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Зміни, які відбуваються в соціальному, політичному, духовному та 

економічному житті суспільства загострили потребу в особистості, здатній 
свідомо та активно визначати спосіб свого життя, нести відповідальність за 
результати дій і вчинків, чітко визначатись у напрямках свого розвитку та 
вдосконалення. Отже, питання саморозвитку особистості набуває особливої 
актуальності. 

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті 
пріоритетними проголошено здійснення особистісно орієнтовоного підходу у 
процесі навчання і виховання.  

Питання саморозвитку особистості було предметом прямої або 
опосередкованої уваги вітчизняних і зарубіжних філософів, педагогів та 
відомих грамадських діячів (Г.С.Сковороди, Л.М.Толстого, К.Д.Ушинського, 
Лесі Українки, М.М.Коцюбинського, А.С.Макаренка, В.А.Сухомлинського, 
П.П.Блонського, П.Ф.Каптерєва, М.Монтессорі, та ін). Однак проблема 
саморозвитку підлітка в контексті особистісно зорієнтованого виховання, на 
нашу думку, залишається ще недостатньо досліджена. 

Особистісно зорієнтоване виховання визнається як найважливіший 
засіб гуманізації педагогічної діяльності (Е.В.Бондаревська, С.В.Кульнєвич, 
К.Роджерс, А.Маслоу, А.Комбс). 

Його гуманізм заключається в тому, що воно звернене до власне 
особистісного у вихованні і навчанні, до свідомості. Мислення – це лише 
інструмент, засіб реалізації свідомості. Діяльність свідломості відрізняється 
від діяльності мислення тим, що основні цінності особистості – особистісний 
смисл і особистісний досвід – виникають, існують і керують поведінкою 
людини лише в її свідомості (С.В.Кульнєвич). Щоб змінити поведінку 
людини, необхідно змінити її уявлення про ідеали і цінності життя. Оскільки 
зміна поведінки є функцією сприйняття (К.Роджерс, А.Маслоу, А.Комбс), то 
відповідно виховання і освіта мають бути спрямовані на внутрішній світ 
учнів – їх почуття, взаємостосунки, думки. Уявлення про ідеали і цінності 
життя стають особистісними не тому, що вихователь виховує як треба себе 
поводити, а перетворюються в надбання людини, коли вона сама надасть 
цінність правильної поведінки особисто для себе. Для цього потрібна активна 
інтелектуальна діяльність свідомості, яка самостійно приймає рішення щодо 
цінності чогось. 

Бачення людини не як засобу, а як цілі суспільного устрою дало 
поштовх до пошуку нових технологій організації виховної роботи з молоддю, 
виникли авторські моделі освітніх систем: “Школа самовизначення” 
(А.Н.Тубельський), “Школа домінанти самовдосконалення особистості” 
(Г.К.Селевка), “Школа самореалізації особистості” (Л.Ташпар), “Школа 
саморозвитку” (В.Ланцберг), “Педагогіка свободи” (О.С.Газман) та ін., 



автори яких є представниками гуманістичної парадигми виховання, які 
вважають, що мета виховання полягає в тому, щоб навчити людину творити 
себе як особистість. Для вирішення проблеми гуманістичного виховання 
важливо аналізувати особливості становлення суб’єктності учасників 
педагогічного процесу. З позицій суб’єктного підходу учень (вихованець) 
стає активним учасником виховного процесу, здатним суттєво впливати на 
нього, перебудовувати його у відповідності з потребами своєї особистості, 
інтересами саморозвитку. Він не засіб досягнення цілей суспільства і 
держави, він самооцінний, і тому властивості учня не “встановлюються” 
учителем у відповідності з нормами, а “використовуються”, так як вони з 
самого початку закледені природою в вихованцеві в якості потенціалу його 
особистісного саморозвитку. 

Особистісний підхід – це ставлення до вихованця як до особистості і 
відповідального суб’єкта власного розвитку, це взаємодія на основі суб’єкт-
суб’єктних відносин і сприйняття його як найвищої життєвої цінності; це 
визнання права кожного вільно здійснювати свій вибір і волевиявлення [4]. 

Сутність і специфіка особистісно зорієнтованого виховання найбільш 
чітко виявляються в його порівнянні з традиційним. В школі радянського 
періоду виховання й навчання розглядалося тільки як вплив вихователя 
(вчителя) на вихованця (учня). Про їхню взаємодію, партнерство, про 
самореалізацію та саморозвиток особистості мови не було. Індивідуальні 
потреби і запити учнів заохочувалися і задовільнялися лише у разі 
відповідності із загальнодержавними інтересами. А головним критерієм 
оцінки якості виховання вважалася політична орієнтація людини, її 
лояльність, а не індивідуальний особистісний розвиток. Орієнтиром у 
визначенні змісту і цілей навчально-виховного процесу було моделювання 
випускника школи, тобто налаштування на формування особистості з 
наперед встановленими типовими характеристиками. Такий орієнтир 
суперечить особистісно зорієнтованому освітньо-виховному процесу, ціль 
якого – підтримка і розвиток індивідуальності, прагнення не до уніфікації, а 
до збереження різноманіття. Отже, особистісно орієнтоване виховання – це 
не система організованих, жорстко нормованих впливів педагога на дитину, 
що ігнорують її волевиявлення і призводять до психічного тиску на неї. В 
основі цієї виховної моделі – педагогічна дія заклику до особистісної 
взаємодії; заклику, який базується на милосердному ставленні вихователя до 
вихованця [2], сприйнятті учня таким, яким він є (Ш.А.Амонашвілі), 
установці  на співчутливе міжособистісне спілкування. При наявності такого 
стилю стосунків вчитель прагне зрозуміти внутрішній світ учня і побачити 
оточення його очима, “подивитися на все очима далекого дитинства” 
(Є.Н.Ільїн). Установка вчителя на співпереживаюче розуміння сприяє 
зростанню довірливого спілкування, наближує учня до школи, не дає йому 
можливості “заглибитись у себе” і шукати розуміння десь в іншому місці. 

Для гуманістів на першому місці завжди стоїть суб’єкт. Формувати 
його не потрібно, варто лише допомагати йому у розвитку, тому завдання 
теорій, орієнтованих на особистість з гуманістичних позицій зміщується від 



вдосконалення традиційних смісту, форм і методів до розроблення умов 
педагогічного залучення особистісних сил, здійснення педагогічної 
підтримки саморозвитку особистості.  

Розуміння саморозвитку людини в людинознавстві неоднозначне. Це 
філософське, психологічне і педагогічне поняття. У філософії поняття 
“саморозвиток” – це окремий випадок саморуху матерії. Фізіологія людини 
розглядає саморозвиток як початкове геномне розвертання. В онтологічному 
аспекті будь-який крок особистості – то крок на шляху саморозвитку. 
Особистість приречена саморозвиватись. Втікти від саморозвитку 
особистість може лише ціною життя, або психічного здоров’я. В 
феноменологічному аспекті, з погляду самої особистості, саморозвитку може 
і не бути, особистість може бути байдужа, індиферентна до свого розвитку, 
не “працювати над собою”. Особистість може і не усвідомлювати свого 
внеску в хід свого життя, і навіть наполягати на своїй непричетності, може 
бути радикально ектернальною. Психологія розглядає розвиток як процес 
переходу від проявів “до-особистості” (М.І.Лисина) до поступового 
“оволодіння собою” (Л.С.Виготський). В психологічному аспекті відмова від 
авторства стосовно свого саморозвитку є лише певна, “заперечна” форма 
ставлення до саморозвитку. На протилежному полюсі знаходиться 
“авторська” форма ставлення до саморозвитку як до цілком визначеного 
особистістю. Між цими крайніми варіантами ставлень до саморозвитку 
знаходяться такі варіанти, як “санкціонуючий”, при якому особистість вбачає 
свою роль лише в ухваленні природного стихійного руху життя; 
“коригуючий”, при якому особистість визначає за собою вплив на хід і 
“технологію” саморозвитку; “спрямовуючий”, при якому особистість вважає 
себе відповідною за мету, цінності, плани свого саморозвитку. Означені 
варіанти ставлень, як правило поєднуються один з одним. Вікова психологія 
дає уяву про саморозвиток дитини як здатності особистісного відношення, 
що виникає до підліткового періоду, до свого становлення через свідому і 
планову, самостійну діяльність, посилення своєї відкритості зовнішнім 
впливам і вибірковості їх “присвоєння”. 

Феномен саморозвитку особистості розкриває гуманістична лінія в 
психології, яка розширює можливості свідомості, вивільняє місце для 
духовного зростання, розкриття людиною своєї суті, самоактуалізації. 
(Р.Бернс, І.Д.Бех. М.Й.Боришевський, К.Роджерс, Л.І.Рувинський та ін.). 

Останні десятиліття принесли прискорення темпів суспільного життя, 
кардинальну зміну предметного світу, ріст потоку інформації, а з ним і 
необхідність поновлювати свої знання, виробничі навички, орієнтації та 
установки. В  таких умовах соціальний досвід дорослих перестає бути 
визначальним фактором для особистості, що формується. Авторитет 
дорослих беззаперечно знижується. Успішність адаптації особистості 
головним чином визначається мірою здатності особистості адекватно оцінити 
умови свого існування і власні можливості, а також здатністю до самозміни у 
відповідності з обставинами. Ось чому формування у школярів здатності до 
саморозвитку стає важливим виховним завданням. 



Виховання молодої людини являє собою найважливішу, але й найбільш 
проблематичну задачу шкільної освіти. Центральним стратегічним 
моментом, що відкриває можливість розуміння сутності виховання є 
співвідношення виховання і розвитку особистості. “Для дитини немає нічого 
більш природного, як розвиватися, формуватися, ставати тим, що вона є, в 
процесі виховання і навчання.” – стверджував С.Л.Рубінштейн. Чітке 
розуміння співвідношення виховання і розвитку (їх єдність) дозволило 
С.Л.Рубінштейну зробити принциповий методологічний висновок щодо 
форми протікання виховання. Згідно цього висновку, виховання зовсім не 
зводиться до впливу на дитину, коли впливаючий (дорослий) є активним 
суб’єктом, а дитина – пасивним об’єктом. Психологічно зрозуміло і не 
викликає жодних сумнівів те, що будь-який соціальний вплив з боку 
дорослих, в яких би він формах не відбувався, діти сприймають як тиск і 
опираються йому.  

Як “систематичну допомогу саморозвитку дитини”, заохочення її 
“самовдосконалення, саморозвитку особистості” розглядав виховання  
П.Ф.Каптєрєв.  

Виховання походить від давньоруського възъпитание, що означає 
духовне живлення людини, пов’язане з умінням діставати сховане, 
приховане.  

Педагоги сучасності, розробляючи нові концепції виховання, 
розглядають особистість як суб’єкт діяльності, здатної до самореалізації та 
саморозвитку (Ш.А.Амонашвілі, І.Д.Бех, М.Й.Боришевський). 

Перетворення людини в суб’єкт власного життя і власного становлення 
означає певне подвоєння процесу розвитку. Адже виникає управління і 
контроль з боку самого індивіду за розвивальними процесами і механізмами. 
Отже, будь-який розвиток це єдність саморозвитку і розвитку іншим [3]. 

Саморозвиток притаманий зрілій, інтегрованій особистості. Але така 
особистість з’являється не одразу. Необхідний певний рівень розвитку 
особистості, щоб потреба в саморозвитку виникла і робота над собою 
ефективно здійснювалась. Логіка розвитку суб’єктності людини передбачає 
існування сензитивних періодів для розгортання тих чи інших видів 
діяльності. Момент звернення особистості до саморозвитку знаходиться в 
межах підліткового віку, коли відбувається відкриття дитиною власного “я” 
на соціальному, особистісному і екзистенціальному рівнях, розгортання ним 
пошуку свого місця в системі людських стосунків, прагненням відчути себе 
творцем власної біографії.  

Дослідження Г.А.Цукермана переконують, що школярам необхідна 
допомога в постановці завдань саморозвитку і пошуку рішень в молодшому 
підлітковому віці (11-12 років). Цей вік являє собою зону найбільшого 
розвитку нової здібності, перехід від оволодіння обставинами свого 
існування до життєбудування. Підлітковий період (11-15 років) – це час, коли 
людина вже перестала бути дитиною, але ще не стала цілком дорослою. Тому 
вона прагне активного самоствердження й головну увагу, як правило, 
зосереджує на собі. Підвищений інтерес до себе – ознака та стимул активного 



самопізнання. Часто саме у цьому віці перед людиною особливо гостро 
постає питання: ким бути або яким бути. Тому вона весь час перебуває у 
пошуках, “приміряє різні дорослі ролі, особливо гостро реагує на ставлення 
оточуючих людей до себе, на оцінку себе іншими людьми. Їй хочеться 
швидще подорослішати, стати самостійною. 

Постановка задач саморозвитку, що відбувається в момент “відкриття 
себе” дитиною на межі дитинства і підліткового періоду, кардинально змінює 
його ситуацію розвитку. Підліток намагається не посто досліджувати нові 
життєві обставини, яле і бути їх творцем (Д.Григорьєв). У реалізації виховної 
діяльності,  вже недостатнім є “врахування вікових особливостей”, стає 
необхідним свідомий перехід від “настанови на розвиток дітей до 
педагогічної цінності саморозвитку підлітка і педагога” (В.І.Слободчиков). 
Стимулювання інтересу підлітків до власного розвитку за допомогою 
зовнішніх стимулів, таких як створення проблемних ситуацій, підбір 
розвиваючих ігор, залежить від рівня компетентності педагога, від фактору 
його присутності, контролю з його боку. У разі, якщо з якоїсь причини 
зовнішній контроль знімається чи послаблюється, учні перестають 
працювати над собою. Тому, якщо педагог хоче досягнути прагнення дітей 
до розвитку, необхідно включити в цей процес їх власні сили, домогтися 
виявлення у них внутрішнього стимулу руху вперед. Джерелом саморозвитку 
стає зацікавленність школярів у пізнанні себе, самоорганізації і 
самоуправлінні, виявленні їх природніх завдатків і здібностей, активізацію 
таких особистісних якостей як самооцінка, самолюбство, прагнення до 
змагання. За таких умов традиційні фактори виховання – переконання і 
примус – стають способом впливу на внутрішню роботу самих школярів. 
Отже зусилля педагога активно підтримуються і власними зусиллями 
дитини, виробляючи здатність до самозміни на основі самоуправління. В 
такій ситуації педагог – це діловий партнер, що допомагає виробити навички 
саморегуляції, вибрати індивідуальні форми, темп і логіку самоорганізації, 
об’єднуючи таким чином управління з самоуправлінням [8]. 

Отже, загальна стратегія особистісного підходу у вихованні 
грунтується на образі особистості, яка здатна до саморозвитку та організації 
власного життя, а процес саморозвитку підлітка як суб'єкта цієї діяльності 
сприймається як його органічна складова. Оскільки в особистісно 
зорієнтованому вихованні мова іде про педагогічну підтримку саморозвитку, 
про стрворення умов для  актуалізаціі особистісних структур свідомості, в 
такому випадку необхідна технологія “виходу” на особистість 
(В.І.Лещинський), що і має стати предметом подальших наукових 
досліджень.  
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