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В працях Е. Шострома [1] є опис характеристики особистості, що 
самореалізується – «актуалізатора»: чесність (прозорість, відвертість, 
аутентичність) – здатність бути чесними в будь-яких почуттях; 
усвідомленість (відгук, життєвонасичуваність, інтерес) – здатність бачити й 
чути себе й інших, здібність самої людини сформувати свою думку про щось 
у житті; воля (спонтанність, відкритість) – здатність вільно висловлювати 
свої потенціали, бути господарем свого життя; довіра (віра, переконання) – 
віра в інших й у себе, прагнення встановити глибокі контакти з людьми, 
зв’язок із життям, життя зараз, здатність впоратися із труднощами «тут й 
тепер». 

Метою публікації є аналіз ряду наукових концепцій та узагальнення 
теоретичних особливостей проблеми самореалізації особистості. 

Методи: аналіз, узагальнення, порівняння, систематизація. 
Г. Оллпорт [2] виокремлює такі якості психологічно зрілої людини: 

функціональну автономію і усвідомленість мотивів поведінки; широкі межі 
«Я»; здатність до теплих, сердечних соціальних стосунків без власницьких 
почуттів, до співчуття (терпимість до різноманітності у цінностях, 
установках, спільність з усіма людьми); емоційну нестурбованість і 
самоприйняття (позитивний образ себе, терпимість до фрустрацій й своїх 
недоліків, висловлення своєї думки й почуттів, враховуючи інших); 
реалістичність сприйняття, досвіду, цілей; здатність до самопізнання й 
почуття гумору (чіткі уявлення про свої сильні сторони й слабкості); цілісну 
життєву філософію. 

Неможливість зведення до одного інтегративного показника 
характеристик особистості, що самореалізується пояснюється 
багатозначністю та протиріччями цього утворення. Так, наприклад, С. Мадді 
узагальнив характеристики ряду авторів й виокремив такі: відкритість 
досвіду, що містить емоційність й рефлексію; буття «тут й тепер», що 
містить рухомість, адаптивність, спонтанність, індуктивне мислення; віру в 
організменний процес; волю в житті (почуття вільної волі й контролю над 
життям; творчість [3]. Р. Нельсон-Джоунс [4] на основі праць К. Роджерса та 
А. Маслоу виділяє шість характеристик людей, що повноцінно 
функціонують й самоактуалізуються: відкритість для досвіду, 
раціональність, особиста відповідальність, самоповага, здатність до 
встановлення й підтримання добрих особистих  стосунків, ведення етичного 
способу життя. 

Більшість наукових праць дослідників радянського та пострадянського 
періоду базуються на аналізові цих характеристик, адаптованих до нашої 
дійсності й які виявляються за допомогою різноманітних діагностичних 
інструментаріїв у різних груп людей,  що мають відмінності за 
статевовіковими, професійними та іншими особливостями у зіставленні з 



іншими психологічними феноменами. 
Праця Е.В.Галажинського є спробою розгляду самореалізації людини з 

точки зору теорії психологічних систем, в основі якої синергетична 
парадигма. Дослідник зазначає, що самореалізація є «тим інтегруючим 
фактором, з яким пов’язані вирішення проблем життєвого самовизначення, 
вибору життєвих середовищ, найбільш адекватних для самоздійснення й 
формування життєвих стратегій» [5, 7], а «прагнення до творчої 
самореалізації виявом справжньої природи людини, яка не залишає їй 
вибору» [5, 25]. 

Базуючись на працях А.В. Клочка Е.В. Галажинський розглядає 
людину в якості відкритої психологічної системи, а самореалізацію як форму 
прояву самоорганізації людини. 

Смисли детермінують самореалізацію репродуктивного типу, а 
цінності – продуктивно-нададаптивного. Ці два типи самореалізації доцільно 
розуміти і як рівні самореалізації, вищим із яких є творча (продуктивно-
нададаптивна) самореалізація. 

У феномені «нададаптивність» знаходиться універсальна властивість 
самоорганізуючих систем будь-якої природи – самодетермінація як прояв 
системної детермінації: «Саморух, саморозвиток властиві будь-яким 
відкритим самоорганізованим системам. Розуміючи самореалізацію 
особистості як адекватний для людини, що наділена свідомістю, спосіб 
саморозвитку, ми вважаємо її імманентною, інваріантною ознакою, 
властивою усій природі, а не лише природі людини. Але вважаємо при 
цьому, що існує культурно-історичний діапазон, в середині якого 
здійснюється перехід від самореалізації як супутнього явища, як 
обов’язкового компонента будь-якої взаємодії системи з оточенням до 
самореалізації як усвідомленому способу існування особистості. Тільки у 
цьому випадку самореалізація починає визначати спосіб життя особистості, а 
багатомірний світ людини виступає у своїх ціннісних координатах – як 
простір для самореалізації, самоздіснення й самотворення» [5, 41]. 

Л.А. Коростильова [6; 7], вважаючи самореалізацію необхідним 
атрибутом розвитку дорослої людини, визначає цей феномен як «здійснення 
можливостей розвитку «Я» за допомогою власних зусиль, співтворчості, 
співдіяльності з іншими людьми (близьким і далеким оточенням), соціумом 
й світом в цілому. Самореалізація передбачає збалансований і гармонійний 
розвиток різноманітних аспектів особистості шляхом докладання адекватних 
зусиль, спрямованих на розкриття генетичних, індивідних й особистісних 
потенціалів. У найзагальнішому вигляді самореалізація як процес реалізації 
себе – це здійснення самого себе у житті й буденній діяльності, пошук і 
ствердження свого особливого шляху в цьому світі, своїх цінностей і смислу 
свого існування у кожний даний момент часу. Самореалізація здійснюється 
тоді, коли у людини є сильний збуджувальний мотив для особистісного 
зростання» [7, 52]. 

На основі виділення критеріїв (задоволеність і корисність – 
продуктивність) Л.А. Коростильова вибудовує структурно-функціональну 



модель самореалізації, що робить можливим визначити умови для 
ефективної самореалізації. 

Обираючи шляхи й засоби самореалізації, людина співвідносить свої 
бажання («хочу» – інтереси, бажання, захоплення, які побуджують до 
активності; вища планка можливостей самореалізації, аутентичних 
особистості) з можливостями («можу» – самопізнання своїх можливостей, 
самоставлення, самооцінка) і необхідністю, переважанням («потрібно» – 
самоорганізація, що включає у себе саморегуляцію, а також уява про 
соціальні запити стосовно особистості). Зміст цих блоків зумовлюється 
ціннісними орієнтаціями, смисложиттєвими установками людини, її 
мотиваційно-потребнісною сферою. При цьому потреба у самореалізації 
здійснюється за допомогою потреб у творчості, соціально-перетворювальній 
діяльності, у втіленні предметного внеску у своїй діяльності. 

Умовою вибору ефективної стратегії самореалізації є стійкий баланс, 
гармонія блоків «хочу», «можу», «потрібно». У цих блоках знаходять 
виявлення особистісні характеристики. 

У блоці „прийняття рішення” втілюються інтегрально-особистісні 
характеристики (образ світу). Систему особистісних смислів в образі світу 
утворюють спрямованість (на себе, інших, на об’єкти оточуючого світу), 
змістовне структурування й ряд інших компонентів. 

Блок «реалізація» інтегрує у собі вплив усіх блоків структурно-
функціональної моделі і залежно від перебігу процесу самореалізації й від 
отриманих результатів здійснює обернений зв’язок у вигляді корекційного 
впливу. Результат прийняття рішення співвідноситься з критеріями 
самореалізації, із системою цінностей і з затратами (інтелектуальними, 
емоційними, енергетичними, часовими) для його здійснення. Окрім 
рефлексії, інтеріоризації й ідентифікації при порівнянні з «ідеальним Я» 
(іншим, соціумом, світом) вмикається механізм екстеріоризації, що 
забезпечує реалізацію нових стратегій [7, 58]. 

Найбільш переконливою є концепція самореалізації Д.О. Леонтьєва, 
який розуміє творчу самореалізацію, прагнення до неї як одну із провідних 
рушійних сил розвиненої особистості, що збуджують і спрямовують її 
діяльність. Тому він пов’язує проблему самореалізації із питаннями про 
походження, сутність й характер творчих сил людини й можливості їх 
діяльної реалізації [8, 156]. 

«Сутність людини саме й повинна полягати в тому, що вона не має 
ніякої однієї визначеної раз і назавжди обмеженої сутності» [9, 97]. 

Природні сили характеризують людину у можливості; справжньою 
людиною вона стає, коли її природні сили у процесі діяльнісного, 
практичного опанування світу перетворюються у сутнісні сили, 
«виснажуючи» зі світу людини її сутнісний зміст. У цьому становленні 
відбувається злиття двох сутнісних характеристик людини: універсальної 
діяльної здатності індивіда, що початково виступає як його природні сили, й 
конкретно-історичної системи суспільних відносин, які індивід застає 
існуючими поза й незалежно від нього. Тому здобуття людиною сутнісних 



сил – це одночасно й здобуття нею цілісності свого буття. 
Становлення сутнісних сил людини є процес їх «вирощування» із 

предметних форм культури (Г.С. Батищев) шляхом розпредмечування 
останньої. При цьому розпредмечування можна розглядати лише у 
нерозривній єдності зі зворотнім процесом – опредмечуванням сутнісних 
сил, їх переходом із діяльнісних у предметні форми існування. 
Самореалізація й розуміється як процес опредмечування сутнісних сил 
особистості у багатоманітності соціальної діяльності [10]. 

Розглядаючи самореалізацію з точки зору форм, у яких може протікати 
цей процес, Д.О. Леонтьєв використовує поняття «культуризація» 
(опредмечування людини в об’єктові; при цьому опредмечування не 
зводиться до  вияву речей:  в якості «предмета» можуть виступати традиції, 
звичаї, фольклорні твори тощо) і «персоналізація» як дві взаємопов’язані 
форми реалізації людиною своєї родової сутності у вільній творчій 
діяльності. 

Але ні внесок особистості у конкретних інших, ні внесок в культуру не 
є самоціллю, кінцевою, глибинною мотиваційною основою сутнісної 
самореалізації особистості. Цією основою є внесок особистості у людство в 
цілому, якому вона й адресує себе, оскільки тільки таким шляхом людина 
здатна здобути особисте безсмертя, а, на думку Д.О. Леонтьєва, в основі 
прагнення людини до самореалізації лежить не завжди усвдомлене 
прагнення до безсмертя, «яке може усвідомлюватися в різних формах: як 
прагнення просунути знання, покращити умови життя людей, передати 
іншим знання й досвід, розкрити людям смисл тощо» [8, 157]. «Саме 
усвідомлення кінцевості свого індивідуального існування перед обличчям 
вічності породжує у людини прагнення вийти за межі цієї кінцевості з 
найбільшою повнотою реалізувати себе у світі в рамках свого історичного 
життя» [11, 60]. 

Аналіз психологічної літератури з проблеми самореалізації дає 
можливість стверджувати, що теза Н.Р. Битягинової про те, що «феномен 
саморозвитку лишається нерозкритим на етапах дорослішання особистості» 
[12, 3] є актуальною і сьогодні. Більшість дослідників, навіть якщо 
онтологічний аспект проблеми самореалізації не є предметом їх спеціального 
розгляду, вказують на його значущість в цілому й на значущість окремих 
вікових періодів у житті людини з точки зору становища цього феномену. 

Розробляючи проблему самореалізації у рамках теорії психологічних 
систем, Е.В. Галажинський зазначає необхідність виокремлення такого 
«кульмінаційного періоду» у онтогенетичному розвитку людини, який 
проявляється як порушення «нормального» функціонування поведінки, тим 
самим об’єктивуючи структуру його механізму. Він зазначає, що це повинен 
бути не будь-який «кульмінаційний період», а саме такий, в якому (чи після 
якого) відбувається зміна структури поведінки, причому таким чином, що 
вона починає функціонувати за типом самореалізації (самоактуалізації, 
саморозвитку тощо) особистості (як суб’єкта поведінки). 

Окремі автори вважають за можливе говорити про самореалізацію 



стосовно молодшого шкільного віку й навіть дошкільного [13], але, як 
правило, відбувається підміна понять, й мова йде не про самореалізацію, а 
про створення оптимальних умов для розвитку особистості дитини. 

Більшість психологів відзначають особливу значущість підліткового 
віку для формування цього психологічного феномену. Так, Г.А. Цукерман та 
Б.М. Мастеров [14], намагаються виокремити, визначити той момент, коли 
зростаюча людина від розвитку переходить в режим саморозвитку, стає 
суб’єктом власного розвитку, здатним до планування, проектування 
життєвого шляху, називають періодом «другого народження особистості» – 
підлітковим. 

Особливу роль підліткового віку у становленні самореалізації виділяє 
Є.Є. Вахромов [15], С.С. Гіль [16], роблячи її в цей період предметом 
спеціального дослідження. Так, Є.Є. Вахромов зазначає, що нижня вікова 
межа можливого спостереження повноцінних актів самоактуалізації 
відноситься до підліткового віку й пов’язується: 

1) із оволодінням підлітком понятійного рівня мислення; 
2) наявністю певної зрілості механізмів центрального тормозіння; 
3) накопиченим у попередній період розвитку позитивного розв’язання 

ситуаційно зумовлених проблем; 
4) наявністю тенденції до саморозвитку в мотиваційній сфері [15]. 
У цьому випадку можливий, але не вимушений перехід підлітка від 

фантазування, мрії й ігрових мотивів, що домінують в дитинстві, до 
створення реалістичних життєвих планів й спроб їх реалізації за допомогою 
багатокрокових стратегій до саморегуляції. 

Як засвідчують усі ці дослідження говорити про самореалізацію і 
ранній та підлітковий періоди у строгому смислі не можна. Самореалізація – 
це прерогатива дорослої людини, на чому зокрема робить наголос 
К.А. Абульханова-Славська, стверджуючи, що самореалізація можлива лише 
тоді, коли самопізнання своїх здібностей уже закінчене, повністю 
сформований «образ Я» і є готовність особистості забезпечити всю 
сукупність зовнішніх умов самореалізації. 

Часто «самоактуалізація» і «самореалізація», дещо рідше 
«саморозвиток» у дослідженнях використовуються як синоніми (А. Маслоу, 
К. Роджерс та інші). У працях вітчизняних авторів ці поняття також часто 
використовуються у синонімічному значенні. Але, наприклад, згідно точки 
зору Д.О. Леонтьєва розведення самореалізації з такими процесами як 
самовираження, самоствердження й саморозвиток має принципове значення, 
оскільки поняття «самоактуалізація» містить у собі усі ці процеси, ігноруючи 
суттєві відмінності між ними. «Ця теоретична аморфність самого поняття 
самоакуталізації стала одним найсуттєвіших недоліків теорії Маслоу, 
спричинивши ускладнення можливості операціоналізації цього терміну» [8, 
171]. 

На більш загальний характер терміну «самореалізація» стосовно 
«самоактуалізації», «самоствердження», «саморозвитку» вказує й 
Л.А. Коростильова й зазначає, що деяка відмінність у термінах 



«самореалізація» та «самоактуалізація» пов’язана з різними акцентами у 
планах існування особистості: суб’єктивному, внутрішньому 
(самоактуалізація) і об’єктивному, зовнішньому (самореалізація). Й 
доповнює наступне: «Але як самоактуалізація – це завжди актуалізація, тобто 
вираження, себе, своєї істинної природи зовні, так й самореалізація – це 
завжди реалізація свого справжнього «Я» [7, 36]. Основою для розведення 
цих понять у Д.О. Леонтьєва [8] є специфіка потреб, які провокують ту чи 
іншу діяльність. 

При розгляді самореалізації у структурі потреб Д.О. Леонтьєв пропонує 
варіант зняття протиріччя між двома наявними позиціями: з одного боку, 
самореалізація не аналогічна іншим потребам; з іншого – не завжди потреби 
пов’язані із самореалізацією. Зазначений науковець вважає, що існуючого 
протиріччя між ними можна уникнути, якщо визнати зв’язок самореалізації 
із відповідним класом потреб. У цьому випадку він опирається на розроблену 
ним «трирівневу типологію потреб». Перший рівень – це потреби у володінні 
предметом, його фізичному уживанні. Другий рівень – це потреби у 
розпредмечуванні «світу людини», в освоєнні форм діяльності, які 
кристалізовані у предметах матеріальної й духовної культури. Третій рівень 
– це потреби в опредмечуванні, у втіленні своїх сутнісних сил, своєї живої 
діяльності у предметних внесках. Д.О. Леонтьєв вважає, що потребу в 
самореалізації можно ототожнити із третім рівнем потребнісної структури 
(потреба у творчості, у особистісному спілкуванні, у соціально-
перетворювальній діяльності, у материнстві тощо). Цей підхід дозволяє 
здійснити розмежування самореалізації з такими родовими поняттями, як 
«самовираження», «самоствердження», «саморозвиток» й 
«самоактуалізація». 

Самовираження розглядається Д.О. Леонтьєвим, який зазначав, як 
активність суб’єкта, спрямована на самореалізацію, але що не досягла 
бажаного ефекту особистісного внеску (опредмечування), тобто не 
виявляється у діянні. Самовираження постає тоді, коли потреба у трансляції 
себе стає недостатньо підкріпленою відповідною здібністю. 

Самоствердження має іншу мотиваційну основу, а саме прагнення 
отримати суспільне визнання з боку інших, реалізуватися обов’язково таким 
шляхом, щоб скористатися ефектом цієї самореалізації. 

Саморозвиток має тісний зв’язок із самореалізацією, але має дещо іншу 
мотиваційну основу: розвиватися, збагачувати свої сутнісні сили для кращої 
самореалізації у майбутньому. Тут діяльність людини спрямована на саму 
себе. 

Самореалізація – спеціально організована суб’єктом діяльність, метою 
якої є втілення ним свого суб’єктивно відчутного призначення, а також 
результат цієї діяльності. 

Ми погоджуємося із Д.О. Леонтьєвим, що в якості мотиву цієї 
діяльності виступає прагнення продовжити своє буття як особистості в інших 
людях, транслюючи свою індивідуальність за допомогою власної творчості 
(культуралізація), а також через безпосередні зміни, що відбуваються в 



інших людей (персоналізація). Сутнісні сили людини, стосовно якої ми 
можемо говорити про самореалізацію, на думку Д.О. Леонтьєва, повинні 
переважати «історично накопичені родові здібності людства» й бути 
здатними «збагатити ці родові здібності» [8, 167]. Тобто, у цьому випадку 
потрібно вести мову про рівень самореалізації (вищий) й відповідно про 
критерії. 

Якщо ж ми розглядаємо самореалізацію як діяльність, обов’язковою 
характеристикою якої є цілеспрямованість, то питання про критерії її 
успішності є обов’язковим. 

За нашими уявленнями, становлення особистості, що само 
реалізується, відбувається через (дякуючи) включення її у спеціально 
організовані нею ж самою види діяльності. Для оптимального протікання 
кожної із них характерні: свій сензетивний період; свої особливі засоби, 
умови, критерії оцінки тощо, що мають як загальну, так й статевовікову 
специфіку. 
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