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Процес оновлення освіти сьогодні покликаний забезпечити розвиток 

особистості і вимагає програм реконструкції нашого суспільства, 
зорієнтованих, насамперед, на самореалізацію особистості. Таким чином, 
стає актуальним ретроспективний розгляд цього питання. Метою роботи є 
аналіз педагогічної спадщини видатних представників зарубіжжя XVIII – 
XIX століть в обґрунтуванні ними ідеї самореалізації особистості. 

Актуалізація гуманістичних ідеалів з орієнтацією на індивідуальне 
самовдосконалення та активне самовиховання кожної особистості була 
здійснена в епоху Просвітництва й знайшла конкретне відображення у 
педагогічних поглядах Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, І. Песталоцці, А. Дістервега та 
інших прогресивних мислителів. 

Д. Локк у розвитку ідеї самореалізації особистості відкидав «школу 
для всіх», а визнавав лише «школу для вихованця», завданням якої є 
розвиток та удосконалення тих задатків, які є у кожній дитині від природи. 
«Існує... велика різноманітність у людському розумові, ...природні 
конституції людей створюють щодо цього такі широкі відмінності між ними 
...серед людей існує велика нерівність здібностей» [2]. Згідно з концепцією 
Д. Локка, у процесі навчання повинні створюватися умови для того, щоб 
кожен зміг реалізувати себе, свій творчий потенціал. «Природні можливості 
кожного повинні бути розвинуті до можливої межі, але спроба прищепити 
дитині що-небудь інше буде лише даремною працею» [2, 159]. Д. Локк 
переконаний, що кожен, хто працює з дітьми заради їх майбутнього повинен 
ретельно вивчити їх натури, здібності, властивості. Він наводить конкретні 
поради щодо способів вивчення індивідуальностей вихованців, зазначаючи, 
що одні люди «через незмінний склад своєї конституції» – «сміливі», інші – 
«нерішучі», одні – «самовпевнені», інші – «сором’язливі», є люди «лагідні», 
«вперті», «допитливі», «безтурботні», «жваві», «мляві». Вихователь, на 
думку Д. Локка, може визначити характерні для його вихованця риси 
внаслідок постійного та вдумливого спостереження за ним у різних проявах 
дитячої життєдіяльності. Це дозволить йому здійснити всебічний та 
загальний облік рівня розвитку і здібностей кожного вихованця, сформувати 
на цій підставі плани його навчання і виховання, розробити програми 
стимулювання та корегування розвитку здібностей кожного, відштовхуючись 
від зони його найближчого розвитку. 

У визначенні умов, необхідних для оптимальної адаптації особистості 
у майбутній професійній діяльності, Д. Локк вважав важливим і значущим 
запобігання та подолання неприємних для людського спілкування 
природжених рис та властивостей характеру особистості. Він називає 
найхарактерніші для дітей вади (впертість, брехливість, грубість, хизування, 
надмірна красномовність, дратівливість тощо), які, на його погляд, не слід 



залишати напризволяще, а слід виправити, знешкодити, або повернути «в 
зворотний бік». Учений надає конкретні поради щодо вибору 
найраціональніших у тому чи іншому випадку педагогічних методів та 
прийомів. Отже, Д. Локк вважав можливим за допомогою обережної 
корекційно-педагогічної діяльності вихователя навіть дещо змінити у 
природі дитини, вдосконалити небажані для її подальшого спілкування з 
однолітками або дорослими психічні властивості та якості. Але 
підкреслював, що можливість такого втручання у психіку дитини виправдана 
та гарантована на успіх лише за умови позитивної професійно-особистісної 
позиції до конкретної дитини, наявності високого рівня емпатії, 
толерантності, розуміння психологічних та індивідуальних якостей індивіда, 
наявності необхідного обсягу загальнопедагогічних та корекційно-
педагогічних знань, умінь і навичок. 

Ідеї самореалізації особистості іншими представниками англійського 
Просвітництва розроблялися Д. Беллерсом, У. Петті, А. Смітом, які 
пов’язували вирішення педагогічних проблем з соціально-економічними. 
Особливо цікаві у цьому плані висновки Д. Беллерса, який вважав 
найефективнішим для професійної самореалізації особистості у майбутньому 
розвиток природних індивідуальних властивостей у процесі праці. Він 
заперечував корисність для розвитку дитини суто інтелектуальної освіти, 
вважаючи працю головним засобом виховання і найважливішим чинником 
формування особистості, бо саме вона «додає масла в світильник життя», 
який «запалює думка». 

За Д. Беллерсом, дитяча праця має виховуюче і розвивальне значення 
у колективі, оскільки, з одного боку, діти почувають себе краще й веселіше 
серед подібних до себе; з іншого – для них більш дієвий приклад дорослих у 
дотриманні різних правил, вимог, закономірностей в організації праці, аніж 
настанови. В організаційних питаннях Д. Беллерс пропонував створення 
майстерень з великим розмаїттям напрямів виробництва, які б задовольняли 
закономірності дитячого віку, давали кожному вибір праці згідно з 
індивідуальними здібностями, схильностями, властивостями, а крім того, 
пропонував створювати шкільні приміщення, бібліотеки тощо. Саме у 
поєднанні загальної освіти з професійною та паралельними щоденними 
вправами у праці, як у промисловій, так і у сільськогосподарській, тобто, у 
створенні стрункої системи чергування різних занять для дітей, Д. Беллерс 
вбачав оптимальні умови для виховання людини як головної цінності на 
землі, здатної до самореалізації заради добробуту суспільства. 

Осмислення та пропагування ідеї, що у кожному індивіді закладено 
невичерпні можливості для самовдосконалення у французькому 
Просвітництві XVIII ст. пов’язані з особистістю Ж.-Ж. Руссо. Головним у 
його концепції природного виховання є переконаність у неповторності, 
особливості, специфічності, своєрідності кожного індивіда, розвиток якого, 
за переконанням Руссо, повинен диктуватися не зовнішніми впливами, 
стандартними зразками, трафаретами, навіть найкращими й схваленими 
суспільством, а його потенційними можливостями відповідно до діалектики 



розвитку дитячої особистості. Тому вивчення та врахування індивідуальності 
кожної дитини, вважав Руссо, дасть можливість зберегти різноманітність 
людської природи як найбільш цінне та цікаве для суспільства. «Наставник, 
вивчай природу дитини і ретельно спостерігай за своїм вихованцем,... 
створюй для нього умови з метою виявлення рис характеру, не обмежуй 
його, надай повну свободу для того, щоб уявити його цілісно» [6, 97]. Тобто, 
природоздібність Руссо розумів як відповідність природному розвитку 
дитини згідно з тим потенціалом, який закладено в ній самою природою від 
народження. 

Уважне вивчення та порівняння романів Руссо і його філософських 
трактатів дозволяє зробити висновок, що Руссо набагато більше, ніж 
Я. Коменський та Д. Локк, приділяв увагу ролі середовища як чинника 
стимулювання бажання дитини до саморозвитку («природа, люди, речі»). 
Згідно з Руссо глибоке й ретельне вивчення особливостей дитячої природи 
взагалі та розуміння вихователем своєрідності внутрішнього світу 
конкретного вихованця і ступенів його розвитку, насамперед, спрямовує 
діяльність вихователя на організацію щохвилинного життя дитини як 
необхідної умови її підготовки до життєвих випробувань у майбутньому. 

Руссо переконував суспільство, що дитина – не маленький чи 
несформований дорослий, тому дитинство слід вважати не підготовкою до 
дорослого життя, а повноцінним і самоцінним життям, у процесі якого 
дитина одержує безліч можливостей для винайдення засобів подолання його 
труднощів та ускладнень. «У людства – своє місце в загальному порядку 
Всесвіту, у дитинства – теж своє у загальному порядку людського життя: у 
людині слід бачити людину, а в дитині – дитину» [6, 98]. Виходячи з цієї 
позиції, Руссо всю свою дидактику зводить до розвитку самодіяльності дітей, 
допитливості, гостроти розуму, вміння спостерігати тощо. «Мозок дається 
дитині для того, щоб... налаштувати своє життя відповідно до своєї природи 
та здібностей» [6, 160]. Головним мотивом активного пізнання життя 
індивідумом і одночасно його великим учителем він назвав інтерес; 
основною функцією середовища, яке виховує й навчає, – таку майстерність 
учителя-вихователя у керівництві розвитком дитини, щоб одночасно 
викликати у своєму вихованцеві самостійність мислення, зацікавленість у 
творчому набутті знань, умінь, навичок і сприяти самоорганізації поведінки 
особистості дитини. 

Однією з умов творчої самореалізації індивіда Руссо вважав фізичну 
працю, яка, на його погляд, найближча природі дитини, а також 
підкреслював її виховуючу та освітню роль [6, 227]. Він наголошував, що 
праця вимагає «роботи Розуму», дає простір для розширення розумового 
кругозору, готує до професії, є засобом ознайомлення з трудовим побутом, 
дозволяє оцінити суспільний порядок та суспільні стосунки, що певним 
чином сприятиме більш гармонійній адаптації дитини у дорослому житті й 
дозволить повніше розкрити її потенціал. 

Отже, як бачимо, Руссо переконував, що найкращою підготовкою до 
віддаленого і невідомого майбутнього, якщо вона тільки можлива, є здатність 



дитини до «самостворення» як у життєвому, так і в професійному сенсі, що 
включає осмислення нею власної сутності і формування готовності до 
саморозвитку та майбутньої самореалізації. 

Розвиток ідеї самореалізації у зарубіжній педагогіці XIX століття 
належить І. Песталоцці та А. Дістервегу. їх розуміння вказаної проблеми 
близьке до Руссо, тут спостерігається чітка історична спадкоємність, бо 
Песталоцці, за його власним висловленням, творами Руссо «був доведений до 
вищого ентузіазму» й переконаний у тому, що родинне та суспільне 
виховання «всього світу й усіх станів» знайде зцілення лише «у світлі 
великих ідей Руссо». А. Дістервег, у свою чергу, був прихильником ідей 
Песталоцці. Проте кожен з них зробив свій внесок у вирішення проблеми 
самореалізації особистості. 

Песталоцці був переконаний у тому, що «...індивідум у всіх своїх 
частковостях є унікальним та неповторним... Розум однієї людини настільки 
відрізняється від розуму іншої, як лоб одного відрізняється від іншого» [4. 
12]. Тому, на його думку, виховання повинно бути природовідповідним і 
сприяти розвитку закладених у природі дитини внутрішніх потенційних сил. 

Із цією метою, вказував Песталоцці, вихователі, вчителі, батьки 
повинні керуватися в організації виховання й навчання дитини основними 
законами саморозвитку з урахуванням її індивідуальності. Він виділив 
чотири закони саморозвитку дитячої особистості, виокремивши для кожного 
з них чотири методичні основи початкового навчання, які, на його погляд, 
найбільш сприяють розвиткові природних задатків кожного «за внутрішнім 
спонуканням» і забезпечують вивільнення «потенційних внутрішніх сил» від 
стану спокою до активності й життєдіяльності. За концепцією Песталоцці, 
вони йдуть у такій послідовності: 1. Розвиток сил людини йде шляхом їх 
природного застосування і вправ, тому для розвитку внутрішніх сил дитини 
слід постійно займатись вправами; 2. Розвиток людських сил здійснюється за 
внутрішнім спонуканням природи: «Око хоче бачити, вухо – чути, нога – 
ходити й рука – брати. Але також і серце хоче вірити й любити. Розум хоче 
мислити» [4, 213]. Цей закон саморозвитку, за переконанням Песталоцці, 
вимагає від учителя або вихователя уважності й конкретності у визначенні та 
виборі освітніх засобів, прийомів і методів з тим, щоб вони стимулювали 
дитину та розпалювали її поривання; 3. Розвиток потенційних сил людини 
відбувається постійно, «сходинками, піднімаючись дедалі вище й вище», 
послідовно, поступово й непомітно, таким чином, метод навчання повинен 
завжди відповідати загальному розвитку дитини; 4. Розвиток людини 
відбувається за законом «від психологічно близького до далекого», отже, й у 
навчально-виховному процесі слід починати завжди з «близького», 
пробиваючись до «далекого». В акцентуванні закономірності, що «час 
народження дитини є першим часом її навчання», у процесі якого природа 
починає пробудження задатків дитини, Песталоцці зазначав, що у всьому, що 
ми плануємо дати дитині, «...потрібна послідовність, ...початок та розвиток 
усіх вражень повинні повністю відповідати початку та розвитку тих сил, які 
повинні бути сформовані в дитині» [3, 81]. 



У порівнянні зі своїми попередниками Песталоцці найбільш глибоко 
пов’язав проблему вивчення учителем дитячої психології взагалі та 
властивостей кожного окремого індивіда, а також оцінювання його 
внутрішнього потенціалу з процесом самореалізації особистості. «Мій 
перший принцип полягає у тому, що ми лише тією мірою здатні на справжнє 
виховання дитини, якою знаємо, що вона відчуває, на що здатна, чого вона 
хоче» [5, 188]. У працях «Щоденник Песталоцці про виховання сина», 
«Листи до вчителя Петерсона», «Як Гертруда вчить своїх дітей» та інших 
педагог-гуманіст запропонував цілу систему вивчення дитячої 
індивідуальності, яка включає методи вдумливого та постійного 
спостереження, знання психології, критерії достовірних висновків щодо 
індивідуальних властивостей дітей тощо. Всупереч тогочасним уявленням 
про універсальні методи виховання, придатні для усіх дітей, Песталоцці 
наполягав на необхідності вибору напрямів педагогічного впливу у кожному 
окремому випадку та відповідно до потреб «певної індивідуальної ситуації» і 
переконував, що це – єдиний шлях успішного життєвого і професійного 
зростання та оптимальної самореалізації кожної особистості. 

На наш погляд, і сьогодні актуальні висновки Песталоцці щодо 
вивчення особистості дитини в її цілісності. Швейцарський педагог 
наголошував, що навіть вивчені до певної міри задатки й індивідуальні 
відмінності дітей рідко проявляються ізольовано, а найчастіше взаємодіють 
між собою, поєднуючись у найрізноманітніших варіантах. «Головні здібності 
та задатки людей вступають... у настільки тонкі різноманітні поєднання..., є 
невід’ємною частиною всього нашого характеру в цілому, що ... для того, 
щоб скласти точне та правильне уявлення про людину, необхідно 
спостерігати, як вона себе поводить у такі хвилини і у таких ситуаціях, коли 
її задатки різко виявляються у явному зв’язку з усією її натурою» [4, 12]. 
Саме ця закономірність спонукала Песталоцці до конкретної розробки 
загальної методики вивчення особистостей дітей та методики врахування їх 
індивідуальних особливостей у виборі методів педагогічного впливу на них, 
на підставі цього вивчення як найбільш успішної умови розвитку їхнього 
потенціалу. 

Без сумніву, в історії педагогічної думки до Песталоцці не було схеми 
такого скрупульозного вивчення індивідуальностей дітей для виявлення 
характерних для них рис, підґрунтям якої стали детальні й цілеспрямовані 
спостереження учителя, зауваження батьків стосовно поведінки дітей вдома 
й на вулиці, дослівні записи й висловлювання дітей в оцінюванні ними подій 
тощо. Песталоцці вважав, що лише такий спосіб спостереження за дітьми (у 
вільних іграх, навчанні, поведінці, у навколишніх обставинах та умовах 
повсякденного життя) дасть можливість вивчити їх цілісно. Він сам вважав 
нелегким запропонований ним метод, зауважуючи, що цей спосіб 
спостереження вимагає від учителя «тренування та довготривалого 
напруження», але потім виробляється звичка, яка дозволяє «без усяких 
труднощів помічати найцікавіші речі». 

Зауважимо про цінність й актуальність розроблених Песталоцці 



методик фіксування результатів спостереження та їх аналізу, а також 
важливості методичних настанов для ведення «спрощеної зведеної таблиці 
щоденних спостережень за кожною дитиною». Песталоцці застерігав від 
багатослів’я, зайвої писанини, неконкретності й наголошував на необхідності 
враховувати лише «основні виховні моменти», які виявляються більш 
яскраво, різноманітно, об’єктивно, переконливо і чітко вказують на 
необхідність конкретної педагогічної підтримки дитини. «Ваш щоденник, 
оскільки у ньому будуть занесені чітко виділені риси характеру і детальні 
обставини їх виявлення, коли-небудь стане для Вас криницею ясних та 
надійних спостережень за Вашими вихованцями, який неймовірно полегшить 
Вам керівництво ними у подальшому і зробить надійними та впевненими 
Ваші заходи» [4, 24]. Песталоцці підкреслював, що структура таблиць, 
щоденників повинна постійно переглядатися і змінюватися, звільнятися від 
менш придатних або менш корисних рубрик, враховуючи динаміку розвитку 
дитини. 

Як приклад вдумливого ставлення до індивідуальності дитини з 
урахуванням її особистісних характеристик, передбаченням можливих 
труднощів та зусиль для досягнення нею певної мети, прогнозування 
напрямів педагогічної підтримки з метою створення оптимальних умов для 
саморозвитку, самовиховання особистості конкретної дитини є листи, 
настанови й поради Песталоцці учителеві Петерсону щодо впливу на Фелікса 
та Гертруду. Звертаючи увагу на природжені відмінності у характерах дітей, 
Песталоцці радить враховувати розвинутий розум та аналітичний підхід до 
будь-яких речей Фелікса у викладанні навчального матеріалу, але, разом з 
тим, захищати від «сильних та тривалих вражень», уникати ситуацій, які 
викликають у нього «сплески гніву», «постійно привчати до слухняності», 
м’яко відвертати увагу «у стані збудження та запальності», щоб зберегти 
його «душу ніжною та сильною». Легковажність, жвавість, неуважність, а то 
й зухвалість Гертруди Песталоцці радить «лікувати» вправами у терпінні, 
прищеплювати навички необхідної поведінки, поступово привчати до 
спостереження за взаємостосунками інших людей тощо. У навчанні, на його 
погляд, слід привертати увагу Гертруди яскравістю окремих предметів, 
«силою кожного окремого образу». З метою виправлення рис характеру, які 
неприємні для оточуючих і заважають самій Гертруді у навчанні, хоч вона, 
загалом, не без здібностей, Песталоцці радив розвивати увагу Гертруди та 
виробляти у неї здатність до самоприборкування у процесі повільних занять 
(наприклад, плетіння), збереження твердого розкладу занять для неї та 
роботи, дотримання у всьому порядку і системи, що, на його погляд, 
поступово долатиме природну поривчатість. Як бачимо, тут Песталоцці 
близький до Д. Локка. 

Аналіз переписки Песталоцці з учителем Петерсоном переконує, що 
застосування рекомендованих методів кореляції поведінки обох дітей дало 
позитивні результати. Натомість слід підкреслити, що аналіз рубрик, 
таблиць, спостережень за різними дітьми вражає глибоким і тонким аналізом 
їх поведінки, окремих рис, здібностей, властивостей, прогнозуванням їх 



розвитку, бажанням і умінням визначити методи, засоби і прийоми 
педагогічного впливу на конкретну дитину у напрямі її саморозвитку й 
самоздійсненні. У своїх педагогічних настановах Песталоцці наголошував на 
обережному й гуманному ставленні до індивідуальності дитини з 
урахуванням її своєрідності та неповторності як головної умови розвитку її 
творчого потенціалу: «...не слід суворо карати..., слід хвалити за 
розміркованість, вихованість, ...інакше... зміниться природа цих виявів..., 
виникне ворожнеча..., слід задовольняти бажання... настільки це можливо, 
...слід заспокоїти у будь-якому можливому випадку..., постійно привчати до 
слухняності,... постійно звертати увагу дітей на істинно добрі риси людей..., 
особливо тоді, коли люди постійно йдуть назустріч бажанням дітей» [4, 36]. 

Як бачимо, Песталоцці розглянув безліч важливих педагогічних 
питань, які мають пряме ставлення до проблеми самореалізації особистості, 
особливо збагативши теорію і практику детального вивчення особистості 
дитини як умови її подальшого зростання і самоздійснення. 

А. Дістервег, подібно до Руссо й Песталоцці, висловив ідею про 
здатність дитини до саморозкриття здібностей та потенційних сил, 
одержаних від природи. Але він збагатив і розвинув цю ідею тим, що 
визначив умовою цього процесу збудження закладених природою задатків. 
«Без збудження не може бути розвитку», тобто задатки можуть так і 
залишитись нерозвинутими, а потенційні здібності та сили дітей – 
нерозкритими. «Виховувати – значить збуджувати, теорія виховання є 
теорією збудження» [1, 117]. 

Обґрунтовуючи принцип природовідповідності, А. Дістервег зазначав, 
що відмінності, відхилення, особливості, характерні властивості учитель 
повинен визначити й ураховувати вже у молодшому шкільному віці: одній 
дитині легше дається абстраговане мислення, другій – більш дохідливе 
чуттєве пізнання, третя – схоплює істину швидше завдяки спогляданню 
картини чи розповіді; буває розум теоретичний або практичний. У цьому 
відношенні, писав Дістервег, слід враховувати відмінності дитячої природи 
та сприяти її розвитку, бо не в усіх виходить одне й те саме. На його погляд, 
цілком несправедливою є та шкільна практика, яка, не враховуючи 
індивідуальності дитини, від усіх вимагає однакового засвоєння навчального 
матеріалу, «як щодо кількості, так і щодо якості різних навчальних 
предметів», бо не можна вимагати від дитини зі слабкою пам’яттю того, «що 
в змозі виконати дитина з доброю пам’яттю». 

«Хто обдарований більше теоретичними, ніж практичними задатками, 
той досягає більших успіхів у теоретичних, а не практичних речах, у чому не 
слід нікому дорікати. Не можна вимагати... всього і від усіх у однаковою 
мірою» [1, 175]. Причому, як зауважував Дістервег, мова тут іде не про 
полегкість для учня з боку невимогливого або легковажного вчителя, а 
йдеться про те, що при великій вимозі з боку вчителя «...індивідуальну 
свободу та індивідуальний розвиток не слід пригнічувати» [1, 223], оскільки 
це гальмує вільний розвиток властивостей особистості. Неодноразово 
звертаючись у «Педагогічному щорічнику» до визначення головних завдань 



педагогіки, Дістервег незмінно підкреслював, що педагогіка повинна 
«враховувати властивості індивідума та формувати його відповідно до його 
природних особливостей» [1, 235]. Тому, на його погляд, неприпустимі будь-
які примхи та свавілля вчителів, авторитарні виховні істини, правила, 
системи, некритично сприйняті розпорядження тощо, бо «...ніщо не діє так 
згубно, на його погляд, як деспотичний учитель, який не враховує природний 
розвиток дитини, не поважає цього розвитку,... знищує благородну людську 
природу» [1, 141]. 

А. Дістервег назвав цілу низку причин, які, за його переконанням, 
гальмували творчий розвиток і самореалізацію особистості: незнання та 
нерозуміння закономірностей розвитку людської природи, недостатнє 
прагнення учителів до розвитку індивідуальності, відсутність у деякої 
частини вчителів інтуїтивного чуття у напрямку розкриття природних 
нахилів дітей, тяжіння до використання універсальних традиційних методів 
навчання, які, врешті-решт, нівелюють особистість, недостатнє використання 
творчих робіт, що сприяють активізації пізнавальної діяльності дітей тощо. 
Він наголошував, до завдання саморозвитку всіх сил і здібностей дитини 
можуть бути успішно вирішені лише «...завдяки знанню та пізнанню 
людської природи і притаманних їй законів розвитку, а також шляхом 
правильного розуміння особливостей даного індивідуму. Знання психології, 
здібність учителя до спостереження та застосування засобів, завдяки яким 
розкриваються загальнолюдські та індивідуальні задатки, є першою, 
необхідною учителеві якістю вихователя» [1, 235]. 

Отже, учення про самореалізацію особистості у зарубіжній педагогіці 
XVIII – XIX століть знайшло конкретне відбиття у педагогічних поглядах 
Я. Коменського, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, І. Песталоцці, А. Дістервега та інших 
прогресивних мислителів. Вагомою домінантою, яка об’єднала вказаних 
вище педагогів у розробці ідеї самореалізації особистості, є вихід за межі 
традиційного навчання й обґрунтування природовідповідності як головного 
чинника повноцінного розвитку особистості. Сутність природовідповідності 
розумілася ними як відповідність навчання й виховання природному 
розвиткові дитини з метою найповнішого розкриття можливостей і 
здібностей особистості як її творчого потенціалу. Серед найбільш 
оптимальних умов, що сприяють адаптації навчально-виховного процесу до 
індивідуальних властивостей особистості, які подавалися у власній 
інтерпретації, але всіма вищевказаними представниками зарубіжної 
педагогіки, називались такі. 

1. Детальне вивчення особистості дитини у різних видах дитячої 
життєдіяльності з метою правильного педагогічного діагностування її 
потенційного стану та визначення засобів її подальшого зростання і 
самоздійснення як у площині особистої долі, так і у майбутній професії. 

2. Вибір напрямів педагогічного впливу у кожному окремому випадку 
та відповідно до потреб певної індивідуальної ситуації. 

3. Збудження самостійного мислення дитини, її зацікавленості у 
творчому набутті знань, умінь і навичок, стимулювання до саморозкриття 



здібностей та потенційних сил особистості. 
4. Організація життєдіяльності дитини, активного пізнання нею життя, 

сприяння самоорганізації її поведінки як необхідної умови підготовки 
особистості до життєвих випробувань. 

5. Позитивна професійно-особистісна позиція учителя (наявність 
необхідного обсягу загально-педагогічних знань і корекційно-педагогічних 
знань, умінь і навичок, тактовність, терплячість, розсудливість у ставленні до 
дитини, віра у її позитивну сутність та інші напрями педагогічної підтримки 
особистості дитини). 

Без сумніву, вивчення сучасними викладачами витоків самореалізації, 
вдумливе прочитання педагогічної спадщини може допомогти їм у 
розв’язанні проблем, які постали перед педагогічною наукою та практикою 
сьогодні. 
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