук особистісних цінностей та смислів у власній 
діяльності, здійсненні свого «Я». Ціннісні орієнтації у поєднанні з 

регулюють діяльність людини (її успішність, 
відповідність поставленим цілям, співвіднесеність мотивів, цілей та способів 
їх досягнень). Виникнення й усвідомлення особистісного смислу 

мотивацією саморозвитку
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самореалізації є початковим етапом формування смисложиттєвої цінності 
цього процесу для особистості (О. Гриньова, К. Карпінський, Г. Радчук, 
Т. Титаренко, О. Шамич). 

Визначальним чинником самореалізації є: самоставлення особистості 
(І. Данилюк, А. Маслоу, К. Роджерс, Л. Сердюк, В. Столін, С . Пантілєєв). 
Самоставлення як компонент свідомості суб’єкта, динамічний пізнавальний 
самоорганізувальний процес (У. Джеймс), афективна складова «Я-концепції» 
– самооцінка (Р. Бернс, І. Кон, К. Роджерс, М. Розенберг), соціальна 
установка (Ч. Кулі, Дж. Мід, Н. Сарджвеладзе), інтелектуально-емоційний 
конструкт, який характеризує специфічну природу та індивідуальні риси 
суб’єкта (Г. Олпорт, М. Мрук, Т. Скеллі); смислове особистісне утворення 
(В. Столін, С. Пантілєєв), компонент самосвідомості, що зумовлює процеси 
самовизначення, самореалізації та є їх результатом (І. Чеснокова), 
забезпечує оцінку людиною своїх рис, характеристик, які сприяють або 
перешкоджають особистісній самореалізації. Самоставлення особистості 
регулює міжособистісну взаємодію, постановку й досягнення цілей, 
обумовлює рівень емоційно-ціннісного прийняття себе. Динаміка та 
здатність до внутрішньосистемної перебудови наділяє оптимальне 
самоставлення функцією психологічного ресурсу, затребуваного в складних 
ситуаціях особистісного розвитку та самореалізації. 

Самореалізація особистості як актуалізація її сутності та 
індивідуальності відбувається в умовах реальної взаємодії людини зі світом, 
у її просторово-часовій єдності. Часова перспектива особистості як її 
динамічна інтегративна характеристика відображає взаємозв’язок модусів 
минулого, теперішнього та майбутнього у свідомості й діяльності людини 
(Дж. Бойд, З. Залескі, Ф. Зімбардо, Є. Головаха, О. Кронік, К. Левін, 
Ж. Ньютен, Г. Сирцова, О. Сеник); безпосередньо впливає на організацію 
психологічного часу особистості, постановку цілей, планування майбутнього, 
ухвалення рішень, спрямування власної діяльності та життєдіяльності в 
цілому (К. Абульханова, О. Гриньова, Є. Головаха, В. Зінченко, О. Кронік, 
Л. Тищенко, Н. Толстих, О. Мандрікова, К. Поворозник, Т. Титаренко, 
Ю. Швалб). Аналіз сучасних досліджень часової перспективи показав, що 
вона розглядається як основний аспект в побудові психологічного часу 
особистості, відображення установок, цінностей, переконань та особистісних 
ставлень людини до часу власного життя (Дж. Бітнер, А. Бонівел, Дж. Бойд, 
Ф. Зімбардо, Є. Осін, Г. Сирцова). Розвиток часової перспективи 
відбувається в особливому вимірі психологічного часу особистості та 
відображається в особливостях індивідуального усвідомлення і переживання 
часу життя, ставлення до нього й взаємодії із ним. Часова перспектива тісно 
пов’язана з характеристиками особистості: настановами, цінностями 
діяльності, психічним здоров’ям, когнітивним функціонуванням, поведінкою, 
самоконтролем (Г. Сирцова, А. Бонівел, Л. Дрейк, Є. Осін, М. Столарскі), 
психологічним благополуччям, ефективністю саморозвитку, осмисленістю 
майбутнього (О. Сеник, М. Рева, К. Поворозник), як характеристика 
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особистості, що обумовлює її стійкість, суб’єктну активність, особистісну 
автономію, здійснює мотивувальний та інтегрувальний впливи на 
самоорганізацію діяльності та здатність до ефективної самореалізації. 

Визначення психологічних чинників самореалізації передбачає аналіз 
цілісної системи індивідуального функціонування oсoбистoсті в єдності 
взаємодії її підсистем та oсoбистісниx структур. Такою системою є 
психологічні (особистісні) ресурси людини – індивідуально-психологічні 
особливості, які допомагають їй зберігати психологічну стійкість в складних 
ситуаціях життєдіяльності і пов’язані з успішним виконанням різних видів 
діяльності, якістю життя, рівнем психологічного благополуччя (Е. Дінер, 
С. Хобфолл). Дослідники виокремлюють психологічні ресурси, які є 
значущими для ефективної самореалізації особистості: смислові утворення та 
цінності (Ф. Василюк, А. Галян, В. Франкл, Д. Леонтьєв), життєстійкість 
(С. Мадді), резилентність (Дж. Боннано), почуття зв’язності (А. Антонов-
ський), самоефективність (А. Бандура), проактивність (О. Бондаренко), базові 
переконання (Р. Яноф-Бульман), оптимізм (С. Карвер, М. Шейєр), надія 
(М. Селігман, С. Снайдер), особистісні чесноти (М. Селігман, М. Чіксент-
мігайї), копінг-стратегії (Р. Лазарус, С. Фолкман), психологічне благополуччя 
(Е. Десі, Е. Дінер, Р. Раяан), когнітивні здібності (А. Бек, Д. Канеман), 
суб’єктивне благополуччя (С. Любомирські, М. Хунеке), самооцінка, почуття 
власної гідності (Н. Левус, М. Розенберг), суб’єктна вітальність, особистісна 
автономія, компетентність (Е. Десі, Р. Раяан), саморегуляція (М. Вехмейер, 
Д. Леонтьєв, М. Чіксентмігайї). Отже, психологічні ресурси особистості є 
системою її індивідуальних характеристик, від вираженості яких процес 
самореалізації набуває суб’єктного характеру та в динамічній взаємодії з 
іншими чинниками є ефективно задіяними особистістю для реалізації цілей, 
подолання складних ситуацій та зумовлюють спрямованість саморозвитку. 
Разом з тим недостатність ресурсів, навпаки, може бути бар’єром на шляху 
самореалізації особистості. 

Інтегрована вища освіта є важливим зовнішнім чинником 
особистісного розвитку та самореалізації студентів з інвалідністю 
(Б. Айсмонтас, Г. Бойко, В. Бондарь, А. Колупаєва, В. Синьов, П. Таланчук, 
М. Чайковський).  

Потенціал інтегрованого освітнього середовища закладу вищої освіти 
полягає у розширенні особистісних можливостей та забезпеченні 
самореалізації студентів з інвалідністю в різних сферах життєдіяльності 
(Ю. Богінська), реалізації комплексної системи освітньої, професійної, 
соціальної, реабілітаційної, творчої та психологічної адаптації (С. Адирхаєв, 
К. Аквіно, Л. Александрова, А. Базиленко, М. Вехмейер, В. Лапа, Д. Лейк, 
Л. Сердюк, Р. Стодден, П. Таланчук, О. Чуйко); у розширенні особистісних 
можливостей всіх суб’єктів освітнього процесу, сприянні розвитку 
гуманізму, толерантності, готовності допомагати, осмисленню системи 
ставлень особистості, цілісності уявлень про себе та оточення, цінності життя 
і здоров’я. 
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У другому розділі «Методичне забезпечення комплексного 
дослідження самореалізації студентів в інтегрованому освітньому 
середовищі» обґрунтовано концептуальний апарат структури і чинників 
самореалізації студентів, виявлення тих зв’язків, які вони встановлюють і в 
які залучені в процесі своєї життєдіяльності; наведено психологічну 
характеристику досліджуваних абітурієнтів та студентів з інвалідністю. 
Обґрунтовано вибір методів емпіричного дослідження, його процедури та 
алгоритму обробки отриманих результатів.  

Концепція самореалізації особистості студентів з інвалідністю в 
інтегрованому освітньому середовищі містить чотири структурних елементи 
які реалізуються як взаємопов’язані етапи: 1) цінність самореалізації; 
2) ресурси самореалізації; 3) власне самореалізація; 4) результат само-
реалізації (рис. 1): 

 
Рис. 1. Структура самореалізації студентів з інвалідністю 
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Перший етап – усвідомлення особистістю цінності самореалізації. 
Цінності та смисли як системні психологічні якості предметів і явищ світу 
людини обумовлюють спрямованість і вибірковий характер самореалізації 
особистості, вказують на елементи й ситуації, які виконують функції 
мотиваційних основ самореалізації. 

Другий етап – когнітивно-афективна оцінка особистістю можливостей 
самореалізації, її чинників та ресурсів: а) рівня власного здоров’я (фізичного 
обмеження, хронічного соматичного захворювання), б) залучення в соціальні 
процеси та якості взаємодії з оточенням (ресурси середовища), в) психологіч-
них ресурсів (ціннісно-смислових, стійкості, саморегуляції, самоактуалізації 
та інструментальних).  

Третій етап – власне самореалізація студентів з інвалідністю, перебіг 
якого визначається взаємопов’язаними складовими: механізмами, бар’єрами, 
чинниками, способами. 

Механізми самореалізації: спонукальний – прийняття людиною 
виклику інвалідності в умовах дефіциту ресурсів реалізації потреби в 
саморозвитку за умови його цінності для особистості. Суперечності між 
невідповідністю фізичних ресурсів завданням, які висуває зовнішнє 
середовище, зумовлюють напруження, яке актуалізує можливості, стимули 
до гіперкомпенсації, динаміку смислів, цінностей, потреби особистості в 
реалізації можливостей та активізує процес її саморозвитку; процесуальний – 
компенсаторна роль психологічних ресурсів (щодо дефіцитарних фізичних), 
які зумовлюють вищий рівень контролю свідомості особистості, створюють 
предиспозицію до самореалізації.  

Чинниками самореалізації є життєстійкість, самоставлення особистості, 
осмисленість життя, базові переконання, самоактуалізація, життєві цілі, 
копінг-стратегії, часова перспектива, механізми психологічного захисту 
особистості. Бар’єри, що можуть перешкоджати самореалізації студентів з 
інвалідністю: тип ставлення до захворювання (фізичного, сенсорного 
порушення) як до проблеми чи як до завдання. Залежно від цього людина або 
вибудовує обхідні шляхи саморозвитку й слабкість трансформує в силу, або 
вдається до суб’єктивного спрощення світу через уникнення виклику, що 
зумовлено: недостатньо розвиненим індивідуальним репертуаром 
конструктивних активно-діяльнісних стратегій долання перешкод; 
напруженістю механізмів психологічного захисту; недостатньою 
диференційованістю та чіткістю картини власного майбутнього; 
невпевненістю у власних можливостях, завищеними чи суперечливими 
вимогами до себе; низьким рівнем вольових зусиль та недостатньо активною 
позицією щодо власного життя. 

Способи самореалізації визначають такі рівні: досуб’єктний (виявлення 
людиною своїх можливостей, здібностей в проявах її цілісної 
індивідуальності, але за слабкої узгодженості або неузгодженості з 
потребами, цінностями, смислами особистості; стихійна, неусвідомлена, 
переважно вимушена реалізація власних можливостей, потреб під впливом 



 
 

 

14 

ситуаційних вимог для забезпечення адаптації та досягнення людиною певної 
позиції в системі соціальних міжособистісних зв’язків). Досуб’єктна 
самореалізація є передумовою суб’єктної самореалізації; суб’єктний рівень – 
перетворювальна активність особистості, відповідно до власних потреб, 
цінностей та смислів, що зумовлює виражену неповторність подій життя, 
пізнання, визнання, прийняття власної сутності та можливість творчого 
саморозвитку.  

Четвертий етап – оцінка особистістю результатів власної 
самореалізації. Прямими результатами самореалізації студентів з 
інвалідністю можна вважати: життєстійкість, самоприйняття, задоволеність 
життям та психологічне благополуччя. Серед непрямих особистісно 
значущих результатів самореалізації студентів з інвалідністю можна 
визначити: підвищення адаптивності та впевненості в собі; почуття 
відповідальності за себе та власні вчинки; здатність приймати рішення, 
уміння розв’язувати проблеми; розширення мережі соціальної підтримки, 
навичок ефективної взаємодії, комунікації та роботи в групі; усвідомлене та 
активне ставлення до власного життя. Досягнення особистістю результату 
самореалізації може визначати різною мірою задоволеність/незадоволеність 
залежно від чого особистість може переглядати, корегувати цілі, способи, 
вектори самореалізації. Суб’єктивна оцінка результатів самореалізації може 
бути рушієм до продовження або початком нового циклу самореалізації 
особистості студентів з інвалідністю.  

Обґрунтовано використання терміна «студенти з інвалідністю», згідно з 
«Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю» в якій «особа з 
інвалідністю» – це особи, які мають офіційний статус інваліда, визначений за 
певним ступенем важкості захворювання, стійкими розладами функцій 
організму, що при взаємодії з різними бар’єрами можуть заважати їхній 
повній та ефективній участі в житті суспільства на рівні з іншими.  

Виявлено психологічні особливості осіб з інвалідністю, рівень їх 
соціально-психологічної адаптованості, мотивів поведінки та діяльності, 
ставлення до власного захворювання (фізичного, сенсорного порушення).  

Внутрішня картина захворювання (ставлення до нього чи фізичного, 
сенсорного порушення) як сукупність когнітивних, емоційних та 
поведінкових реакцій індивіда на власний фізичний дефект (соматичне 
захворювання) є основним змістовним новоутворенням психіки, в якому 
відображається весь процес внутрішньої перебудови особистості. В структурі 
внутрішньої картини захворювання (фізичного, сенсорного порушення) 
значної частини абітурієнтів (61,7%) переважають умовно адаптивні типи 
особистісного реагування на власне захворювання: гармонійний (26%) – 
досліджувані адекватно оцінюють свій фізичний стан, ступінь власних 
труднощів, прагнуть продовжувати активну навчальну та трудову діяльність; 
ергопатичний тип (18,5%) – досліджувані відкидають думки про 
захворювання та його складність (часто шляхом активного відходу від 
хвороби в навчання, роботу), що може призводити до емоційного 
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виснаження, вразливості особистості до різноманітних дезадаптувальних 
впливів; анозогнозичний тип (17,2%) – досліджувані схильні заперечувати 
власне функціональне обмеження (захворювання), що може призводити до 
виникнення дисонансу між завищеними бажаннями, вимогами до власного 
"Я" та реальними можливостями людини. 

У структурі індивідуальних властивостей абітурієнтів з інвалідністю 
виявлено перевищення нормативних значень за такими шкалами: іпохондрія 
(26,2%); істерія (4,1%), паранойяльність (6,2%); психастенія (34,8%); 
соціальна інтроверсія (18,9%). Посилення характерологічних особливостей 
досліджуваних – емоційної сенситивності, лабільності, астенічності – може 
бути результатом гіперкомпенсації органічного ураження (соматичного 
захворювання, фізичного, сенсорного порушення). 

У структурі мотиваційної сфери (мотивації досягнень, мотивації до 
успіху, мотивації схвалення) у більшості досліджуваних виявлено 
вираженість мотивації досягнень (68,9%); прагнення отримувати схвалення 
оточення, відповідати соціально бажаним формам поведінки; оцінка та думка 
оточення впливають на процес їхньої діяльності та оцінювання її результатів 
ними самими (55,7%); прагненням уникати невдачі (87,3%).  

Переважна більшість досліджуваних абітурієнтів з інвалідністю – це 
адаптовані до життя люди, які адекватно ставляться до себе, своїх 
особливостей, оточуючих, а інвалідність може виступати як конструктивний 
ресурс побудови якісно своєрідної системи саморегуляції особистості за 
умови, що людина приймає виклик інвалідності. Це засвідчують середні 
значення показників соціально-психологічної адаптивності: адаптивність 
( X  = 141,2), прийняття себе ( X  = 45,2); прийняття інших ( X  = 25,6); 
внутрішній контроль ( X  = 51,5); емоційний комфорт ( X  = 25,5); ескапізм 
( X  = 15,1); домінування ( X  = 9,9).  

Встановлено, що важливе значення в забезпеченні особистісної 
стійкості студентів з інвалідністю та прийняття ними виклику інвалідності 
має життєстійкість (система переконань про себе, світ, стосунки зі світом) як 
опосередковуваний механізм саморегуляції та самореалізації. Життєстійкість 
студентів з інвалідністю має багатокомпонентну структуру, важливе 
значення в якій належить параметрам особистості: самоповага, 
саморозуміння, впевненість у силі власного «Я»; усвідомлення цілей і смислу 
власного життя, орієнтація на майбутнє, позитивне ставлення до 
навколишнього світу, переконаність в його доброзичливості, усвідомлення 
системи власних цінностей та цінності самореалізації (табл. 1). Бар’єрами 
життєстійкості студентів з інвалідністю є сприймання власного минулого як 
негативного, травмівного; імпульсивність та слабкість емоційного-вольового 
контролю.  
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Таблиця 1 
Фактори життєстійкості студентів з інвалідністю  

Факторне 
навантаження 

Параметри, що утворюють фактори 

27,0% Локус контролю життя (0,88), результат життя (0,81), 
інтегральне самоставлення (0,73), самовпевненість (0,62), 
майбутнє (0,59). 

22,7% Саморозуміння (0,87), самоповага (0,69), переконання в 
доброзичливості світу (0,67), самовпевненість (0,62). 

19,3% Негативне минуле (-0,80), орієнтація в часі (0,67), 
цінності (0,59), регресія (-0,54). 

 
Предиктори життєстійкості студентів з інвалідністю – орієнтація на 

майбутнє, цінності, самоповага, пошук соціальної підтримки та 
самоактуалізація. Розвиток їхньої життєстійкості полягає в актуалізації 
психологічних ресурсів суб’єктних характеристик, які підвищують здатність 
бути відкритим до навколишнього середовища, нових знань, досвіду, 
зумовлюють особистісний розвиток і прийняття виклику життя. 

У третьому розділі «Структурна організація самореалізації 
студентів в інтегрованому освітньому середовищі» з’ясовано структурні 
характеристики самореалізації студентів з інвалідністю (в тому числі, 
студентів з різними нозологічними типами інвалідності) та здорових 
студентів в інтегрованому освітньому середовищі; виявлено особливості 
психологічних чинників самореалізації студентів – ціннісних та 
смисложиттєвих орієнтацій, базових переконань, самоставлення особистості 
та механізмів його захисту, часової перспективи, копінг-стратегій. 

Порівняння цінностей студентів з інвалідністю та здорових студентів 
доводить, що загалом система ціннісних орієнтацій обох груп є подібною. У 
структурі ціннісних орієнтацій студентів з інвалідністю переважають 
цінності: здоров’я, особисте життя, професійна самореалізація, розвиток. У 
здорових студентів в ієрархії ціннісних орієнтацій переважають цінності: 
здоров’я, особисте життя, гедоністичні цінності; розвиток, свобода, 
творчість, суспільне визнання. 

Більшість досліджуваних студентів обох груп можна охарактеризувати 
як цілеспрямованих людей, котрі визначають власне життя як цікаве, 
емоційно та змістовно насичене, здатні будувати його відповідно до своїх 
цілей та планів на майбутнє, а прожитий відрізок життя вважають 
продуктивним, осмисленим. У студентів з інвалідністю менш вираженими є 
цілі в житті (t = 3,2; p < 0,001), локус контролю – життя (t = 3,2; p < 0,05) та 
локус контролю – Я (t = 2,6; p < 0,001). Їм складніше орієнтуватися на 
майбутнє, вибудовувати довгострокові життєві цілі та повною мірою 
керувати власним життям; сприймати себе як сильну особистість, щоб 
будувати власне життя відповідно до своїх бажань та можливостей, тому 
вони часто потребують підтримки значущих інших та соціального оточення. 
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У студентів із загальносоматичними порушеннями, на відміну від студентів з 
порушеннями опорно-рухового апарату та сенсорними порушеннями, 
виявлено відмінності (t = 1,6; p < 0,001) у вираженості показника локус 
контролю – Я.  

У студентів з інвалідністю (52%) нижчими за нормативні значення є 
показники базових переконань: доброзичливість людей, контрольованість 
життєвих подій, цінність власного Я, самоконтроль, ступінь удачі, везіння 
(надія) – стійкі уявлення людини, що обумовлюють сприймання 
навколишнього світу, визначають вибіркову активність та спрямованість 
діяльності. У студентів з порушеннями опорно-рухового апарату, на відміну 
від студентів з сенсорними та загальносоматичними порушеннями, 
встановлено значущі відмінності (t = 2,6; p < 0,01) базового переконання 
контрольованості світу. Вони переконані в тому, що здатні запобігати 
складним, невизначеним подіям свого життя власними зусиллями та 
контролювати життєві ситуації.  

Крім того, відмінності встановлено у меншій вираженості базових 
переконань – доброзичливість оточення (t = 2,5; p < 0,005) та цінність 
власного Я (t = 2,3; p < 0,01) у студентів з інвалідністю порівняно зі 
здоровими студентами.  

Система базових переконань студентів з інвалідністю характеризується 
когнітивною вразливістю, що проявляється у доброзичливому ставленні до 
світу та недовірливому до оточення, небажанні вступати з ним у партнерську 
взаємодію; переважанні переконаності в справедливості оточуючого світу, в 
розподілі позитивних життєвих подій між добрими, порядними людьми, тому 
вони недостатньою готові керувати подіями свого життя; недооцінкою 
власного «Я» та сподіваннями на удачу й везіння. 

У здорових студентів (54%) відповідають нормативним значенням 
показники базових переконань: доброзичливість навколишнього світу, 
доброзичливість людей, цінність власного Я, ступінь удачі, везіння; нижчий 
за нормативне значення показник контрольованість світу (65,7%). Їхня 
система базових переконань характеризується переважанням ознак 
когнітивної стійкості, що проявляється у конструктивній взаємодії з 
навколишнім світом та людьми; впевненістю у власних можливостях, надії 
на позитивне вирішення тих ситуацій, які вони не можуть контролювати, що 
допомагає їм підтримувати почуття стійкості та впевненості в собі. 

Більшість досліджуваних характеризується позитивним ставленням до 
власного «Я». В структурі компонентів самоставлення у студентів з 
інвалідністю (55,2%) переважає оцінне самоставлення. Смисл «Я» 
виражається переважно через підсистему самооцінок шляхом порівняння 
власної ефективності в досягненні поставлених цілей із соціальними 
стандартами, успіхами та оцінками інших людей. Таким студентам може 
бракувати цілісного розуміння внутрішньої індивідуальності. У них виявлено 
негативне самоставлення (26,8%), яке відображає переважно конфліктний 
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смисл «Я», про що свідчить злиття позитивних (самоінтерес, 
самокерівництво) та негативних (самозвинувачення) його модальностей.  

Виявлено нижчі показники самоставлення у студентів з інвалідністю: 
глобальне самоставлення (t = -3,2; р ≤ 0,001), самоповага (t = -2,8; р ≤ 0,001), 
ставлення інших (t = -2,5; р ≤ 0,001) та саморозуміння (t = -2,6; р ≤ 0,001). 
Їхнє глобальне самоставлення характеризується нижчим рівнем 
диференційованості, готовності до дій на адресу власного «Я» (самоповага, 
саморозуміння), що обмежує коло можливих джерел підвищення самоповаги, 
обумовлює формування нереалістичних захисних уявлень про себе та 
залежність самооцінок від зовнішніх впливів.  

У досліджуваних здорових студентів позитивне самоставлення 
переживається здебільшого у формі емоційного ставлення  – аутосимпатії 
(48%). Для них характерні переживання власної цінності як індивідуальності, 
стійке емоційно-ціннісне ставлення до себе, що обумовлює узагальнену й 
реалістичну оцінку власного «Я» та є важливою умовою самореалізації 
особистості; оцінне (24%) та негативне (10,8%) самоставлення. 

У структурі самоставлення як студентів з інвалідністю, так і здорових 
студентів суттєво вираженим є очікування позитивного ставлення інших, що 
може свідчити як про недостатній розвиток суб’єктності, так і про 
значущість ставлення інших як чинника розвитку особистісної ідентичності. 

У студентів з інвалідністю найбільш напруженими й задіяними є 
незрілі механізми психологічного захисту самоставлення  – витіснення 
( X  = 42,2; Sх = 18,6), регресія ( X  = 48,1; Sх = 17,4), проєкція ( X  = 64; 
Sх = 21,2) та зрілі  – компенсація ( X  = 46,7; Sх = 20,8) і раціоналізація 
( X  = 52,6; Sх = 16,5). Несвідоме використання простих і стереотипних 
поведінкових реакцій може істотно обмежувати потенційно можливий 
арсенал механізмів вирішення складних ситуацій.  

У здорових студентів найбільш задіяними є переважно зрілі механізми 
психологічного захисту самоставлення: компенсація ( X  = 47,8; Sх = 22,2); 
гіперкомпенсація ( X  = 44,4; Sх = 19,5); раціоналізація ( X  = 50,7; Sх = 17,4) та 
примітивний механізм психологічного захисту проєкція ( X  = 60,8; Sх = 18,9). 
Для захисту позитивного самоставлення здорові студенти залучають 
переважно механізми відходу від імпульсів та афектів.  

Часова орієнтація досліджуваних студентів з інвалідністю та здорових 
студентів центрована на гедоністичному аспекті теперішнього, що може 
зумовлювати звуженість часового світогляду (в якому теперішнє 
сприймається як безтурботний час), орієнтацію здебільшого на отримання 
задоволення «тут і тепер», імпульсивність, низький его-контроль, меншу 
здатність до прогнозування майбутнього, прагнення замінити потребу у 
внутрішньому розвитку штучними зовнішніми враженнями. Ресурсами осіб, 
в яких переважає орієнтація на гедоністичне теперішнє, є відкритість новому 
досвіду та пізнанню. Вони легко вступають у міжособистісні стосунки та 
проявляють креативність у взаємодії з навколишнім світом. 
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Структура взаємозв’язків показників часової перспективи студентів з 
інвалідністю зумовлена поєднанням ставлення до власного минулого як 
негативного з фаталістичним та гедоністичним теперішнім (відчуття 
мінімального контролю над власним життя), негативними зв’язками з 
майбутнім та позитивним минулим. Достовірні (t = 1,3; р ≤ 0,05) відмінності 
виявлено у переважанні в часовій орієнтації студентів із загальносома-
тичними порушеннями, на відміну від студентів з порушеннями опорно-
рухового апарату та сенсорними порушеннями, показника майбутнє – 
виражена здатність до планування, цілепокладання. Часова орієнтація на 
майбутнє зумовлює особистісну активність сьогодення, благополуччя та 
позитивний розвиток особистості. Встановлено відмінності (t = 2,2; р ≤ 0,01) 
у більшій вираженості показника гедоністичне теперішнє у студентів з 
інвалідністю. Для них часова орієнтація на теперішнє є більш адаптивною 
для реалізації життєвих цілей порівняно зі здоровими студентами.  

У структурі взаємозв’язків показників часової перспективи здорових 
студентів виявлено тісний взаємозв’язок між сприйманням власного 
минулого як позитивного та гедоністичним теперішнім, майбутнім, 
фаталістичним теперішнім. Часова перспектива здорових студентів 
характеризується збалансованістю більшості часових показників власного 
життя, що зумовлює їхню здатність менше орієнтуватися виключно на 
певний часовий проміжок при побудові власної життєдіяльності.  

Незбалансована часова перспектива – наявність темпоральних зсувів на 
гедоністичне теперішнє, дисбаланс між неприйняттям або негативним 
ставленням до минулого та нереалістичність уявлень майбутнього виявлена у 
83,5% студентів з інвалідністю та 84,2% здорових студентів.  

Збалансована часова перспектива студенів з інвалідністю (16,5%) 
характеризується орієнтацією на майбутнє, позитивне минуле та 
гедоністичне теперішнє. Орієнтація на позитивне минуле є психологічним 
ресурсом студентів з інвалідністю та у поєднанні з усвідомленням 
майбутнього зумовлює їхню цілеспрямованість і успішність у теперішньому. 
Збалансована часова перспектива здорових студентів (18,5%) 
характеризується амбівалентним ставленням до власного минулого, 
орієнтацією на майбутнє та переважанням показника гедоністичне 
теперішнє.  

У структурі копінг-стратегій як усвідомлених засобів цілеспрямованого 
управління складними ситуаціями життєдіяльності студентів з інвалідністю 
найбільш вираженими є активно-діяльнісні копінги: пошук соціальної 
підтримки (27,6%), позитивна переоцінка (12%); захисні  – самоконтроль 
(13,7%) та автоматизовані – втеча-уникнення (8,7%), прийняття 
відповідальності (10,6%), дистанціювання (15,5%) (табл. 2).  
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Таблиця 2 
Фактори копінг-стратегій досліджуваних студентів  

Студенти з 
інвалідністю (n = 345) 

Здорові студенти 
(n = 325) 

Копінг-стратегії 1 фактор 
(33,8% 

дисперсії) 

2 фактор 
(25,4% 

дисперсії) 

1 фактор 
(38,5% 

дисперсії) 

2 фактор 
(23,4% 

дисперсії) 
Конфронтація 0,39 0,43 0,18 0,60 
Дистанціювання  0,02 0,78 0,14 0,69 
Самоконтроль 0,76 0,23 0,42 0,16 
Пошук соціальної 
підтримки 

0,76 0,10 0,69 0,05 

Прийняття 
відповідальності  

0,35 0,60 -0,03 0,59 

Втеча-уникнення 0,07 0,85 -0,03 0,79 
Планування розв’язання 
проблем 

0,79 -0,02 0,69 -0,07 

Позитивна переоцінка 0,78 0,28 0,74 0,10 
 
Пошук соціальної підтримки – є важливим у життєдіяльності студентів 

з інвалідністю. Цей зовнішній ресурс має бути інтеріоризований особистістю, 
тоді він працює як ефективний копінг та сприяє особистісному розвитку. 
Очевидно, що захисні та автоматизовані копінги є ефективними переважно в 
нескладних, типових ситуаціях. Перехід від захисних копінгів до 
цілеспрямованої внутрішньої діяльності подолання вимагає усвідомлення 
зв’язку між ситуацією та особистістю, активною діяльністю, спрямованою на 
раціональне розв’язання проблемної ситуації та взяття на себе 
відповідальності за результат.  

Структура копінг-стратегій здорових студентів характеризується 
поєднанням діяльнісних (позитивна переоцінка, планування вирішення 
проблеми, пошук соціальної підтримки), автоматизованих та захисних 
копінгів (втеча-уникнення, конфронтація, дистанціювання).  

Одні й ті самі стратегії подолання можуть мати різний психологічний 
смисл для студентів, а ефективність їх використання зумовлена системними 
взаємозв’язками між складними життєвими ситуаціями, адекватністю 
ситуації психологічним ресурсам та доступними стратегіями в динамічній 
структурі життєдіяльності особистості.  

У четвертому розділі «Закономірності та механізми самореалізації 
студентів в інтегрованому освітньому середовищі» розкрито 
закономірності та механізми самореалізації особистості студентів в 
інтегрованому освітньому середовищі; виявлено психологічні особливості 
самореалізації студентів, визначено фактори, предиктори, зв’язок 
самореалізації з психологічними ресурсами особистості.  
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Виявлено, що студенти розуміють самореалізацію особистості як: 
реалізацію себе у професійній діяльності (47,6%); саморозвиток та 
самовдосконалення (46,4%); розвиток недостатньо сформованих якостей, 
здібностей відповідно до умов сьогодення (11,2%); досягнення мети та цілей 
(41,4%). Цілями та найбільш очікуваними результатами власної 
самореалізації досліджувані студенти вважають: професійний розвиток 
(44,7%); саморозвиток та самопізнання (42,2%); соціальне визнання (32,6%); 
впевненість у собі, самоповагу (31,2%); високий матеріальний статок 
(19,7%); визнання в родині (22,5%). Ресурсами власної самореалізації 
студенти визначають: внутрішню мотивацію (57%); наявність і 
усвідомленість цілей (38,1%); розвиток особистісних рис – самоконтроль, 
рішучість, наполегливість (39,5%), впевненість у власних силах, самоповагу 
(41,8%); когнітивні здібності, навчання і нові знання (37,3%); підтримку 
родини та близьких (21,5%). Бар’єрами самореалізації досліджувані студенти 
вважають: невпевненість у собі (46,5%), страх невдач (33,7%), 
несформованість цілей (38,4%), брак часу (41,3%), прокрастинацію (37,3%), 
недостатність вольових зусиль (31,9%), матеріальні проблеми (24,6%), 
низьку підтримку родини та близьких людей (22,4%); стан здоров’я (14,9%). 

У більшості студентів обох груп виявлено середні та високі значення 
показників самореалізації, а її структура відрізняється їх вираженістю. 
Ступінь вираженості базових показників – орієнтація в часі, цінності у 
студентів з інвалідністю та здорових студентів відповідають нормативним 
значенням, що свідчить про те, що вони поділяють цінності 
самоактуалізованої особистості, здатні переживати справжній момент життя 
у всій його повноті.  

У студентів з інвалідністю виявлено нижчі за нормативні значення 
показники: автономність ( X  = 40,1), спонтанність ( X  = 37,7), аутосимпатія 
( X  = 40,6). Студенти зазнають труднощів у реалізації власних можливостей 
через невпевненість у собі, недовіру до навколишнього світу. Для них 
характерне переважання орієнтації на інших і їхню оцінку та схильність до 
зовнішніх впливів.  

У студентів з інвалідністю достовірно нижчими, порівняно зі 
здоровими студентами, є показники: орієнтація в часі (t = 3,9; р ≤ 0,01); 
цінності (t = 2,8; р ≤ 0,01); креативність (t = -2,6; р ≤ 0,05); автономність 
(t = 2,7; р ≤ 0,05) та самоактуалізація (t = 3,3; р ≤ 0,01). За нозологічним 
типом інвалідності вищі показники цінності (t = 1,3; р ≤ 0,05) та автономність 
(t = 1,6; р ≤ 0,05) у студентів із порушеннями опорно-рухового апарату, ніж у 
студентів із сенсорними порушеннями; у студентів із порушеннями опорно-
рухового апарату виявлено нижчий показник потреби в пізнанні (t = 1,5; 
р ≤ 0,05), ніж у студентів із сенсорними порушеннями; у студентів із 
порушеннями опорно-рухового апарату, порівняно зі студентами із 
загальносоматичними порушеннями, виявлено нижчий показник 
самоактуалізації (t = 1,3; р ≤ 0,05). Виявлено значущі відмінності у студентів 
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із різними нозологічними типами інвалідності вказують як на психологічні 
ресурси, так і бар’єри самореалізації. 

У здорових студентів більшість показників самореалізації відповідають 
нормативним значенням. 

Студентів обох групи за рівнем самоактуалізації особистості, 
визначеним авторами методики як загальний показник прагнення особистості 
до самореалізації, було поділено на три групи: з низьким, середнім та 
високим значенням показника самоактуалізації. 

Структуру самореалізації (низький рівень) студентів з інвалідністю 
(26%) визначають такі параметри особистості: життєстійкість; 
усвідомленість цілей, осмисленість життя; ціннісне ставлення до власного 
«Я», позитивне самоставлення. Бар’єри самореалізації студентів цієї групи – 
механізми психологічного захисту самоставлення (регресія, заперечення), 
захисні копінги (дистанціювання), орієнтація на негативне минуле, що може 
знижувати активність особистості та її прагнення до особистісного розвитку. 
Напруженість механізмів психологічного захисту та неконструктивних 
копінгів не завжди може бути показником дезадаптації, а в поєднанні з 
життєстійкістю – це, ймовірніше, можна розглядати як потенціал 
саморозвитку. Предикторами самореалізації студентів з інвалідністю з 
низьким рівнем самоактуалізації є потреба в пізнанні, випадковість подій, 
доброта людей, майбутнє, втеча-уникнення. Сприяння самореалізації 
студентів з інвалідністю полягає в актуалізації їхніх психологічних ресурсів 
(ціннісно-смислових, саморегуляції, ресурсів стійкості).  

Структуру самореалізації (середній рівень) студентів з інвалідністю 
(44%) становлять особистісні параметри: життєстійкість; усвідомленість 
цілей життя та його осмисленість; самоактуалізація; позитивне 
самоставлення та сформованість самоповаги, впевненість у собі; здатність до 
самокерівництва; збалансованість часової перспективи; активно-діяльнісні 
копінги; позитивні базові переконання. Предикторами самореалізації 
студентів з інвалідністю з середнім рівнем самоактуалізації є життєстійкість, 
позитивне минуле, випадковість подій та цінності самореалізації.  

Структуру самореалізації (високий рівень) студентів з інвалідністю 
(29,8%) становлять особистісні параметри: позитивне ставлення та його 
модальності (самоповага, аутосимпатія, саморозуміння, самовпевненість, 
самокерівництво); усвідомлення цінності власного «Я»; визначення життєвих 
цілей, осмисленість життя; активний контроль та включеність у процеси 
життя; автономність; збалансованість часової перспективи (орієнтація на 
теперішнє, майбутнє, позитивне ставлення до минулого) (табл. 3). 

Предикторами самореалізації особистості студентів з інвалідністю 
(високий рівень) є локус контролю – Я, цінності, раціоналізація, 
гіперкомпенсація, прийняття відповідальності. 
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Таблиця 3 
Фактори самореалізації студентів з інвалідністю  

Факторне 
наванта-
ження  

Параметри, що утворюють фактори 

 
 

33,7% 

Самовпевненість (0,96), глобальне самоставлення (0,93), 
самозвинувачення (0,89), самоповага (0,89), саморозуміння 
(0,87), аутосимпатія (0,87), результат – життя (0,84), цілі життя 
(0,77), регресія (-0,76), локус контролю – життя (0,75), потреба 
в пізнанні (0,72), життєстійкість (0,70), контроль (0,67), 
самоприйняття (0,67), ставлення інших (0,66) 

 
16,8% 

Цінність власного «Я» (-0,83), самоінтерес (0,80), проекція 
(0,78), очікуване ставлення від інших (0,77), прийняття 
відповідальності ( - 0,70) 

13,8% Самокерівництво (0,84), фаталістичне майбутнє (-0,84), 
саморозуміння (0,62) 

10,0% Доброзичливість світу та доброта людей (-0,91), автономність 
(0,79), самоконтроль (0,77)  

7,3% Гедоністичне теперішнє (0,65), прийняття відповідальності 
(0,55), прийняття ризику (0,54), потреба в пізнанні (0,52), 
контактність (0,51) 

6,7% Позитивне минуле (0,87), справедливість світу (0,64) 
 
У структурі самореалізації (низький рівень) здорових студентів (24%) 

виявлено параметри: здатність встановлювати контакти та міжособистісна 
взаємодія; самоактуалізація; автоматизовані та захисні копінги; механізми 
психологічного захисту; наявність життєвих цілей; орієнтація на 
гедоністичне теперішнє; базові переконання у власній удачі та везінні. 
Предикторами самореалізації (низький рівень) здорових студентів є локус 
контролю  – Я, включеність і результативність життя. 

Психологічною основою самореалізації (середній рівень) здорових 
студентів (50,1%) є усвідомленість часової орієнтації; впевненість у собі та 
здатність реалізувати власні життєві цілі; прагнення до автономності; прояв 
спонтанності у взаємодії з навколишнім світом; здатність до самоприйняття, 
усвідомлення цінності власного «Я» та самоінтерес; потреба в пізнанні; 
самоактуалізація; базові переконання в доброзичливості людей. 
Предикторами самореалізації студентів –гедоністичне теперішнє, цілі в 
житті, автономність.  

Структуру самореалізації (високий рівень) здорових студентів (29,2%) 
визначають: поєднання часових модусів (позитивне минуле, гедоністичне та 
фаталістичне теперішнє, майбутнє); переконаність у доброзичливості 
навколишнього світу; життєстійкість особистості (здатність бути включеним 
у власне життя й контролювати його події); позитивне самоставлення, 
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диференційоване за самоповагою та аутосимпатією; автономність; активно-
дієві копінги (табл. 4). 

Таблиця 4 
Фактори самореалізації здорових студентів  

Факторне 
навантаження 

Параметри, що утворюють фактори 

27% 
Позитивне минуле (0,93), гедоністичне теперішнє (0,92), 
фаталістичне теперішнє (0,91), майбутнє (0,90), доброта 
людей (0,58), орієнтація в часі (0,57), креативність (0,51). 

12% 
Життєстійкість (0,92), включеність (0,87), контроль (0,86), 
саморозуміння (0,52). 

10,6% 
Аутосимпатія (0,89), самозвинувачення (-0,77), глобальне 
самоставлення (0,63), цінність власного Я (0,58), 
самовпевненість (0,51). 

8,4% 
Самоповага (0,75), цілі в житті (0,74), гнучкість в спілкуванні 
(- 0,56), глобальне самоставлення (0,54). 

8,0% Автономність (0,82), контактність (0,74), цінності (0,66). 

7,6% 
Планування розв’язування проблем (0,74), позитивна 
переоцінка (0,64). 

 
Предикторами самореалізації здорових студентів є локус контролю – Я, 

саморозуміння, орієнтація в часі, цінності. Сприяння самореалізації 
особистості студентів полягає в актуалізації її ціннісно-смислових ресурсів, 
ресурсів саморегуляції, самоактуалізації та стійкості. 

Визначено рівні самореалізації особистості: досуб’єктний та 
суб’єктний. Досуб’єктний рівень самореалізації – це переважно стихійна, 
неусвідомлена або вимушена реалізація власних можливостей, потреб під 
впливом ситуаційних вимог; виявлення людиною своїх можливостей, 
здібностей у проявах її цілісної індивідуальності, але при слабкій 
узгодженості/неузгодженості, з власними потребами, цінностями, смислами. 
Досуб’єктний рівень є передумовою розвитку суб’єктного рівня 
самореалізації особистості. Суб’єктний рівень самореалізації особистості 
характеризується усвідомленням власних цінностей, смислів, мотивів, що 
забезпечує їй здатність бути суб’єктом власного життя. Перетворювальна 
активність особистості, відповідно до власних потреб, цінностей та смислів, 
які не суперечать цінностям суспільства, зумовлює неповторність її життя та 
саморозвиток. 

У групі студентів з інвалідністю встановлено взаємозв’язки між 
показниками самореалізації та психологічними ресурсами: 

- ціннісно-смисловими: цілями життя (r = 0,38; р ≤ 0,01), процесом 
життя (r = 0,57; р ≤ 0,01) та результатом життя (r = 0,59; р ≤ 0,01); базовими 
переконаннями в доброзичливості оточуючого світу (r = 0,33; р ≤ 0,01) та 
цінності власного «Я» (r = 0,46; р ≤ 0,01), що зумовлює прояв особистісної 
активності в навколишньому світі та саморозвитку; 
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- саморегуляції: позитивним самоставленням (r = 0,53; р ≤ 0,01), 
диференційованим за самоповагою (r = 0,56; р ≤ 0,01) та аутосимпатією 
(r = 0,46; р ≤ 0,01), самовпевненістю (r = 0,38; р ≤ 0,01), саморозумінням 
(r = 0,49; р ≤ 0,01), що сприяє самоприйняттю, здатності усвідомлювати 
цінність власного «Я» як джерела самореалізації, забезпечують особистісну 
автономність і, як наслідок, розширюють межі саморозвитку та можливостей 
самореалізації особистості;  

- когнітивно-орієнтованими стратегіями подолання складних 
ситуацій: планування вирішення проблем (r = від 0,32 до 0,54; р ≤ 0,05) та 
позитивна переоцінка проблемних ситуацій (r = від -0,35 до 0,48; р ≤ 0,01, 
р ≤ 0,05), що посилює потребу в самопізнанні, збагаченні власного досвіду; 
забезпечує самоефективність і розширює сфери самореалізації особистості; 
активно-діяльнісною стратегією пошук соціальної підтримки (r = від -0,36 до 
-0,49; р ≤ 0,05); 

- життєстійкістю (r = 0,38 – 0,68; р ≤ 0,01) та її показниками: 
включеність (r = 0,32 – 0,56; р ≤ 0,01; р ≤ 0,05), контроль (r = 0,33 – 0,65; 
р ≤ 0,01), прийняття ризику (r = 0,33 – 0,58; р ≤ 0,01);  

- механізмами психологічного захисту самоставлення –заперечення 
(r = від 0,34 до 0,58; р ≤ 0,01, р ≤ 0,05) та гіперкомпенсація (r = 0,36 до 0,57; 
р ≤ 0,01). Напруженість виявлених механізмів та їх взаємозв’язок із 
показниками самореалізації може свідчити про те, що вони функціонують як 
конструктивний ресурс – прагнення до саморозвитку та самореалізації через 
компенсацію дефіциту фізичних ресурсів на особистісному рівні. 

У групі здорових студентів виявлено взаємозв’язки між показниками 
самореалізації та психологічними ресурсами: усвідомленістю життєвих цілей 
(r = 0,49; р ≤ 0,05), майбутнім (r = 0,35; р ≤ 0,01); переконаністю у цінності 
власного «Я» (r = 0,46; р ≤ 0,01); позитивним самоставленням (r = 0,57; 
р ≤ 0,01) та сформованістю його компонентів – самоповаги (r = 0,67; р ≤ 0,01), 
аутосимпатії (r = 0,49; р ≤ 0,01), самовпевненості (r = 0,58; р ≤ 0,01); 
самоприйняття (r = 0,58; р ≤ 0,01), які функціонують як цілісна система, 
забезпечуючи процес особистісної самореалізації; часовою перспективою 
(r = від 0,46 до 0,57; р ≤ 0,01); активно-дієвими копінгами – прийняттям 
відповідальності (r = -0,58; р ≤ 0,05), позитивною переоцінкою (r = 0,55; 
р ≤ 0,05); життєстійкістю, яка зумовлює особистісну автономність (r = від 
0,36 до 0,44; р ≤ 0,01, р ≤ 0,05), аутосимпатію (r = від 0,36 до 0,44; р ≤ 0,01, 
р ≤ 0,05), спонтанність (r = від 0,38 до 0,48; р ≤ 0,05), самоактуалізацію (r = від 
0,36 до 0,46; р ≤ 0,05). 

У п’ятому розділі «Комплексна програма психологічного сприяння 
самореалізації студентів в інтегрованому освітньому середовищі» 
представлено комплексну програму психологічного сприяння самореалізації 
особистості студентів в інтегрованому освітньому середовищі; напрями, 
методологічну основу, структуру та форми психологічної допомоги 
студентам з інвалідністю; описано особистісно орієнтований тренінг 
сприяння самореалізації студентів в інтегрованому освітньому середовищі; 
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визначено форми та методи реалізації тренінгової програми; описано 
результати її впровадження. 

В умовах інтегрованого навчання важливим є надання психологічної 
допомоги студентам з інвалідністю та сприяння процесу самореалізації 
особистості. Мета психологічної допомоги студентам з інвалідністю – 
сприяння процесу особистісного зростання, активізації особистісних 
ресурсів, які опосередковують, послаблюють негативний вплив інвалідності, 
зберігають психологічну рівновагу й мотивують на досягнення особистісної 
самореалізації.  

Комплексна програма психологічної допомоги ґрунтується на засадах 
гуманістичної, позитивної психології, проактивної моделі інвалідності, 
концепції самодетермінованої поведінки, ресурс-орієнтованого підходу; 
спирається на принципи: відповідності соціокультурного інтегрованого 
освітнього середовища адаптивним можливостям студентів з інвалідністю; 
цінності, унікальності особистості; індивідуалізації психологічних 
інтервенцій; самопідтримки, самоактивації та самодопомоги.  

Напрями комплексної програми психологічної допомоги: безпосередня 
психологічна допомога студентам з інвалідністю та опосередкована 
психологічна допомога через групи підтримки – студентську спільноту, 
викладачів, батьків студентів з інвалідністю. 

Безпосередню психологічну допомогу студентам з інвалідністю 
реалізовано у формі індивідуальної та групової форм роботи. Індивідуальна 
форма роботи – психологічне консультування за запитом студентів. Групову 
форму роботи реалізовано методом соціально-психологічного тренінгу 
(тренінг адаптації студентів-першокурсників; тренінг особистісного та 
професійного становлення майбутнього фахівця; тренінг цілепокладання; 
тренінг ассертивної поведінки; тренінг професійних компетенцій та 
самопрезентації). 

Опосередковану психологічну допомогу реалізовано шляхом: 
а) авторського семінарсько-тренінгового курсу для викладачів; б) семінар-
сько-тренінгового курсу для батьків студентів з інвалідністю; в) груп 
підтримки, учасниками яких були здорові студенти й студенти з 
інвалідністю.  

Тренінгова програма сприяння самореалізації студентів в 
інтегрованому освітньому середовищі є особистісно орієнтованим тренінгом, 
системою психологічних технологій і методів сприяння неперервному 
процесу особистісного розвитку, самоактивації та самореалізації особистості. 
Мета тренінгової програми – сприяти самореалізації особистості студентів 
через розвиток складових позитивного функціонування та особистісних 
ресурсів: життєстійкості, самопізнання, самоприйняття, самоставлення, 
самоефективності, автономності, саморегуляції та активно-дієвих копінг-
стратегій. 
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Завдання тренінгу: 
-  активізація потреби особистості в саморозвитку, самореалізації через 

фасилітацію механізмів особистісної рефлексії та самопізнання; 
-  підтримка та стимулювання осмисленого й активного ставлення до 

власного життя, суб’єктивного благополуччя особистості через усвідомлення 
мотивів власної поведінки та діяльності, здатність адекватного й 
ефективного цілепокладання та саморегуляції, конструктивної життєвої 
позиції; 

-  сприяння життєстійкості студентів з інвалідністю через розвиток 
самоприйняття, самоповаги та особистісної автономності;  

-  формування навичок самодетермінованої поведінки та 
саморегуляції: прийняття рішень, самостійне вирішення проблем, 
постановка та реалізація цілей, впевненість у собі, ініціативність; 

- сприяння ефективній соціально-психологічній взаємодії студентів 
через розвиток позитивного самоставлення та ставлення до навколишнього 
світу, формування навичок спілкування, саморегуляції емоцій, прийняття та 
розуміння партнерів по взаємодії, здатність встановлювати, підтримувати й 
розширювати мережу соціальних зв’язків. 

Тренінгова програма сприяння самореалізації студентів ґрунтується на 
особистісно-орієнтованій гуманістичний парадигмі, концептуальних 
положеннях позитивного підходу до функціонування особистості; психології 
здоров’я, життєстійкості та психологічного благополуччя; на принципах: 
прийняття та поваги відмінностей учасників групи як невід’ємних 
характеристик особистості, опори на власну цілеспрямовану активність 
студентів з інвалідністю, цінності особистісних досягнень та досвіду 
учасників, відкритості до нових знань та саморозвитку, співробітництва та 
взаємодії, здоров’язбережувальний принцип. 

Тренінгова програма сприяння самореалізації студентів містить три 
змістовні блоки:  

1. «Я та мій внутрішній світ» (психологічні ресурси самореалізації);  
2. «Я та Інший» (соціальні ресурси самореалізації);  
3. «Я, моє місце в Світі та Житті» (інструментальні ресурси 

самореалізації).  
У тренінгу взяли участь 48 студентів з них 26 студентів з інвалідністю 

та 22 –здорові студенти. 
Ефективність впровадженої тренінгової програми сприяння 

самореалізації студентів оцінювалася через аналіз показників: 
психологічного благополуччя, у структурних компонентах якого узагальнені 
всі прояви позитивного функціонування особистості – особистісний 
розвиток, самоприйняття, автономія, управління середовищем, цілі в житті, 
позитивне ставлення до оточуючих; задоволеність життям як когнітивна 
оцінка особистістю відповідності дійсних життєвих обставин до бажаних та 
емоційно-суб’єктивне переживання власного життя як цілого; параметри 
самореалізації особистості. 
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У студентів з інвалідністю істотні зміни після тренінгу відбулися за 
показниками психологічного благополуччя: позивні взаємини (t = 3,24; 
р ≤ 0,001), особистісне зростання (t = 2,59; р ≤ 0,001), самоприйняття (t = 2,32; 
р ≤ 0,001); задоволеність життям (t = -2,09; р ≤ 0,001). Порівняльний аналіз 
середніх значень параметрів самореалізації студентів з інвалідністю (за t -
 критерієм Стьюдента для залежних вибірок) до та після проведення тренінгу 
свідчить про достовірне зростання параметрів самореалізації: самоповаги 
(t = 4,58; р ≤ 0,001), саморозуміння (t = 3,41; р ≤ 0,001), самоприйняття 
(t = 2,46; р ≤ 0,001) самовпевненості (t = 2,21; р ≤ 0,001); цілей в житті (t = 3,88; 
р ≤ 0,001), локусу контролю – життя (t = 4,13; р ≤ 0,001); показника майбутнє 
(t = 2,45; р ≤ 0,005); включеності (t = 3,89; р ≤ 0,001), контролю (t = 3,88; 
р ≤ 0,001), прийняття ризику (t = 3,63; р ≤ 0,001) (рис. 2). 

У здорових студентів достовірні зміни після тренінгової програми 
відбулися за показниками психологічного благополуччя: позитивні взаємини 
(t = -3,41; р ≤ 0,001), управління середовищем (t = -2,24; р ≤ 0,001), цілі в житті 
(t = -3,25; р ≤ 0,001); задоволеність життям (t = -2,63; р ≤ 0,001); за параметрами 
самореалізації: самоповага (t = 2,36; р ≤ 0,02), самоінтерес (t = 3,55; р ≤ 0,001), 
саморозуміння (t = -2,67; р ≤ 0,01), цілі в житті (t = 3,21; р ≤ 0,01), локус 
контролю – життя (t = 3,29; р ≤ 0,001) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Відмінності параметрів самореалізації у групах студентів з 

інвалідністю до та після проведення тренінгової програми 
 

Результатом упровадження комплексної програми психологічної 
допомоги та особистісно орієнтованого тренінгу сприяння самореалізації 
студентів є підвищення адаптивності студентів з інвалідністю, оволодіння 
особистісними та соціальними компетенціями, що забезпечує ефективність 
особистісного розвитку, здатність здійснювати вибір; ухвалювати рішення; 
самостійно вирішувати проблеми; ставити цілі та досягати їх; встановлювати 
й підтримувати довірливі стосунки з оточенням. 
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ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та 

емпіричне дослідження проблеми самореалізації студентів в інтегрованому 
освітньому середовищі, що дає підстави зробити такі висновки:  

1. У результаті теоретичного аналізу з’ясовано підходи, що є базовими 
для дослідження самореалізації особистості: гуманістичний, системний, 
позитивна психологія (зокрема теорія самодетермінації), психологія здоров’я, 
благополуччя та життєстійкості.  

Самореалізація особистості як холістичний феномен детермінується 
системою взаємопов’язаних чинників (зовнішніх та внутрішніх). 
Психологічними ресурсами самореалізації є параметри особистості: цінності 
та смисли, мотивація саморозвитку, базові переконання, самоставлення, 
часова перспектива, життєстійкість, індивідуальні копінг-стратегії. 
Важливим зовнішнім чинником особистісного розвитку та самореалізації 
студентів з інвалідністю є інтегроване освітнє середовище закладу вищої 
освіти. Потенціалом інтегрованого освітнього середовища є розширення 
особистісних можливостей всіх суб’єктів освітнього процесу, сприяння 
розвитку гуманізму, цінності життя і здоров’я, толерантності, готовності до 
допомоги, цілісності уявлень про себе та оточення. 

Самореалізація особистості є процесом та результатом цілісного та 
продуктивного існування людини, актуалізації та реалізації її 
індивідуальності, опредмечування її сутнісних сил, що виражають прагнення 
до розвитку внутрішнього потенціалу, психологічної зрілості та 
компетентності.  

2. Сутність концепції самореалізації особистості студентів з 
інвалідністю в інтегрованому освітньому середовищі полягає в розкритті її 
чотирьох структурних елементів через реалізацію їх як взаємопов’язаних 
етапів: 1) усвідомлення особистістю цінності самореалізації; 2) аналіз та 
оцінювання наявних ресурсів самореалізації: рівня власного здоров’я, 
ставлення до хронічного соматичного захворювання (фізичного, сенсорного 
порушення), включеності в соціальні процеси та якості взаємодії з оточенням 
(ресурси середовища), психологічних ресурсів (ціннісно-смислові, ресурси 
стійкості, саморегуляції, самоактуалізації), інструментальні ресурси; 
3) власне самореалізація студентів з інвалідністю, перебіг якої визначається 
взаємопов’язаними складовими: достатнім рівнем розвитку ресурсів, 
механізмами, чинниками, бар’єрами та способами самореалізації; 
4) отримання результатів (прямих та непрямих) самореалізації та суб’єктивне 
їх оцінювання. 

3. У результаті емпіричного дослідження самореалізації студентів з 
інвалідністю та здорових студентів в інтегрованому освітньому середовищі 
встановлено загальні особливості її структурних компонентів: системи 
цінностей є подібними, в яких переважають цінності здоров’я, взаємин та 
спілкування з оточуючими людьми, пізнання, самопізнання, продуктивного 
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життя. Для них властива задоволеність власним життям, його насиченістю; 
при побудові життєвих планів вони орієнтуються на свої цілі та потреби, 
проявляють наполегливість, активність у їх реалізації та здатні брати 
відповідальність за досягнуті результати. Більшість студентів 
характеризується позитивним самоставленням до себе, потребою в 
самопізнанні, розвитку впевненості в собі; для них значущою є позитивна 
оцінка та ставлення до них оточення. 

Встановлено особливості структурних компонентів самореалізації 
студентів з інвалідністю: переважання цінностей розвитку, пізнання, 
творчості, активного діяльнісного життя. Їм складніше, ніж іншим, визначати 
життєві цілі, особливо пов’язані з майбутнім, вони орієнтуються переважно 
на короткострокові цілі, сприймають власне життя недостатньо цікавим, 
емоційно насиченим і пасивно ставляться до нього. Когнітивна вразливість 
їхньої системи базових переконань обумовлює самостигматизацію – 
звикання з образом малоактивної, невпевненої в собі людини, яка потребує 
захисту; низький рівень особистісної активності, неготовність приймати 
рішення, вибудовувати ефективні стратегії взаємодії з іншими людьми. 
Дисонанс існуючої системи базових переконань з життєвими викликами 
активізує в них усвідомленість її трансформації, а саме – переконаність у 
цінності та значущості власного «Я».  

Структура взаємозв’язків часової перспективи обумовлює темпоральне 
упередження – домінуючу тенденцію вибудовувати власну життєдіяльність, 
орієнтуючись на теперішнє; недостатню структурованість та усвідомленість 
перспектив майбутнього, що зумовлено негативним ставленням до власного 
минулого та відчуттям мінімального контролю над власним життям.  

У структурі самоставлення найбільш вираженими є оцінне ставлення 
як результат несформованості самопізнання; порівняння себе з іншими 
людьми, власної самоефективності з соціальними стандартами успіху та 
ефективністю інших. Виявлено, що у них сформовані переважно такі життєві 
стилі реагування, за яких в ситуації дії фруструвальних чинників вони 
схильні суб’єктивно складні завдання заміняти на більш прості й доступні.  

У динамічній структурі стратегій подолання складних життєвих 
ситуацій переважають активно-діяльнісні, автоматизовані та захисні копінг-
стратегії, спрямовані на зниження емоційного напруження, що викликана 
суб’єктивною оцінкою проблемної ситуації, шляхом гіперконтролю 
поведінки та пошуку соціальної підтримки (інформаційної, емоційної та 
інструментальної). 

Доведено, що феномен життєстійкості студентів з інвалідністю є одним 
з ключових параметрів їхньої індивідуальної здатності до зрілих форм 
саморегуляції, що забезпечує прийняття виклику інвалідності. 
Найважливішими предикторами життєстійкості є орієнтація на майбутнє, 
цінності, самоповага, пошук соціальної підтримки, самоактуалізація.  

Встановлено особливості структурних компонентів самореалізації 
здорових студентів, які полягають в тому, що у них: більш вираженими є 
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прагматичні цінності (матеріальні, суспільного визнання, розваги). 
Когнітивна стійкість системи базових переконань зумовлює впевненість у 
собі, власних можливостях; здатність встановлювати конструктивну 
взаємодію з оточуючими людьми; надію на удачу, везіння та позитивне 
вирішення життєвих ситуацій, які вони не можуть контролювати.  

Структура взаємозв’язків показників часової перспективи зумовлює 
орієнтацію на майбутнє (прагнення майбутніх досягнень, реалізація цілей та 
планів) та недостатній рівень усвідомлення зв’язку між цілями, власною 
активністю в теперішньому й майбутньому. У структурі самоставлення 
переважає емоційно-ціннісне ставлення до себе як результат порівняння себе 
з самими собою, рефлексії, прийняття мінливості власного внутрішнього 
світу. Виявлено, що у здорових студентів переважають життєві стилі 
реагування за яких в стресових ситуаціях вони схильні гіпертрофовано 
компенсувати витіснені почуття, причини, що викликали внутрішній 
конфлікт, соціально бажаною поведінкою. Вони орієнтовані переважно на 
використання активно-дієвих копінгів, що передбачає зосередження на 
активному вирішенні й подоланні складних ситуацій життєдіяльності.  

4. Встановлено, що самореалізація студентів визначається адекватною 
оцінкою психологічних ресурсів, реалістичністю та усвідомленістю життєвих 
цілей, цінністю та прагненням до саморозвитку, реалізації власного 
потенціалу, самоставленням, позитивними взаєминами з людьми.  

Доведено, що психологічною основою самореалізації студентів з 
інвалідністю є: життєстійкість; наявність життєвих цілей та сенсу життя; 
прагнення до самоактуалізації; позитивне самоставлення, прийняття себе з 
перевагами та недоліками, здатністю сприймати себе як джерело життєвих 
змін, подій та вчинків, упевненість у собі, адекватна оцінка своїх 
можливостей; самостійність та здатність вирішувати складні ситуації, 
самокерівництво; збалансована часова перспектива. Основними 
предикторами самореалізації є локус контролю – Я, цінності, раціоналізація, 
гіперкомпенсація, прийняття відповідальності.  

Психологічною основою самореалізації здорових студентів є 
збалансоване поєднання часових показників; прагнення встановлювати та 
підтримувати позитивні стосунки з навколишнім світом та людьми; здатність 
бути включеним у власне життя, контролювати його події, усвідомлювати 
життєві цілі; самопізнання, самоприйняття та самоповага; прагнення до 
автономності; відчуття компетентності у вирішенні повсякденних справ. 
Предикторами самореалізації здорових студентів є локус контролю – Я, 
саморозуміння, орієнтація в часі, цінності. 

Процесуальний механізм самореалізації студентів з інвалідністю 
полягає у компенсаторній ролі психологічних ресурсів щодо дефіцитарних 
фізичних ресурсів, які зумовлюють: прийняття ними виклику інвалідності в 
умовах дефіциту фізичних ресурсів реалізації потреби в саморозвитку, 
включеність контролю свідомості, врівноважують дестабілізувальні 
негативні впливи середовища, індивідуалізують стиль поведінки, 
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стимулюють розвиток рефлексії, стабілізують образ «Я» та створюють 
предиспозицію до самореалізації.  

5. Визначено рівні самореалізації студентів: досуб’єктний та 
суб’єктний. Досуб’єктний рівень самореалізації характеризується 
орієнтацією на адаптацію, відтворення соціально усталених ролей, 
нормативно схвалених способів діяльності, що використовуються 
особистістю автоматично; неузгодженість поведінки та діяльності із 
власними потребами, цілями, цінностями та смислами. Досуб’єктна 
самореалізація є передумовою суб’єктної (за умови усвідомленого розвитку 
психологічних ресурсів особистості). Суб’єктний рівень самореалізації 
характеризується усвідомленням людиною власних цінностей, пізнання, 
визнання та прийняття власної сутності, смислів, психологічних ресурсів, 
мотивів, що забезпечують їй особистісну автономію, можливість бути 
суб’єктом власного життя, прагнення до постійного саморозвитку й 
реалізації свого потенціалу. 

6. Розроблено та запроваджено комплексну програму психологічного 
сприяння самореалізації студентів в інтегрованому освітньому середовищі, 
яка містить безпосередню та опосередковану (через групи підтримки – 
студентську спільноту, викладачів, батьків студентів з інвалідністю) психо-
логічну допомогу студентам з інвалідністю та особистісно орієнтований 
тренінг, спрямований на активізацію психологічних ресурсів особистості – 
самопізнання, самоприйняття, саморегуляції, життєстійкості, осмисленості 
життєвих і професійних цілей, самоорганізації, контактності та адаптивності. 
Комплексна програма психологічного сприяння самореалізації студентам 
полягає у забезпеченні освітнього середовища, яке реалізує особливу куль-
туру соціалізації індивідуальності та будується на основі безбар’єрності 
ставлень та розуміння, на засадах рівний – рівному, що передбачає подолан-
ня стереотипів інвалідності, сприяння самореалізації особистості студентів.  

Апробація тренінгу сприяння самореалізації особистості студентів 
показала, що його запровадження активізувало потреби студентів у самопіз-
нанні, самоприйнятті, саморозумінні, автономності, підтримці позитивного 
самоставлення, цілеспрямованості, саморегуляції, пізнанні інших, само роз-
витку і як наслідок – відбулося зростання показників психологічного благо-
получчя та параметрів самореалізації: життєстійкості, усвідомленості життє-
вих цілей, впевненості в собі, самоповаги, здатності самостійно приймати 
рішення, саморегуляції та використання активно-дієвих копінг-стратегій.  

Перспектива подальших досліджень полягає у розробці теоретико-
методологічних засад дослідження самореалізації студентів з інвалідністю в 
умовах неперервної професійної освіти, побудові цілісного уявлення про 
самореалізацію особистості в онтогенезі, професіогенезі; з’ясуванні 
гендерного аспекту самореалізації студентів з інвалідністю, взаємозв’язку 
особистісної, професійної та соціальної самореалізації особистості; впливу 
інтегрованого освітнього середовища на процес становлення індивідуальних 
стратегій самореалізації студентів з інвалідністю та здорових студентів.  
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АНОТАЦІЯ 

Купрєєва О. І. Психологія самореалізації студентів в інтегрованому 
освітньому середовищі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук 
за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія історія психології. – 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2021. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й нове вирішення 
наукової проблеми самореалізації студентів в інтегрованому освітньому 
середовищі. Розроблено концепцію, обґрунтовано теоретико-методологічні 
основи та методичне забезпечення для емпіричного дослідження цілісної 
організації самореалізації студентів в інтегрованому освітньому середовищі. 

Визначено особливості структурних компонентів, чинники, 
предиктори, механізми, рівні та умови самореалізації студентів в 
інтегрованому освітньому середовищі. Встановлено психологічні 
особливості базових параметрів самореалізації студентів з інвалідністю. 
Доведено, що психологічні особливості студентів з інвалідністю є 
конструктивними ресурсами побудови якісно своєрідної системи 
саморегуляції за умови, що вони приймають виклик інвалідності.  

Розроблено та запроваджено комплексну програму сприяння 
самореалізації студентів в інтегрованому освітньому середовищі та 
представлено результати перевірки її ефективності.  

Ключові слова: самореалізація, інтегроване освітнє середовище, 
студенти з інвалідністю, психологічні ресурси самореалізації, чинники 
самореалізації, життєстійкість, базові переконання, часова перспектива, 
самоставлення. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Купреева О. И. Психология самореализации студентов в 

интегрированной образовательной среде. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических 

наук по специальности 19.00.01 – общая психология, история психологии. 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2021. 

В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и новое 
решение проблемы самореализации студентов в интегрированной 
образовательной среде. Разработано концепцию исследования 
самореализации студентов в интегрированной образовательной среде; 
обоснована теоретико-методологическая основа и методическое обеспечение 
для исследования ее целостной организации.  

Установлены особенности структурных компонентов, факторы, 
предикторы, механизмы, уровни и условия самореализации студентов в 
интегрированной образовательной среде. Установлены психологические 
особенности базовых параметров самореализации студентов с 
инвалидностью. Доказано, что психологически особенности студентов с 
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инвалидностью являются конструктивными ресурсами построения 
качественно своеобразной системы саморегуляции, при условии принятия 
ними вызова инвалидности. 

Разработана и апробирована комплексная программа содействия 
самореализации студентов в интегрированной образовательной среде, 
представлены результаты проверки ее эффективности. 

Ключевые слова: самореализация, интегрированная образовательная 
среда, студенты с инвалидностью, психологические ресурсы самореализации, 
факторы самореализации, жизнестойкость, базовые убеждения, временная 
перспектива, самоотношение. 

ABSTRACT 
 

Kupriеіeva O. I. Psychology of students’ self-realization in the 
integrated educational environment. – Qualifying scientific work with the rights 
of a manuscript. 

The thesis for the scientific degree of DSc. in Psychological Sciences; 
specialty 19.00.01 – General Psychology, History of Psychology. – Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2021. 

The thesis provides theoretical generalization and a new solution to the 
important scientific problem of students’ self-realization in the integrated 
educational environment. The concept of research on students’ self-realization in 
the integrated educational environment was presented; the research aim was to 
reveal four structural elements of self-realization through their implementation as 
interrelated stages; the methodological basis for examination and optimization of 
psychological resources to improve self-realization of students with disabilities 
was proposed. The genesis of students’ self-realization in the integrated 
educational environment was conditioned by students’ motive of actualization and 
realization of their individuality, which determined the desire to develop their own 
potential, to achieve psychological maturity and competence. The theoretical and 
methodological bases for the empirical study on systemic genesis of students’ self -
 realization in the integrated educational environment and corresponding methods 
studying its integral organization were substantiated. 

A set of interrelated personality parameters as structural components in self -
 realization of students with disabilities was identified. The psychological features 
of students with disabilities were revealed. These psychological features could 
become constructive resources for a qualitatively unique system of an individual’s 
self-regulation, provided that the individual accepted the challenge of disability.  

It was found that the psychological basis for self-realization of students with 
disabilities included hardiness, awareness of the goals in their own lives and life 
meaningfulness; the need for actualization of one’s own individuality; positive 
self-attitude, self-esteem, self-confidence; self-management; importance of one’s 
own Self; autonomy; balanced time perspective; active strategies to overcome 
difficult life situations; positive basic beliefs. The predictors having the greatest 
influence on the examined students’ self - realization were the locus of control – 
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Self, self-actualise values, rationalization, hypercompensation, acceptance of 
responsibility at difficult life situations. The examined students’ self-realization 
was achieved with their psychological resources, which had close internal 
correlations, namely: hardiness; purposefulness; self-acceptance; the desire to 
realize an individuality of own Self; needs for knowledge on the world around and 
self - cognition; the cognitive ability to switch effectively between the past, the 
present and the future depending on life tasks. 

The procedural mechanism of the examined students’ self-realization was: 
psychological resources had compensatory role, which determined stronger 
conscious control, made behavioural styles more individual, stimulated reflection, 
stabilized self-image and created a predisposition to self-realization.  

Healthy students’ self-realization was conditioned by the following factors: a 
balanced combination of time modes; belief in the friendliness of the world 
around; an individual’s hardiness; positive self-attitude, differentiated by self-
esteem and autosympathy; autonomy; active coping in difficult life situation. The 
predictors of healthy students’ self-realization were the locus of control – Self, 
self-understanding, time orientation, self-actualise values. 

The following self-realization factors were different for students with 
disabilities and healthy students: meaningfulness of life, meaningful life 
orientations (life process, life result, locus of control - life), an integral self-attitude 
and its indicators; self-actualization; time perspective, coping strategies and the 
levels of self-realization (pre-subjective and subjective) were determined. 

The comprehensive program promoting self-realization of students in the 
integrated educational environment was developed and implemented; it included 
direct and indirect (through group support) psychological assistance for students 
with disabilities and the personality-oriented training aimed at activating 
psychological resources - self-knowledge, self-acceptance, self-regulation, 
hardiness, meaningful life or professional goals, self - organization, sociability and 
adaptability. The training program was implemented, its effectiveness was verified 
and corresponding results are presented. 

Key words: self-realization, factors of self-realization, students with 
disabilities, integrated educational environment, psychological resources for self-
realization, hardiness, basic beliefs, time perspective, self-attitude. 
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