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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. В умовах соціально-економічних і політичних зрушень в Україні і світі, загалом, найважливішим завданням сучасної освіти стає підготовка компетентного фахівця, який не лише володіє сукупністю професійних знань, практичних умінь і навичок, а виявляє здатність досягати визначеної мети в різних соціокультурних ситуаціях, що швидко змінюються, за рахунок володіння методами розв'язання різних видів професійних завдань на основі сформованості прагнення до саморозвитку.
Успішність виконання такого завдання залежить від ефективності забезпечення цілісності процесу становлення особистості майбутніх фахівців під час професійної підготовки у ВНЗ, у тому числі, вищих аграрних навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації. В процесі професійної підготовки повинні забезпечуватися умови для формування навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвитку творчого, особистісно-діяльнісного, інженерного техніко-економічного бачення, які сприяли б прагненню до саморозвитку, самореалізації, до самоактуалізації особистості майбутніх фахівців-аграрників.
Проте, як свідчить аналіз спеціальної літератури (С. В. Виговська, А. І. Дьомін, Т. Д. Іщенко, П. Г. Лузан, І. І. Паламар, М. П. Хоменко та ін.) та практики функціонування ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації аграрного профілю, технології навчання і виховання в них, як правило, ґрунтуються на застарілих підходах, часто реалізуються без урахування необхідності особистісного розвитку майбутніх фахівців-аграріїв, створення умов для їх самореалізації тощо.
У зв’язку з цим, очевидно, постає питання про необхідність виявлення особливостей самоактуалізації особистості майбутніх фахівців аграрного сектору в процесі професійної підготовки та специфіки оптимізації цього процесу.
Слід зазначити, що психологічні проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців у вітчизняній психології досліджувалися в зв’язку з аналізом професіоналізації особистості в межах теорії діяльності (Ю. М. Забродін, О. А. Конопкін, О. М. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов, В. Д. Шадриков та ін.); психологічних концепцій професійного становлення та професійного розвитку особистості в рамках особистісно-розвиваючого (Г. О. Балл, Є. О. Климов, А. К. Маркова, Л. М. Мітіна, Б. О. Федоришин та ін.) та акмеологічного підходів (А. А. Деркач, Н. В. Кузьміна, В. А. Семиченко, А. П. Ситников, Т. А. Ясюкова та ін.), психологічної готовності до здійснення професійної діяльності (Г. О. Балл, О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, Н. Л. Коломінський, С. Д. Максименко, Ю. І. Машбиць, В. О. Моляко, В. А. Семиченко, Т. С. Яценко та інші).
Крім того, загальнопсихологічний аналіз понять, концепцій, напрямів та ідей, пов’язаних з психологічною проблемою самоактуалізації досить глибоко представлено у роботах багатьох авторів у руслі гуманістичного (Х. Когут, А. Маслоу, Дж. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл, Е. Шостром,), глибинного (А. Адлер, Е. Берн, Е. Еріксон, В. Райх, К. Юнг та ін), біхевіористичного (Б. Скіннер, Д. Уотсон та ін.) напрямів. Особливості самоактуалізації особистості в процесі професійної підготовки й діяльності висвітлювалися в роботах О. О. Бодальова, Л. М. Мітіної, Л. М. Ожигової, А. О. Реана та ін., в тому числі, самоактуалізації менеджерів комерційних організацій (М. Г. Ткалич, Л. М. Карамушка). Що стосується фахівців аграрного сектору, то тут слід назвати окремі роботи, в яких висвітлювалися проблеми управління аграрними формуваннями (А. Ф. Бурик, Л. П. Мельник, Г. М. Чорний та ін.), в тому числі, питання формування психологічної готовності керівників аграрного сектору до управлінської діяльності (Л. А. Осадча).
Разом з тим, особливості самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки, попри всю її важливість, не були предметом спеціальної уваги дослідників.
Таким чином, актуальність проблеми та її недостатня розробленість зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Самоактуалізація студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки».
Зв’язок роботи з науковими та державними програмами.
Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри загальної та практичної психології   Міжрегіональної Академії управління персоналом за проблемою «Соціально-психологічні основи професійної підготовки психологічних кадрів».
Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 2 від 26.02.2002 р.) та узгоджено Радою з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 6 від 25.06.2006 р.).
Об’єктом дослідження є процес самоактуалізації майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки.
Предметом дослідження обрано психологічні особливості самоактуалізації майбутніх фахівців-аграріїв в процесі професійної підготовки.
Мета дослідження полягала у виявленні особливостей самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації та дослідженні можливості оптимізації цього процесу
У своєму дослідженні ми виходили з припущення про те, що:
по-перше, самоактуалізацію майбутніх фахівців аграрного сектору в процесі професійної підготовки зумовлено: а) сформованістю професійно-значущих особистісних якостей студентів у мотиваційній, когнітивній, регулятивній сферах та у сфері самосвідомості; б) стратегіями самоактуалізації в процесі професійної підготовки; в) соціально-демографічними факторами (вік, стать та місце проживання студентів) тощо;
по-друге, підвищення рівня самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації може бути здійснено завдяки впровадженню у навчальний процес спеціальної програми, спрямованої на: а) формування та систематизацію уявлень студентів-аграріїв про самоактуалізацію особистості в процесі професійної підготовки; б) підвищення здатності студентів оцінювати власні можливості щодо власної самоактуалізації в процесі професійної підготовки; в) розвиток специфічних професійно-значущих властивостей і якостей студентів-аграріїв, які впливають на їх самоактуалізацію у мотиваційно-потребовій, когнітивній, регулятивній сферах та у сфері самосвідомості; г) створення сприятливої психологічної атмосфери в навчальних групах студентів-аграріїв у процесі їх навчально-професійній діяльності.
Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
1.	На основі теоретико-методологічного аналізу розкрити структурно-функціональний зміст самоактуалізації майбутніх фахівців-аграріїв у процесі професійної підготовки.
2.	Розробити теоретичну модель самоактуалізації майбутніх фахівців-аграріїв у процесі їх навчально-професійної діяльності.
3.	Дослідити рівень, стратегії, індивідуально-психологічні та соціально-демографічні чинники самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки.
4.	Розробити та апробувати програму оптимізації процесу самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації під час професійної підготовки.
Для виконання поставлених завдань були використані такі методи дослідження:
	теоретичні (теоретичний аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, узагальнення, систематизація, моделювання) застосовувалися для визначення і узагальнення теоретико-методологічних основ вивчення проблеми самоактуалізації особистості та визначення організаційно-методичних засад дослідження проблеми самоактуалізації майбутніх фахівців-аграріїв;
	емпіричні:

	опитування, зокрема, опитувальник «Особистісної орієнтації» Е. Шострома, спрямований на встановлення рівня та показників самоактуалізації; методики, спрямовані на вивчення індивідуально-психологічних чинників: 
у мотиваційно-ціннісній сфері – «Дослідження мотивів навчально-професійної діяльності» Л. І. Верещагіної, у когнітивній сфері – тест Г. Айзенка «Коефіцієнт інтелекту (IQ)», «Методика дослідження візуального мислення М. О. Холодної», у сфері самосвідомості – «Методика виявлення самооцінки особистості А. Будассі», у регулятивній сфері – «Рівень суб’єктивного контролю» О. Г. Ксенофонтової; у поведінковій сфері – методика В. А. Якуніна, спрямована на вивчення стратегій самоактуалізації;
	констатувальний і формувальний експерименти;

	методи статистичної обробки даних (порівняння середніх величин та статистичний аналіз тенденцій, кореляційний аналіз, факторний аналіз тощо).

Статистична обробка даних та графічна презентація результатів проводилася з допомогою програмного продукту STATISTICA 6.0.
Дослідницько-експериментальна робота проводилась у три етапи упродовж 2002–2008 рр. на базі Прилуцького агротехнічного технікуму (аграрного ВНЗ І–ІІ рівня акредитації). Дослідженням було охоплено 446 студентів 2–4 курсів відділень: «Електрифікації і автоматизації сільського господарства», «Землевпорядкування», «Будівництва, обслуговування і ремонту гідромеліоративних споруд».
На першому етапі (2002–2004 рр.) було визначено вихідні теоретико-методологічні позиції дослідження, сформульовано гіпотезу дослідження, розроблено програму емпіричного дослідження тощо.
На другому етапі (2005–2006 рр.) проведено констатувальний експеримент, було виявлено рівні та чинники самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки, розроблено програму формувального експерименту.
На третьому етапі дослідження (2006–2008 рр.) було здійснено експериментальну перевірку програми оптимізації процесу самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації під час професійної підготовки.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: вперше визначено зміст та структуру процесу самоактуалізації майбутніх фахівців-аграріїв у процесі професійної підготовки; обґрунтовано необхідність забезпечення самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів в процесі професійної підготовки як механізму стимулювання професійного становлення майбутнього фахівця аграрної галузі; дістали подальшого розвитку наукові знання щодо психологічних особливостей професійної підготовки студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації; поглиблено наукові уявлення щодо показників, чинників та стратегій самоактуалізації майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки.
Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблена програма оптимізації процесу самоактуалізації майбутніх фахівців-аграріїв може бути використана у навчально-виховному процесі вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації. Апробований у дослідженні методичний інструментарій може стати основою моніторингу успішності професійного і особистісного становлення майбутніх фахівців-аграрїїв. Отримані результати дослідження можуть бути використані у діяльності психологічної служби вищих навчальних закладів з метою забезпечення психологічного супроводу професійної підготовки майбутніх фахівців аграрного сектору тощо.
Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес Березоворудського державного аграрного технікуму (довідка  № 416 від 4.12.2007 р.), Лубенського технікуму Полтавського державного сільськогосподарського інституту (довідка № 1573 від 11.12.2007 р.), Хорольського агропромислового коледжу (довідка № 542 від 11.12.2007 р.).
Апробація дослідження. Основні теоретичні та практичні положення дисертації доповідалися й отримали схвалення на засіданнях кафедри загальної та практичної психології Міжрегіональної Академії управління персоналом та кафедри психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Також результати роботи доповідалися та обговорювалися автором на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях: «Суспільство в 21 столітті: психологічні проблеми гармонізації, гуманізації, демократизації» (Київ, 2002), «Психологічні проблеми сучасної молоді» (Київ, 2002), «Розвиток і зміцнення громадянського суспільства, забезпечення основних прав людини і громадянських свобод» (Київ, 2004), «Соціально-психологічні проблеми розробки та прийняття рішень» (Київ, 2004), «Перші Коломінські читання» (Міжнародному науковому форумі, присвяченому пам’яті доктора психологічних наук, професора Н. Л Коломінського) (Київ, 2007).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 7 одноосібних статтях (серед яких 5 – у наукових фахових виданнях, включених до списку ВАК України).
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків та додатків. Загальний обсяг дисертації – 178 сторінок. Робота містить 25 таблиць, 16 рисунків та 18 додатків. У дисертації використано 238 літературних джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі обґрунтовано актуальність обраної проблеми, розкрито об’єкт, предмет, мету, гіпотезу та завдання дослідження, визначено теоретико-методологічні та методичні підходи. Викладено наукову новизну, теоретичну і практичну значущість роботи. Подано відомості про впровадження, апробацію результатів дослідження та публікації за темою дисертації.
У першому розділі «Теоретико-методологічний аналіз проблеми самоактуалізації майбутніх фахівців-аграріїв в процесі професійної підготовки» висвітлено стан вивчення досліджуваної проблеми, проаналізовано основні підходи до з’ясування термінологічно-поняттєвої та структурно-функціональної сутності самоактуалізації, її аспектів та форм здійснення, а також інтегральних властивостей самоактуалізованої особистості. Виділено особливості і проблематику професійної підготовки студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації. Особливу увагу приділено побудові концептуальної моделі самоактуалізації студентів-майбутніх аграріїв у процесі професійної підготовки і чинникам, які впливають на її здійснення.
Аналіз теоретико-методологічних підходів до визначення предметної сутності самоактуаілазції у зарубіжній психології (А. Маслоу, Дж. Олпорт, К. Роджерс, Е. Фром, В. Франкл, К. Хорні, Е. Шостром та ін.), російській (Б. Г. Ананьєв, К. О. Абульханова-Славська, Л. І. Анциферова, О. Г. Асмолов, Л. І. Божович, Б. С. Братусь,  О. М. Леонтьєв, В. М. Мясищев, С. Л. Рубінштейн та ін.) та в українській психологічній науці (Г. О. Балл, М. Й. Боришевський, Н. Л. Коломінський, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, В. В. Рибалка, В. А. Семиченко, Т. М. Титаренко та ін) показав, що психологічний феномен самоактуалізації осмислюється згідно з принципом розвитку та принципом єдності психіки і діяльності у контексті аспектів і форм самоздійснення особистості: «самореалізації», «самоствердження», «самовираження», «самовдосконалення» тощо.
Підкреслено, що сутність предметної області самоактуалізації особистості визначається у мотиваційному аспекті як актуалізація потреби збереження і розвитку себе та максимального виявлення кращих якостей своєї особистості, закладених від природи; процесуально-динамічному як безперервний саморозвиток особистості та опановування усіх вироблених способів перетворення навколишнього світу, генерування нового «Я-образу», розкриття нових можливостей своєї особистості; результативному досягненню особистістю високого рівня самоактуалізації; в аспекті становлення психічних новоутворень як складне комплексне явище формування сукупності нових психічних властивостей і якостей особистості в процесі самоактуалізації.
На підставі аналізу літератури визначено, що самоактуалізація відбувається у наступних формах: творча спрямованість життєдіяльності (А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, Ш. Бюлер, Ф. Є. Василюк, О. С. Васильєва, Х. Гунтер та ін.); духовне самопізнання (Р. Ассаджолі, Н. П. Паттурина, В. Франкл, Е. Фромм та ін.); прагнення до ідентичності (Л. І. Анциферова, Е. Еріксон, Г. Олпорт, К. Юнг та ін.); реалізація чоловічих і жіночих якостей (Є. П. Корабліна, Л. М. Ожигова та ін.); культуралізація і персоналізація (О. Г. Асмолов, Є. В. Галажинський, Л. О. Коростильова, Д. О. Леонтьєв, В. Ф. Сафін, та ін.).
Аналіз різних підходів у визначенні змісту поняття «процес професійної підготовки студентів» показав, що продуктивними є дослідження, здійснювані в рамках теорії діяльності (Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, О. А. Конопкін, О. М. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов, О. В. Петровський, С. Л. Рубінштейн, В. Д. Шадриков), особистісно-діяльнісного підходу (Б. Г. Ананьєв, О. В. Бондаревська, Л. С. Виготський, Н. Л. Коломінський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, І. С. Якиманська,), акмеологічних досліджень (В. С. Агапов, А. А. Бодальов, А. О. Деркач, Н. В. Кузьміна, В. А. Семиченко та ін.) та особистісно-розвиваючого підходу (В. В. Давидов, Є. А. Климов, А. К. Маркова, Л. М. Мітіна та ін.).
Спираючись на загальнотеоретичні та частково-прикладні дослідження С. В. Виговської, А. І. Дьоміна, Т. Д. Іщенко, П. Г. Лузана, І. І. Паламар, В. І. Свистун, М. П. Хоменка підкреслено, що відповідно до аграрно-галузевої специфіки професійна підготовка студентів-аграріїв у контексті їх самоактуалізації обумовлена аспектами, які пролягають у межах особистісної та професійно-діяльнісної складових. Їх особливості та проблематику обумовлюють: а) загально-теоретичні та виробничо-практичні аграрно-галузеві характеристики мети, змісту та організації навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців; б) соціальна спрямованість навчально-професійної діяльності студентів-аграріїв; в) психолого-педагогічні умови навчально-професійної діяльності студентів-аграріїв; г) взаємозв’язок і взаємообумовленість індивідуально-психологічних та професійно-важливих особистісних властивостей і якостей майбутніх фахівців аграрної галузі (здатності до творчого пошуку, самостійність, підприємливість; економічне мислення; готовність до зміни профілю аграрної фахової діяльності; пріоритетність виробничо-організаторських функцій у загальній структурі професійної підготовки; сформованість потреби до самовдосконалення).
Розроблено концептуальну модель самоактуалізації студентів-аграріїв у процесі професійної підготовки, яка, згідно з позиціями особистісно-діяльнісного підходу (Б. Г. Ананьєв, Є. В. Бондаревська, Н. Л. Коломінський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, І. С. Якиманська та ін.), містить особистісну складову (процес генерування особистісного смислу щодо максимального виявлення та розвитку потенційних професійно-значущих можливостей та якостей) та діяльнісну складову (процес оволодіння професійно-специфічними способами творення об’єктів матеріально-виробничої аграрно-галузевої сфери, а також розвитку та реалізації здатності до більш повноцінного, творчого виконання виробничо-практичних завдань фахової діяльності).
Cпираючись на дослідження Б. Г. Ананьєва, С. С. Батеніна, Г. О. Балла, В. В. Давидова, Л. С. Виготського, Г. С. Костюка, О. М. Леонтьєва, В. М. Мясіщева, С. Л. Рубінштейна, В. А. Якуніна, було визначено нерівномірність та гетерохронність розподілу активності особистості у процесі самоактуалізації, що виражається у стратегіях самоактуалізації як суб’єктних поведінкових виявленнях шляхів її досягнення студентами вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки.
У роботі показано, що на різних етапах професійної підготовки студентів-аграріїв їх самоактуалізацію зумовлено сформованістю специфічних професійно-значущих властивостей і якостей, а також впливом соціально-демографічних чинників (вік, стать та місце проживання студентів) тощо.
Зазначені теоретико-методологічні підходи до розуміння особливостей самоактуалізації майбутніх фахівців аграрної галузі було реалізовано на подальших етапах дослідження.
У другому розділі «Емпіричне дослідження особливостей самоактуалізації майбутніх фахівців-аграріїв у процесі професійної підготовки» обґрунтовано завдання, методи та організацію констатувального етапу дослідження, висвітлено результати експериментального вивчення особливостей самоактуалізації студентів-майбутніх аграріїв у процесі професійної підготовки та здійснено їх інтерпретацію. Розкрито вплив на самоактуалізацію майбутніх фахівців на різних етапах професійної підготовки специфічних професійно-значущих особистісних якостей, стратегій самоактуалізації а також соціально-демографічних чинників, пов'язаних з віком, статтю та місцем проживання студентів.
Констатувальний експеримент проводився протягом 2005–2006 років на базі Прилуцького агротехнічного технікуму. Дослідженням було охоплено 446 студентів.
Здійснений аналіз сформованості окремих складових та, в цілому рівня самоактуалізації студентів-аграріїв показав, що майже половина студентів-аграріїв (46,8 %) має середній рівень самоактуалізації. Високий рівень виявлено лише у 1,8 % досліджуваних. Детальний аналіз окремих показників показав, що третина студентів мають низький та нижчий за середній рівень самоактуалізації, за базовими шкалами „Компетентність у часі» та «Внутрішня підтримка» (автономність) і потребують певної психологічної допомоги (табл. 1).
Відповідно до концептуальної моделі самоактуалізації зафіксовано позитивні характеристики, які стосуються її особистісної складової: «Цінність самоактуалізації», «Погляд на природу людини», «Самоповага», що свідчить про наявність конструктивної основи для самоактуалізації студентів.
Таблиця 1
Розподіл студентів за рівнями самоактуалізації (%)

Шкали «Опитувальника особистісної орієнтації»
Рівні самоактуалізації

Низький рівень
Нижчий за середній
Середній рівень
Вищий за середній
Високий рівень
Компетентність у часі
10,3
17,9
35,9
23,7
12,2
Внутрішня підтримка
4,0
30,1
46,2
19,5
0,2
Цінність самоактуалізації
4,5
18,2
37,2
28,3
11,8
Екзистенційність
15,0
37,7
31,8
13,5
2,0
Сенситивність
12,8
25,3
35,9
21,3
4,7
Спонтанність
16,1
35,9
26,2
16,2
5,6
Самоповага
8,3
18,2
31,6
24,2
17,7
Самоприйняття
20,0
39,9
27,4
10,3
2,3
Погляд на природу людини
6,2
23,3
31,6
30,1
8,8
Синергічність
22,2
28,5
26,7
14,7
7,9
Прийняття агресії
10,6
23,1
37,2
17,9
11,2
Контактність
10,1
29,2
41,5
15,2
4,0

Негативні характеристики мають відношення, в основному, до діяльнісної складової, з якою співвідносяться такі показники, як: «Синергічність» або «Цілісність», «Екзистенційність» або «Гнучкість у поведінці і спілкуванні».
Також вивчалися наступні особливості досліджуваного процесу: рівень сформованості професійно-значущих особистісних якостей студентів-аграріїв та їх вплив на процес самоактуалізації; соціально-демографічні чинники та стратегії самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки.
За результатами аналізу показників професійно-значущих особистісних якостей студентів-аграріїв та вивчення їх впливу на самоактуалізацію виявлено статистично-значущий взаємозв'язок з мотивами здобуття професійної майстерності (р≤0,001), рівнями IQ (p≤0,01; p≤0,05; p≤001; р≤0,0001) та категоріальною гнучкістю мислення (p≤,006; p≤,001; р≤0,0001). У сфері самосвідомості встановлено, що з рівнем самоактуалізації пов’язані: адекватна самооцінка, яка притаманна 30,6 % студентів-аграріїв, (р≤0,020), високий інтелект (р≤0,013), розвинені мотиви соціальної значущості навчально-професійної діяльності (р≤0,045). Встановлено також, що на самоактуалізацію суттєво впливає помірно та яскраво виражена інтернальність (р≤0,0001), категоріальна гнучкість мислення (р≤0,0001), оригінальність (р≤0,0001), конструктивна активність мислення (р≤0,01), рівень інтелекту (р≤0,0001) тощо.
Встановлено залежність самоактуалізації залежно від статі і віку досліджуваних майбутніх аграріїв.
Так, зокрема, встановлено, що у студентів жіночої статі більше розвинуті такі показники самоактуалізації, як компетентність у часі, синергізм, віра у власні можливості, самоприйняття, сензитивність, гнучкість у поведінці і спілкуванні, здатність до адекватного самовираження, крім того виявлено їх меншу залежність від соціальних стереотипів.
Показано особливості самоактуалізації майбутніх фахівців-аграріїв залежно від етапів їх професійної підготовки. Встановлено, що співвідношення між показниками рівнів самоактуалізації студентів 2 і 3 курсу змінюються неістотно. Позитивну динаміку зафіксовано на завершальному етапі професійної підготовки, яка виявляється у зменшенні кількості студентів з низьким та нижчим за середній рівнями самоактуалізації (19,9 % досліджуваних 4 курсу проти 36,5 % та 31 % відповідно 2 та 3 курсу) та збільшенні кількості студентів з вищим за середній рівень самоактуалізації (36,9 % студентів 4 курсу проти 11,9 % та 16,7 % відповідно 2 та 3 курсу). Аналіз показників професійно-значущих якостей, які впливають на процес самоактуалізації від початкового до завершального етапу професійної підготовки студентів-аграріїв, показав, що, відбуваються статистично-значущі зміни мотивів соціальної значущості на мотиви здобуття професійної майстерності (p≤0,07), підвищується рівень IQ (р≤0,0005), зменшується кількість студентів з неадекватною самооцінкою (р≤0,03), зростають категоріальна гнучкість та конструктивна активність мислення (p≤0,001); збільшується кількість інтерналів (20,5 % на 4 курсі проти 5,5 % на 2 курсі).
Виявлено стратегії самоактуалізації студентів: екстернально-об’єктну, екстернально-суб’єктну, інтернально-об’єктну та інтернально-суб’єктну. Також показано, що найвищого рівня самоактуалізації досягають студенти з інтернально-суб’єктною стратегією (43,5 %), яка виявляється у конструктивній єдності досягнення і ставлення, у прагненні до співпраці, партнерства, тощо. Студентам середнього рівня самоактуалізації властиві екстернально-об’єктна стратегія (29,7 %) (інструктивність, варіювання від покірно-сповільненого очікування на сприятливий збіг обставин до жорсткого придушення власної природи (індивідуальності) та природи (індивідуальності) інших) та екстернально-суб’єктна стратегії (5,6 %), яка виявляється у своєрідному прагненні до суперництва (змагання), на основі якого здійснюється самоствердження особистості студента. Інтернально-об’єктна стратегія виявлена у студентів (7 %), які схильні уникати складних ситуацій та розв’язувати проблеми і суперечності, що виникають у навчально-професійній діяльності. Крім того, показано, що 15,3 % студентів властивий змішаний тип стратегії. Їх самоактуалізація в цілому відбувається на середньому рівні.
Загалом, результати констатувального етапу дослідження виявили недостатній рівень самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки і довели необхідність розробки спеціальної програми її оптимізації.
У третьому розділі – «Оптимізація процесу самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації під час професійної підготовки» викладено загальну стратегію формувального експерименту, визначено зміст, структуру і основні напрями здійснення програми оптимізації процесу самоактуалізації майбутніх фахівців-аграріїв під час професійної підготовки, аналізуються отримані дані щодо ефективності її експериментального впровадження.
В основу даної програми покладено механізм відтворення особистісно-значущої діяльності у контексті цілісності відкритої системи суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі професійної підготовки. Структура такої системи включає: мотиваційно-ціннісний компонент (особистість орієнтується, ставить перед собою цілі, завдання, у неї виникають мотиви); центральний, виконавчий компонент (особистість здійснює дії – те, задля чого виконується діяльність); контрольно-оцінний компонент (особистість подумки повертається назад і встановлює для себе, чи вирішила вона за допомогою наявних засобів і способів поставлені завдання).
Реалізація програми оптимізації процесу самоактуалізації майбутніх фахівців передбачає вирішення наступних завдань: а) формування та систематизацію уявлень студентів-аграріїв про самоактуалізацію особистості в процесі професійної підготовки; б) здатність студентів оцінювати власні можливості щодо власної самоактуалізації в процесі професійної підготовки; в) розвиток специфічних професійно-значущих властивостей і якостей студентів-аграріїв, які впливають на їх самоактуалізацію у мотиваційно-потребовій, когнітивній, регулятивній сферах та у сфері самосвідомості; г) створення сприятливої психологічної атмосфери у навчально-професійній діяльності студентів-аграріїв.
Формувальний експеримент проводився у 2006 році впродовж чотирьох місяців навчального семестру навчально-виховного процесу Прилуцького агротехнічного технікуму на заняттях гуртків технічної творчості, а також під час проведення виховних годин у академічних групах та гуртожитках. Для здійснення експерименту була створена контрольна (46 осіб) та експериментальна (52 особи) групи студентів методом попарного відбору.
Структура програми включає 4 блоки, чотири змістові модулі та розрахована на 24 академічні години, з яких: на першому пропедевтичному етапі протягом 2 годин реалізовувалася програма теоретичного модулю; на другому, формувальному етапі, здійснювалася робота за мотиваційно-ціннісним, особистісно-діяльнісним та комунікативним модулями, на які відведено по 7 годин. На завершально-контролюючому етапі здійснювався аналіз програми і підведення підсумків.
Розподіл часу на виконання завдань та вправ, передбачених змістом кожного модулю було визначено відповідно до компонентів моделі особистісної самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів в процесі професійної підготовки, психолого-педагогічних умов її здійснення та специфіки навчально-виховного процесу технікуму.
Результати впровадження зазначеної програми засвідчили її ефективність (табл. 2). Так, в експериментальній групі зменшилась кількість студентів з нижчим за середній рівень самоактуалізації (з 34,6 % до 11,5 %), удвічі зросла кількість студентів з вищим за середній рівень самоактуалізації (з 17,3 % до 34,6 %) та зріс показник високого рівня самоактуалізації (з 2,0 % до 7,7 %). Крім того при повторному зрізі в експериментальній групі встановлено позитивні зрушення у розвитку показників, які за даними констатувального експерименту були найнижчими, – синергічності, екзистенційності (гнучкості у поведінці і спілкуванні) та самоприйняття (p≤0,001).

                                                    Таблиця 2
Кількісні показники самоактуалізації студентів експериментальної та контрольної груп
Шкали «Опитувальника особистісної орієнтації»
Експериментальна група
Контрольна група

До експерименту
Після експерименту
Перший зріз
Другий зріз
Компетентність у часі
53,5***
58,5***
55,9
55,5
Внутрішня підтримка
51,7***
57,9***
51,6
50,9
Цінність самоактуалізації
58,5***
62,8***
57,1
56,7
Екзистенційність
48,8***
56,4***
50,5
51,9
Сенситивність
49,4***
55,4***
51,3*
52,5*
Спонтанність
51,3***
63,3***
52,8
53,2
Самоповага
58,6***
66,6***
58,9**
58,1**
Самоприйняття
47,8***
53,8***
48,9
49,5
Погляд на природу людини
55,1***
59,5***
58,1**
57,7**
Синергічність
47,4***
52,6***
50
49,9
Прийняття агресії
52,8***
58,5***
52,3
52,3
Контактність
48,6***
52,8***
51,2**
53,1**
Примітки: * – (p≤0,05); ** – (p≤0,01); *** – (p≤0,001).

Зафіксовано позитивні зрушення в розвитку специфічних професійно-значущих властивостей і якостей студентів-аграріїв. Так, в експериментальній групі зросла питома вага мотивів соціальної значущості навчально-професійної діяльності (ρ≤0,001), зменшилася кількість студентів із заниженою самооцінкою (3,8 % після експерименту – проти 22,2 % до початку проведення експерименту) та на 6,8 % зросла кількість студентів з адекватною самооцінкою. Як видно з таблиці 3, статистично-значущі позитивні зміни виявлено у показниках категоріальної гнучкості мислення (p≤0,001), конструктивної активності мислення (p≤0,001) та оригінальності (p≤0,01).
Крім того, в експериментальній групі відбулося статистично значуще зрушення в бік інтернальності (p≤0,01). У студентів контрольної групи статистично-значущих змін цього показника не зафіксовано (р=0,77).
Результати впровадження програми оптимізації процесу самоактуалізації майбутніх аграріїв підтвердили її ефективність, а також довели можливість її застосування в умовах вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.
                                                  Таблиця 3
Кількісні показники професійно-значущих властивостей, які впливають на самоактуалізацію студентів експериментальної та контрольної груп
Професійно-значущі властивості, що детермінують самоактуалізацію студентів
Експериментальна група
Контрольна група

До експерименту
Після експерименту
Перший зріз
Другий зріз
Категоріальна гнучкість мислення
32,7***
37,6***
40,2**
41,3**
Оригінальність
74**
75,5**
74,1
73,2
Конструктивна активність мислення
67,5***
70,6***
73,2
73,4
IQ
61,4***
64,2***
63,4**
63,8**
Самооцінка
57***
61,3***
63,1
63,2
Успішність
80***
82,3***
83,9***
82,7***
Інтернальність
51,9**
55,8**
51,9
51,7
Екстернальність
47,8**
43,9**
48
48,2
Мотиви соціальної значущості навчально-професійної діяльності
46,9***
52,5***
47
47,3
Мотиви здобуття професійної майстерності у навчально-професійній діяльності
53***
47,5***
52,8
52,6
Примітки: * – (p≤0,05); ** – (p≤0,01); *** – (p≤0,001).

ВИСНОВКИ
Аналіз і узагальнення теоретико-методологічних засад і експериментальних результатів досліджуваної проблеми дозволяють зробити наступні висновки:
	Самоактуалізація особистості є унікальним, безперервним процесом, який триває упродовж усього життя, пов’язаний з нескінченним зростанням потреб людини, її здібностей, інтересів та інших особистісних властивостей, з потенційним розгортанням її сутнісних характеристик та залежить від вродженого потенціалу, соціально-психологічної зрілості та життєвого шляху особистості.
	Самоактуалізація виявляється у наступних аспектах: а) мотиваційному як актуалізація потреби збереження і розвитку себе та максимального виявлення кращих якостей своєї особистості; б) процесуально-динамічному як безперервний саморозвиток особистості та опановування усіх вироблених способів перетворення навколишнього світу, а також розкриття всіх нових можливостей; в) результативному як успішність процесу самоактуалізації в цілому; г) становлення і розвиток інтегральних характеристик і властивостей особистості як комплексне явище формування сукупності нових психічних властивостей і якостей особистості в процесі самоактуалізації. Самоактуалізація відбувається у формах творчої спрямованості життєдіяльності, духовного самопізнання, прагнення до ідентичності та реалізації чоловічих і жіночих якостей. Як форма здійснення самоактуалізація також є джерелом перетворення норм даної культури (культуралізація) та особистісним внеском у інших людей (персоналізація).

Особливості та проблематику професійної підготовки студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації визначають: а) загально-теоретичні та виробничо-практичні аграрно-галузеві характеристики мети, змісту та організації навчально-професійної діяльності студентів-аграріїв; б) соціальна спрямованість та психолого-педагогічні умови навчально-професійної діяльності студентів-аграріїв; г) взаємозв’язок і взаємообумовленість індивідуально-психологічних та професійно-важливих особистісних властивостей і якостей студентів-аграріїв.
	Запропоновано концептуальну модель самоактуалізації майбутніх фахівців-аграріїв, яка згідно з позиціями особистісно-діяльнісного підходу, включає особистісну складову (процес генерування особистісного смислу щодо максимального виявлення та розвитку потенційних професійно-значущих можливостей та якостей) та діяльнісну складову (процес оволодіння професійно-специфічними способами творення об’єктів матеріально-виробничої аграрно-галузевої сфери, а також розвитку та реалізації здібності до більш повноцінного, творчого виконання виробничо-практичних завдань відносно майбутньої фахової діяльності).
	За результатами емпіричного дослідження встановлено, що майже половина студентів-аграріїв мають середній рівень самоактуалізації. Високий рівень виявлено у незначної кількості студентів-аграріїв. Відповідно до концептуальної моделі досліджуваного процесу зафіксовано позитивні характеристики, які стосуються особистісної складової за показниками (критеріями): «Цінність самоактуалізації», «Погляд на природу людини», «Самоповага», що свідчить про наявність конструктивної основи для розвитку та оптимізації самоактуалізації студентів. Негативні характеристики належать в основному до діяльнісної складової («Синергічність» або «Цілісність» та «Екзистенційність» або «Гнучкість у поведінці і спілкуванні»).
Виявлено, що на самоактуалізацію майбутніх фахівців-аграріїв впливають мотиви здобуття професійної майстерності, рівень інтелекту, категоріальна гнучкість мислення, адекватна самооцінка, помірно та яскраво виражена інтернальність тощо.
Встановлено ґендерні особливості майбутніх фахівців аграріїв: студенти-аграрії жіночої статі мають переваги щодо компетентності у часі, більш синергічні та сензитивні, а також перевершують юнаків стосовно віри у власні можливості та самоприйняття. Дівчата порівняно з хлопцями більш гнучкі у поведінці і спілкуванні, менше залежать від соціальних стереотипів, більше здатні до адекватного самовираження.
Дослідженням встановлено, що місце проживання студентів-аграріїв не впливає на їх самоактуалізацію та на сформованість специфічних професійно-значущих якостей.
	Виявлено особливості самоактуалізації студентів-аграріїв залежно від етапів їх професійної підготовки. Зафіксовано позитивну динаміку на завершальному етапі професійної підготовки, яка виявляється у зменшенні кількості студентів з низьким та нижчим за середній рівнями самоактуалізації, а також у збільшенні кількості студентів з вищим за середній рівень самоактуалізації. Також показано, що від початкового до завершального етапу професійної підготовки відбуваються статистично-значущі зміни у професійно важливих якостях студентів, які впливають на процес їх самоактуалізації: мотиви соціальної значущості заміщуються мотивами здобуття професійної майстерності, підвищується рівень інтелекту, зменшується кількість студентів з неадекватною самооцінкою, зростають категоріальна гнучкість та конструктивна активність мислення; збільшується кількість інтерналів.

Виявлено наступні стратегії самоактуалізації студентів: екстернально-об’єктну, екстернально-суб’єктну, інтернально-об’єктну та інтернально-суб’єктну. Також показано, що найвищого рівня самоактуалізації досягають студенти з інтернально-суб’єктною стратегією, яка виявляється у конструктивній єдності досягнення і ставлення, у прагненні до співпраці, партнерства, подолання суперечностей навчально-професійної діяльності. Студенти середнього рівня самоактуалізації користуються екстернально-об’єктною стратегією, сутність якої полягає у інструктивності поведінки, її варіюванні від покірно-сповільненого очікування на сприятливий збіг обставин до жорсткого придушення як власної природи (індивідуальності), так і природи (індивідуальності) інших, а також екстернально-суб’єктною стратегією, яка виявляється у прагненні до суперництва (змагання), на основі чого здійснюється самовиховання і самоствердження особистості студента. Інтернально-об’єктна стратегія виявлена у студентів, які схильні уникати складних ситуацій та розв’язувати проблеми і суперечності, що виникають у навчально-професійній діяльності Крім того, встановлено змішаний тип стратегії. Самоактуалізація таких студентів в цілому відбувається на середньому рівні.
	На формувальному етапі дослідження розроблено та впроваджено спеціальну програму, спрямовану на оптимізацію процесу самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації під час професійної підготовки.
За результатами формувального експерименту підтверджено припущення про те, що підвищення рівня самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації може бути здійснено завдяки впровадженню у навчальний процес спеціальної програми оптимізації процесу самоактуалізації майбутніх фахівців-аграріїв, спрямованої на: а) формування та систематизацію уявлень студентів-аграріїв про самоактуалізацію особистості в процесі професійної підготовки; б)  здатність студентів оцінювати власні можливості щодо власної самоактуалізації в процесі професійної підготовки; в) розвиток специфічних професійно-значущих властивостей і якостей студентів-аграріїв, які впливають на їх самоактуалізацію у мотиваційно-потребовій, когнітивній, регулятивній сферах та у сфері самосвідомості; г) створення сприятливої психологічної атмосфери у процесі навчання студентів-аграріїв.
Щодо перспективи, то, безумовно, подальше дослідження в обраному напрямку дозволить поглибити існуючі уявлення про психологічні механізми, які визначають динаміку і спрямованість самоактуалізації студентів у процесі професійної підготовки. Важливим уявляється детальне дослідження впливу кризових явищ у професійній підготовці майбутніх фахівців аграрної галузі як чинника їх самоактуалізації.
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АНОТАЦІЯ
Соломка Т. М. Самоактуалізація студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – Київ, 2009.
Дисертацію присвячено вивченню психологічних особливостей самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки. Робота містить теоретичне обґрунтування, методичні засади та результати емпіричного дослідження проблеми.
Розкрито зміст, специфіку та побудовано модель самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки. Виявлено недостатній рівень самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки, а також переважання в структурі самоактуалізації розвитку компонентів особистісної складової (ціннісні орієнтації, уявлення про природу людини, самоповага).
Встановлено вплив на самоактуалізацію студентів-аграріїв на різних етапах професійної підготовки специфічних професійно-значущих особистісних якостей, а також соціально-демографічних чинників, пов'язаних з віком та статтю студентів.
Розроблено програму оптимізації процесу самоактуалізації студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації під час професійної підготовки, наведено результати її експериментального впровадження.
Ключові слова: вищі аграрні навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації; професійна підготовка; самоактуалізація студентів-аграріїв; програма оптимізації процесу самоактуалізації.

АННОТАЦИЯ
Соломка Т. Н. Самоактуализация студентов высших аграрных учебных заведений І–ІІ уровней аккредитации в процессе профессиональной подготовки. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – ГВУЗ «Университет менеджмента образования». – Киев, 2008.
Диссертация посвящена изучению психологических особенностей самоактуализация студентов высших аграрных учебных заведений І–ІІ уровней аккредитации в процессе профессиональной подготовки. Работа содержит теоретическое обоснование, методические положения и результаты эмпирического исследования проблемы. Представлена программа оптимизации процесса самоактуализация студентов высших аграрных учебных заведений І–ІІ уровней аккредитации в процессе профессиональной подготовки.
В диссертации проанализированы основные теоретико-методологические подходы в зарубежной и отечественной психологии к проблеме самоактуализации личности. Выделены категориально-понятийная дефиниция и структурно-функциональное содержание феномена самоактуализации. Проанализированы ее аспекты и формы осуществления, а также интегральные характеристики самоактуализирующейся личности.
Сущность предметной области самоактуализации личности определена в мотивационном аспекте как актуализация потребности сохранения и развития себя и максимального выявления лучших качеств своей личности, заложенных от природы; процессуально-динамическом как непрерывное саморазвитие личности и овладение всеми выработанными способами изменения окружающего мира, генерирования нового «Я-образа», раскрытия новых возможностей своей личности; результативного достижения личностью высокого уровня самоактуализации; в аспекте становления психических новообразований как сложного комплексного явления формирования совокупности новых психических свойств и качеств личности в процессе самоактуализации.
Особенности и специфика процесса профессиональной подготовки студентов высших аграрных учебных заведений І–ІІ уровней аккредитации обусловлены:
а) теоретическими и производственно-практическими аграрно-отраслевыми характеристиками цели, содержания и организации учебно-профессиональной деятельности будущих специалистов; б) социальной направленностью учебно-профессиональной деятельности студентов-аграриев; в) психолого-педагогическими условиями учебно-профессиональной деятельности студентов-аграриев; г) взаимосвязью и взаимообусловленностью индивидуально-психологических и профессионально-значимых личностных качеств будущих специалистов аграрной отрасли.
Создана модель самоактуализации студентов высших аграрных учебных заведений І–ІІ уровней аккредитации в процессе профессиональной подготовки, включающая личностную составляющую (элементы структуры индивидуального субъективного сознания) и деятельностную составляющую (функционально-смысловой потенциал, реализуемый в стремлении к овладению знаниями и ориентации на творческую деятельность).
Раскрыта сущность самоактуализации студентов высших аграрных учебных заведений І–ІІ уровней аккредитации в процессе профессиональной подготовки как процесса максимального проявления и развития потенциальных профессионально-значимых возможностей и качеств студентов-аграриев с целью генерирования личностного смысла в овладении профессионально-специфическими способами создания объектов материально-производственной аграрно-отраслевой сферы.
Определена неравномерность и гетерохронность распределения активности личности в процессе самоактуализации, которая выражается в стратегиях самоактуализации как субъектных поведенческих проявлениях путей ее достижения студентами-аграриями.
По результатам констатирующего эксперимента установлено, что уровень самоактуализации студентов высших аграрных учебных заведений І–ІІ уровней аккредитации в процессе профессиональной подготовки является недостаточным. Выявлено превалирование развития компонентов личностной составляющей (ценностные ориентации, представления о природе человека, самоуважение). Констатировано влияние на самоактуализацию студентов-аграриев на разных этапах профессиональной подготовки специфических профессионально-значимых качеств, а также социально-демографических факторов, обусловленных возрастом и полом студентов.
Установлено, что повышение уровня самоактуализации студентов высших аграрных учебных заведений І–ІІ уровней аккредитации в процессе профессиональной подготовки обеспечивается внедрением программы оптимизации процесса самоактуализации студентов высших аграрных учебных заведений І–ІІ уровней аккредитации в процессе профессиональной подготовки, состоящей из четырех модулей: а) теоретического; б) мотивационно-ценностного; в) личностно-деятельностного; г) коммуникативного.
Ключевые слова: высшие аграрные учебные заведения І–ІІ уровней аккредитации; профессиональная подготовка; самоактуализация студентов-аграриев; программа оптимизации процесса самоактуализации.
ANNOTATION
Solomka Т. M. Self-actualization of the students of higher agrarian educational institutions І – ІІ level of accreditation during professional training. – Manuscript.
The dissertation is for a scientific degree of the candidate of psychological sciences in speciality 19.00.07 – pedagogical and age psychology. – The University of Educational Management. – Kyiv, 2009.
The dissertation is devoted of studying of psychological features of self-actualization of the students of higher agrarian educational institutions І–ІІ level of accreditation during professional training. The job consists of theoretical substantiation, methodical bases and results of empirical research of a problem.
The contents and specificity are opened, and model of self-actualization of the students of higher agrarian educational institutions І – ІІ level of accreditation during professional training is constructed. The insufficient level of self-actualization of the students of higher agrarian educational institutions І–ІІ level of accreditation during the professional training, and also there is prevalence in the structure of self-actualization of development of components, which belongs to the constituent of the personality (valuable orientations, the idea of human nature, self-respect).
The Influence is set on self-actualization of students-agrarians on the different stages of professional preparation of specific professionally meaningful personal qualities, and also socially demographic factors that related to the age and the sex of students.
The program of optimization of self-actualization process of the students of higher agrarian educational institutions І – ІІ level of accreditation is developed during the professional training, the results of its experimental introduction are given.
Key words: higher agrarian educational institutions І – ІІ level of accreditation; professional training; self-actualization of the agrarian students; the program of optimization of self-actualization process.

