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(деякі теоретичні передумови) 

Молодь завжди уособлювала майбутнє людства. Разом з тим, 
намагаючись брати повнокровну участь у житті суспільства, молоді люди, з 
одного боку, прагнуть якнайшвидше соціалізуватися, а з іншого боку, як 
основний людський ресурс розвитку країни, виконують роль рушійної сили, 
що тяжіє до перетворень усталеного порядку, є провідником соціальних змін, 
економічного розвитку і технічного прогресу. 

Все це викликає необхідність розробки і реалізації нових, інноваційних 
проектів соціалізації і виховання підростаючого покоління. 

Проблема соціального саморозвитку і самовиховання особистості, 
зокрема, вивчення резервів самоконструювання суб’єктом власного “Я”, 
адекватного суспільним запитам, – пріоритетний напрям у розробленні 
сучасних технологій виховання. Наукове обґрунтування саморозвитку 
особистості є логічним осередком моделі соціально-педагогічної діяльності, 
альтернативного принципам імперативної педагогіки. Самоактуалізація, 
самореалізація, самотворення, самовизначення, самовдосконалення, 
соціально-значуще самоствердження відповідають також завданням 
особистісно орієнтованої взаємодії членів громадських молодіжних 
об’єднань. 

Особливо значущим є засування чинників стимуляції розвитку 
особистості в переломні, критичні періоди її становлення. Активізація 
внутрішніх можливостей самооформлення забезпечить успішність подолання 
особистісно-деструктивних тенденцій, притаманних таким періодам. 

Слід зазначити, що саморозвиток як поняття у наукових дослідженнях 
трактується неоднозначно. Так, філософія визначає саморозвиток як 
особливий тип саморуху матерії, для якого характерний перехід на більш 
високий ступінь організації, а також як специфічну модифікацію 
самоперетворення, самоорганізації системи. 

У синергетиці (поняття, запроваджене Г.Хакеном, яке означає процес 
самоорганізації в системі) розглядаються методологічно нові основи джерел 
саморозвитку. Так, О.І.Лапицький вважає, що джерела виникнення 
активності і саморуху слід шукати у відкритих системах, а причиною 
активності та саморуху є відхилення параметрів об’єкту від норми за його 
взаємодії з зовнішнім середовищем [14, 16]. 

Деякі дослідники (A.Г.Асмолов, Л.М.Куликова, В.М.Розін, 
Ю.В.Шаронін та ін.) вважають можливим використовувати синергетичний 
підхід до соціальних систем та особистості в системі стосунків. Розвиток і 
саморозвиток особистості, на їхню думку, відбуваються за нелінійними 
законами. Нелінійність, за Ю.В.Шароніним, у найширшому смислі означає 
багатоваріантність шляхів відбору з альтернатив [23]. Розвиток має не лише 



діалектичні причини, але й відхилення, що виникають внаслідок криз, 
нестабільності, нерівномірності системи, нескінченно розв’язуваних 
системою в її саморусі, що характерно і для розвитку особистості як її 
саморозвитку. 

Викликає науковий інтерес філософське осмислення особистісного 
саморозвитку як самодобудови на основі інтуїції та духовної творчості в 
роботі Є.М.Князевої та С.П.Кордюмова з синергетики, де духовне 
самопізнання виступає як внутрішній пошук [6]. 

У рамках синергетичного підходу факторами саморозвитку можуть 
виступати не тільки об’єктивні закономірності, але й випадкові, реальні 
ситуації, які складають конструктивний початок, підставу для розвитку. 
Самоорганізація, саморозвиток відбуваються в результаті взаємодії 
випадковості та необхідності і завжди пов’язані з переходом від нестійкості 
до стійкості. Вагомим фактором саморозвитку є також “істотні резонансні 
впливи”, які здатні викликати сильні зміни в особистісних станах людини і 
трансформувати зміни у суміжних сферах її (особистості) на основі 
психологічного феномену “переносу активності”. Це значно розширює 
можливості педагогічного впливу на саморозвиток, а відповідно і 
самовиховання. 

Ці та інші ідеї синергетики, як стверджує Л.М.Куликова, “обумовлюють 
таким чином більш глибоке розуміння сутності саморозвитку особистості як 
процесу бінарної детермінації, у якій самодетермінація (“селф-детермінація”, 
за А.Маслоу) є переважаючою” [13, 10]. 

Духовне самовдосконалення людини складає філософську основу ідеї 
саморозвитку в працях багатьох філософів. М.Мамардашвілі, Т.Шибутані, 
П.Шедровицький та ін. зазначали, що складність буття вимагає 
саморозвитку, уваги до внутрішнього світу людини, до самосвідомості та її 
проявів у поведінці, до механізмів корекції “Я-образу” відмови від волі або 
залежності від групи. 

У психології та педагогіці ця проблема розглядається в рамках “Я-
концепції” (P.Бернс, Е.Еріксон), проблеми людського “Я” і самосвідомості 
особистості (В.І.Дубровіна, І.С.Кон, К.Роджерс, В.В.Столін та ін.), 
саморегуляції діяльності (М.Й.Боришевський, О.А.Конопкін, 
Ю.А.Миславський), самовизначення особистості (Є.А.Климов, І.Д.Чечель та 
ін.), самовиховання особистості (О.І.Кочетов, Л.І.Рувинський та ін.). 

У гуманістичних концепціях К.Роджерса та А.Маслоу людина 
представлена як центральний суб’єкт, що ініціює та організовує процес 
власного саморозвитку, а особистість містить в собі джерела і рушійні сили 
цього розвитку. Тому головним збудником особистісного росту, згідно з 
К.Роджерсом та А.Маслоу, є вроджена, іманентна тенденція організму до 
самовдосконалення, самовизначення, самоактуалізації. 

Потужною інтенційною силою, яка стимулює" особистість до зростання, 
за К.Роджерсом, є також ступінь відповідності пережитого і рефлексованого 
Індивідом у його феноменальному полі реальної дійсності (конгруентність) і 
сукупність набутого у взаємодії сприйняття індивідом самого себе. 



Згідно з цією концепцією, на нашу думку, роль соціально-педагогічної 
діяльності громадських молодіжних, об’єднань полягає в тому, щоб 
допомогти особистості в індивідуальному саморозвитку, в пошуку та 
реалізації особистісних смисложиттєвих орієнтацій, набутті вільних 
життєвих виборів і відповідальності за зроблені вибори, в розкритті 
власного духовного потенціалу. 

Особистісне зростання у психодинамічній теорії особистості З.Фреда, 
індивідуальній теорії особистості А.Адлера та аналітичній теорії особистості 
К.Юнга розглядається як психодинамічний процес, джерела та рушійні сили 
якого знаходяться у самій особистості, безсвідомих глибинах психіки. 

За К.Юнгом, ріст здійснюється через індивідуалізацію як саморозвиток 
особистості, що Забезпечує її духовне і фізичне зростання. За А.Адлером, це 
відбувається шляхом внутрішньо особистісних інтенцій і взаємопов’язаних 
соціально-детермінованих цілей, а основними мотивами особистісного росту 
є самоутвердження і долання комплексу неповноцінності [24]. 

Ці та деякі інші позиції психодинамічної теорії особистості, 
індивідуальної теорії особистості та аналітичної теорії особистості 
споріднені з гуманістичним підходом і виявляють себе у становленні 
педагогіки саморозвитку особистості та самовиховання. Останнє 
відбувається на основі саморуху - спонтанної мимовільної зміни будь-якої 
системи, на яку впливають зовнішні умови і середовище. У зв’язку з тим, що 
ми розглядаємо громадські молодіжні об’єднання як самоорганізовані 
соціально-педагогічні системи, нашу увагу привертає така особливість 
систем, що самоорганізовуються, як їхня здатність до самодобудови, 
самовідновлення, збереження і вдосконалення своєї власної цілісності з 
урахуванням впливу навколишнього середовища. 

Сучасна психологічна наука (І.Й.Бех, М.Й.Боришевський, Г.С.Костюк, 
С.Д.Максименко, Д.І.Фельдштейн та ін.) стверджує, що виникаючі під 
впливом навчання і виховання новоутворення в психіці особистості 
характеризують більш високий рівень її організації та функціонування, їхня 
величина і значущість можуть варіюватися від невеликих якісних змін у 
рисах особистості до значних змін у сфері психіки (пізнавальній, емоційно-
мотиваційній, вольовій). “Від цих спрямованих мікро- і макрозмін у психіці 
особистості залежить наступний саморозвиток, – пише А.А.Бодалев, – 
правда, їхня роль у даному процесі неоднакова. В одних випадках вони 
виступають як досягнутий у розвитку особистості рубіж, від якого триватиме 
нарощування змін у них, в інших – виявляються збудниками (механізмами) 
того самого саморозвитку, в третіх – вони продукт розвитку, який повинен 
бути знятий саморозвитком” [4, 63]. Таким чином, можна стверджувати, що 
саморозвиток безпосередньо пов’язаний з розвитком, а самовиховання – з 
вихованням. Відповідно, ми вважаємо, що ефективність соціально-
педагогічної діяльності громадських молодіжних об’єднань значною мірою 
визначається як саморозвитком, так і процесом самовиховання особистості 
кожного члена молодіжного формування. 

Для нашого дослідження особливо цінними є ідеї представників 



гуманістичної парадигми виховання, зокрема, ствердження, що мета 
виховання полягає в тому, щоб навчити людину творити себе як особистість. 
Відповідно виникли авторські школи зазначеного напрямку: “Школа 
самовизначення” (А.Н.Тубельський), “Школа домінанти самовдосконалення 
особистості” (Г.К.Селевко), “Школа самореалізації особистості” (Л.Гашпар), 
“Школа саморозвитку” (В.Ланцберг). 

З’явилися дисертаційні роботи, наукові публікації, в яких приділено 
увагу самовихованню як фактору розвитку особистості (С.Б.Елканов, 
А.І.Калініченко, А.І.Кочетов, В.А.Крутецький, Л.М.Куликова, 
О.І.Лапицький, М.Г.Тайчинов, С.І.Хохлова, Л.О.Ярова та ін.). Таким чином, 
зазначена проблема викликає великий інтерес у сучасних науковців, 
більшість з яких схильні вважати, що самовиховання – це процес, у якому 
відбувається найбільш інтенсивний розвиток сил і здібностей особистості, 
тому його успішний перебіг вимагає від неї відповідного рівня зусиль. Така 
інтенсивна праця особистісного “Я” вимагає високого рівня самосвідомості, 
здатності до саморегуляції (волі) і потреби в розвитку. А.І.Кочетов вважає, 
що .самовиховання містить три компоненти: активне осмислення себе та 
навколишнього світу, зорієнтована діяльність і пов’язана з нею здатність до 
саморегуляції поведінки залежно від обставин, потреба у саморозвитку. Усі 
зазначені компоненти належать до внутрішніх передумов самовиховання. 
Усвідомлена потреба в саморозвитку створює підставу для виникнення 
потреби у самовихованні [12]. 

Виникнення такої потреби обумовлене дією соціальних, психологічних і 
педагогічних факторів, які тісно пов’язані з основними напрямками розвитку 
психіки людини, з формуванням її свідомості та самосвідомості, провідних 
інтересів, почуттів, волі. Педагогічний аспект при цьому виступає як 
результат і умова соціально-педагогічної діяльності громадських молодіжних 
об’єднань, в процесі якої формуються соціальне та особистісно значущі цілі, 
стимули, мотиви, якості, створюються сприятливі умови, необхідні для 
успішної роботи над собою. 

Залежно від цілей і завдань, які ставить перед собою спілка молоді, 
самовиховання може бути епізодичним і систематичним, позитивним і 
негативно спрямованим. Проведені нами дослідження показали, що 
самовиховання членів молодіжних організацій може бути як частковим, так і 
всеохоплюючим, тобто спрямованим на формування або викорінення яких-
небудь окремих рис особистості, чи на всебічний її розвиток. 

Аналіз робіт вітчизняних дослідників показав деякі розбіжності у 
поглядах на самовиховання, класифікацію його методів, прийомів і засобів. 

До цього часу залишається недостатньо окресленим поняття 
“самовиховання”. Так, А.Я.Арет вважає, що самовиховання – це освітньо-
виховна робота особистості[2]. С.Б.Елканов визначає самовиховання як 
свідому цілеспрямовану діяльність людини з удосконалення своєї 
особистості [21]. А.Г.Ковальов так формулює поняття “самовиховання”: це 
свідома планомірна робота над собою, спрямована на формування таких 
якостей особистості, які відповідають вимогам суспільства та особистій 



програмі розвитку [7]. Досить-таки широко характеризує самовиховання 
А.І.Кочетов: це свідомість, яка керує самою особистістю, саморозвиток, у 
якому в інтересах суспільства і самої особистості планомірно формуються 
якості, властивості, сили і здібності людини, причому функції виховання 
поступово передаються вихованцю [11]. Якщо ж розглядати самовиховання у 
контексті соціально-педагогічної діяльності громадських молодіжних 
об’єднань, то найбільш виразно, на нашу думку, трактується це поняття у 
словнику “Психологія і педагогіка” [18]: самовиховання – це свідома 
діяльність, спрямована на щонайповнішу реалізацію людиною себе як 
особистості. 

Дещо дискусійним залишається питання: яку роль у становленні 
особистості відіграє самовиховання? Так, А.І.Кочетов вважає, що 
самовиховання – вища форма самовдосконалення особистості, коли функції 
вихователя вона виконує сама. Розглядаючи діалектику виховання і 
самовиховання, він, як і ряд інших дослідників, приходить до висновку, що 
це два взаємопов’язані процеси [12]. 

Л.І.Рувинський, розробляючи теоретичні проблеми самовиховання, 
охарактеризував основні особистісні позиції, що впливають на характер і 
зміст самовиховання [20]. 

А.Я.Арет особливу увагу у своїх дослідженнях звертав на те, що 
самовдосконаленням займається не тільки окрема людина, а й колективи [1, 
13]. 

Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми, а також 
результати власних досліджень дають підстави виділити такі найважливіші 
ознаки самовиховання членів громадських молодіжних об’єднань: 

1) особистісно-зорієнтований вид соціально-педагогічної діяльності; 
2) усвідомлений, цілеспрямований, самостійний процес; 
3) робота субъекта з усвідомлення своїх позитивних якостей і усунення 

недоліків; 
4) діяльність, у якій відображаються вимоги суспільства до особистості 

та усвідомлення нею цих вимог. 
Формуючись у процесі соціально-педагогічної діяльності спілки молоді, 

самовиховання як її складова частина проходить ряд етапів: 
1) усвідомлення власних дій та якостей через зовнішню оцінку; 
2) самоаналіз і самооцінка своїх дій і якостей; 
3) потреба відповідати самооцінці; 
4) складання програми самовиховання; 
5) реалізація конкретних програм з самовиховання і самовдосконалення. 
Велика увага самовихованню приділяється у дослідженнях зарубіжних 

психологів і педагогів, зокрема – представників персоналістичних теорій 
розвитку особистості. У прихильників цього напрямку основним фактором 
розвитку особистості вважається саме активність особистості у формі 
самоактуалізації і саморозвитку. Таку позицію обстоюють прибічники 
гуманістичної психології (А.Комбс, А.Маслоу, К.Роджерс). Психологи 
гуманістичного напрямку відкидають детермінізм потягів інстинктів або 



середовища: вони вважають, що люди самі вибирають, як їм жити і якими 
бути. “Не забудьте найбільш важливий факт: ні спадковість, ні оточення не є 
визначальними факторами, – стверджував австрійський психолог А.Адлер. – 
Вони лише забезпечують вихідну основу для розвитку і той вплив, на який 
індивідуум відповідає, використовуючи свою творчу силу” [24]. Спадковість 
і оточення, на його думку, роблять свій внесок у формування особистості, але 
вплив творчого “Я” набагато перевершує їхню дію. Зрештою, основне 
значення має не те, чим людина наділена від народження (спадковість) або з 
чим вона стикається в житті (середовище), а те, як вона сприймає те й інше і 
розпоряджається ними. 

Таке розуміння розвитку особистості обумовлює специфічну роль 
виховання. “Виховання, – на думку П.Гудмена, – це різноманітні види 
становлення, формування вибору, боротьби людини за те, щоб кимось стати 
... Мета усього процесу виховання полягає в тому, щоб навчити людину 
творити себе як особистість” [17]. 

Таким чином, прихильники гуманістичного напрямку вважають, що 
саморозвиток особистості визначається її внутрішнім прагненням до 
самоактуалізації, тобто реалізації всіх своїх потенційних можливостей. 
Особлива увага приділяється самовихованню, завдяки якому особистість 
розвиває свої здібності, утверджує власну індивідуальність і неповторність. 

У роботах В.Матурин, Ф.Ферстер, С.Смайлс, Е.Кай, А.Маслоу, 
М.Монтессорі, К.Роджерса та ін. досліджуються умови самовиховання, 
способи і прийоми вироблення волі, виховання умінь і навичок 
самоконтролю, розумового саморозвитку і самоосвіти, прийоми 
самопереконання і самонавіювання. Серед дослідників досі немає 
узгоджених поглядів на структуру, показники, рівні розвитку, етапи, методи і 
засоби самовиховання. Зокрема, С.Б.Елканов, А.Г.Ковальов і С.М.Ковальов 
методами самовиховання вважають самопізнання, самостимулювання, 
самопрограмування, самоінструкцію, самопримус, самонавіювання, 
Л.І.Рувинський, А.С.Соловйова та А.Я.Арет включають вищевказані поняття 
до засобів самовиховання. 

Незважаючи на певні досягнення, все ж проблема самовиховання ще не 
стала актуальною як для педагогічної теорії, так і для практики. 

Аналізуючи сутність соціально-педагогічної діяльності сучасних 
громадських молодіжних об’єднань, ми дійшли висновку, що в їх основі 
лежить рефлексивно-гуманістична модель співтворчості особистостей. Цій 
моделі притаманні такі головні функції: 1) відкриття проблемності та смислів 
реальностей, що оточують юну особистість; 2) створення умов для вільного 
вибору сфер прилучення індивіда до соціально-культурних цінностей; 3) 
виявлення зон невизначеності та розвитку життєдіяльності особистості; 4) 
культивування найрізноманітніших форм її творчої активності. Зазначена 
соціально-педагогічна модель активізації особистісного потенціалу є такою, 
що ґрунтується на співтворчості молодих людей, спільному пошуку членами 
молодіжних організацій форм і методів самовиховання та 
самовдосконалення. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських 



молодіжних об’єднань нами розглядається як така, що забезпечує 
особистості реальну можливість пошуку, творчого розв’язання завдань, 
прийняття самостійних і відповідальних рішень. 

Відомо, що формування особистості передбачає три основні 
компоненти: вплив соціального середовища, виховний вплив суспільства на 
особистість через соціальні інститути та свідомий вплив людини самої на 
себе, тобто самовиховання. Проте остання форма впливу, як зазначає 
С.М.Ковальов, лише тоді може називатися самовихованням, коли вона 
становить собою свідомі дії особистості, спрямовані на власне 
самовдосконалення, тобто дії, в яких людина виступає активним суб’єктом 
самоосвіти, морального, трудового, естетичного саморозвитку [8, 4]. 

У найзагальнішому вигляді самовиховання, на думку І.Д.Беха та 
Ю.М.Орлова, це певний тип ставлення, дій щодо самого себе і власного 
майбутнього з точки зору відповідності певним моральним нормам [3, 129; 
16, 34]. 

У ході систематичних спостережень за життєдіяльністю членів 
громадських молодіжних об’єднань ми дійшли висновку, що їхнє 
самовиховання – процес, у якому взаємопов’язано проявляється весь 
духовний світ зазначеної категорії молоді. У ньому взаємодіють моральність, 
інтелект, воля, емоції. Емоційно-моральний характер самовиховання тісно 
поєднується з вольовим та інтелектуальним, утворюючи складну картину 
самозміни особистості. 

Як слушно відзначає Ю.М.Орлов, “самовиховання – це не особливе 
заняття, яке вибирає людина так само, як вона вибирає професію. 
Самовиховання – це певний тип ставлень, вчинків, дій до самого себе і 
власного майбутнього з точки зору відповідності певному ідеалу” [16, 133]. 

Проведені нами дослідження дають підстави вважати самовиховання 
складовою частиною соціально-педагогічної діяльності громадських 
молодіжних об’єднань, яке істотно впливає на процес соціалізації і 
соціального виховання його членів. У зв’язку з цим необхідно зауважити, що 
існують різні погляди щодо визначення сутності самовиховання. Так, 
О.Г.Ковальов вважає, що “самовиховання – це свідома, систематична робота 
особистості над собою з метою усунення тих чи інших недоліків і 
формування позитивних якостей, що відповідають вимогам суспільства й 
особистого плану розвитку” [7, 14]. Зазначене положення відображене у 
програмних документах багатьох молодіжних організацій. Так, у Статуті 
Асоціації Гайдів України особливо підкреслено, що метою спілки є 
“сприяння прагненню до самовиховання і самовдосконалення” [15, 34]. 

Програмні положення “Християнсько-демократичної молоді України” 
містять таке положення: “Основними напрямками діяльності організації є: 

– створення сприятливих умов для всебічного саморозвитку і 
самовиховання молодої людини” [15, 67]. Статут Української Скаутської 
Організації Пласт особливо наголошує на самовиховному характері цієї 
спілки молоді: "Пластова самовиховна методика полягає у добровільності 
членства та поступовій програмі саморозвитку особистості” [15, 103]. 



На нашу думку, специфіка самовиховання як фактора саморозвитку 
особистості членів спілок молоді полягає в тому, що воно серед усіх інших 
чинників найбільше спирається на індивідуальні особливості молодої 
людини, її нахили і потреби. Завдяки цьому членам громадських молодіжних 
об’єднань вдається виявити для самих себе домінуючі задатки, які в 
майбутньому можуть суттєво вплинути на всю їхню життєдіяльність, 
забезпечити оптимальний процес соціалізації. Як слушно зазначає 
А.І.Кочетов, “принцип максимальної ефективності саморозвитку особистості 
полягає у прагненні молодої людини якнайшвидше розвинути всі ті якості, 
сили і здібності, які в ній уже виявились” [10, 45]. 

Аналіз праць вітчизняних дослідників показав деякі розбіжності у 
поглядах на самовиховання, класифікацію його методів, прийомів і засобів. 
До цього часу залишається недостатньо опрацьованим саме поняття 
“самовиховання”. Так, І.А.Донцов підкреслює, що “особисте вдосконалення 
виступає в першу чергу як виявлення творчо перетворювального ставлення 
людини до самої себе. Воно, власне, є способом творчої взаємодії людини і 
соціуму, культивування нею самої себе через активну участь в основних 
сферах соціального життя” [5, 53]. Визначаючи особливості 
самовдосконалення, відомий український психолог Г.С.Костюк писав: 
“Самовиховання – вища форма виявлення саморуху особистості, що 
розвивається, в якій вона виступає суб’єктом свого розвитку” [9, 96]. Як 
особливий вид діяльності самовиховання вимагає активного усвідомлення 
особистістю власного “Я” (самосвідомість), стосунків з навколишнім світом 
(світогляду, свого життєвого досвіду, самого процесу роботи над собою) [2, 
15]. Співвідносно ж із соціально-педагогічною діяльністю сучасних 
громадських молодіжних об’єднань, на нашу думку, найточніше і 
найповніше це поняття трактується у Психологічному словнику: 
“самовиховання – свідома діяльність, спрямована на найповнішу реалізацію 
людиною себе як особистості” [19, 115]. Вся досліджена нами соціально-
педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань є 
яскравим підтвердженням зазначеного положення. Як приклад, можна 
привести діяльність і програмні положення харківського молодіжного 
об’єднання ЦРМ “Ludus”. 

ЦРМ “Ludus” з 1994 року займається розробкою методик рольового 
моделювання і застосування їх для допомоги своїм членам у їхньому 
професійно-освітньому і життєвому самовизначенні, самовдосконаленні і 
самовихованні. 

У своїй роботі зазначене громадське молодіжне об’єднання намагається 
керуватися такими програмними цілями: 

– самовиховання підростаючого покоління в дусі цінностей 
демократичного, гуманного суспільства;  

– утвердження у свідомості молоді гуманістичних (загальнолюдських 
цінностей; 

– підтримка, розробка та здійснення оздоровчих, духовних, спортивних, 
екологічних, гуманітарних та інших програм [22, 171]. 
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