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Соціально-економічні та політичні реформи у незалежній Україні, посилюють вплив 

загальноосвітньої школи, особливої значущості набуває потреба у вихованні активного 

громадянина, відповідальної, творчої особистості, здатної до самовиховання і 

самовдосконалення, спроможного самореалізуватися і направити свій потенціал на розвиток 

суспільства. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законі 

України "Про освіту", Концепції громадянського виховання особистості  визначається 

завдання підготовки вчителя до особистісного самовдосконалення учнів через надання їм 

знань, умінь і навичок для подальшого їх застосування в різних сферах суспільного життя. 

Зрозуміло, цей процес має бути забезпечений як теоретично, так і практично. Тому 

дослідження проблеми підготовки вчителя до особистісного самовдосконалення учнів є 

актуальним і невідкладним завданням. 

Пошук ефективних шляхів особистісного самовдосконалення – проблема 

міждисциплінарна. Упродовж останнього десятиліття з'явилися численні дослідження, у 

яких розглядаються різні аспекти діяльності учителів: проблема формування особистості 

вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки (О.О. Абдуліна, В.М. Білозерцев, 

О.О. Мороз). У наукових дослідженнях обґрунтовується діалектична єдність особистісного 

та професійного аспектів самовдосконалення (І.Д. Донцов, В.Ф. Тертична), підкреслюється 

зв'язок самовдосконалення з творчістю, суб’єктністю, самореалізацією людини 

(М.О. Бердяєв, А.Х. Маслоу, В.С. Соловйов, С.Л. Франк, Е. Фром), самовдосконалення 

розглядається, як найвища форма усвідомленого саморозвитку (О.О. Ухтомський). Проте 

подальшого розгляду потребує проблема теоретичних та практичних засад підготовки 

вчителів до особистісного самовдосконалення учнів. 

Як і будь-який науково-теоретичний об’єкт, окреслена проблема потребує вивчення 

певного комплексу категорій і понять, серед яких ключовою є категорія "особистісне 

самовдосконалення". Базовим завданням нашого дослідження стало визначення змістової 

характеристики зазначеного поняття. 

Спираючись на дослідження науковців визначимо, що самовдосконалення є процесом 

усвідомленим, цілеспрямованим, постійним, систематичним, самостійним, ініціативним, 

творчим, планомірним, повсякденним, багатоаспектним, цілісним, особистісним, 

надзвичайно індивідуальним, динамічним, що здійснюється осмислено та ґрунтується на 

творчому ставленні до себе. 

Разом з тим, самовдосконалення розглядають як явище соціально-особистісне, оскільки 

воно завжди є результатом усвідомлення взаємодії людини з конкретним соціальним 

середовищем, в ході якого вона реалізує потреби вироблення у себе таких особистісних 

якостей, які дають успіх у діяльності та взагалі у житті. 

На перший погляд, уже сама частка "само" вказує на його особистісну спрямованість. 

Однак, як зазначає ряд авторів, частка "само" окреслює лише наявність процесу 

самоактивності особистості [1, с. 29]. Введення ж поняття "особистісне самовдосконалення" 

окреслює можливість визначення змістового наповнення цієї самоактивності або активності 

особистості, її самотворення, що здійснюється через самопізнання і саморегуляцію, 

формування суб’єктом себе як особистості [2, с. 19]. 

Уточнюючи, зазначимо, що активність суб’єкта (самоактивність), являє собою здатність 

мобілізувати свої власні можливості й визначати способи досягнення цілей – реалізувати їх у 

діяльності [2, с. 27]. Таким чином, доповнення поняття "самовдосконалення" означальним 

терміном "особистісне" дає можливість підкреслити першорядну роль самого суб’єкта щодо 

актуалізації власних можливостей подальшого поступального руху в системі суспільних 



відносин. 

В основу конструювання поняття "особистісне самовдосконалення" відповідно до мети 

та завдань нашого дослідження покладемо поняття "особистість". 

Теоретичний аналіз поняття "особистості" як категорії є достатньо складним, оскільки 

воно є базовим для кількох галузей знання: філософії, соціології, психології, педагогіки. Крім 

того, в ході дослідження зазначена категорія може ставати як об’єктом, так і суб’єктом 

вивчення, тому змінність її сутності впливає на змінність характеристик та категоріальних 

ознак. 

На думку К.К. Платонова, особистість – це людина, як носій свідомості [3]; за 

Б.Г. Ананьєвим, особистість – це суб’єкт суспільної поведінки й комунікації [4, с. 74]; 

К. Ясперс стверджував, що "індивід називають особистістю в тому випадку, коли він 

наділений почуттям самодостатнього існування, почуттям власного, неподільного Я" [5]. 

Комплексний аналіз категорії особистості можна віднайти в наукових працях 

А. Адлера, якого вважають засновником індивідуальної психології. Учений розглядав 

особистість як частину соціальної системи, взаємопов’язану з іншими частинами-

особистостями, в результаті чого формується стиль особистості (Lifestyle). А. Адлер вводить 

також поняття особистої концепції світу, яка розвивається способом аперцепції 

(суб’єктивного сприйняття оточуючої дійсності) [6, P. 92]. Важливим є положення теорії 

А. Адлера стосовно соціального інтересу особистості, її здатності співпрацювати і, 

насамперед, поняття "Я" (self) як стилю життя індивіда, побудованому на засадах 

холістичності (філософська течія про співвідношення частини та цілого, що визначає якісні 

пріоритети цілого по відношенню до його частин) [6]. 

Структуруючи категорію особистості, виокремлює в ній ряд компонентів К. Роджерс. 

Розглядаючи "Я" як, насамперед, процес становлення особистості, К. Роджерс суперечить 

тим представникам гуманістичної психології, які визначали "Я" як незмінну серцевину 

сутності особистості, вважаючи натомість, що "Я" якраз і є змінною величиною, яка завдяки 

таким трансформаціям спричиняє розвиток особистості [7, с. 220]. Він вводить також 

поняття "повноцінно функціонуючої особистості", яка знаходиться в процесі зміни і має 

кілька провідних параметрів: відкритість для переживань, відчуття нинішнього моменту 

розвитку, віра в свої внутрішні мотиви й інтуїтивну оцінку [7, с. 188-189]. 

Труднощі, що супроводжують процес становлення особистості відтворює в своїх 

працях Е. Еріксон. На його думку, розвиток особистості має включати певні стадії, перехід 

через які відбувається стрибкоподібно або ж в стані конфлікту [8, с. 90]. Загалом можна 

дійти висновку, що категорія особистості окреслює особливості, якості, стани індивіда, 

зумовлені його предметною діяльністю й особистісними комунікативними зв’язками та 

взаємодіями. 

Дійсно, за соціологічним підходом, до пояснення поняття особистості можна підійти з 

двох точок зору: 

• нормативної, згідно якої можна визначити найсуттєвіші ознаки, яким відповідає 

ідеальна особистість, як-от: світогляд, духовність, моральність; 

• функціональної, за якою є можливість виявити ознаки особистості як суб’єкта 

життєдіяльності (статуси, ролі, спрямованість особистості) [9]. 

Оскільки у роботі досліджується проблема особистісного самовдосконалення учнів, то 

більш доречним, на наш погляд, буде вивчення процесу самовдосконалення через її 

властивості та якості особистості, оскільки статуси та соціальні ролі дитини у її житті є 

другорядними.  

За висловом С. Рубінштейна, "властивості особистості ніяк не зводяться до її 

індивідуальних особливостей. Вони вміщують і загальне, й особливе, й одиничне"[10, c. 56]. 

Засновник відомої "теорії поля" К. Левін також вважає, що поняття особистості не можна 

відділяти від поняття особистісних якостей, оскільки лише тоді можна претендувати на 

системний підхід до вивчення феномена особистості [11, c. 253]. 

Таким чином, аналіз філософської та психолого-педагогічної наукової літератури, 



завдання досліджуваної проблеми дають можливість визначити особистість як цілісність 

ознак людини, яка вміщує його індивідуально-психологічні й соціальні характеристики. 

Поняття "особистість" пов’язано з категорією самовдосконалення через філософською 

категорію "самості", яка як раз і визначає численні "самопроцеси": самовдосконалення, 

саморозвиток тощо [12]. Розвиток же особистісних якостей формується на підставі 

діяльнісного ставлення до світу.  

На думку Е.А. Коваленка особистісне самовдосконалення це така усвідомлена форма 

саморозвитку, де індивід ставить за мету змінити себе власними зусиллями, де особистість 

виступає одночасно, як суб’єктом цілеспрямованої діяльності, так і її об’єктом, що необхідно 

змінити за допомогою цієї діяльності. Ми погоджуємося з висновком автора про те, що 

особистісне самовдосконалення є вищою формою саморозвитку та здійснюється в моральній 

системі координат як засіб самотворення, що потребує моральної (етичної) рефлексії, 

творчого виходу особистості у всій її цінності за межі дійсного [13, c. 7]. 

Особистісне самовдосконалення розглядають як оволодіння способами діяльності у 

власних інтересах з використанням власних можливостей, що виражається у неперервному 

самопізнанні, розвитку необхідних сучасній людині якостей, формування культури мислення 

та поведінки. Виходячи з цих міркувань, можна зробити висновок, що особистісне 

самовдосконалення – це така робота над собою, яка передбачає усвідомлений розвиток своїх 

(власних) здібностей, свідоме прагнення удосконалення свого (власного) особистісного 

потенціалу, формування здатності до самопізнання, самопроектування, самореалізації в 

процесі цілеспрямованої творчої самостійної діяльності та супроводжується прийняттям 

рішень. 
Література: 

1. Словник української мови / [за ред. І.К. Білодіда]. – К.: Наукова думка, 1978. – Т. 9. – 920 с. 

2. Краснощок І.П. Особистісна самореалізація майбутнього вчителя у навчально-виховному середовищі 

педагогічного університету: дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Краснощок Інна Петрівна. – Кіровоград, 

2002. – 213 с. 

3. Платонов К.К. Структура и развитие личности / Платонов К.К. – М.: Наука, 1986. – 255 с. 

4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Ананьев Б.Г. – [изд. 3-е]. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с. 

5. Ясперс К. Общая психопатия / Ясперс К.; [пер. Л.О. Акопян]. – М.: Практика, 1997. – 1053 с. 

6. Adler. A The individual psychology of Alfred: A systematic presentation in selections from his writings (H.L. 

Ansbacher & R.R. Ansbacher, Eds.) / . – New York : Harper & Row, 1956. – 218 p. 

7. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. / Роджерс К.Р.; [пер. с англ.]; общ. ред и 

предисл. Исениной Е.И. – М.: Издательская группа "Прогресс", "Универс", 1994. – 480 с.  

8. Эриксон Э.Г. Детство и общество / Эриксон Э.Г.; [пер. с англ. и науч. ред. А. А. Алексеев] – СПб.: 

Летний сад, 2000. – 592  с. 

9. Лукашевич М.П. Соціологія економіки: [навч. посіб.] / Лукашевич М.П.: – К.: Знання, 1999. – 112 с. 

10. Абульханова-Славская К.А. Философско-психологическая концепция С.Л. Рубинштейна / 

К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинская. – М.: Наука, 1989. – 243 с. 

11. Левин К. Динамическая психология / Левин К. – М.: Смысл, 2001. – 572 с. 

12. Фрейджер Р. Теории личности и личностный рост [Електронный ресурс] / Роберт Фрейджер, Джеймс 

Фейдимен. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/freydjer/index.php. – 12.09.2011. 

– Загол. с экрана.  
13. Коваленко Е.А. Ціннісна природа усвідомленого саморозвитку особистості: соціально-філософський 

аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 "Соціальна філософія та 

філософія історії" / Е.А. Коваленко. – Харків, 2005. – 16 c. 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/freydjer/index.php

