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ОСОБИСТІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЇЇ САМОРОЗВИТКУ 
 

Оновлення і національне відродження Української держави, 
кардинальні зміни соціально-економічної, політичної ситуації спричинюють 
відповідні зміни і в галузі виховання молодого покоління. Актуальність цієї 
проблеми зумовлена, з одного боку, вимогами розвитку суспільства, 
здійснити який неможливо без творчої особистості, здатної діяти в нових 
умовах, з іншого, – наявною невідповідністю між соціальним замовленням і 
реальним рівнем розвитку особистості. Це активізує пошуки адекватних 
поставленим завданням способів їх розв’язання.  

Звернення до досвіду минулого засвідчує, що виховання за 
тоталітарного суспільства базувалось на беззаперечному підкоренні й 
примусі, ігноруванні індивідуальних особливостей дитини, її внутрішніх 
потреб та інтересів, що почасти призводило до того, що дитина не була 
господарем своїх переживань, а отже, і дій. Тобто у своїй життєдіяльності 
вона керувалася не власними переконаннями, а переносила відповідальність 
за свої дії на інших людей. 

Сьогодні життя все частіше залучає людей до різних проблемних 
ситуацій. Якщо раніше способи діяльності, програми, алгоритми рішень, 
знання, навички, оцінки можна було отримати у вигляді готових результатів, 
свого роду продукції, що вимагала лише відповідного репродукування, 
сьогодні людині доводиться шукати їх самостійно, в ході розв’язання все 
нових і нових життєво важливих практичних завдань. 

Сучасне українське суспільство зумовило необхідність становлення 
нового типу особистості, яка могла б адаптуватися до швидких змін способу 
життя. Такі зміни спричинюють розрив між традиційним соціальним типом 
особистості, який продовжує існувати, і новими політичними, економічними 
й соціальними умовами, що потребують нових рис. Характерним виявом 
такої суперечності є ситуація, коли „люди прагнуть діяти відповідно до свого 
характеру, який склався традиційно-типово, а їх реальна поведінка заважає 
досягненню як загально-політичних, загально-економічних, загально-
культурних, так і індивідуально-особистісних цілей” [1, 297]. 

Фахівці, які звертаються до вивчення цих питань, характеризують цей 
тип соціального характеру як перехідний потребово-мотиваційний стан, за 
якого є бажання, прагнення, потреби, але немає стійкого визначеного 
предмету. Людина в такому стані „може ще сказати, чого вона не хоче, але не 
про те, що дійсно потрібно”. Це відбувається тому, що „в неї немає образу 
цілого, немає образу рознятої половини, прагнення до з’єднання, оволодіння 
якою повинно стати основою, знаком, символом її осмисленої діяльності” [4]. 

К.Хорні до основних якостей перехідного стану відносить ригідність 
реагування і розрив між можливостями людини та їх реалізацією [7]. Під 
ригідністю реагування розуміється відсутність тієї гнучкості, яка дозволяє 
людям реагувати по-різному на різні ситуації. Розрив же між потенційними 



можливостями індивіда, його обдаруваннями і дійсними життєвими 
досягненнями сприяє підтримці перехідного потребово-мотиваційного стану 
як захисного механізму в умовах несприятливого для нього способу життя. 

На думку Г.Авер’янової та В.Москаленко, означений тип соціального 
характеру являє собою перебування у стані вибору між ринковою 
орієнтацією і архетипами старого суспільства. Адже „одночасне існування в 
сьогоденні багатьох пластів цінностей, жоден з яких не є чітко 
структурованою моделлю, утруднює ситуацію вибору і прийняття соціальних 
норм, а в цілому ускладнює процес соціалізації”, який сьогодні відбувається 
„в умовах невизначених соціальних ситуацій, багатомірності принципів 
організації діяльності, соціальних ролей і групових норм” [1, 296-298].  

У зв’язку з цим зростає значення формування у особистості здібності 
орієнтуватися в нових умовах,  нових обставинах, уміння долати сталі 
стереотипи поведінки і мислення, змінювати, якщо це необхідно, власні 
позиції, відмовлятися від застарілої точки зору, тобто у вихованні зростає 
значення взаєморозуміння, почуття нового. Це зумовлює необхідність не 
стільки передачі молодому поколінню готової суми теоретичних відомостей, 
доступних знань, скільки у розвитку здібності самостійно розуміти світ і 
людей, які швидко змінюються, мінятися разом з ними. 

Цікаві напрацювання у цьому напрямку містять дослідження 
американських фахівців. Так, у 30-х роках ХХ ст. у Сполучених Штатах 
Америки розвиток ідей у зазначеному напрямі майже цілком відбувався під 
знаком поглядів Ф.Боаса. Надалі, хоча ідейна спадщина вченого була ще 
далеко не вичерпана, а введені ним наукові принципи і методи досліджень 
зберігали повну силу, спостерігається зародження й розвиток низки нових 
наукових розробок. Найвпливовішою школою стає етнопсихологічна школа, 
очолювана на той час А.Кардінером. До її найбільш відомих представників 
належать Р.Лінтон, Е.Сепір, Р.Бенедикт, К.Дю Буа, І.Халлоуелл та ін., які 
починають розробляти поняття „особистість”, виявляють інтерес до процесу 
її формування, починаючи з раннього дитинства. При цьому значна увага 
зверталася на визначення сутності процесу становлення особистості як 
важливої передумови забезпечення ефективного розвитку здібностей і 
можливостей людини в різних сферах її життєдіяльності. 

У даному контексті заслуговують на увагу теоретичні розробки 
Л.Шеррода і О.Бріма. Автори зробили спробу узагальнити основні 
характерологічні чинники, що впливають на життєвий шлях людини. 
Американські вчені, зокрема, зазначають, що розвиток людини відбувається 
протягом усього життя, при цьому різні процеси розвитку не мають „схожих 
траєкторій або навіть схожих принципів”, тому результат розвитку не можна 
вважати єдиноспрямованим або таким, що веде до одного й того самого 
кінцевого стану. На їхнє переконання, „розвиток... детермінується значною 
кількістю чинників, які також можуть бути взаємопов’язані; він не зводиться 
до однієї, єдиної системи впливів, ... наприклад біології (розвиток не є 
простим процесом дозрівання, розгортання чогось заздалегідь даного) або 



середовища (розвиток не є простим процесом виховання і навчання)” [9, 574-
575]. 

Програма повернення особистості була запропонована послідовниками 
теорії „нового гуманізму” (П.Герст, Р.Пітер, Л.Колберг), які проголосили 
існування універсальних моральних цінностей та настанов, до яких людство 
прийшло довгим шляхом свого розвитку. „Усі індивіди, – зазначає 
Л.Колберг, – в усі часи та епохи спираються на ті ж самі моральні категорії, 
принципи та поняття, всі індивіди в будь-яких культурах проходять той 
самий шлях морального розвитку, повторюючи ті ж самі стадії, хоча темпи та 
часові виміри такого розвитку можуть бути різними” [8, 463]. Таким чином, 
згідно з ідеями „нового гуманізму”, морально-етичне виховання постає 
різновидом життєтворчості людини. Тому не дивно, що сучасна гуманістична 
педагогіка ставить за мету пошук психолого-педагогічних механізмів, які 
сприяли б реалізації основного завдання всієї сукупності середовищних 
впливів – активізації повноти суб’єктивності в особистісному становленні 
дитини. У цьому зв’язку необхідно згадати слова Ю.Мануйлова, який 
справедливо наголошує на тому, що середовище і спосіб життя мають 
олюднювати людську природу, навчаючи дітей „науці” самовдосконалення, 
мистецтву сходження до вищих планів свідомості”, спонукаючи їх 
концентруватися на вольових актах самодослідження, саморозвитку, 
самоосвіти, самовиховання, вдосконалювати свою фізичну природу, психічні 
якості, розумові та художні здібності. 

Саме такий підхід до розуміння сутності впливу середовища на  
розвиток особистості має стати підґрунтям нового бачення цього процесу, 
коли середовище перестає сприйматися як своєрідна жорстка „клітка”, яка 
диктує певні норми і здійснює суворий соціальний контроль, а постає 
„полем”, де розвиваються складні взаємозв’язки, що взаємодоповнюються, 
вступають у конкуренцію, поверхово розуміються або експериментально 
перевіряються, стаючи основою індивідуального розвитку дитини. 

Крім схарактеризованих вище підходів, слід назвати і той, що 
пов’язаний із наданням індивіду умов для усвідомлення себе як цілісної 
особистості. Це виявляється в  тому, що середовище пропонує ситуації, які 
вимагають від нього або відмовитися від своїх цінностей, переконань, 
ідеалів, або підтвердити їх; воно пропонує моральний вибір, духовно-
моральне самовизначення, спонукаючи особистість до самоперевірки, 
самоідентифікації, перевірки життєспроможності. Це стосується всіх 
ситуацій, до взаємодії з якими залучається дитина – від найпростіших до 
досить складних. Усі вони однаково значущі для її самопізнання. При цьому 
слід зважати на те, що „навчитися усвідомлювати кожну життєву ситуацію як 
доленосну, робити відповідальний вибір у її вирішенні зростаюча людина 
може лише при гуманістичній зверненості до неї середовища – в особі 
залучених до середовищної взаємодії педагогів, зорієнтованих ними батьків, 
які вміють і прагнуть гідно сприймати один одного та інших „мешканців” 
середовища як активних суб’єктів цієї взаємодії, спроможних спільно 
протистояти наявним у ньому негативним силам і тенденціям” [5, 195]. 



Як уже зазначалося вище, у взаємодії із середовищем виникає значна 
кількість ситуацій, які М.Бахтін називає „колізіями” („перипетіями”). Такі 
ситуації вимагають від дитини здійснення вчинку, вияву почуттів, 
демонстрації відповідної поведінки. А це, у свою чергу, сприяє закріпленню 
певних якостей, які неусвідомлено реалізуються на практиці, адже, за 
С.Рубінштейном, будь-яка психіфічна функція, виявляючись, розвивається. 

Набуваючи на неусвідомленому рівні емпатійних здібностей або 
агресивних характеристик, трудової активності чи байдужості, прагнучи до 
саморефлексії чи самовиправдання, здійснюючи усвідомлене ствердження 
своїх станів, „молода людина фактично безперервно самодобудовується, і так 
важливо, щоб дорослі компетентні люди допомогли їй у виборі соціально 
ціннісного вектора такої само творчості”. Тому що, як тільки „середовище 
стає індеферентним до дитини, не вимагаючи (через те, що не вірить у неї) 
від неї активності, або сама дитина губить сенс активної середовищної 
взаємодії, виявляється один і той самий психолого-педагогічний ефект – 
різко знижується активність позитивного самовдосконалення” [5, 197]. 

У складних умовах нестабільного суспільства зростаючій особистості 
повсякчас доводиться докладати спеціальні зусилля для зняття напруги, 
осмислення того, що відбувається у світі, у ній самій, посилення своєї 
життєвої стійкості. Найбільшими потенційними можливостями надання 
дітям допомоги у внутрішньому самопосиленні володіє виховне середовище. 
Напрями такої допомоги характеризуються досить широкою 
різноаспектністю. З-поміж найбільш важливих напрямів можна назвати такі, 
як: пошук групової ідентичності й набуття особистісної анонімності у 
„психології натовпу”; спирання на те чи інше віросповідання; некритичне 
сприймання переконань і поглядів референтної особистості; послідовна 
вибудова переконань і позицій, що забезпечують сходження до „самого себе 
– кращого”. 

Життєві обставини, що супроводжують розвиток дитини в оточуючому 
її середовищі, мікросоціумі сім’ї, школи, групи, а також у макросоціумі 
міста, регіону, країни, світу, – потенційно багаті на можливості як підтримки, 
так і дискримінації, зниження впливу на цей процес. І тут визначальну роль 
відіграє попередня вихованість дитини, рівень психологізованості й 
педагогізованості оточуючого її виховного середовища. Породжуючи 
позитивні емоційні підкріплення засобами залучення особистості до 
середовищних взаємин, середовище тим самим активізує розвиток 
зростаючої людини, який відбувається як особистісне сходження. 

Доволі часто у тієї чи тієї дитини може виникати „патогенна дитяча 
ситуація” (А.Адлер), пов’язана з нестабільністю батьківської любові, 
переживанням сорому перед однолітками й дорослими, зумовлена 
поведінкою батьків і близьких людей, виникнення почуття меншовартості 
внаслідок фізичних недоліків, реальних чи удаваних, коли „відчуття своєї 
слабкості й несамостійності”, природне в інших випадках, за певних умов 
розростається у „почуття неповноцінності”, яке примушує її страждати. І в 



цьому випадку „спроможність до духовного самозміцнення стає доленосною, 
тому так важливо педагогічно забезпечити її використання” [1]. 

У ситуації, коли дитина відчуває себе комфортно у найближчому 
оточенні й досить легко взаємодіє із середовищем, можна вести мову про її 
вільне самовизначення. За висловом Е.Еріксона, за цих умов у дитини 
виробляється „фрустраційна толерантність”, тобто спроможність не 
драматизувати ситуацію, а підніматися над відчуттям її „звуженого 
простору”, передбачати шляхи виходу з неї. Тому створення педагогічної 
підтримки для дитини у середовищній взаємодії і підкріплення тим самим її 
почуття власної гідності виступає гарантією розвитку її здібності до 
протистояння різним труднощам, підготовкою до впевненого аналізу свого 
становища у системі відносин і діяльності, на основі чого стає можливим 
„ефективний вибір лінії наступної поведінки й розвитку, орієнтації на 
можливий статус у спільноті, тобто свідомого самовизначення” [5, 200].  

Велике значення при наданні означеної підтримки має залучення 
дитини до діяльності. Адже, як справедливо відмічав С.Рубінштейн, „будь-
яка спроба „внести” в дитину пізнання і моральні норми, минаючи власну її 
діяльність з оволодіння ними, підриває самі основи здорового розумового та 
морального розвитку дитини, виховання її особистісних властивостей і 
якостей” [6, 191]. З огляду на це, актуалізується необхідність залучення 
дитини до діяльності, а точніше до самодіяльності, яка розгортається через 
дію цих впливів. При цьому дитина обов’язково має виступати активним 
суб’єктом такої діяльності, що висуває зрозумілі й посильні для неї вимоги. 
Іншими словами, можна сказати, що така діяльність „мусить увібрати в себе 
реальне життя дитини, а не бути чимось зовнішнім, нав’язаним стосовно неї” 
[3, 21]. 

Отже, єдино правильний розвиток особистості дитини може 
відбуватися лише через пробудження її вроджених сил, через вимоги того 
соціального оточення, в якому вона перебуває. Цими вимогами особистість 
спонукається до дії як член певної спільноти, спонукається до відходу від 
своєї початкової обмеженості в діяльності та почуттях, до оцінювання себе з 
точки зору корисності для самої себе та для тієї групи, до якої вона належить.   
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