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Теоретичнi основи дослiдження проблеми
самовиховання особистостi в психологiї
Цикалюк А. Ю.
Анотацiя. У статтi представлено теоретичний аналiз проблеми
самовиховання особистостi як психологiчного феномену. Визначено
поняттєво-категорiальний апарат та розкрито деякi сутнiснi
особливостi процесу самовиховання. Виявлено структуру та динамiку
процесу самовиховання в контекстi категорiї самосвiдомостi.
Пiдкреслюється роль самопiзнання, саморегуляцiї, самоставлення
та самоповаги у напрямку позитивних трансформацiй особистостi.
Встановлено, що процеси самовиховання i саморегуляцiї являють
собою свiдому практичну дiяльнiсть, спрямовану на бiльш повну
реалiзацiю людиною себе як особистостi. Окреслено перспективи
подальших дослiджень.
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Постановка проблеми. В умовах розвитку сучасного суспiльства
доволi актуальною є потреба в освiчених, вихованих членах суспiльства,
якi б мали свiдому громадянську позицiю, були готовi вносити вклад в
розбудову нашої держави, сприяли розвитку моральних та культурних
цiнностей людства. Тому на даний час перед освiтою гостро постала
проблема виховання гiдного поколiння, яке б постiйно прагнуло до
саморозвитку та самовдосконалення.
Проблема самовиховання залишається однiєю з актуальних проблем
сучасної психологiї та педагогiки. До її всебiчного вивчення призводять
не лише потреби науки у розробцi цiлiсних моделей самовиховання,
виявлення умов та технологiй ефективних самоперетворень, але i
запити суспiльства, адже у природi людини закладено величезний
потенцiал прагнень до досконалостi, бажання вiдповiдати взiрцям
соцiальної поведiнки. Незважаючи на достатню кiлькiсть наукових
наробок, проблема виховання та самовиховання характеризується
вiдсутнiстю системного аналiзу, а тому i досi є актуальною.
Мета статтi полягає у визначеннi теоретико-методологiчних засад
дефiнiцiї «самовиховання», виявленнi деяких структурно-динамiчних
особливостей феномену в контекстi проблем самосвiдомостi особистостi.
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Викладення основного матерiалу дослiдження. Проблема
самовиховання є центральним предметом сучасної психологопедагогiчної науки, яка дослiджує рiзноманiтнi аспекти даного
феномену. В даному контекстi заслуговують на увагу роботи
Ю. Орлова [8], С. Карпенчук [4], О. Ковальова [5], А. Рувинського [11],
I. Беха [2], С. Рубiнштейна [10] та iнших. Великий внесок у
розробку теоретичних засад самовиховання, розумiння його змiсту
та iндивiдуально-психологiчної специфiки, зробили дослiдження
А. Арета [1], О. Кочетова [6], В. Ковальова [5], В. Синельнiкова [12]
та iн. Здiйснений теоретичний аналiз психологiчної лiтератури
виявив широке концептуальне поле поняття «самовиховання».
За визначенням П. Блонського, самовиховання — це свiдома
дiяльнiсть, спрямована на якомога повнiшу реалiзацiю себе як
особистостi [3, с. 248]. Автор зазначає, що самовиховання розглядається
як управлiння суб’єктом своєю дiяльнiстю, спiлкуванням, поведiнкою,
переживаннями, спрямованими на змiну своєї особистостi вiдповiдно до
усвiдомлених цiлей, iдеалiв i переконань. Головна мета самовиховання,
за автором, — це прагнення до самовдосконалення, культивацiя в
собi необхiдних рис та якостей [3, с. 249]. Базуючись на активiзацiї
механiзмiв саморегуляцiї, самовиховання П. Блонський припускає
наявнiсть ясно усвiдомлених цiлей, iдеалiв, особистiсних смислiв, якi
сприяють виникненню «iдеального Я». В контекстi онтогенезу, як
зауважує П. Блонський, самовиховання — вiдносно пiзнє надбання
психiчного розвитку, пов’язане з певним рiвнем самосвiдомостi,
критичного мислення, здатностi й готовностi досамовизначення, та
саморозкриття [3, с. 250]. Воно ґрунтується на адекватнiй самооцiнцi,
що вiдповiдає реальним здiбностям людини, критичному аналiзi
своїх iндивiдуальних особливостей i потенцiйних можливостей. В
мiру пiдвищення ступеня усвiдомленостi, самовиховання стає все
бiльш значимою силою саморозвитку особистостi; знаходиться в
нерозривному взаємозв’язку з вихованням, не тiльки пiдкрiплюючи,
але i розвиваючи процес формування особистостi.
На думку В. Синельнiкова, самовиховання — це свiдома, планомiрна,
систематична робота над собою з метою удосконалення або формування
нових якостей власної особистостi, необхiдних для подальшого
саморозвитку [12, с. 35]. Основними принципами самовиховання,
за автором, виступає: єднiсть виховання та самовиховання;
цiлеспрямованiсть; цiннiсна спрямованiсть, вмотивованiсть тощо.
Серед основних iндивiдуально-психологiчних передумов ефективного
самовиховання, автор видiляє: систему переконань, розвинуту
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самосвiдомiсть та самокритичнiсть; потребу у самовдосконаленнi,
установку на змiни як психологiчну готовнiсть до активної,
цiлеспрямованої i систематичної роботи над собою, навички
самоконтролю i т. д. [12].
В дослiдженнях А. Арета, самовиховання iнтерпретується з точки
зору внутрiшньої освiтньо-виховної роботи особистостi над собою,
яка характеризується свiдомим характером [1, с. 67]. Самовиховання
передбачає цiлеспрямовану участь людини у всебiчному розвитку
власної особистостi. При цьому людина прагне сама визначити свою
мету, наповнену особистiсним сенсом, i досягти її. Це дiяльнiсть,
що є засобом самореалiзацiї, здiйснювана за власним бажанням,
усвiдомлено, на рiвнi певних свiтоглядних установок. Її ефективнiсть
залежить вiд ступеня зацiкавленостi, мотивацiї, спрямованої на
задоволення рiзноманiтних матерiальних, соцiальних i духовних
потреб. Самовиховання починається з того часу, коли людина починає
усвiдомлювати себе як особистiсть, починає розумiти норми та
вимоги суспiльства, власнi потреби i може правильно оцiнювати свої
вчинки [1, с. 25–28].
Не менш цiкавим є тлумачення самовиховання, що надає
Ю. М. Орлов. Автор вважає, що самовиховання — це цiлеспрямована
активнiсть, яка забезпечує гармонiйне та повноцiнне життя iндивiда у
суспiльствi [8, с. 78]. Це не особливе заняття, яке обирає людина, так
як вона обирає професiю, це певний тип вiдношень, вчинкiв, дiй до
того iдеалу, який сформувався в ходi iндивiдуального розвитку [8,
с. 79]. Головною метою самовиховання є досягнення внутрiшньої
гармонiї, пошук сенсу життя, вирiшення проблем самоактуалiзацiї
i самореалiзацiї потенцiйних можливостей у суспiльному життi.
Процес самовиховання, як система виховних заходiв, спрямованих на
формування всебiчно i гармонiйно розвиненої особистостi включає
наступнi етапи: визначення сукупностi рис i якостей особистостi,
якi слiд у себе сформувати; вивчення власних iндивiдуальних
особливостей, рис характеру, якi потребують виховних впливiв;
визначення недолiкiв,якi потрiбно перебороти; складання та реалiзацiя
програми самовиховання; самостiйна робота над собою [8].
Самовиховання, як одна з вищих форм саморозвитку людини,
розглядалась в працях В. Лозового. Автор зазначає, що це «. . . є
вiдносно вiдособлена дiяльнiсть, свiдомо передбачена i керована
суб’єктом з метою досягнення результатiв, необхiдних для забезпечення
iнших життєвих процесiв i дiяльностей» [7, с. 12]. У своїй монографiї
«Теорiя самовиховання» Л. Рувiнський характеризує самовиховання
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як «дiяльнiсть людини з метою змiни своєї особистостi» [11, с. 15].
Дослiдник зауважує, що мотивами самовиховання є бажання
вiдповiдати iндивiдуально сформованому взiрцю, потреба дiяти згiдно з
нормами загальнолюдської моралi та соцiальними вимогами, розумiння
необхiдностi особистiсного зростання тощо. Самовиховання, як
психологiчне переформатування особистостi є завжди цiлеспрямованою
дiяльнiстю, яка мотивується внутрiшньою потребою людини
вдосконалювати себе, i яка у свою чергу народжується у результатi
суперечностей мiж бажаннями i можливостями. Великого значення
в процесi досягнення мети самовиховання та здолання труднощiв
надається вольовим механiзмам. Саме воля виступає як основний
механiзм процесу самовиховання, в поєднаннi з потребами сприяє
наближенню суб’єкта до визначеного iдеалу. Вона забезпечує
саморегуляцiю внутрiшнього свiту людини згiдно зовнiшнiм умовам,
забезпечує керування психiчними станами та змiну дiяльностi
у зв’язку з обставинами. Динамiка процесу самовиховання, за
автором, складається з наступних етапiв: 1) визначення в собi
недолiкiв; 2) створення iдеалу (взiрця), до якого варто прагнути; 3)
аналiз свого характеру, позитивних рис, що допоможуть усунути
недолiки; 4) визначення задач самовиховання; 5) складання програми
самовиховання: розробка режиму, комплексу вправ тощо; 6) практична
реалiзацiя програми; 7) оцiнка здiйсненої роботи, аналiз перемог i
невдач [11, с. 16–20].
В роботах I. Д. Беха самовиховання розглядається як «систематична
i цiлеспрямована дiяльнiсть особистостi, орiєнтована на формування
i вдосконалення власних позитивних якостей та подолання
негативних» [2, с. 72]. Вчений додає що, «свiтовий соцiальноiсторичний досвiд дозволяє визначити головну мету самовиховання як
формування гармонiйно i всебiчно розвиненої особистостi, пiдготовленої
до iнiцiативної соцiальної i професiйної дiяльностi в сучасному
суспiльствi» [2, с. 73]. Цiлi самовиховання визначають його змiст,
методи та засоби, оптимальна дiя яких має забезпечити очiкуваний
результат.
Дослiджуючи питання структурної органiзацiї самовиховання,
науковцi зазначають про iснування iндивiдуально-психологiчної
системи, що складається з трьох компонентiв: пiзнавального
(самопiзнання),
емоцiйного
(самоставлення)
та
вольового
(саморегуляцiя) [2].
Як зазначає С. Л. Рубiнштейн, самопiзнання — складний процес
вiдкриття себе, пiзнання свого внутрiшнього свiту, сильних i слабких
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сторiн своєї особистостi [10]. Самопiзнання розглядається як форма
пiзнавальної дiяльностi людини, в основi якої лежить процес рефлексiї.
Рефлексiя, як специфiчна для людського способу iснування форма
пiзнавально-орiєнтуючої дiяльностi,виражає здатнiсть активного
перетворюючого та пiзнавального впливу вiдносно самого себе. Будучи
проявом спрямованостi особистостi «на саму себе», рефлексiя спонукає
до самоаналiзу, виявленню причинно-наслiдкових зв’язкiв своїх дiй
та вчинкiв, активiзує роботу над собою. Фiксуючи функцiональний
зв’язок мiж еталонами та реальним особистiсним змiстом, рефлексiя
визначає «простiр саморозвитку», уявлення та напрямок власного
свiдомого самовдосконалення. Через рефлексiю людина набуває
здатнiсть об’єктивно оцiнювати власну особистiсть, приходить до
розумiння того, що i як потрiбно змiнити в собi. Рефлексiя виступає
своєрiдним психiчним пiдгрунтям для наступних, бiльш складних
процесiв самовиховання — самоставлення та саморегуляцiї.
В дослiдженнях С. Р. Пантiлєєва, самоставлення — це безпосереднiй
феноменологiчний вираз смислу «Я» для самого суб’єкта [9, с. 13].
На думку автора, воно складається iз емоцiйного переживання
i оцiнки власної значущостi (смислу «Я») для рiзних форм
самореалiзованостi. За визначенням I. I. Чеснокової, самоставлення —
це емоцiйно-цiннiсне ставлення до себе, один iз внутрiшнiх процесiв
самосвiдомостi, який вiдображає єднiсть моменту самопiзнання i
системи переживань [13]. В контекстi самовиховання, самоставлення
виступає безпосередньою детермiнацiєю формування стандартiв та
еталонiв власної самореалiзацiї до яких прагне суб’єкт, дає можливiсть
оцiнити та виробити певне вiдношення до своїх як позитивних так i
негативних рис.
В розумiннi В. Г. Ковальова саморегуляцiя — це сукупнiсть
властивостей, якi забезпечують контроль, посилення або послаблення
дiяльностi, корекцiю дiй i вчинкiв, передбачення i планування
дiяльностi тощо [5, с. 65]. В контекстi самовиховання, саморегуляцiя —
це свiдомий самоконтроль у плануваннi дiяльностi, що дає змогу
досягти виховної мети. В умовах самовиховання саморегуляцiя
дозволяє: визначити та прийняти необхiднiсть довiльних змiн;
сформувати виховну мету, як уявну та iдеальну модель особистiсних
перетворень; створити програму виконавчих дiй, якi б наближали
до iдеалу; визначити систему критерiїв успiшностi дiяльностi чи
поведiнки, що вiдповiдає заданим цiлям; проаналiзувати реально
досягнутi результати у вiдповiдностi до визначених критерiїв або
стандартiв. Загалом, саморегуляцiю можна охарактеризувати як
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складний, функцiональний механiзм, що пiдтримує управлiння
активнiстю iндивiда на шляху до особистiсних змiн. Активiзацiя
та пролонгацiя механiзму ауторегуляцiї в площинi самовиховання
забезпечується такими прийоми як: самопiдбадьорювання, самонаказ,
самообмеження самонавiювання i т. д. [5, с. 72–75].
В структурнiй моделi самовиховання, яка iнтегрована вiдповiдно
до контексту «Я», свою функцiональну присутнiсть виявляє, на наш
погляд, i феномен самоповаги. Самоповага — це стiйка риса або
ставлення iндивiда до себе, що виявляється в схваленнi або несхваленнi
на свою адресу, або як судження про власну значимiсть та кориснiсть.
Самоповага — узагальнена характеристика людини на предмет того,
що вона має такi позитивнi духовно-моральнi якостi, якi вiдповiдають
соцiальним очiкуванням. Самоповага особистостi, виражає потребу
людини у високiй оцiнцi та визнаннi себе суспiльством. Низький рiвень
самоповаги може активiзувати процеси iндивiдуальних трансформацiй
на предмет саморозвитку здiбностей або формування позитивних
якостей, що вiдповiдають уявленням про iдеальне «Я».
Висновки i перспективи подальших розвiдок. Проведений
теоретичний аналiз феномену самовиховання особистостi засвiдчує
складнiсть та багатоаспектнiсть його дослiдження. Було визначено
дефiнiцiї даного поняття, розкрито психологiчну сутнiсть та деякi
особливостi феномену. Виявлено структурно-динамiчнi характеристики
процесу самовиховання у контекстi категорiї самосвiдомостi.
Проведений теоретичний аналiз проблеми не дає її вичерпного
вивчення i актуалiзує необхiднiсть подальшого, бiльш ґрунтовного
та системного дослiдження. Напрямок наукової розвiдки може бути
спрямований на створення цiлiсної моделi феномену та визначення
основних психологiчних детермiнант ефективного самовиховання.
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Цикалюк А. Ю.
Теоретические основы исследования проблемы самовоспитания
личности в психологии
Аннотация. В статье представлено теоретический анализ проблемы
самовоспитания личности как психологического феномена. Было
представлено понятийно-категориальный аппарат, раскрыто некоторые
сущностные особенности процесса самовоспитания. Выявлено
структуру и динамику процесса самовоспитания в контексте категории
самосознания. Подчеркивается роль самопознания, саморегуляции,
отношения к самому себе, самоуважения в направлении позитивных
трансформаций личности. Установлено, что процессы самовоспитания
и саморегуляции являются осознанной практической деятельностью,
которая направлена на более полную реализацию человеком себя как
личности. Обозначены перспективы дальнейших исследований.
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Tsykaluk A. Y.
Theoretical basis of the study of the problem of self-education
of personality in psychology
Abstract. This article, which based on the theoretical justification of
scientific literature, presents a theoretical analysis of the problem of
person’s self-education. There was determined the conceptual categorical
apparatus and also some essential features of the process of self-education
were revealed. The structure and dynamics of self-education’s process in
the context of the category of self-awareness are revealed. The role of
self-knowledge, self-regulation, self-alignment, self-esteem in the direction
of positive personality transformations is especially emphasized. It was
established that the processes of self-education and self-regulation are
conscious practical actions which are aimed at a more complete realization
by a human of himself as a person. Prospects for further research are
outlined.
Keywords: self-education, self-knowledge, self-regulation,
personal changes, self-esteem.
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