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ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ У 

ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 

 
Проблема самореалізації особистості належить до основних проблем людського буття. Кожна особистість 

реалізує себе у різних сферах життєдіяльності. В даній роботі концепція самореалізації розглядається з точки зору 

гуманістичної психологічної школи, відповідно до якої поняття самореалізації використовується в розумінні 

самоактуалізації. Було виконано теоретичний аналіз концепцій впливу віртуального середовища на осіб юнацького 

віку. Глобалізація та інформатизація сучасного світу, формування інформаційного суспільства спричиняє зміну 

особистості сучасної людини. Зважаючи на інформатизацію суспільства, важливим стає питання щодо 

самореалізації особистості саме у віртуальному просторі та про зв'язок між рівнем її самореалізації у реальному та 

віртуальному світах. 

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити психологічні особливості самореалізації осіб 

юнацького віку у віртуальному просторі.  
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Актуальність дослідження процесу 

самореалізації особистості в умовах сучасного 

трансформованого суспільства обумовлена, як 

потребою в ефективній адаптації до змін 

соціального середовища, так і – потребою 

суспільства в найбільш повній актуалізації і 

розкритті творчого потенціалу громадян. 

Завдяки процесу індивідуальної самореалізації 

відбувається включення одиничної людини до 

суспільних відносин. І тому проблема 

самореалізації особистості належить до 

основних проблем людського буття.  

Взаємодія з інформаційними ресурсами, 

джерелами, технічними засобами інформати-

зації, інформаційними мережами поступово 

проникає в усі сфери життєдіяльності, розши-

рюючи життєвий простір особистості, даючи як 

нові можливості розвитку, так і представляючи 

собою нові бар'єри і небезпеки для особистості. 

Людина самореалізується в різних сферах 

життєдіяльності. До найбільш важливих з них 

можна віднести роботу, дружбу, сім'ю, 

спілкування, захоплення. 

Зважаючи на інформатизацію суспільства, 

важливим стає питання щодо самореалізації 

особистості саме у віртуальному просторі та про 

зв'язок між рівнем її самореалізації у реальному 

та віртуальному світах. Самореалізація стає тим 

інтегруючим чинником, з яким пов'язані 

вирішення проблем життєвого самовизначення  

людини, вибору нею життєвих середовищ, 

найбільш адекватних для самоздійснення та 

формування життєвих стратегій. Інформаційний 

простір як активно освоюване «середовище 

проживання» людини доповнює її буття, ініціює 

нові форми прояву самоорганізації людини, 

створює нові сфери самовираження і 

самореалізації особистості.  

Ще в 20-ті роки Л.С. Виготський зазначав, 

що в психології юнацького віку значно більше 

загальних теорій, ніж достовірно встановлених 

фактів. У багатьох західних схемах вікової 

періодизації онтогенезу юнацький вік не 

розглядається як самостійний період розвитку 

людини, а включається в період «тінейджер-

ства», який об'єднує підлітковий і юнацький 

періоди від 13 до 19 років. У той же час такі 

вчені як Л.І.Божович, І.В.Дубровіна, відзна-

чають доцільність досліджень, що відбивають 

специфіку даного вікового етапу розвитку. [2, 

5] Вчені дають цьому віку різні часові рамки. 

Дехто стверджує, що він має межі від 17 і до 23 

років, а ось, наприклад, В. С. Мухіна визначає 

юність як період від отроцтва до дорослості, 

вікові межі якого від 15 - 16 до 21 – 25 років.[8] 

Аналіз літератури показав, що більшість 

досліджень, що відносяться до шкільного віку, 

припадає на підлітковий період розвитку. 

Юність - період завершення фізичного 

дозрівання людини, бурхливого зростання її са-

мосвідомості, формування світогляду, вибору 

професії та початку вступу у доросле життя. 

Юнацький вік несе в собі певну внутрішню 

кризовість, зміст якої і пов'язаний зі становлен-

ням процесів самовизначення (як професійно-

го, так і особистісного), рефлексії, способів 

самореалізації в соціальному просторі. 

Проміжність суспільного становища і статусу 
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юнацтва визначає і особливості його психіки. 

Цьому віку властиві рефлексія і самоаналіз. 

Розвиток емоційності в юності тісно пов'язаний 

з індивідуально-особистісними властивостями 

людини, її самосвідомістю, самооцінкою.  

У широкому розумінні, в основі проблеми 

самореалізації особистості лежить фундаментальна 

суперечність між суспільним та індивідуальним 

буттям. Сьогодні проблемі самореалізації 

особистості також приділяють увагу зарубіжні 

і вітчизняні науковці, зокрема теоретичні 

основи проблеми самореалізації особистості 

висвітлюються в дослідженнях зарубіжних 

психологів А. Маслоу і К. Роджерса. [7, 9] 

Вивченням самореалізації особистості 

займалися представники різних психологічних 

шкіл, як вітчизняних, так і зарубіжних, таких як 

психоаналіз, неофрейдизм, гуманістична 

школа та ін. Проте до цих пір не існує єдиної 

концепції самореалізації. Так, з позиції 

психологічної теорії діяльності, пояснювали 

механізм самореалізації людини Б. Ананьєв, Л. 

Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін. 

Положення антропологічного підходу в аналізі 

суті феномена самореалізації людини активно 

використовували такі вчені як В. Андрущенко, 

Г. Батищев, Б. Гершунський, К. Гольдштейн, Л. 

Коган, О. Лосєв, А. Маслоу, К. Роджерс та інші. 

Плідні ідеї представників гуманістичної 

психології про самореалізацію як одну з 

найвищих потреб людини  знаходимо в роботах 

К. Гольдштейна, А. Маслоу, К. Роджерса, В. 

Франкла та ін. Педагогічні аспекти 

самореалізації як активної пізнавальної і 

творчої діяльності розкриваються у працях 

сучасних науковців – В. Андрєєва, А. Бойко, І. 

Іванова, Л. Когана, М. Лазарєва, Л. Левченко, 

В. Лозової, В. Муляра, Л. Рибалко, Л. Сохань та 

інших учених. [1, 4,6,7,9] 

В останні роки дослідницький інтерес до 

проблеми самореалізації особистості різко зріс. 

Посилення уваги до цієї проблеми пов'язано з 

розумінням її визначальної ролі в розвитку 

особистості, пред'явленням більш високих 

вимог до таких якостей людини, як здатність до 

саморозвитку та самовдосконалення.  

Сьогодні в сучасному світі, частиною якого 

є і Україна, бурхливий розквіт переживають 

соціальні мережі, що охопили більшість 

користувачів Інтернету. Їх популярність 

досягла такого ступеня, що фірми і навчальні 

заклади обмежують доступ до відповідних 

сайтів («Однокласники», «В контакті» і ін.). 

Значну частину свого часу проводять в 

мережах школярі та студенти. Інформаційний 

простір стає гуманітарним простором, новим 

«середовищем проживання», яке - хочемо 

цього чи не хочемо - все більш і більш 

освоюється людиною і доповнює її буття. 

Інтернет, на думку Н. В. Водянової, дає 

сучасній людині широкі можливості прояву 

себе, свого «особистісного початку», що 

забезпечується специфікою способу комунікації, 

анонімністю, зняттям ряду обмежень. Це 

своєрідна творча лабораторія для експериментів 

особистості з власною ідентичністю. Особливо 

яскраво специфіку Інтернету Н. В. Водянова 

демонструє на прикладі віртуального 

спілкування у блогах. Оскільки за «анонімністю 

на перший план висувається внутрішній світ 

особистості, її самобутність», блогосфера є 

простором, в якому реалізується одночасно 

самотрансценденція і самототожність. [3] 

Погоджуючись з дослідниками в тому, що 

світ Інтернету - це продовження реального 

світу (та ж трудова діяльність і ділові контакти, 

те ж міжособистісне спілкування і розвага, те ж 

пізнання, освіта, хобі, творчість), можна 

констатувати, що віртуальна самореалізація 

впливає і на самореалізацію в реальному житті. 

Безумовно, у «віртуальної медалі» є й 

зворотний бік, ризики відходу з матеріального 

світу в віртуальний. Тим не менше, потрібно 

сприймати Інтернет як даність, як нову 

реальність нового покоління, використовувати 

і створювати ресурси, що сприяють 

самореалізації людини. 

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати 

та емпірично визначити психологічні 

особливості самореалізації осіб юнацького віку 

у реальному та віртуальному просторі.  

В дослідженні брали участь особи юнацького 

віку: ученики випускних класів, студенти різних 

ВНЗ міста Києва, в тому числі  Київського 

національного економічного Університету, Уні-

верситету «Крок», Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» , Київського 

Національного університету будівництва і архі-

тектури, Київського Національного університе-

ту  імені Тараса Шевченка, Національного авіа-

ційного університету, Національного універси-

тету харчових технологій, Національного педа-

гогічного університету імені М.П. Драгоманова, 

Національного університету державної податко-
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вої служби України, працівники різних сфер  з 

неповною та базовою вищою освітою. Дослід-

ження проводилось за участі 223 

досліджуваних. 

Практична значущість дослідження полягає 

в тому, що результати дослідження можуть 

бути використані в психології та педагогіці, а 

саме: в розробці наукових рекомендацій щодо 

використання віртуального простору старшими 

школярами та студентами; в психологічному 

консультуванні осіб юнацького віку; в діяль-

ності практично психолога в сфері допомоги 

Інтернет-залежним особам; при діагностиці та 

допомозі в корекції рівня самореалізації особам 

юнацького віку; при підготовці семінарів та 

тренінгів, направлених на ефективність саморе-

алізації, успішності, сприяння кар’єрному 

зростанню молодих спеціалістів; при створенні 

наукових віртуальних спільнот, сайтів, 

сторінок; при подальшому дослідженні впливів 

різних факторів віртуального середовища на 

особистість; при формуванні корпоративної 

політики доступу до Інтернет ресурсів в 

психології управління. 

В результаті аналізу та підрахунку 

статистичних залежностей були виявлені 

наступні залежності: 

1. Було встановлено зв'язок між 

захопленням віртуальним простором та 

самореалізацією особистості юнацького віку на 

99,9% рівні значущості. 

2. Вплив різних варіантів використання 

віртуального простору на самореалізацію був 

встановлений в наступному контексті: рівень 

самореалізації осіб юнацького віку, які надають 

перевагу онлайн іграм і мають ступінь Інтернет 

залежності вище середнього, відрізняються від 

рівня самореалізації осіб юнацького віку, які 

надають перевагу онлайн спілкуванню і мають 

ступінь Інтернет залежності вище середнього 

на високому рівні статистичної значущості, а 

від осіб юнацького віку, які надають перевагу 

пошуку інформації і мають ступінь Інтернет 

залежності вище середнього, на абсолютному 

рівні статистичної значущості. Рівні самореалі-

зації груп онлайн спілкування і пошуку інформа-

ції статистично не відрізняються.  

3. Досягнення, отриманні під час інтенсив-

ного використання віртуального простору, 

можуть викликати підвищення суб’єктивної 

оцінки досягнутої самореалізації при низькому 

рівні об’єктивного рівня самореалізації в 

середньому у 60% випадків. Це пов’язано із 

наявністю досягнень у віртуальному світі, 

оскільки суб'єктивна оцінка самореалізації 

підвищується в результаті самого факту 

наявності досягнення. Було виявлено, що у 

підгрупі із завищеним рівнем суб’єктивної 

самореалізації, респонденти дуже багато уваги 

приділяють своїм віртуальним досягненням, 

окремо відмічають свої перемоги та свої 

почуття при реалізації деяких віртуальних 

досягнень. Також 80% досліджуваних із цієї 

підгрупи багато часу приділяють саме онлайн 

іграм, в яких найбільш об’єктивним чином 

можна відстежити власні здобутки та переваги 

над іншими гравцями. В деяких випадках 

респонденти відмічали, що віртуальне 

досягнення підвищують їх настрій і відчуття 

комфорту не зважаючи на те, що в реальному 

просторі відбувається протилежний процес 

(проблеми на роботі, низькі бали на навчанні, 

незадоволеність вибраною професією і т.д.).  

4. Особи із рівнем самоактуалізації вище 

середнього і високим рівнем ситуативної 

самоактуалізаціїї у віртуальному світі – 

об’єктивно оцінюють свій рівень 

самоактуалізації у реальному житті та не мають 

схильності до підвищення суб’єктивної оцінки 

досягнутої самореалізації. 

5. Із збільшенням часу, який особистість 

проводить у віртуальному просторі, знижуєть-

ся рівень її самореалізації із 95% рівнем значу-

щості для Інтернет залежних осіб, які переваж-

но використовують віртуальний простір для он-

лайн ігор.  Для осіб, які використовують віртуа-

льний простір з іншою метою – збільшення 

часу не має прямого впливу на самореалізацію. 

Також було встановлено, що при наданні 

повної інформації про негативні та позитивні 

впливи віртуального середовища на 

самореалізацію: 

 70% респондентів звертають увагу на свій 

власний рівень і замислюються над 

покращенням свого результату,   

 Полюси зацікавленості у віртуальному 

просторі зміщуються в бік більш продуктивних 

джерел. 

 із 95% рівнем значущості це призводить 

до зміни показників тесту САТ, при порівнянні 

даних до і після експерименту. 

Висновки: 

Віртуальний простір має значний вплив на 

самореалізацію осіб юнацького віку. Із збільшен-
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ням часу непродуктивного використання ресур-

сів віртуального світу, знижується рівень саморе-

алізації особистості. Також досягнення, отриман-

ні під час інтенсивного використання віртуально-

го простору, можуть викликати підвищення 

суб’єктивної оцінки досягнутої самореалізації 

при низькому рівні її об’єктивного рівня. Було 

встановлено, що при наданні повної інформації 

про фактичний рівень самореалізації, про 

негативні наслідки її низького рівня, а також про 

те, як використовувати Інтернет простір для 

збільшення рівня самореалізації як у 

віртуальному світі, так і в реальному світі, 

досліджувані особи замислювались над власною 

самореалізацією, а акценти у використанні 

мережевих ресурсів зміщувались в бік більш 

продуктивних джерел. Така тенденція приводила 

до позитивних змін показників тесту САТ. 
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Голованова Т.Н.   

ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Проблема самореализации личности относится к основным проблемам человеческого бытия. Каждая личность реализует себя в 

различных сферах жизнедеятельности. В данной работе концепция самореализации рассматривается с точки зрения 

гуманистической психологической школы, согласно которой понятие самореализации используется в смысле самоактуализации. 

Был выполнен теоретический анализ концепций влияния виртуальной среды на лиц юношеского возраста. Глобализация и 

информатизация современного мира, формирование информационного общества вызывает изменение личности современного 

человека. Беря во внимание информатизацию общества, важным становится вопрос о самореализации личности именно в 

виртуальном пространстве и о связи между уровнем ее самореализации в реальном и виртуальном мирах. 

Цель исследования - теоретически обосновать и эмпирически исследовать психологические особенности самореализации лиц 

юношеского возраста в виртуальном пространстве. 

Ключевые слова: самореализация, самоактуализация, виртуальное пространство, юношеский возраст. 

 

Holovanova T.M.  

FEATURES OF YOUTH’S SELF-REALIZATION IN CYBERSPACE 
The problem of personal self-realization belongs to basic problems of human existence. Person releases oneself in different spheres of life. In 

this working paper the concept of self-realization is described from the point of view of humanistic psychological school, that means using this 

term in case of self-actualisation. Theoretical analysis of the concept and impact of virtual environment on youth were performed. 

Globalization and informatization of the modern world, formation of information society causes changes in the personality of a modern 

individual. In view of informatizaton of the society, the issues of personal self-realization in virtual space and the connection between the level 

of his/her self-realization in the real world and the virtual world gain importance. 

The purpose of the research is to substantiate theoretically and explore empirically psychological peculiarities of adolescents in virtual space. 

Keywords: self-realisation, actualization, virtual space, youth age. 
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