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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Самореалізація особистості – складне ідеальне утворення, яке 

організоване у відповідну ієрархічну структуру за ступенем важливості, 

актуальності, необхідності у даний період життя індивіда. Уміння критично 

оцінювати себе, довільно спрямовувати і перебудовувати власні вчинки, 

прагнення до дотримання соціально цінних і особистісно значущих норм – це 

вияви самореалізації. Вони переконливо свідчать, що поза розвитком здатності 

до самореалізації неможливий процес становлення творчої соціально 

відповідальної особистості із критичним ставленням до оточуючого 

середовища, усвідомленням свого місця і ролі серед інших. 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали положення про 

соціальну детермінованість формування свідомості і самосвідомості 

особистості (Боришевський М.Й., Костюк Г.С, Рубінштейн С.Л.), про 

взаємодію зовнішніх і внутрішніх факторів становлення свідомості особистості 

(Костюк Г.С., Рубінштейн С.Л.), про принцип розвитку, згідно з яким образ Я 

безперервно змінюється протягом онтогенезу особистості (Боришевський М.Й., 

Кон І.С., Костюк Г.С.). Загальнометодологічні принципи знайшли своє 

відображення в фундаментальних теоретичних положеннях про спадковість, 

цілісність, детермінованість, причиннообумовленість психічного розвитку 

особистості, про сензитивність і критичні періоди в її становленні. (К.О. 

Абульханова-Славська. Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, О.М. 

Леонтьєв, С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн, Л.З. Сердюк та ін.). 

Саморегуляція – це переважно усвідомлене, цілеспрямоване планування, 

побудова й перетворення суб'єктом власних дій і вчинків відповідно до 

особистісно значущих цілей, актуальних потреб. У процесі саморегуляції 

поведінки як специфічного виду психічної активності особистість-суб'єкт 

виходить за межі поставлених ззовні цілей і завдань, проявляючи при цьому 

здатність самостійно ставити нові цілі, знаходити засоби для їх досягнення, 

вносити зміни у зовнішні та внутрішні умови, підвищуючи резервні можливості 

власної психіки на підставі актуалізації провідних мотивів активності. Мета 

саморегуляції особистості досить проста. Це – усвідомлення власної цінності та 

спроможності у розв'язанні життєвих завдань, визнання своєї автономності. 

Неспроможність самоствердитись приводить до втрати власного Я, ідентичності 

і цілісності особистості. 

Усвідомлення і прийняття власної значущості відбувається завдяки 

проекції Я на іншу цінність, порівняння з нею і інтеграцію результату цього 

порівняння з Я. Цінність, з якою відбувається порівняння, називається засобом 

самореалізації. Цінність Я як предмет самореалізації особистості відноситься до 
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та званих суб’єктивних цінностей або цінностей свідомості.  Сутність цінності 

Я полягає у здатності людини оволодівати власним внутрішнім світом шляхом 

його структурування за критерієм значущості і залежності від можливостей 

середовища, які вона надає для апробації ступеня даної цінності. 

Самореалізуючись, особистість намагається підвищувати рівень домагань в 

залежності від рівня її реальних досягнень. Самореалізація є та цінність, що 

характеризує життєву спрямованість на досягнення вершин у різних сферах 

буття. Вона має забезпечувати розв’язання життєвих завдань, а саме: 1) 

погодження особистісних потреб, здібностей з вимогами діяльності 

(середовища); 2) побудова життя відповідно до власних цілей і цінностей; 3) 

постійне прагнення до досконалості через протиріччя. Досконала особистість 

починає керуватись не власними психічними якостями, а, виходить зі свого 

ставлення до життя, яке визначається її цінностями та метою.  

Розглядаючи образ Я з позиції соціальних настановлень, яка передбачає 

три взаємопов’язаних компоненти: когнітивний (знання про себе, свої 

можливості, Я-концепцію); емоційно-оцінний (самооцінка можливостей, 

прийняття чи неприйняття себе); поведінковий (готовність і здатність діяти 

заради мети), ми вважаємо, що у процесі самореалізації особистість актуалізує 

лише ті цінності, які відіграють у її житті важливу роль. Саме завдяки цьому 

вона формує індивідуальну систему ціннісних орієнтацій, від яких залежить 

динаміка її самореалізації. На базі ціннісних орієнтацій формується мотивація 

особистості, на яку позитивно впливає наявність вибору і свобода його 

здійснення. Індивід завжди мотивований і здійснює вибір між альтернативними 

формами поведінки. Також на даний вибір впливають цінності самореалізації, 

які відображають внутрішню потребу людини до самозмін. Можна говорити, 

що цінності є підставою для самовдосконалення і факторами саморегуляції 

особистості. В той же час, ціннісний компонент може обмежувати життєві 

домагання, якщо це необхідно для реалізації найбільш значущих для 

особистості життєвих цілей. 

 Отже, аналіз проблеми приводить до висновку про багатоаспектність 

даного феномену і багатозначність його визначень. Ми застосували методи  

постнекласичного і ціннісного підходу до аналізу процесу самореалізації 

особистості, який трактується як усвідомлена діяльність людини, що 

спрямована на розроблення, удосконалення чи зміну власних якостей 

відповідно до соціальних і індивідуальних цінностей, орієнтацій, інтересів, 

цілей,  що формуються під впливом умов життя. Самореалізація особистості 

залежить від її власної активності, яка сприяє самотворенню і 

самоствердженню цінності Я. Необхідною умовою розвитку даного процесу є 

тісний взаємозв’язок змістових характеристик його цілей з актуальними 

цінностями суспільства, які фактично виступають регуляторами 

міжіндивідуальних взаємин. 

 
 


