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Поняття «особистість» характеризується як цілісна система, структура 

психічних властивостей людського індивіда, яка робить його здатним 

виконувати свої суспільні функції, виділяти себе з оточуючого середовища, 

усвідомлювати себе як єдине ціле, діяти у відповідності з власними поглядами 

та переконаннями, моральними вимогами і оцінками, свідомо поставленими 

цілями й прийнятими рішеннями [1:37]. 

Як видно з цього визначення, найбільш істотними ознаками особистості є 

системність і цілісність. Які властивості роблять людину цілісною? Одна з цих 

властивостей – це самосвідомість особистості, без чого неможливо 

відповідально виконувати суспільні функції. В структуру самосвідомості 

входять такі елементи, як «Я» – образ, самооцінка, «Я» – ідеал. 

Л. С. Виготський говорив, що самосвідомість – не що інше як суспільна 

свідомість, перенесена у внутрішній план. Панівний у суспільстві світогляд, 

моральні та естетичні норми перетворюються в сили, які визначають поведінку 

конкретної особистості, якщо вони стали частиною її самосвідомості, якщо 

вони формують «Я» – ідеал особистості. Внаслідок порівняння своєї реальної 

діяльності, своєї поведінки та ідеалу формуються самооцінка і самоуправління 

наступною поведінкою особистості. 

На ґрунті розвиненої самосвідомості формується такий регулювальний 

елемент психіки, як соціальна спрямованість. Вона полягає в «усвідомленні 

індивідуальних, групових і суспільних потреб та умов їх задоволення, у виборі 

соціально оптимального співвідношення цих потреб у відповідній поведінці» 

[1:84]. Зрозуміло, що поведінка особистості визначається й такими механізмами 
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соціального регулювання, як моральні та юридичні норми, моральні та 

естетичні оцінки, традиції, соціальні установки певного соціального 

середовища, групи. Усі ці чинники об’єднуються в цілісну соціальну 

спрямованість. Наявність такої спрямованості забезпечує міцну позицію 

особистості щодо ставлення до кожного об’єкта, явища, процесу, орієнтує на 

оцінку їх з позиції інтересів суспільства. Це одна з необхідних передумов 

суспільно корисної діяльності. 

Індивідуальний стиль діяльності й спілкування – один з результатів 

особистісної саморегуляції, що здійснюється в ході взаємодії особистості й 

середовища. Бо ж вимоги, які до людини ставить середовище, не бувають 

постійними, вони, як правило, змінюються. Як наслідок діяльності та 

спілкування в період дозрівання особистості постійно зростає її функціональна 

готовність, яка нарешті досягає певного максимального рівня, щоб потім, з 

певного віку, розпочати падати. Так само формуються нові й змінюються старі 

установки, здобуваються нові знання, вміння та навички. Отже, сформований 

на певному етапі стиль життєдіяльності і спілкування не можу бути чимось 

кінцевим. Зі зміною умов він удосконалюється, зазнає перетворень. Усе це 

забезпечується готовністю особистості до безперервного самоуправління. 

Важливою передумовою розвитку самосвідомості людини слід вважати її 

здатність бачити себе зі сторони, аналізувати себе. Тому слід поставити перед 

собою певні загальні виховні завдання, які стосуються самосвідомості в цілому 

й не пов’язані конкретно з жодним з її компонентів. Ці завдання можуть бути 

приблизно такими: 1) відтворювати в своїй уяві хід попередньої діяльності та 

попереднього спілкування і свою роль у цьому; 2) формулювати вимоги та 

сподівання людей, що вас оточують, по відношенню до своєї діяльності та 

спілкування; 3) оцінювати відповідність результатів своєї діяльності та свого 

спілкування до вимог та сподівань значущих для вас людей; 4) створювати 

уявлення про майбутню самостійну діяльність та спілкування й про свою роль у 

них; 5) мати уявлення про вимоги, що будуть поставлені перед вами в процесі 
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майбутньої діяльності; 6) уявляти й розуміти діяльність колективного суб’єкта, 

постановку загальної мети, розподіл ролей у діяльності й свою роль у спільній 

діяльності; 7) ідентифікувати себе з групою, сім’єю, навчальним колективом і 

т. п.; 8) уявляти й розуміти роль рідних груп та верств суспільства в цілому; 

9) усвідомлювати    свою     приналежність     до     мікрогруп     суспільства; 

10) порівнювати й розуміти відмінності в суспільствах різних формацій, 

оцінювати прогрес розвитку людства; 11) ідентифікувати себе з сучасним 

суспільством. 

Як вже відзначали раніше, у структуру самосвідомості входить «Я» – 

образ, який характеризується сукупністю наявних у людини уявлень про різні 

сторони своєї особистості та про себе як потенційного діяча та учасника 

спілкування в типових життєвих ситуаціях. Наявність цих уявлень можна 

встановити в ситуаціях, коли людина змушена висловлювати думку про себе, а 

також до певної міри на основі спостережуваної поведінки. 

Дуже важливо у навчально-виховному процесі виробити у студента 

можливість та здатність оцінювати самого себе – спочатку в порівнянні з 

товаришами, а пізніше – на основі більш загальної «шкали», за всіма основними 

особистісними параметрами, від яких залежать навчально-виховні результати, а 

саме: 1) знати, яке місце він займає в колективі за рівнем навчальних 

результатів; 2) орієнтуватися в критеріях, які впливають на загальну оцінку, а 

також знати, які саме показники навчально-виховної діяльності впливають на 

його положення серед інших студентів; 3) орієнтуватися в тих чинниках, які 

впливають на його навчальні результати (здатність до концентрації уваги, 

якості пам’яті, працездатність тощо) й бути спроможним визначити своє місце 

серед товаришів при оцінці рівня розвитку того або іншого чинника. 

Свідому активність людини, спрямовану на приведення результатів, своєї 

діяльності та спілкування у відповідність з очікуваними наслідками називають 

самоуправлінням [2:91]. Певна річ, що без самоуправління неможливі ні 

цілеспрямована діяльність, ні спілкування. 
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Основними завданнями самоуправління є: 1) готовність правильно 

сприймати вимоги, що ставлять викладачі; 2) здатність аналізувати ситуацію 

діяльності, спілкування і висувати на цій основі вимоги до себе; 3) здатність 

правильно оцінювати наявність у себе передумов для виконання цих вимог, 

свої знання, навички та здібності; 4) здатність правильно оцінювати інших 

людей як можливі джерела інформації та допомоги; 5) готовність ставити 

вимоги до самого себе, оскільки вимоги, висунуті викладачем або будь-ким 

іншим, стають вихідною точкою діяльності та приводом для самоуправління 

лише за умови, якщо вони внутрішньо прийняті, пов’язані з потребами 

особистості чи групи; 6) готовність вибирати серед своїх численних бажань, 

захоплень, розподіляти їх за значимістю й відкидати ті, які у даному випадку 

заважають успішній діяльності; 7) володіння достатнім «репертуаром» засобів 

діяльності і спілкування, вміння співвідносити різні засоби з виконанням 

певних вимог і певного завдання. «Я» – ідеал у процесі формування 

особистості, як правило, виступає в двох формах: а) у формі бажання бути 

схожим на конкретну людину, або на абстрактний образ людини з комплексом 

певних якостей; б) у формі уявлення про ідеального виконавця певної 

соціальної ролі. Для становлення «Я» – ідеалу необхідна ідентифікація себе з 

кимось. Ідеал відіграє велику роль у самоуправлінні та самовихованні 

особистості. 

Відповідальність визначається як соціологічна категорія, «яка означає 

усвідомлення індивідом, соціальною групою, народом свого обов’язку перед 

суспільством, людством, розуміння у світлі цього обов’язку суті і значення 

своїх вчинків, діяльності, узгодження їх з обов’язками та завданнями, що 

виникають у зв’язку з потребами суспільного розвитку [3:76]. 

Дослідниками виявлено, що відповідальність тісно пов’язана зі свободою 

прийняття рішень індивідом, свободою вибору ним цілей, методів, прийомів їх 

досягнення. Причому свобода передбачає самообмеження, ініціативне 
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прийняття людиною рішень зі знанням справи, перемогу над своїми 

вузькоегоїстичними потребами, бажаннями і прагненнями. 

Загальновідомо, що відповідальність особистості формується і 

розвивається тільки в діяльності. Відповідальність впливає на свідомість й 

ставлення особистості, на переконання, вимагає напруження волі, активізує 

емоційну сферу особистості, спонукає її до пізнавальної, трудової, суспільної 

активності. 

Особистість у своєму розвитку проходить ряд послідовних етапів або, 

інакше кажучи, ряд взаємопов’язаних, але відмінних один від одного 

«контекстів». Вона поступово засвоює предметно-діяльнісні відносини, 

словесні взаємодії, ігрові взаємозв’язки, найрізноманітніші форми практичного 

та теоретичного досвіду людства. Власне, саме становлення людської 

особистості може бути зрозуміле як розвиток сил та здібностей людини з 

опорою на різні «контексти» і правила людського взаєморозуміння, що 

постійно ускладнюються. Результати такого становлення є уміння людини 

осмислено переходити від одного «контексту» до іншого, від одних правил 

взаємодії до інших, від дослідження до гри, від серйозного зусилля до жарту. 

Перехід від однієї ситуації до іншої, від одних правил взаємодії до інших 

– це не просто вільна гра, а серйозна робота. Вступ у кожну нову конкретну 

ситуацію вимагає, щоб особистість подолала стандартні та звичні для себе 

уявлення, більш чітко усвідомила й визначила свою життєву позицію, виробила 

нове ставлення до позиції інших людей. Діяльність ця може виявитися 

болісною для людини, але вона – необхідна умова її творчого розвитку. Тільки 

пройшовши через різні стадії та ситуації взаємодії з людьми, особистість може 

наблизитися до розуміння своєї цілісності, до осмисленого визначення своєї 

позиції в суспільному житті. 
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