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ОСОБИСТІСНИЙ САМОРОЗВИТОК УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ  
У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

Одним із складних і багатогранних завдань, визначених у Державній 
національній програмі “Освіта (Україна ХХІ століття)”, Національній 
доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, є створення умов для 
формування духовно багатої особистості, що свідомо і цілеспрямовано 
самовдосконалюється. 

Сучасна гуманістична педагогіка і психологія висуває на перший план 
внутрішню активність особистості, її потреби і здібності до саморозвитку. 
Ідея саморозвитку активізувала світову педагогічну свідомість. Сьогодні 
вона впроваджується і в українську освіту. 

Саморозвиток особистості можливий тільки за умови особистої свободи. 
Вільне становище особистості у виховній системі: сім’ї, потім школі, клубі, 
об’єднанні, секціях, гуртках стає основою активної цілеспрямованості до 
саморозвитку, до духовно-морального самовизрівання [2]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що дослідженню 
проблеми становлення особистості, активності до саморозвитку завжди 
приділялась належна увага, зокрема таким її аспектам, як індивідуально-
диференційований, особистісно-орієнтований підходи у вихованні (І.Д.Бех, 
І.І.Єрмаков, І.А.Зязюн, А.І.Гувінський та ін.); розкриттю сутності духовного 
розвитку (А.С.Макаренко, Є.О.Помиткін, О.П.Рудницька, 
В.О.Сухомлинський та ін.); активності суб’єкта самовиховання (О.Арет, 
О.Кочетов, С.Єлнаков); ідеї розвиваючого навчання (С.Л.Рубінштейн, 
А.Н.Монтьєва, Д.Б.Ельконін, Е.В.Занков, В.В.Давидова, А.С.Менчинська); 
адекватність процесів саморозвитку і творчості (О.Арет, В.Семиченко, 
Я.Пономарьов та ін.). Але на практиці недооцінюється роль саморозвитку у 
формуванні особистості учнів, бракує умінь і навичок його організації.  

Розвивати учнів потрібно в такому напрямку, щоб викликати у них 
потребу в саморозвитку, активному самотворенні. Тільки той розвиток 
вважається ефективним, який передбачає в особистості потребу 
самовдосконалюватися. Саморозвиток учнів тільки тоді стає важливим 
фактором їхнього формування, коли здійснюється правильна педагогічна 
організація цього процесу. Набуваючи в процесі діяльності певного досвіду, 
особистість починає вільно і самостійно вибирати цілі і засоби цієї 
діяльності, керувати нею, одночасно вдосконалюючи і розвиваючи свої 
здібності.  

Саморозвиток – сукупність якостей, що характеризують внутрішній 
суб’єктивний світ особистості, основні риси інтелектуальної спрямованості, 
її життєві інтереси, переконання, погляди, ставлення до життя, до інших 
людей, до своїх обов’язків і до самої себе, її осмислення вчинків, бажань, 
волю, естетичні і моральні почуття.  



Розвивати себе – сприяти особистісному ставленню, розвитку творчих 
здібностей, виробляти потребу в самопізнанні, саморозумінні, самореалізації 
в різних видах творчої діяльності. Особистість розвивається не тільки за 
закладеною в ній біологічною програмою і під впливом навколишнього 
середовища, але і в залежності від досвіду, потреб, інтересів, здібностей, що 
формуються в її психіці. Це означає, що необхідно забезпечити останнім 
такий напрямок, який вів би до самовдосконалення особистості, покращення 
і розвитку її природних даних. У педагогічному процесі поняття 
особистісний саморозвиток включає такі процеси, як самозмінювання, 
самоуправління, самовиховання і самонавчання [5].  

Саморозвиток – процес засвоєння інформації, що надходить ззовні і 
керується самою особистістю. У значній мірі він відбувається на 
підсвідомому рівні, що регулюється емоційно.  

Педагогічне завдання полягає в тому, щоб допомогти учневі усвідомити 
процеси розвитку, що відбуваються в його психіці, навчити його свідомо 
керувати ними, ставити цілі свого розвитку.  

Саморозвиток – інтелектуальний процес, тому що він передбачає певну 
усвідомленість особистістю себе, своєї діяльності. Одночасно це і вольовий 
процес, що охоплює всю життєдіяльність від конкретної ситуації до всього 
способу життя людини. Інтелектуальний і вольовий процеси тісно 
переплітаються з емоційно-моральним і становлять складний процес 
самозмінення особистості. Таким чином, в процесі саморозвитку 
проявляється духовний світ учня: його моральність, інтелект, воля, емоції [5].  

Саморозвиток передбачає в першу чергу активність самої особистості у 
роботі над собою, емоційно-психологічні переживання і самоспонукання у 
власному розвитку.  

Внутрішні протиріччя між прагненням до діяльності і бездіяльністю, між 
прагненням пізнання і виникненням все нових питань лежать в основі потреб 
учня в пізнавальній, трудовій, суспільно-політичній, моральній та різних 
видах творчої діяльності і таким чином сприяють його саморозвитку.  

Умови середовища впливають на розвиток особистості учня не 
безпосередньо , а проходячи через його внутрішню сферу і породжуючи в 
нього відповідні потреби.  

Потреби – основа, що визначає інтенсивність і напрямок розвитку 
особистості. Особливо виділяються вищі людські потреби, соціальні і 
духовні, що являють собою джерела саморозвитку учня. До внутрішніх 
стимулів розвитку особистості відносять мотиви, що формуються на основі 
потреб. Мотив як стимул діяльності містить в собі не тільки відповідну 
потребу, але і певне її обґрунтування [6].  

Поняття “потреби”, “мотиви” і “розвиток” мають тісний взаємозв’язок: 
потреби викликають мотиви, які ведуть до дії, взаємодії з навколишнім 
середовищем, у процесі якої відбувається засвоєння особистістю соціального 
досвіду та її розвиток.  

Формування в учнів стійкої потреби в будь-якій діяльності залежить від 
можливості відчути соціальну цінність своєї праці, радість творчості, щастя 



долати труднощі. В цьому закладено глибокий соціальний і психологічний 
зміст: навіть наймолодша особистість як соціальна істота, постійно прагне 
знайти себе, виразити своє “Я” і завдяки цьому бути визнаною людьми, самій 
повірити у власні сили.  

В початковій школі закладається основа самостійних дій і вчинків. Для 
молодшого школяра характерна увага до моральної оцінки вчинку, прагнення 
бути гарним, добрим в оцінці оточуючих. Тому дитині потрібно допомагати 
визначити свою моральну позицію, відчути і збагнути можливість 
дотримання етичних правил. Інші характеристики розвитку – це відчуття 
часу, індивідуальна культура поводження з часом, виділення предмета 
пізнання, з’явлення інтересів і нахилів.  

Психіка молодшого школяра характеризується пластичністю, 
сприйнятливістю. Її особливість – прямий і швидкий зв’язок емоцій і 
поведінки. У дітей присутнє почуття успіху, впевненість у суспільному 
визнанні, відчуття значимості, захищеності у своєму колі спілкування.  

Провідна, домінуюча потреба в молодшому шкільному віці – 
пізнавальна діяльність, навчання. У процесі пізнавальної діяльності 
формується довільне запам’ятовування, засвоюються знання про предмети і 
явища навколишньої дійсності і людських відносин, розвивається 
координація емоцій і вольових зусиль. Потреба в самоствердженні 
проявляється у прагненні мати у чомусь перевагу перед оточуючими.  

Потреба в самовиявленні проявляється у прагненні проявити свої 
здібності, кращі якості, подобатися іншим і собі. Вона викликає бажання 
спілкуватися, відчувати естетичні переживання.  

Потреба в безпеці проявляється в учнів у прагненні бути захищеними, 
бажанні відчути любов, симпатію, емоційну близькість оточуючих.  

Усвідомлення своїх здібностей до якої-небудь діяльності викликає 
потребу в самореалізації. Щоб учень міг реалізувати свій особистісний 
потенціал, необхідно надати йому відповідні умови: свободу волевиявлення, 
простору творчої діяльності, соціальний комфорт [5].  

Отже, всі вищі духовні потреби учня у пізнанні, самоствердженні, 
самовиявленні, безпеці, самореалізації – це прагнення до саморозвитку. 
Використання цих потреб відкриває великі резерви підвищення якості 
діяльності позашкільних установ.  

Позашкільна діяльність – важливий компонент у життєдіяльності 
школярів. Вона забезпечує перехід від навчальної діяльності у навчальній 
ситуації до позаурочної і практичної діяльності в реальній життєвій ситуації. 
Позашкільна діяльність учня включає різноманітні форми організації і 
називається ще клубною, позакласною, дозвільною сферою. Це практика 
задоволення потреб саморозвитку в позитивній діяльності.  

Для процесів саморозвитку правильно організована позашкільна 
діяльність має особливу психолого-педагогічну цінність. У дозвільній 
діяльності за інтересами виражені всі необхідні для повноцінного 
формування особистості якості: волелюбство, ініціатива, творчість, 
працьовитість, чесність, совісніть.  



Позашкільна діяльність учнів покликана:  
– зробити діяльність другої половини дня учнів керованою і підлеглою 

цілям виховання і самовиховання;  
– створити гуманне середовище життєдіяльності дітей в позашкільний 

час;  
– створити відносини співробітництва, співтворчості, співуправління 

всіх учасників педагогічного процесу;  
– задовольнити різноманітні інтереси дітей;  
– здійснити індивідуальний підхід до учня, підібрати таку діяльність для 

кожного індивіда, в якій він найбільше успішний.  
На відміну від школи, де учень учителя не обирає, де все заздалегідь 

регламентовано навчальним планом, розкладом уроків, позашкільний заклад 
– установа освітньої системи, де учень може обирати собі і заняття, і 
педагога. Діти йдуть до позашкільних закладів не лише за знаннями, але і за 
можливістю проявити себе, задовольнити свої потреби у певній творчій 
діяльності. Педагогам-позашкільникам повинно бути притаманне уміння 
знайти спосіб переконати кожного вихованця у тому, що він – неповторна і 
талановита особистість, наставник за велінням душі повинен бути готовим 
поділитися своїм духовним і фаховим багатством. І, як наслідок цього, у 
школяра формується стійке переконання, що тут він реалізується як 
особистість.  

Розвиток дітей залежить від рівня компетентності педагога, від фактора 
присутності, контролю з його боку. І якщо чомусь цей зовнішній контроль 
знімається або слабне, учні перестають працювати над собою. Тому, якщо 
педагог хоче досягнути прагнення дітей до розвитку, необхідно включити в 
цей процес їхні власні сили, добитися появи в них внутрішнього стимулу в 
русі уперед.  

Основна мета установ педагогічної діяльності – вивести особистість 
учня в режим саморозвитку, формувати віру в себе. Саморозвиток учнів 
тільки тоді стає важливим фактором їхнього формування, коли здійснюється 
правильна організація цього процесу. Умовно організацію процесу 
саморозвитку учнів можна поділити на декілька етапів:  

І. Спонукаючий. Основні завдання педагогів:  
1. Формувати стійку мотивацію до діяльності як до життєво важливого 

процесу, творчі якості особистості.  
2. Забезпечити особистісний підхід в діяльнісно-виховному процесі.  
3. Викликати в учнів бажання пізнати себе, визначити сильні та слабкі 

сторони своєї особистості, прагнення до самовдосконалення.  
4. Розвивати моральну, вольову і естетичну сфери особистості учнів.  
5. Забезпечити учням умови для максимальної самореалізації.  
ІІ. Стимулюючий. Педагог допомагає учням поставити завдання 

особистісного самовдосконалення, знайомить з моральними правилами, які 
складали для себе видатні особистості.  

ІІІ. Організаційно-діяльнісний. Завдання педагога – допомогти учням 
перейти від намірів до практичної діяльності.  



У процесі позашкільної діяльності педагог у роботі з учнями молодших 
класів повинен:  

1. Робити акцент на загальнолюдські цінності:  
а) добро, милосердя;  
б) совість, правдивість, справедливість, чесність;  
в) любов до близьких, друзів, знайомих, до всіх, хто нас потребує, до 

всього живого; любов до природи;  
г) дружбу і товаришування, закони дружби.  
д) працелюбність; посильна праця для себе і близьких; твоє відношення 

до праці;  
е) відображення моральності в поведінці людини: у вчинках, справах, 

діяльності, наводити зразки для наслідування.  
2. Звертати увагу на культуру спілкування (форми знайомства, 

звернення до різних людей); розвивати здібність висловлювати свої думки, 
здібність слухати, виховувати ввічливість; звертати увагу на культуру 
зовнішності та побуту; вчити берегти свій час.  

Після кожного заняття необхідно публічно підводити підсумки, 
оцінювати організаційні, вольові та інші якості учнів. Дітей, що 
відзначились, потрібно виділяти, але не слід називати тих, хто не зміг 
проявити себе, щоб надати можливість всім учням зрівнятися з кращими.  

Робота педагога полягає і в тому, щоб знизити можливість конфліктів у 
групі, розвинути бажання і уміння учнів брати участь в сумісній діяльності 
[3].  

Отже, основа діяльності позашкільних закладів та джерело їх успіху і 
удосконалення – саморозвиток учнів.  

У позашкільній діяльності в учнів молодших класів повинні 
формуватись і розвиватись всі складові процесу саморозвитку: самопізнання, 
самовиховання, самореалізація. Сприяючи саморозвитку учнів, ця діяльність 
повинна організовуватись на принципах гуманності, гуманізації і 
демократизації, пріоритетними напрямками яких є любов до дітей, 
зацікавленість їхньою долею, співробітництво, майстерність спілкування, 
позитивне стимулювання.  

Дослідження показують, що навіть одноразове переживання успіху 
часто докорінно змінює психологічне самопочуття учня, ритм і стиль його 
діяльності, взаємини з навколишніми.  

Таким чином, правильно організована позашкільна діяльність повинна 
розвивати в учнів ініціативу, творчість, працелюбність, свободу волі, 
здібність, чесність, совість і цим сприяти їх особистісному саморозвитку.  
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