
 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 59, 2018 

 190 

УДК 37.017:159.923.2 

 

Микола Гагарін  

 

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ  

В УМОВАХ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ 

 

У статті проаналізовано проблему самореалізації особистості учня 

в умовах виховної системи школи, схарактеризовано різноманітні підходи 

науковців до визначення понять «самореалізація», «самоактуалізація», їх 

сутність та характеристика. Метою статті є визначення умов 

повноцінної самореалізації особистості учня в межах виховної системи 

школи. 

У статті акцентується увага на значенні процесу самореалізації в 

житті людини та аспектах самореалізації. Доводиться необхідність 

використання потенціалу виховної системи щодо самореалізації 

особистості. Робиться висновок, що феномен виховної системи школи є 

складним та багатогранним явищем, а створення в кожному закладі 

загальної середньої освіти власної гуманістичної виховної системи 

уможливлює розв’язання проблеми самореалізації особистості учня. 

Ключові слова: самореалізація, самоактуалізація, особистість, 

виховання, система, виховна система, виховна система школи, потенціал 

виховної системи школи, гуманізм, гуманність, потенціал виховної 

системи. 

 

The article analyzes the problem of self-realization of the pupil's 

personality in the conditions of the school’s educational system, describes 

various approaches of scientists to the definition of the concepts of  

«self-realization», «self-actualization», «self-fulfillment» their essence and 

characteristics. The purpose of the article is to determine the conditions for the 

full self-realization of the pupil’s personality within the educational system of 

the school. 

The article focuses on the significance of the process of self-realization in 

human life and aspects of self-realization (productive, personal, procedural, 

activity). There is a necessity to use the potential of the educational system in 

terms of self-realization of the personality; the common features of the 

educational system and other social systems have been distinguished 

(purposefulness, integrity, structural, dynamism, interaction with the 

environment and with systems of lower and higher order). The importance of the 

self-realization in the educational system has been proved. 

The article stresses the importance of psychological, educational and 

social factors that determine the specificity and originality of the creation of the 

school educational system and its functioning. It is concluded that the 
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phenomenon of the educational system of the school is a complex and 

multifaceted phenomenon, and the creation in each institution of general 

secondary education of its own humanistic educational system makes it possible 

to solve the problem of self-realization of the pupil’s personality. 

Keywords: self-realization, self-actualisation, personality, education, 

system, educational system, school educational system, the potential of the 

educational system of school, humanism, humanity,  the potential of the 

educational system. 

 

Реформування освітнього простору актуалізує проблему розкриття 

сутнісних характеристик особистості, її потенціалу та самореалізації. 

Загалом, самореалізація (self-realization) – в найбільш узагальненому 

трактуванні – реалізація власних зусиль людини, розкриття можливостей 

свого «Я», що є найвищим кінцевим результатом розвитку людини. 

У концепції Нової української школи зазначається, що сучасні 

заклади загальної середньої освіти не готують до успішної самореалізації в 

житті. Водночас, процеси розвитку, виховання і соціалізації в школі 

покликані зробити випускника конкурентоздатним у XXI ст.; зокрема, до 

складників сучасної школи належить новий зміст освіти, заснований на 

формуванні ключових компетентностей. 

Ключові компетентності необхідні для особистої реалізації, 

розвитку, соціальної інклюзії та працевлаштування, досягнення життєвого 

успіху. Ключові компетентності та наскрізні вміння створюють «канву», 

що є основою для успішної самореалізації учня – як особистості, 

громадянина і фахівця [8]. 

На наш погляд, дієвим чинником успішної самореалізації учня є 

використання системного підходу у освітньому процесі, зокрема, 

становлення та розвиток виховної системи школи. 

Вперше термін «самореалізація» (self-realization) подано в Словнику 

з філософії та психології, виданому в 1902 р. в Лондоні, що трактується як 

«здійснення можливостей розвитку «Я» [11]. Наукові основи процесу 

становлення та самореалізації особистості висвітлено у працях науковців 

А. Адлера, Б. Гершунського, К. Гольдштейна, Д. Леонтьєва, А. Маслоу, 

К. Роджерса, С. Рубінштейна та ін. [1; 6; 7]. 

Психолого-педагогічні аспекти здійснення самореалізації досліджували 

Є. Гаврилова (концепція професійної самореалізації), С. Кудінов (полі-

системна модель самореалізації особистості), Л. Коростильова (структурно-

функціональна модель самореалізації) та ін. 

Наукові засади становлення та розвитку виховних систем, їх вплив 

на становлення та реалізацію особистості досліджували В. Кабуш, 

В. Караковський, Л. Новікова, Н. Селіванова, В. Созонов, Г. Сорока та ін. 

[2; 3; 9]. 

Однак, потребує дослідження особливості впливу виховної системи 
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на процес самореалізації особистості учня. 

Мета статтi полягає у визначенні умов повноцінної самореалізації 

особистості учня в межах виховної системи школи. 

Ідея самореалізації особистості викристалізувалася з більш широкої 

ідеї розвитку особистості, що складає основу сучасної освітньої 

парадигми. Аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури 

засвідчує, що науковці, використовують ряд взаємопов’язаних понять, 

зокрема: «самореалізація», (self-realisation), «самоздійснення», «самоактуа-

лізація» (self-actualisation), «реалізація власних можливостей» (self-

fulfillment) та ін. 

Термін «самореалізація» має різноманітне тлумачення в філософії, 

психології, педагогіці, соціології. Науковою спільнотою накопичено 

значну кількість робіт, що відображають сутність даного поняття. 

Філософський аналіз проблематики самореалізації здійснено в 

працях Сократа, Платона, Аристотеля та інших мислителів. На думку 

Аристотеля, щастя людина може досягти через реалізацію власних 

потенційних можливостей, адже, цілі, до розв’язання яких прагне людина, 

спричинені потребами та призначенням людини, її силами, якостями, 

здібностями, реалізація яких і становить щастя, блаженство та вище благо 

людське. 

Прагнення до самовдосконалення, як стверджує А. Адлер, є для 

людини вродженим і супроводжує її протягом усього життя, формуючи 

бажання до максимального самовираження і самореалізації; людина, як 

соціальна істота, може реалізувати власний потенціал лише в соціумі. 

На думку К. Гольдштейна, «самоактуалізація» та «самореалізація» є 

тотожними поняттями та виступають головною спонукальною силою 

розвитку особистості. Науковець виокремлює наступні вияви функціону-

вання людського організму: 

– процес вирівнювання (організм прагне розподілити енергію 

рівномірно); 

– самоактуалізація (основний мотив організму); 

– узгодження із середовищем (адекватним для процесу самоактуа-

лізації) [5]. 

Науковець А. Маслоу прагнення до самоактуалізації розуміє як 

«безперервне здійснення потенційних можливостей, здібностей і талантів, 

звершення своєї місії, або покликання, долі та ін., як більш повне пізнання 

і прийняття своєї власної споконвічної природи, як невпинне прагнення до 

єдності, інтеграції, чи внутрішньої синергії особистості» [7, с. 26]. 

На думку Д. Леонтьєва, в основі прагнення людини до самореалізації 

знаходиться не завжди усвідомлене прагнення до безсмертя, що може 

усвідомлюватись в різних формах як прагнення підвищити рівень знань, 

покращити умови життя людей, передати іншим знання та досвід, відкрити 

людям сенс життя та ін. 
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У теорії психологічних систем В. Клочко та Е. Галажинського 

самореалізація трактується як «перехід можливого у дійсне», як «форма, у 

якій людина забезпечує власний розвиток, саморозвиток», як «здатність 

змінювати власний стиль життя відповідно до подоби світу як цілісної і 

системно-смислової реальності, що являє собою світ цієї людини, в якому 

вона живе та діє» [4, с. 4]. 

Дослідники зазначають, що самореалізація є інтегруючим фактором, 

з яким пов’язані вирішення проблем життєвого самовизначення, вибору 

життєвих середовищ, найбільш адекватних для самоздійснення й 

формування життєвих стратегій [4], а «прагнення до творчої самореалізації 

виявом справжньої природи людини, яка не залишає їй вибору» [4, с. 25]. 

Відповідно, розгляд сутності феномена самореалізації дало змогу 

класифікувати аспекти його дослідження: 

– продуктивний аспект самореалізації. Уможливлює аналіз наслід-

ків діяльності для людини; 

– особистісний аспект. Окреслює проблему потенціалу самореалі-

зації і рівень креативності особи, спрямованої на світ і на себе  

(на самореалізацію); 

– процесуальний аспект. Охоплює процес самореалізації в 

суб’єктивному часі і просторі життєвого світу особистості; 

– діяльнісний аспект. Виявляє проблеми спрямованості, вибірко-

вості, мотивації, детермінації, регуляції діяльності, за допомогою 

якої особистість реалізує себе [4]. 

Загалом, самореалізація особистості визначається науковцями як: 

 процес реалізації наявних природних здібностей і потенціалу, 

набутого в результаті цілеспрямованої діяльності; 

 результат, досягнутий особистістю завдяки перетворенню в 

життя здібностей, талантів, навичок, знань, що сприймається 

особистістю як важлива складова його існування. 

У дослідженні Л. Коростильової, провідна роль щодо формування 

стратегії самореалізації належить компонентам: 

– «хочу» (сукупність інтересів, бажань, потреб, захоплень, 

прагнень особистості); 

– «можу» (оцінка власних можливостей, необхідних інструмен-

тальних засобів); 

– «потрібно» (самоорганізація, усвідомлення соціальних запитів 

стосовно особистості). 

Баланс даних компонентів, на основі яких здійснюється «прийняття 

рішення», призводить до вищого рівня самореалізації. 

Ми поділяємо точку зору Л. Коростильової про те, що самореалізація 

особистості – це здійснення можливостей розвитку «Я» шляхом власних 

зусиль, спільної діяльності, співтворчості з іншими людьми, соціумом та 

світом в цілому [5]. 
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Таким чином, самореалізація людини може ефективно відбуватися 

лише в групі, певній соціальній системі, де індивід здатний реалізувати 

власний потенціал. 

Загалом, систе ма (від дав.-гр. σύστημα – «сполучення», «ціле», 

«з’єднання») – множина взаємопов’язаних елементів, що взаємодіє з 

середовищем, як єдине ціле і відокремлена від нього. 

Виховна система в узагальненому розумінні може розглядатись як 

теоретична модель виховної системи, тобто належить до концептуальних 

(ідеальних) систем; водночас, виховна система, що створена та функціонує 

в конкретному закладі освіти з визначеним складом педагогів, учнів, всіх її 

учасників є реальною, відповідно – має соціальний характер та спільні 

ознаки з іншими соціальними системами: 

– цілеспрямованість; 

– цілісність; 

– структурність; 

– динамізм; 

– взаємодія із середовищем та із системами нижчого і вищого 

порядку. 

Виховна система має складну структуру, її компоненти перебувають 

в органічному поєднанні й взаємозалежності. Запропонована дослідниками 

структура виховної системи включає: 

– індивідно-груповий компонент (педагоги, адміністрація, учні, 

батьки, дорослі, які беруть участь у виховному процесі та 

життєдіяльності закладу загальної середньої освіти); 

– ціннісно-орієнтаційний компонент (цілі виховання, цінності, 

принципи і ключові ідеї діяльності, перспективи); 

– функціонально-діяльнісний компонент (форми і методи роботи, 

спілкування, функції, керування, самоврядування); 

– комунікативний компонент (відносини, внутрішні і зовнішні 

зв’язки); 

– діагностико-результативний компонент (критерії і показники 

ефективності, оцінка та аналіз функціонування виховної 

системи) [3]. 

Аналіз поглядів науковців засвідчив, що найбільш узагальнена 

структура виховної системи школи наступна: мета, виражена у вихідній 

концепції (тобто сукупність ідей, для реалізації яких система створюється); 

діяльність і спілкування, що забезпечують її реалізацію, суб’єкти 

діяльності, які її організовують і приймають в ній участь; відносини 

суб’єктів діяльності, що інтегрують суб’єктів у спільноту; середовище 

системи, освоєне суб’єктом; управління, що забезпечує інтеграцію 

компонентів у цілісну систему і розвиток системи. 

Науковці В. Караковський та Л. Новікова розглядають виховну 

систему як цілісний соціальний організм, що виникає в процесі взаємодії 
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основних компонентів виховання (цілі, суб’єкти, їх діяльність, 

спілкування, відносини, матеріальна база, середовище, внутрішнє 

управління) і має такі інтегративні характеристики, як спосіб життя 

колективу, його психологічний клімат [3]. 

Вітчизняний дослідник Г. Сорока інтерпретує виховну систему як 

упорядковану цілісну сукупність компонентів, здатностей, що сприяють 

розвитку та самореалізації особистості учня, зокрема: 

– здатності організовувати життєдіяльність співтовариства дітей і 

дорослих, максимально сприятливу для самореалізації і само-

ствердження особистості дитини, педагога і батька; 

– здатності інтегрувати зусилля суб’єктів виховного процесу, 

робити їх більш ефективними; 

– здатності створювати в освітній установі та за її межами 

розвивальне середовище, морально сприятливе та емоційне 

насичене; 

– здатності здійснювати науково обґрунтований аналіз сформо-

ваності соціально-педагогічної ситуації, отриманих результатів 

виховної діяльності тощо [9, с. 19]. 

Виховну систему школи визначаємо як комплекс взаємопов’язаних 

та взаємозумовлених основних компонентів (виховна мета, цілі, завдання, 

суб’єкти, діяльність і спілкування, взаємини, взаємодія, життєвий простір), 

яка становить цілісну соціально-педагогічну структуру і забезпечує у 

процесі свого функціонування та розвитку становлення, реалізацію і 

самореалізацію особистості, її життєздійснення. 

На наш погляд, виховна система окремої школи характеризується 

своєрідністю та специфікою, вирізняється єдністю загального і особливого, 

одиничного – чимось особливим, притаманним окремій школі (умови, 

традиції, рівень вихованості учнів, склад педагогічного колективу, 

середовище та ін.) тому вона не може бути ідентичною навіть у двох 

сусідніх школах; компоненти виховної системи різноманітні за характером 

і змістом, структура виховної системи має відображати у повному об’ємі 

всі сфери її функціонування, орієнтуватись на конкретні умови, інтереси і 

потреби вихованців. 

Водночас, якщо виховна система, як система соціальна, виступає не 

лише умовою самореалізації людини але й – об’єктивною передумовою, 

необхідно визнати, що соціум може не лише сприяти, але й перешкоджати 

процесу самореалізації людини, коли суспільні відносини вступають у 

протиріччя з траєкторією розвитку та реалізації сутнісних сил особистості. 

Ми погоджуємося з точкою зору В. Кабуша, про те, що «виховна 

система має бути лише гуманістичною. Всі її елементи мають бути 

наповнені гуманістичними ідеями і тим самим сприяти оптимізації 

комплексу умов, форм, методів і засобів виховання, взаємодії всіх її 

учасників» [2, с. 19]. 
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Гуманізм (від лат. humanus – людяний, людський; humanitas – 

людяність) – у широкому розумінні – історично змінна система поглядів, 

котра визначає цінність людини як особистості, її права на свободу, щастя, 

розвиток і вияв своїх здібностей, що вважає благо людини критерієм 

оцінки соціальних інститутів, а принципи рівності, справедливості, 

людяності – бажаною нормою взаємин між людьми [10, с. 47]. 

Процес самореалізації учня найбільш ефективно здійснюється в 

закладах загальної середньої освіти, в яких створено та функціонує 

гуманістична виховна система. 

На наш погляд, до умов повноцінної самореалізації особистості в 

межах виховної системи належать: 

– гуманність, як провідна характеристика виховної системи закладу 

загальної середньої освіти (всі елементи системи мають бути гуманістично 

спрямованими: мета, виражена у вихідній концепції (тобто сукупність ідей, 

для реалізації яких система створюється); діяльність і спілкування, що 

забезпечують її реалізацію, суб’єкти діяльності, які її організовують і 

приймають в ній участь; відносини суб’єктів діяльності, що інтегрують 

суб’єктів у спільноту; середовище системи, освоєне суб’єктом; управління, 

що забезпечує інтеграцію компонентів у цілісну систему і розвиток 

системи); 

– можливість побудови індивідуальної освітньої траєкторії, 

реалізації пізнавальних інтересів та активності, що дасть змогу 

орієнтуватись на конкретні умови, здібності та потреби вихованців; 

– педагогічно доцільна організація внутрішнього середовища 

закладу загальної середньої освіти (предметно-естетичного, просторового, 

духовного); використання виховних можливостей зовнішнього (при-

родного, соціального, архітектурного) середовища і участь в його 

педагогізації; 

– надання можливості реалізуватись в найбільш значущих сферах 

життєдіяльності, враховуючи, що кожний учень неповторний, наділений 

від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями; 

– формування здорового способу життя закладу загальної 

середньої освіти, в якому переважають позитивні цінності, мажорний тон, 

динамізм чергування різноманітних життєвих фаз (яскраві події і 

повсякденність, святкування і буденність). 

Отже, ефективність потенціалу виховної системи, як феномену 

педагогічної дійсності, щодо самореалізації особистості, не викликає 

сумнівів. Провідною педагогічною ідеєю гуманістичної виховної системи 

є ставлення до особистості, як до найвищої цінності, створення умов для 

становлення та саморозвитку в атмосфері захищеності та педагогічної 

підтримки, що здатне забезпечити потребу в самореалізації особистості, як 

одну з ключових потреб, 

Діяльність виховної системи включає постановку цілей, створення 
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умов для самореалізації особистості, проектування нового стану системи, 

коректування освітнього процесу, об’єктивний аналіз його результатів, 

обґрунтування нових перспектив. 

Стаття не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Дослідження 

потребує проблематика проектування виховних систем, що відповідають 

вимогам сучасного етапу розвитку освітнього простору. 
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