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Увага до феномену саморозвитку зумовлена його визначальною роллю у життєдіяльності особистості, активним уключенням людини у процес власної життєтворчості. Оскільки, на ду-мку більшості сучасних науковців, основним джерелом розвитку виступають внутрішні супе-речності, то цей процес, по суті, є саморозвитком (саморухом). «Носієм» розвитку виступають складні відкриті системи, що самоорганізують-ся. Така позиція в українській психологічній нау-ці є сталою (Г. О. Балл, М. Й. Боришевський, В.В. Клименко, Г. С. Костюк, П. В. Лушин, С. Д. Максименко, М. В. Савчин, М.Л. Смульсон, Т. М. Титаренко, П. Р. Чамата та ін.). Проте і доте-пер існує термінологічна розбіжність і відмін-ність у тлумаченні різними вченими психологіч-ної сутності зазначеного феномену. Завданням статті є експлікація авторського визначення по-няття особистісного саморозвитку. Аналіз філософських, педагогічних та психо-логічних праць, присвячених досліджуваному феномену, показує, що саморозвиток може розг-лядатися (досліджуватися) у різних аспектах, а саме: як мета, засіб, явище, процес, стан, зміна, результат, підсумок тощо [6]. Саморозвиток розглядається як: саморух (Ф. Гегель, І. Кант, Г. Сковорода, Й. Фіхте, Ф. Шел-лінг), діяльність, внутрішня активність (В.І. Ан-дрєєв, Г.О. Балл, М.Й. Боришевський, Г.С. Костюк, 

Л.С. Рубінштейн, П.Р. Чамата), потреба (М.О. Бер-дяєв, І.С. Булах, С.Д. Максименко, Е.О. Помиткін, М.В. Савчин), здатність, характеристика (Є.І. Ісаєв, В.Г. Маралов, Н.І. Пов’якель, В.І. Слободчиков), змі-на (М. Гайдеггер, Ф. Енгельс, К. Маркс, С.Л. Франк, Н.Р. Бітянова, П.В. Лушин, М.К. Мамардашвілі, О.В. Суворов, Г.А. Цукерман,), процес (Я. Ко-менський, Дж. Локк, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо), механізм (З.С. Карпенко, Т.М. Титаренко, В.М. Ям-ницький), технологія (П.Ф. Каптерев, Ю.О. Ло-бейко, Г.К. Селевко, Т.В. Тихонова). Останній під-хід до визначення поняття «саморозвиток» зу-стрічається переважно у педагогіці. У психології найбільший інтерес становить безпосередньо процес саморозвитку як різною мірою усвідом-лена, самоконтрольована і самокерована актив-ність особистості – саморозвиток як психологіч-на й особистісна зміна. Таке багатоаспектне розуміння сутності дос-ліджуваного феномену, з одного боку, дозволяє змістовно його наповнити, а з іншого, – викли-кає необхідність упорядкувати існуючі дефініції саморозвитку і здійснити експлікацію визначен-ня, близького до нашого розуміння. Згідно з посткласичним системним підходом, усі поняття, що містять складову «само-», перед-бачають «щось, що йде з внутрішнього, щось самопричинне, що зсередини спонукається і ре-гулюється» [4, c. 8]. Так, наприклад, цінним для 
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нас є уточнення поняття активності людини з погляду її суб’єктності, самодетермінації, самоа-ктивності. Терміни «активність» і «самоактив-ність» сучасні науковці розглядають як близькі, проте нетотожні (М.Й. Боришевський). Аналізу-ючи змістове навантаження поняття «самоак-тивність», М.Й. Боришевський зазначає, що у ньому робиться більший акцент «… на внутріш-ній зумовленості, вмотивованості певних дій, поведінки індивіда, хоч і не принижується роль зовнішніх чинників» [9, c. 5]. У теоретичних напрацюваннях ми знаходимо низку підходів до визначення поняття самороз-витку особистості. Розглянемо їх. Психологічні поняття базуються на філософ-ських категоріях. У філософському словнику міс-титься трактування базового для поняття «саморозвиток» феномену «саморух» як філо-софської категорії. «Саморух – це рух, що має джерело, причину в самій рухомій речі» [12, с. 590]. Питання про джерела, детермінанти самороз-витку розглядається у [6]. Наголосимо на важли-вості самоактивності, яку вважаємо однією з сут-тєвих психологічних характеристик саморозвит-ку особистості. Очевидно, що тільки завдяки власній активності (тобто самоактивності) лю-дина може виконати природне завдання життя (і задовольнити природну потребу) – реалізува-ти свій особистісний потенціал, самоактуалізу-ватися, «стати всім, чим може» (К. Роджерс), осо-бистістю, здатною досягти цілісності Я, самото-тожності. Активність особистості становить вну-трішню передумову «саморуху діяльності та її самовираження» (О.М. Леонтьєв). Активність, яка передбачає ініціативність і відповідальність, робить людину суб’єктом власного життєвого шляху та особистісного саморозвитку. Отже, са-морозвиток можна розглядати як результат са-моактивності, самосуб’єктної дії особистості. Як правило, можна краще зрозуміти сутність поняття, якщо звернутися до його трактування в інших мовах. Наведемо етимологічне визна-чення терміну «саморозвиток». В англо-ро-сійському психоаналітичному словнику ми зна-ходимо два трактування поняття «само-розвиток»: саморозвиток (self-development) як спонтанний розвиток та саморозвиток (self-evolution) як розвиток через удосконалення вну-трішніх якостей [7]. У другому терміні робиться більший акцент на самотворенні особистості. Термін «self» перетворює об’єктний займен-ник у рефлексивний (порівн. her і herself). Реф-лексивний займенник означає, що об’єкт, на 

який спрямована дія, і суб’єкт цієї дії збігаються (наприклад, «він облив себе»). У цьому розумінні «self» означає особу, яка водночас здійснює дію і зазнає її. «Self» так само використовується як префікс на позначення тих видів діяльності, тих типів активності, у яких об’єкт є тим самим аген-том, що і суб’єкт. Наприклад, «self-love» – любов до себе; «self-promotion» – самопросування; «self-actualization» – самоактуалізація. Наведемо ще кілька термінів з англійської, які, на нашу думку, яскраво відображають ідею інтенціональності особистості, її саморозвитку. Самоактуалізація (the self-actualization) – тер-мін, похідний від першого кореня «self» і другого кореня «act». Великий Оксфордський тлумачний словник англійської мови дає цим кореням такі визначення: 1) the self – person’s nature, special qualities; one’s own personality: my former self, myself as I used to be – сутнісні особисті власти-вості та якості; 2) act – to do something; action-process of doing things – учинок, подвиг, діяль-ність, що має матеріальний результат; походить від латинського кореня «actus», що означає вчи-нок, діяльність. Похідними є: actuate – приводи-ти у дію, мотивувати; actualization – здійснювати на практиці задумане [1]. Термін «самореалізація» (self-realization) час-то є синонімом до термінів «реалізація своїх мо-жливостей» (self-fulfilment) і «самоактуаліза-ція» (self-actualization). Вони описують дуже бли-зькі явища: повну реалізацію наших справжніх можливостей (К. Хорні), прагнення людини до найбільш повного виявлення і розвитку своїх можливостей і здібностей (К. Роджерс), внутріш-ню активну тенденцію розвитку себе, щось на зразок істинного самовираження (Ф. Перлз), прагнення людини стати тим, чим вона може стати (А. Маслоу). Sel f -real izat ion –  самореалізація як розви-ток власних здібностей. Sel f -act ivity  –  мимовільна, самочинна дія-льність як діяльність внутрішньо мотивована, без допомоги ззовні; зміни, що відбуваються всередині істоти, проте не руйнують її ідентич-ність. Sel f -af f irmation –  самоствердження як ви-знання існування свідомого «Я». Sel f -help –  самодопомога як моральне само-вдосконалення. Останній термін яскраво засвід-чує роль саморозвитку у збереженні життєстій-кості і психологічного здоров’я особистості [7]. Наведені терміни в англомовних джерелах використовуються як близькі за значенням до терміну «саморозвиток». 
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Підсумовуючи теоретичні напрацювання нау-ковців феноменологічного напряму (Дж. Бьюд-женталь, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл), мож-на дати такі визначення поняття саморозвитку особистості, спираючись на Оксфордський тлу-мачний словник з психології: 
Саморозвиток – зростання Я, рух до емоцій-ної та когнітивної зрілості чи (за моделлю А. Маслоу) – поступальний рух до самоактуаліза-ції [10]. В обох цих визначеннях чітко простежу-ється природно задана спрямованість самороз-витку особистості на шляху до її максимального вдосконалення. Близьке до цього розуміння саморозвитку ми знаходимо у розробках понятійного апарату ак-меології – науки про закономірності і шляхи осо-бистісного і професійного самовдосконалення людини. З позицій акмеології, саморозвиток мо-жна розуміти як: тенденцію до саморозкриття і саморозгортання творчого потенціалу людини; свідомий процес самовдосконалення з метою ефективної самореалізації на основі внутрішньо значущих устремлінь і зовнішніх впливів; цілес-прямовану, багатоаспектну самозміну, що слугує меті максимального духовно-морального і дія-льнісно-практичного самозбагачення, самороз-гортання та самоздійснення [3]. Зіставимо підходи до особистісного зростан-ня і його підсумків у теорії самоактуалізації й акмеології. За визначенням, акме означає досягнення людиною у житті своєї головної «вершини», зрі-лості, яка є гармонійним поєднанням, результа-том розвитку людини як індивіда, як особистос-ті, як суб’єкта діяльності та індивідуальності. На відміну від теорії самоактуалізації, тут робиться наголос на досягненні визнаного успіху у певно-му соціально значущому виді професійної діяль-

ності, підкріпленого зовнішніми та експертни-ми оцінками. В акмеології існує чітке розуміння того факту, що служіння суспільству можливе тільки у конкретній формі на конкретній посаді в одному з існуючих у певному суспільстві у пев-ний час соціальних інститутів, підприємств. Мо-жна сказати, що через експертну зовнішню оцін-ку тут здійснюється оцінювання особистості людини за суспільно значущими результатами її діяльності. Основні проблеми в акмеологічному підході виникають при надмірному акценті на ситуаційних, зовнішніх обставинах життєвого шляху людини. Усі події життєвого шляху у теорії самоактуа-лізації описуються не «ззовні», з позиції зовніш-нього спостерігача, а «зсередини», «від першої 

особи», з боку індивіда, який живе і діє у своїй соціальній ситуації. У теорії самоактуалізації передбачається, що висновок про досягнення своєї головної вершини життєвого шляху усвідо-млено робить сама людина у процесі самореалі-зації. Висновок про рівень самоактуалізації до-зволяє людині усвідомлено переключитися з егоїстичної позиції переважної турботи про себе і свій саморозвиток на альтруїстичну позицію турботи про інших людей і суспільний розвиток. Цьому переключенню передує зміна у системі цінностей індивіда, поява у нього уявлення що-до наявності узагальненого смислу всього його життя, який надбудовується над ситуативно зу-мовленими смислами. Основні проблеми у теорії самоактуалізації виникають у зв’язку з надмір-ною зосередженістю на внутрішніх детермінан-тах розвитку особистості людини [6]. Ми вважаємо, що акмеологічний і гуманістич-ний погляди на саморозвиток людини є несупе-речливими і взаємодоповнювальними. У контексті акмеологічних поглядів самороз-
виток – це цілеспрямований процес «розгор-
тання» вже наявних, проте «згорнутих» до пев-
ного часу задатків, здібностей, умінь, якостей чи 
«зародження» і становлення властивостей і яко-
стей, яких раніше не було [3]. Саморозвитку при-таманні доцільна (тобто виправдана – С.К.) внут-рішня активність й усвідомлена спрямованість на розгортання і вдосконалення значущих для особистості властивостей, сторін, якостей (заданий вектор саморозвитку – С.К.). Практика свідчить, що об’єктом саморозвит-ку можуть виступати соціально та психологічно непродуктивні, неефективні якості. А отже, век-тор саморозвитку залежить від сформованості екзистенціальної сфери особистості, рівня її ду-ховності. У випадку, коли внутрішньою метою–ідеалом саморозвитку виступає самоздійснення, саморозвиток перетворюється на спеціальну духовну діяльність, спрямовану на реалізацію свого внутрішнього потенціалу, оскільки самоз-дійснитися людина може тільки у ході самороз-витку. У цьому випадку визначення саморозвит-ку може набути більш глибокого сутнісного ха-рактеру. Саморозвиток як процесуальна сторона само-здійснення може розглядатися як пріоритетна зміна глибини цілісного особистісно-діяльніс-ного стану людини, у ході котрого саморозкри-вається, оновлюється і вдосконалюється її духо-вна сутність: розширюється сфера відносин з різними сторонами життя і, в остаточному підсу-мку, досягаються вищі плани буття. Це можливо 
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тільки у результаті глибинної, сутнісної роботи зі своєю особистістю, тобто осмислення істин-них, справжніх, автентичних цілей свого життя, а потім їхнє означення через розвиток якісних, основних засад власної особистості та індивідуа-льності [6]. У цьому випадку можна говорити про саморозвиток як про творчість і форму екзи-стенціального розкриття людини, а ключовими моментами самозміни вважати автентичність і трансцендентність як системні якості особисто-сті. В інших сучасних джерелах ми знаходимо дещо відмінне трактування поняття саморозви-тку особистості. Так, у «Психологічному глосарії: Психічне здоров’я і захисні механізми особистос-ті» наявне таке визначення: саморозвиток – сві-дома зміна чи збереження у незмінному вигляді Я-самості обраними особистістю способами. Як бачимо, у цьому визначенні саморозвитку надається роль гомеостазу, засобу підтримки незмінності Я-самості особистості, її психологіч-ного здоров’я у світі, що змінюється (у цьому випадку про саморозвиток можна говорити як про адаптаційну стратегію, роблячи акцент на його функції саморегуляції та самоорганізації). Така точка зору знайшла відображення у кон-груентному підході до розуміння досліджувано-го феномену, основна ідея котрого полягає у то-му, що функція саморозвитку – це гармонізація відносин із собою та з навколишнім світом (К.Я. Вазіна, М.К. Мамардашвілі, К. Обуховський, О.В. Суворов). Зазначимо, що і у цьому визначен-ні саморозвиток подається як свідома і керована діяльність особистості. Заслуговує на увагу думка Р.Н. Файзулліна, який вважає, що самовиховання і саморозвиток можуть бути представлені як безперервне роз-ширення обсягу і змісту самосвідомості, тобто включення у сферу свідомого все більшої кіль-кості життєвих функцій людини, її звичок і пси-хічних станів [11]. Такий погляд на саморозви-ток знаходимо у працях: М. Гайдеггера, Ф. Ен-гельса, К. Маркса, Г. Маркузе, М.О. Бердяєва, В.П. Зінченка, І.Д. Єгоричева, Л.В. Клімова, М.К. Мамардашвілі, О.В. Суворова, С.Л. Франка, Г.А. Цукерман. Близьким до нашого розуміння є визначення саморозвитку як оволодіння можливостями, що пропонує людині життя (Х. Ортега-і-Гассет, Дж. Фейдімен, Р. Фрейгер, Р.Дж. Хевігхерст, В.В. Знаков, Д.О. Леонтьєв). За Х. Ортега-і-Гассетом, «жити – це означає перебувати у колі певних можливостей...» [8, с. 151]. На думку Р.Дж. Хевігхерста, завдання розвитку – це опану-

вання груп проблем, вимог та життєвих ситуа-цій, що породжуються біологічним розвитком, соціальними очікуваннями і власними діями людини. Проблеми змінюються протягом життя і скеровують розвиток, надаючи йому сили і на-повнення [6]. Звідси випливає визначення само-розвитку як особливої психічної активності су-б’єкта, спрямованої на світ, на визначення зна-чущого і незначущого у ньому, на аналіз і синтез і, як підсумок, продуктивне особистісне зростан-ня (Б.Г. Ананьєв, М.Й. Боришевський, Г.С. Кос-тюк, Т.М. Титаренко, Л.С. Рубінштейн). Акцентування на керованості процесу влас-них змін знаходимо у теоретичних викладках психологів у руслі суб’єктно–діяльнісної паради-гми. Так, одними з перших дали визначення са-морозвитку й описали його відмінні ознаки В.І. Слободчиков та Є.І. Ісаєв. Згідно з їхнім підхо-дом, саморозвиток – це фундаментальна здат-ність людини ставати і бути справжнім суб’єк-том свого життя, робити власну життєдіяльність предметом практичного перетворення. Як бачимо, в останньому визначенні дослі-джуваного феномену наголошується на авторст-ві, суб’єктності людини у процесі власної життє-діяльності. Проте більшою мірою воно акцентує авторство щодо власного життя, а не власної особистості, тобто саморозвиток розглядається як життєтворчість у процесі життєдіяльності і, як результат, самопобудова особистості. Отже, як ключовий момент у трактуванні самозміни розглядається життєдіяльність особистості, що робить її іншою суттєвою характеристикою са-морозвитку. Життєдіяльність ми визначаємо як сукуп-ність усіх видів соціальної діяльності, поведінки і відносин певного суб’єкта [6]. С.Л. Рубінштейн, розглядаючи особистість як інтегративну сут-ність, яка формується, виявляється і розвиваєть-ся у діяльності, підкреслював, що особистість – не просто суб’єкт діяльності, а набагато ширше – суб’єкт життя. Як суб’єкт життєдіяльності, осо-бистість завжди включена у систему відносин, які за своєю широтою, інтенсивністю і рівнем значно відрізняються від системи відносин у рамках будь-якої діяльності. Тому життєдіяль-ність для кожної людини є джерелом багатющо-го особистого досвіду і контекстом для будь-якої сфери діяльності. Очевидно, що на рівні особистості саморозви-ток людини у процесі життєдіяльності відбува-ється за рахунок формування та розвитку ново-утворень різного рівня. Формування певних но-воутворень, їхнє закріплення як особистісних 
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якостей приводить до руйнування однієї соціа-льної ситуації розвитку і зумовлює виникнення іншої, адекватної новому психологічному виду особистості. Відтак, інша важлива характеристи-ка саморозвитку – життєдіяльність особистості. У цьому випадку про саморозвиток можна гово-рити як про прояв життєтворчої активності (у термінах В.М. Ямницького). Ми згодні з тим, що у процесі життєдіяльнос-ті людина творить своє життя, проте, перш за все, на наше переконання, вона творить себе. Аналізуючи напрацювання сучасних українсь-ких науковців, ми знаходимо розуміння самороз-витку особистості, близьке до наших поглядів. Так, на думку М.Й. Боришевського, саморозви-ток означає насамперед певне перетворення людиною змістових і функціональних структур своєї психіки – керівної підсистеми її взаємодії зі світом [2]. Якщо цей процес відбувається усвідо-млено і цілеспрямовано, то у цьому випадку осо-бистість можна вважати суб’єктом власного са-морозвитку. За нашим визначенням, особистісний саморо-
звиток – це свідома, цілеспрямована і самокеро-
вана активність особистості, мета якої полягає 
у самозміні в позитивному напрямі, що і забезпе-
чує особистісне зростання, самовдосконалення. Як свідчить теоретичний аналіз, процес само-розвитку – як сутнісна форма буття людини – починається разом із життям і розгортається всередині нього (В. І. Слободчиков). Проте люди-на довгі роки (а іноді й усе життя) може і не бути суб’єктом власного розвитку, тим, хто ініціює і скеровує цей процес. Актуалізований, усвідомле-ний і керований саморозвиток людина може здійснювати тільки тоді, коли вона свідомо по-чинає ставити цілі щодо самопізнання, самовдо-сконалення, самореалізації, визначає перспекти-ви того, до чого вона рухається, чого домагаєть-ся, що бажає чи, навпаки, не бажає змінювати у собі, тобто усвідомлює, об’єктивізує і перетво-рює власні особистісні характеристики і способи взаємодії зі світом. Відтак, саморозвиток як су-б’єктна діяльність передбачає наявність чітко усвідомлених цілей власного перетворення; ці-лісної Я-концепції (самосприймання, самостав-лення) і концепції свого життя (образ світу й індивідуальні способи взаємодії з ним) та особи-стісних настанов – готовності до саморозвитку (усвідомлення вектору змін, динаміки образу «Я», свободи вибору і відповідальності за нього). З викладеного стає очевидним, що саморозви-ток, як усвідомлений і самокерований процес особистісних змін, є функцією самосвідомості, а 

рівень її розвитку є третьою важливою характе-ристикою саморозвитку особистості. Це перед-бачає певний рівень усвідомленості і рефлексив-ної опрацьованості внутрішнього і зовнішнього світу особистості. Дійсно, для аналізу саморозвитку найбільш загальним, поряд із поняттям «розвиток» є по-няття «життєдіяльність» як безперервний про-цес визначення мети, діяльності та поведінки людини, оскільки лише у контексті життєдіяль-ності може здійснитися особистісний самороз-виток. Людина з раннього віку – з моменту виок-ремлення свого Я з навколишнього світу і фор-мування образу «Я» (М. Й. Боришевський) – стає суб’єктом власної життєдіяльності, тому що по-чинає ставити цілі, підкорятися власним бажан-ням і прагненням з урахуванням вимог інших, тобто проявляти власну, різною мірою внутріш-ньо детерміновану самоактивність, інтенціо-нальність. Проте на ранніх етапах онтогенезу індивід актуалізує, розгортає свої можливості переваж-но несвідомо, спонтанно. Свідомий саморозви-ток можливий лише на певному рівні розвитку свідомості та самосвідомості індивіда на основі самовизначення, самоідентифікації [2]. Так, у підлітковому віці дитина вже може стати суб’єк-том не тільки своєї життєдіяльності, а й саморо-звитку. Стосовно проблеми саморозвитку здат-ність до особистої ініціативи у цьому віці поши-рюється на організацію самопізнання і самови-ховання. Однак, якщо у підлітковому віці само-виховання має фрагментарний характер (фор-мування у собі окремих рис, властивостей і якос-тей), то вже у юнацькому віці перегляду підля-гає особистість у цілому. Враховуючи актуаль-ність потреби у самовизначенні і саморозвитку у юнацькому віці та можливості їх здійснювати на основі достатньої зрілості всіх складових самос-відомості, констатуємо, що для становлення су-б’єкта саморозвитку саме юнацький вік є сенси-тивним. Таким чином, теоретичний аналіз проблеми саморозвитку особистості дозволив визначити поняття і виокремити суттєві характеристики особистісного саморозвитку: життєдіяльність як неперервний процес самотворення, самовдоско-налення і самореалізації; особистісну активність як джерело саморозвитку; розвиненість самосві-домості особистості. Зазначені суттєві характе-ристики пояснюють, зумовлюють, спрямовують саморозвиток як актуалізований, усвідомлений і самокерований процес прогресивних особистіс-них змін. Нами побудована теоретична модель 
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саморозвитку особистості [5, с. 19; 6, с. 155], а також з’ясовані закономірності становлення су-б’єкта саморозвитку [5, с. 21–22; 6, с. 188–189]. Урахування встановлених соціально-психологіч-них чинників та закономірностей у навчально-виховному процесі впродовж дитячо-юнацького віку сприятиме активізації становлення особис-тості як суб’єкта саморозвитку. 
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