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Необхідно також підкреслити, що в епоху інформатизації зникає 
минула відмінність між матеріальною й духовною культурами, що ін-
формаційне суспільство характеризується суперечністю еволюційних 
процесів в культурі – наявністю як диференціації, так і інтеграції.

Отже, сучасна інформаційна культура є реальним середовищем ста-
новлення особистості. Специфіка сучасного інформаційного середовища 
веде до корекції існуючих природних і соціальних механізмів адаптації 
людини і вироблення інформаційно-культурних. Інформаційні техноло-
гії, ставши стрижнем сучасної цивілізації, змінюють не просто якість 
і зміст життя сучасної людини, вони загрожують трансформувати сам 
спосіб її буття у світі. Крім того, в інформаційному суспільстві актуалі-
зуються апробації нових моделей поведінки і реакції на певні соціальні 
практики й подальше застосування цих моделей в умовах вже не вірту-
альної, а константної реальності.

М. Б. Ценко
кандидат філософських наук, доцент, 
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СТИМУЛИ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Феномен саморозвитку особистості є філософською проблемою, 
яка має свою довгу історію. В процесі розвитку людської культури 
філософією було усвідомлено значення і сенс саморозвитку людини як 
для неї самої, так і для людства в цілому. Значна кількість досліджень 
у цьому напрямі свідчить, з одного боку, про те, що тема залишається 
актуальною і набирає ще більшої значущості в контексті умов і вимог 
існування людини, що склалися в сучасному інформаційному, висо-
котехнологічному, морально нестабільному світі, а з іншого, – що серед 
науковців немає одностайності щодо розуміння поняття саморозвитку 
особистості.

Проблематичним залишалося завжди питання і про спонукальні сили 
саморозвитку особистості. Відповіді на це питання різноманітні та за-
лежать від того, яких методологічних позицій дотримуються науковці, 
як трактують сутність поняття саморозвитку. Разом із тим, саме через 
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визначеність поняття можна з’ясовувати, аналізувати чинники, що спри-
чиняють процес саморозвитку.

Спираючись на попередні дослідження, можна виявити дві визна-
чальні позиції, з яких розглядається саморозвиток. Згідно з першою, 
саморозвиток трактується як такий, що притаманний людині, як пред-
ставнику живого світу, який природно здатний саморозвиватися. При-
бічники другої позиції вважають саморозвиток виключно людською 
здатністю, яка є її базовою характеристикою. Переважна більшість су-
часних науковців дотримуються останньої точки зору, згідно з якою 
процес саморозвитку ґрунтується на свідомому, цілеспрямованому ви-
борі людини, що не є визначальним для прибічників першої позиції.

Феномен саморозвитку у сучасній науці є об’єктом дослідження 
філософів, соціологів, психологів, педагогів. І, незважаючи на різність 
підходів, науковці трактують саморозвиток як здібність людини вплива-
ти на себе, змінюватися, ставлячи об’єктом свідомої перетворювальної 
діяльності себе. Саморозвиток – це потреба в створенні себе як особис-
тості, зазначають Г. І. Железовська, О. В. Єлісеєва, це процес активної, 
послідовної, прогресивної та незворотної якісної зміни статусу особис-
тості[1]. В. Ф. Моргун, Н. Ю. Ткачова пишуть про саморозвиток як про 
новий рівень розвитку особистості, коли розвиток стає свідомим, ціле-
спрямованим самоздійсненням, самовдосконаленням [4]. Д. О. Леонтьєв 
аналізує саморозвиток як діяльність, спрямовану людиною на саму себе, 
перш за все, з метою збагачення своїх сутнісних сил [2].

За останні три десятиліття сформувалося розуміння саморозвитку 
як процесу діяльності, що спонуканий і детермінований самою людиною. 
Безумовно, саморозвиток не існує без авторства особистості і без її ді-
яльнісного втручання у власний духовний світ. Створюючи свою осо-
бистість, формуючи певні якості, здібності, особа виступає активною 
рушійною силою процесу, мотиватором і виконавцем власних цілей.

Проте, включення процесу саморозвитку не відбувається автоматич-
но. Мотивація, напрямок, зміст діяльності є елементами обумовленими, 
такими, що формуються внаслідок взаємодії багатьох чинників, які 
створюють необхідний контекст для формування потреби саморозвитку, 
його мети, сенсу тощо.

Наукова розробка проблеми детермінант саморозвитку являє собою 
багатовекторну картину. Досліджуючи сутність особистості, вчені 
по-різному розглядали причини, що спричиняють саморозвиток: від 
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абсолютизації зовнішніх умов і обставин буття людини для саморозвит-
ку (напр. : Парфьонов Є. А., Артемьєв І. Т.) до самодетермінації, обумов-
леності виключно власними мотивами, цілями і потребами. Так, напри-
клад, І. О. Логінова вважає, що людина – це система, яка самоорганізу-
ється, та існує в режимі саморозвитку, що і забезпечує рух людини 
у напрямку ускладнювання [3]. Власна визначеність, особистісні зна-
чення, сенси, як такі, що спричиняють саморозвиток, обумовлюють його, 
були об’єктом аналізу А. Маслоу, К. Роджерса, А. Г. Асмолова, Є. В. Ед-
мана та багатьох інших.

Дійсно, саморозвиток може здійснюватися за умов наявності в осо-
бистості мотивації, яка є її власним винаходом і спонукальною силою. 
Питання про мотивації саморозвитку широко досліджується в філософ-
ському і психологічному аспектах. Зокрема, Ільїн Є. П., Фризен М. О., 
Калітеєвська Є. Р., Леонтьєв Д. А., Цукерман Г. А., Мастєров Б. М., 
Черняєва Г. В. та ін. вказують на те, що людина, виступаючи головною 
рушійною силою, ініціатором, стимулятором саморозвитку, здійснює цю 
діяльність через самомотивацію. Описані науковцями мотиви самороз-
витку можна згрупувати в три основні блоки: мотиви, пов’язані зі став-
ленням до життя; мотиви, пов’язані зі ставленням до себе; мотиви, 
пов’язані зі ставленням до інших людей.

Отже, будь-яка мотивація випливає з соціальних потреб людини, які, 
в свою чергу, є продуктом впливу на особу оточення, соціальних обста-
вин існування, конкретної ситуації тощо. Тільки аналізуючи види, харак-
тер соціальних ситуацій, у яких перебуває людина, можна з’ясувати ті її 
потреби, які стають фундаментом для запуску механізмів мотивації само-
розвитку.

Іншими словами, мотивація саморозвитку і процес саморозвитку 
обов’язково обумовлені зовнішніми чинниками буття людини. Соціо-
культурна ситуація, система норм, цінностей життя, соціальні ролі, ви-
моги професійної діяльності, референтне середовище тощо, – тобто 
об’єктивні константи зовнішнього світу, що доступні для сприйняття 
й осмислення людиною, виступають перед нею як система вимог. Буду-
чи відрефлексованими, ці вимоги перетворюються у відповідні потреби 
і, можливо, в мотивації саморозвитку.

Соціальна ситуація, що сприйнята особою, це особлива, індивіду-
альна картина світу, побудована на основі особистісних параметрів: 
рівня розвитку, соціального статусу, власних ідеалів, цінностей, пере-
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конань тощо. Мотивації і програми саморозвитку виникають і реалізу-
ються під впливом індивідуалізованої соціокультурної ситуації. Разом із 
тим, інтериоризація зовнішніх обставин життя не обов’язково викликає 
потребу саморозвитку. Спонукальною силою володіє така індивідуалі-
зована картина ситуації, що містить в собі передумову суперечності, 
конфлікту: невідповідності різноманітних потреб особистості та можли-
востей їх задоволення. Усвідомлена суперечність стає умовою самомо-
тивації для саморозвитку особистості.

Отже, саморозвиток як процес свідомої цілеспрямованої зміни лю-
диною своєї особистості, відбувається під впливом багатьох зовнішніх 
і внутрішніх чинників. Первісним фактором, що створює умови для ви-
никнення мотивації саморозвитку є соціокультурна ситуація буття лю-
дини. У ній міститься величезний спектр передумов, що спонукають 
людину працювати над собою. Спрямованість, характер, рівні, якість 
саморозвитку особистості можуть бути усвідомлені й оцінені через 
з’ясування тих зовнішніх обставин життя, що стали стимулами процесу 
саморозвитку.
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